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Abstrak 
 
Pulau Jawa dianggap sebagai pulau yang sangat penting bagi bangsa Eropa. Oleh karena itu, 
pemerintah kolonial (Belanda maupun Belanda-Prancis pada awal abad XIX) memperlaku-kan 
pulau Jawa sebagai pulau yang istimewa. Dari segi Ekonomi, sebagian besar wilayah di pulau 
Jawa dijadikan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas dagang yang sangat laku di 
pasaran dunia. Dari segi tenaga kerja, orang Jawa dianggap memiliki daya tahan yang dapat 
menyaingi tentara Hindustan bentukan Inggris yang dijadikan pasukan infantri Inggris. Dari 
segi pertahanan, pulau Jawa dijadikan pusat strategi dalam upaya merealisasi-kan keinginan 
Prancis untuk menguasai India. Dalam upaya mempertahankan pulau Jawa dari tangan 
Inggris, Napoléon Bonaparte memerintahkan kepada gubernur jenderalnya untuk memperkuat 
pulau Jawa. Daendels yang diangkat oleh Raja Louis Napoléon menjadi gubernur jenderal di 
Jawa dan Jansses yang diangkat langsung oleh Napoléon Bonaparte untuk menggantikan 
Daendels menerima tugas khusus untuk mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris. 
Hal-hal yang dilakukan dalam merealisasikan instruksi itu adalah membentuk dan melatih 
orang-orang Jawa untuk dijadikan tentara yang siap untuk membela kepentingan Prancis di 
pulau ini. Sementara itu, untuk menampung tentara yang berjumlah ribuan  (mencapai lebih 
dari 17.000 tentara) diperlukan barak yang menampung mereka. Infrastruktur yang berupa 
barak sekaligus benteng pertahanan dibangun di beberapa tempat di seputar Batavia, yakni 
benteng di Ancol, Weltevreden dan Meester Cornelis. Benteng Meester Cornelis dijadikan tema 
makalah ini karena benteng ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki luas 
bangunan yang terbesar di antara benteng lainnya di pulau Jawa, karena mampu menampung 
lebih dari 17.000 tentara. Benteng ini dibangun dengan mempertimbangkan perang darat, 
perang yang diinginkan oleh Prancis-Belanda yang memerlukan strategi dan perhitungan yang 
matang. Makalah ini secara detil akan menggambarkan strategi pembangunan benteng Meester 
Cornelis, benteng Franco-Dutch terbesar yang dirancang dengan mempertimbangkan strategi 
perang darat.  Dalam makalah ini juga akan disertakan peta dan bagian-bagian penting dari 
benteng, yang hampir tidak pernah diungkap sebelumnya. 
 
Kata kunci:  Daendels, Batavia, benteng Weltevreden, benteng Meester Cornelis 
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1.  Latar Belakang 

