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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan 

rekomendasi dari penulisan skripsi yang berjudul "Batavia Baru di Weltevreden : 

Suatu Kajian Historis Pemindahan Pusat Kota pada Abad ke-19". Kesimpulan 

tersebut merujuk pada pembahasan terhadap permasalahan penelitian yang telah 

dikaji oleh peneliti pada bab sebelumnya. 

 

5.1 Simpulan 

Permasalahan utama yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah mengenai bagaimana perkembangan kota dan kehidupan sosial-ekonomi 

masyarakat di Weltevreden pada abad ke-19. Permasalahan utama tersebut telah 

dijabarkan dalam empat buah pertanyaan penelitian. Beberapa hal yang berkaitan 

dengan pertanyaan penelitian tersebut kemudian peneliti simpulkan berdasarkan 

hasil kajian atas literature sebagai berikut: 

Pertama, terdapat dua buah alasan yang menjadi latar belakang pemindahan 

pusat kota dari Benteng Batavia ke Weltevreden. Pemindahan pusat kota ke 

Weltevreden didasarkan atas keadaan lingkungan di dalam Benteng Batavia yang 

sejak abad ke-17 menjadi pusat kota dan kegiatan VOC di Asia berangsur-angsur 

memburuk. Alasan lain adalah kondisi pulau Jawa yang dianggap sebagai sebuah 

pulau yang penting bagi Perancis. 

Kota yang dibangun dengan konsep hampir menyerupai kota di Belanda, 

dengan kanal-kanal yang melintas di tengah kota sudah tidak lagi mampu 

mempertahankan keindahannya. Hal tersebut tergambarkan dengan keadaan kanal 

yang mulai menjadi kotor akibat limbah manusia dan bangkai binatang yang 

kemudian menghadirkan pemandangan yang tidak indah dan bau yang tidak sedap 

di dalam benteng. Keadaan tersebut juga memicu timbulnya berbagai penyakit 
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yang menelan banyak korban penduduk Batavia pada saat itu. Kondisi tersebut 

membuat Benteng Batavia tidak layak lagi digunakan sebagai pusat kota. 

Kedudukan pulau Jawa yang dianggap penting bagi Perancis berkaitan 

dengan persaingannya dengan Inggris. Pulau Jawa dianggap memiliki berbagai 

potensi yang dapat bermanfaat bagi negara jajahan, bukan hanya potensi dari 

Sumber Daya Alamnya saja, melainkan juga potensi Sumber Daya Manusia yang 

dianggap dapat memberikan tambahan tenaga bagi militer negara jajahan dalam 

menghadapi perang. Namun, Perancis menilai bahwa pertahanan di Pulau Jawa 

lemah, apalagi Batavia yang letaknya dekat dengan laut tidak memungkinkan 

untuk menghadang serangan Inggris yang akan berusaha masuk ke wilayah 

pedalaman Jawa. Maka, ditunjuklah Herman Willem Daendels untuk mengatasi 

permasalahan pertahanan ini, memindahkan pusat kota Batavia ke bagian selatan 

merupakan langkah yang diambil ketika itu. Keberadaan pusat kota yang terletak 

lebih ke pedalaman dinilai dapat memberikan pertahanan yang lebih baik. 

Kedua, mengenai proses pemindahan pusat kota Batavia ke Weltevreden 

memang tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Weltevreden tidak secara 

tegas dinyatakan sebagai wilayah yang di persiapkan sebagai pusat kota yang baru 

menggantikan Benteng Batavia yang dinilai sudah tidak layak huni. Berkaitan 

dengan hal tersebut, penduduk mulai bergerak meninggalkan Benteng Batavia dan 

mencari lingkungan yang lebih sehat untuk dijadikan tempat tinggal. Pergerakan 

penduduk ini terjadi ke arah selatan, wilayah Weltevreden. Proses pemindahan 

tersebut semakin nyata dilaksanakan ketika Herman Willem Daendels menjabat 

sebagai Gubernur Jenderal dan mengambil keputusan untuk memindahkan pusat 

kota Batavia ke Weltevreden. Semenjak saat itulah proses pembangunan 

Weltevreden sebagai pusat kota mulai dilaksanakan secara serius. Daendels 

bahkan meruntuhkan Benteng Batavia beserta beberapa bangunan tua dan tidak 

terpakai, kemudian materialnya digunakan sebagai bahan baku pembangunan 

berbagai fasilitas di Weltevreden. Hal tersebut sebagai upaya menekan biaya 

pembangunan karena Batavia sedang dilanda kesulitan keuangan. 
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Ketiga, mengenai pengembangan tatakota Weltevreden erat kaitannya 

dengan keberadaan berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan pemerintah dan 

masyarakat di Weltevreden. Fasilitas tersebut meliputi gedung-gedung 

pemerintahan di sekitar Koningsplein, pusat pertahanan militer di Meester 

Coornelis, fasilitas penunjang perekonomian seperti pelabuhan dan sarana 

transportasi, tempat-tempat ibadah, lembaga penelitian Bataviaasch Genootschap 

dan sekolah-sekolah, tempat hiburan seperti teater kota dan club, tempat 

pemakaman, hingga lapangan dan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai kegiatan masyarakat kota. 