Pulau Jawa dianggap sebagai pulau yang sangat penting bagi bangsa Eropa. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa pandangan terhadap pulau Jawa, antara lain, pertama: 
secara geografis Jawa menjadi alternatif pertama jalur pelayaran antara Asia dan Eropa. 
Sejak Traktat London I disepakati, Selat Malaka menjadi rebutan antara dua negara adi 
daya, yakni Belanda dan Inggris. Terlebih lagi ketika konflik sebagai akibat dari 
penandatanganan Traktat London II tidak terselesaikan, khususnya mengenai 
kesepakatan yang menyangkut pulau Sumatera dan Selat Malaka. Setelah berlangsung 
selama 50 tahun, yang akhirnya disepakati perjanjian antara kedua negara adi daya itu, 
khususnya tentang pembagian Selat Malaka pada 1871 ketika ditandatangani Traktat 
Sumatera. Traktat Sumatera dijadikan momentum setelah kedua negara tersebut 
merasakan manfaat dibukanya terusan Suez pada 1869. Dua hal terpenting  dari isi 
Traktat Sumatera yang menentukan kebijakan kedua pemerintah kolonial selanjutnya 
adalah: penentuan tapal batas laut di Selat Malaka, penentuan masa depan Kesultanan 
Aceh. Inggris menyerahkan sepenuhnya penanganan Kesultanan Aceh kepada 
pemerintah kolonial Belanda. Kedua, Jawa dikenal sebagai pulau yang sangat subur, 
penghasil komoditi dagang yang sangat laku di Eropa seperti padi, kopi, dan gula. Pada 
perkembangan selanjutnya, khususnya setelah pemerintahan Raffles, mulai dibudi-
dayakan perkebunan tembakau dan teh. Hingga akhir abad XIX, hasil pertanian dari 
Jawa (selain rempah-rempah), masih menjadi komoditi dagang yang sangat dicari  di 
pasaran Eropa. Ketiga, penduduk Jawa dianggap memiliki daya tahan yang tinggi, yang 
mampu bertahan dalam segala kondisi, baik cuaca, mental, maupun tekanan yang 
berlangsung lama. Kondisi inilah yang menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dan 
Prancis membentuk tentara pribumi yang sanggup untuk melawan tentara Sepoy dari 
Hindustan, India, bentukan Inggris, yang dijadikan tentara infanteri EIC. Sementara itu, 
bagi pemerintahan Belanda dan Prancis, Jawa dijadikan pusat strategi dalam rangka 
upaya untuk menguasai kembali India dari tangan Inggris. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangatlah beralasan bahwa Napoléon 
Bonaparte memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap pulau Jawa. Ia 
memerintahkan kepada Herman Willem Daendels tatkala ia diangkat sebagai Gubernur 
Jenderal di Indes Orientales (baca: Hindia Timur), untuk mempertahankan pulau Jawa 
selama mungkin dari ancaman serangan Inggris. Inilah instruksi pertama dari dua 
instruksi yang ia terima langsung dari Napoléon Bonaparte. Bahkan Napoléon 
menginstruksikan secara khusus kepadanya, agar memperkuat pertahanan di Batavia, 
karena menurut kacamata Napoléon, Batavia sangat lemah tarhadap serangan dari 
musuh. Diperkirakan pihak musuh akan mendaratkan pasukannya dari Klingking3 (baca: 
Cilincing), yang letaknya kira-kira 2 lieux dari Batavia. Oleh karena itu, dengan kondisi 
semacam ini pemerintah kolonial (Prancis dan Belanda pada awal abad XIX) 
menganggap pulau Jawa sebagai pulau yang sangat penting dan strategis demi menjaga 
                                                 
3 Informasi ini diperoleh Napoléon Bonaparte tatkala ia menerima laporan dari komandan Divisi XII 

Armée Française  Jenderal Houdetot yang dikirim ke Jawa dan kembali ke Paris pada 1799. Pada 23 
Ventose tahun IX (penanggalan Republik Prancis sama dengan 20 Februari 1800) ia diterima Premier 
Consul Napoléon Bonaparte. Dalam pertemuan tersebut dilaporkan bahwa pertahanan kota Batavia 
sangat terbuka dan pantai Cilincing yang berjarak kira-kira 2 lieux  (1 lieu = 4 km) di sebelah timur 
Batavia. Laporan ini juga diperkuat oleh Kapten Génie Tombe yang juga menyebutkan bahwa 
pertahanan kota Batavia sangat rapuh yang memungkinkan pendaratan terbuka tanpa pertahanan sema 
sekali (File ini ini tersimpan dalam Mémoires et documents Indes Orientales, serie AF (Fond de la 
Secretairerie d’Etat) bundel 1215). 
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kepentingan mereka di Asia Tenggara, atau dapat pula dipakai sebagai upaya untuk 
mencegah dominasi Inggris, khususnya dalam memutuskan mata rantai jalur 
perdagangan antara Asia dan Eropa.  

2.  Pertahanan Pulau Jawa 

Sebagai pulau yang memiliki peranan yang sangat penting bagi Belanda dan 
Prancis, Napoléon Bonaparte melalui adik kandungnya Louis Napoléon yang diangkat 
menjadi Raja Belanda (Juni 1806 - Juli 1810), mengangkat Herman Willem Daendels 
sebagai Gubernur Jenderal yang akan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus 
Henricus Wiese. Pengangkatan Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur 
karena oleh baik Napoléon Bonaparte maupun Louis Napoléon, karena dialah satu-
satunya jenderal angkatan darat yang dianggap mampu menjunjung martabat dan 
kepentingan Prancis di Hindia Timur. Hal ini terjadi, karena sebelum Louis Napoléon 
diangkat sebagai Raja Belanda, Negara Belanda berbentuk republik dengan nama 
Republik Bataf yang dipimpin oleh seorang Raadpensionaris Rutger Jan Schimmel-
penninck. Ia memegang tampuk pemerintahan Republik Bataf (1795) hingga perubahan 
menjadi Kerajaan Belanda (1806). Sejak Republik Bataf memberlakukan Reglement op 
het Beleid van de Regeering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen en van den 
Handel op en in Dezelve Bezittingeni pada 27 Januari 1806, Rutger Jan Schimmel-
penning mengirimkan dua orang ke Jawa yang akan menjabat sebagai Gubernur 
Jenderal, yakni Dr. Carel Hendrik van Grasvelt, dan C. Th. Elout yang akan menjabat 
sebagai Komisaris Jenderal. Diharapkan Van Grasvelt dapat menggantikan Gubernur 
Jenderal Albertus Henricus Wiese.4 Ketika keduanya tiba di New York dalam rangka 
perjalanan mereka menuju ke Batavia, mereka berdua dipanggil kembali pulang ke 
negeri Belanda, karena sistem pemerintahan di Belanda telah diganti dari Republik 
Bataf pimpinan Rutger Jan Schimmelpenninck menjadi Kerajaan Belanda di bawah raja 
Louis Napoléon, adik kandung Napolén Bonaparte, Kaisar Prancis. Oleh Louis 
Napoléon, diangkatlah Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia 
Timur sejak 28 Januari 1807.5  

Berdasarkan pasal 18 Instruksi Raja Belanda kepada Gubernur Jenderal Koloni 
dan Wilayah Asia, ia harus menaati pedoman dan penugasan militer sesuai dengan 
dekrit 8 Desember 1806 nomor 14 dan Dekrit 17 Desember 1807. Selain itu, isi pasal 14 
dari instruksi itu, ia harus merombak angkatan darat Hindia Timur dengan cara sebaik 
mungkin dan mengirimkan laporan secara rinci dan kontinu kepada Menteri 
Perdagangan dan Koloni Van der Heim. Untuk menata kembali militer di Hindia Timur, 
selain kedua pasal tersebut, pasal 6 memberikan hak kepada Gubernur Jenderal selaku 
Panglima Tertinggi atas angkatan laut dan angkatan darat di wilayah koloni, ia harus 
mengatur sistem pengangkatan, pemecatan, penggajian, pemensiunan, dan pengadilan 
militer terhadap anggota militer yang melakukan kesalahan. Ia juga diberikan kebebasan 

                                                 
4 Lihat FW Stapel 1940: 9-20. Sejarah Republik Bataf dibahas dalam bukunya yang berjudul 

Geschiedenis van Nederlandsche Indie.i Jilid V. Amsterdam: Uitgeveersmaatschapij. 
5 Pada 28 Januari 1807, Raja Belanda menyerahkan surat pengangkatan Daendels sebagai Gubernur 

Jenderal untuk wilayah koloni di Hindia Timur. Bersamaan dengan besluit pengangkatannya itu, ia 
menerima 3 instruksi lainnya, yaitu Instruksi untuk Gubernur Jenderal Koloni dan Wilayah Asia 
sebanyak 37 pasal; Instruksi bagi Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia sebanyak 25 pasal dan Instruksi 
untuk pembubaran Pemerintahan Tinggi Hooge Regeerings di Batavia sebanyak 6 pasal. Ketiga 
instruksi ini ditandatangani dan diserahkan oleh Louis Napoléon kepada Daendels pada 9 Februari 
1807, saat ia berpamitan untuk meninggalkan Eropa menuju Jawa. 
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untuk menyelidiki tempat yang cocok untuk digunakan sebagai pangkalan armada 
perang maupun angkatan perang (pasal 11). Selanjutnya, untuk menyiapkan pertahanan 
Jawa dalam rangka menangkis ancaman serangan Inggris ke Jawa, selama masa 
pemerintahannya 3 tahun 4 bulan (14 Januari 1808 sampai dengan 16 Mei 1811) 
Daendels melaksanakan reorganisasi militer beberapa kali, dan membangun beberapa 
fasilitas angkatan perang baik pangkalan armada laut maupun benteng pertahanan darat. 
Makalah ini hanya akan membahas tentang pembangunan benteng angkatan perang 
terbesar di Jawa, yakni pembangunan benteng pertahanan Meester Cornelis yang 
terletak di sebelah Timur Weltevreden. Adapun alasan yang mengapa benteng ini yang 
dibahas dalam makalah ini, karena benteng ini merupakan benteng yang besar dan 
cukup kuat yang pernah dibangun di Jawa. Selain itu, ditemukannya data yang baru saja 
ditemukan di Koninklijk Bibliotheek  Den Haag yang berjudul “De Verdiging van Java 
1808-1811”, yang dimuat dalam Indische Militaire Tijdschrift tahun 1871, Bruincing & 
Witt. 