Keempat, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan 

sekitarnya dapat dilihat dari sebaran pemukiman yang terbentuk juga karena 

dipengaruhi oleh lapisan sosial dalam masyarakat. Diperoleh data bahwa orang 

Eropa sebagai kelompok dari kelas teratas dalam lapisan sosial masyarakat 

Batavia membangun pemukiman di wilayah yang dekat dengan pusat kota 

Weltevreden, dimana lingkungannya dapat dikatakan mewah dengan segala 

fasilitas yang menunjang. Wilayah yang menjadi pemukiman orang Eropa antara 

lain di Rijswijk, Noordwijk, Gondangdia, dan Menteng. Sementara orang Cina, 

Arab, dan India sebagai kelompok kelas menengah berada dalam lingkungan 

pemukiman yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Hal tersebut berkaitan 

dengan kegiatan perdagangan mereka. Wilayah yang menjadi pemukiman orang 

Cina, Arab, dan India diantaranya wilayah Glodok, Passer Baroe, dan Tanah 

Abang. Orang-orang Pribumi yang berada dalam kelas bawah dalam pelapisan 

masyarakat Batavia menempati wilayah pemukiman yang berada di pinggiran 

kota dengan kondisi yang sangat sederhana dan jauh dari berbagai fasilitas kota. 

Wilayah yang menjadi pemukiman orang pribumi adalah di perkampungan yang 

berada di daerah pinggiran kota. Beberapa nama kampung diambil berdasarkan 

nama kelompok etnis, seperti Kampung Melayu, Kampung Bali, dan Kampung 

Makasar. 

Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden tidak jauh berbeda 

dengan apa yang sebelumnya mereka jalani ketika pusat kota masih berada dalam 
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Benteng Batavia. Hal-hal yang membedakan antara lain keberadaan beragam 

fasilitas kota menjadikan keseharian hidup menjadi lebih modern, terutama bagi 

orang-orang kaya. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat seiring 

perkembangan kota yang semakin modern. Roda perekonomian juga berputar 

semakin baik dengan dukungan berbagai sarana pendukung. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa keberadaan pelapisan sosial dalam masyarakat Batavia 

memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Pelapisan 

sosial tersebut memunculkan batas-batas antar kelas yang jelas terlihat 

berdasarkan etnis, agama, maupun kepemilikan kekayaan. Hal tersebut juga 

terlihat dalam tatakota Weltevreden dan Batavia secara umum yang menampilkan 

wajah kota dengan ciri khas wilayahnya yang beragam sesuai penghuninya. 

 

5.2 Rekomendasi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan pada pembelajaran sejarah di sekolah 

khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas kelas XI, dimana dapat 

menunjang materi tentang Kolonialisme di Indonesia sebagaimana yang terdapat 

dalam Kompetensi Dasar Kurikulum 2013, yaitu : 

3.1 Menganalisis perubahan dan keberlanjutan dalam peristiwa sejarah 

pada masa penjajahan asing hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 

3.6 Menganalisis dampak politik, budaya, sosial-ekonomi dan pendidikan 

pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa 

kini 

 

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan mampu  

memperkaya kajian tentang sejarah kota di Indonesia, khususnya kota Batavia 

yang merupakan salah satu kota penting pada masa kolonial dan sampai hari ini 

juga menjadi kota penting di Indonesia, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Hubungan sosial antar penduduk yang masih mengalami pelapisan sosial secara 

kolonial dapat dijadikan cerminan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang 

memiliki keanekaragaman budaya. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat 
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menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek dalam kehidupan 

masyarakat ini cakupannya masih sangat luas untuk dikaji dengan berbagai 

permasalahan yang akan semakin kompleks. Maka penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi bahan pertimbangan, pemikiran, serta perbandingan dalam 

penelitian serupa selanjutnya. 

Selama melakukan penelitian serta mengkaji berbagai literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, peneliti menemukan hal lain yang 

menarik dalam proses pembangunan Weltevreden sebagai pusat kota Batavia pada 

abad ke-19. Hal menarik tersebut mengenai wilayah Meester Cornelis yang 

merupakan wilayah pusat pertahanan yang dibangun pada masa pemerintahan 

Herman Willem Daendels. Pusat pertahanan tersebut disebut-sebut sebagai 

pelopor pertahanan darat yang diterapkan pada negara-negara koloni, menggeser 

pertahanan kolonial yang sebelumnya banyak dibangun di wilayah dekat laut. 

Pusat pertahanan di Meester Cornelis kiranya dapat menjadi pertimbangan sebagai 

tema dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

Berhubungan dengan pelaksanaan tahapan penelitian yang ditempuh dalam 

penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, terutama dalam hal menempuh masa perkuliahan. Hal tersebut 

berkaitan dengan pelaksanaan praktikum yang menurut peneliti akan sangat 

bermanfaat bagi penelitian serupa. Peneliti merekomendasikan baik itu kepada 

pihak Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, maupun Universitas Pendidikan Indonesia untuk melaksanakan praktikum 

ke beberapa tempat seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, CSIS, hingga 

Perpustakaan Nasional. Tempat-tempat tersebut merupakan tujuan sebagian 

mahasiswa, terutama bagi yang akan melakukan penelitian sejarah. Keberadaan 

sumber-sumber sejarah di tempat-tempat tersebut akan sangat membantu dalam 

pelaksanaan penelitian. Maka, dengan diadakannya praktikum ke tempat tersebut 

diharapkan mahasiswa khususnya dari Departemen Pendidikan Sejarah setidaknya 

dapat mengetahui informasi tentang tempat tersebut serta mendapatkan gambaran 

bagaimana tahapan yang harus ditempuh untuk dapat mengakses sumber-sumber 
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sejarah di sana, terutama ketika dibutuhkan untuk kepentingan peneltian, baik itu 

skripsi maupun tesis dan disertasi di kemudian hari. 