3.  Pembangunan Benteng Meester Cornelis  

3.1.  Pertimbangan Pembangunan Benteng Meester Cornelis  

Pertahanan di Jawa, dipusatkan tidak di benteng Ancol, benteng Weltevreden 
maupun di Buitenzorg. Benteng pertahanan terbesar di Jawa dipusatkan di Meester 
Cornelis. Pencanangan pembangunan benteng Meester Cornelis dilakukan agak 
mendadak, yakni pada 29 Mei 1810. Alasan mengapa dibangun di wilayah Meester 
Cornelis didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, letak geografis 
daerah Meester Cornelis ditinjau dari segi strategi keamanannya jauh lebih strategis 
dibandingkan bila dibangun di Batavia, Semarang, atau Surabaya. Permasalahannya 
adalah: sudah dipastikan bahwa musuh datang dari laut, sehingga bila benteng 
pertahanan dibuat di daerah pantai, maka musuh pasti akan mampu melumpuhkan dari 
laut, karena meriam Inggris memiliki jangkauan tembakan yang lebih jauh dari pada 
meriam yang ada di Jawa. Oleh karena itu, benteng yang baru dibangun letaknya harus 
jauh dari laut; kedua, jarak antara benteng pertahanan dengan Batavia tidak boleh terlalu 
jauh, karena isteri dan keluarga pejabat pemerintah kolonial dan isteri tentara beserta 
keluarganya harus dapat segera diungsikan ke benteng tersebut, sehingga keluarga 
mereka terhindah dari dampak perang; ketiga, benteng tersebut harus dibangun di dekat 
pusat kekuasaan, artinya akan mempermudah mengontrol pasukan dengan tetap dapat 
menjalankan tugas sehari-hari dalam menjalankan roda pemerintahan. Keempat: 
penetapan lokasi benteng itu ditetapkan juga berdasarkan nilai uang kertas yang beredar. 
Uang kertas yang beredar di Batavia tidak memiliki nilai sama sekali di pedalaman 
Jawa, dan hanya di Batavia saja uang kertas itu memiliki nilai. Dengan demikian, 
dengan tujuan untuk dapat membayar pasukannya, Daendels terpaksa memilih lokasi 
benteng di dekat kota Batavia.6 

Dalam membangun benteng Meester Cornelis, Daendels menghitung ketebalan 
benteng tersebut disesuaikan dengan kekuatan tembakan musuh. Ini prinsip yang dianut, 
khususnya dalam menentukan tebal maupun tipisnya tembok benteng pertahanan. 
Benteng ini dibangun dengan ketebalan sebesar 2 meter (6-7 kaki), untuk menahan 

                                                 
6 Biaya pembangunan benteng ini di luar biaya fasilitas meriam dan pemasangannya menurut laporan 

Letnan Kolonel Van de Poel, penangung jawab pembangunan benteng ini, sesebar 10.387 ringgit uang 
kertas. Lihat De Verdiging van Java dimuat dalam Indische Militaire Tijdschrifti 1871, halaman  54.  
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serangan ledakan canon ukuran 6 dan 12 pon, suatu tembakan terberat yang menurut 
perhitungan Daendels merupakan tembakan terberat yang ditembakkan oleh meriam 
musuh. Selain itu, disain perbentengan ini harus dapat digunakan untuk melindungi 
perjalanan mundur dari Batavia menuju Buitenzorg. Untuk itu dipilih lahan yang 
terletak di dekat benteng Meester Cornelis, benteng sederhana yang sudah dibuat pada 
zaman VOC, yang selama ini digunakan untuk merawat anggota militer yang sakit. 

Lahan yang digunakan seperti pada sketsa 1 (lihat lampiran 1), terletak di antara 
Sungai Ciliwung dan sebuah kanal buatan yang sudah ada yang disebut sebagai selokan. 
Untuk mematangkan rencana ini Daendels telah memerintahkan kepada komandan Zeni 
untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, namun ternyata sangat sulit dilakukan 
karena petugas hanya diberikan waktu selama tiga hari untuk melakukannya. 
Kenyataannya, pengukuran dan pemetaan dapat diselesaikan dalam waktu lima hari  
dengan kondisi yang tidak detail. 

3.2.  Pembangunan Benteng Meester Cornelis 

Setelah pengukuran dan pemetaan selesai dilakukan, Gubernur Jenderal 
berdasarkan keputusan 29 Mei 1810 menetapkan untuk membangun kubu pertahanan 
dengan 8 kubu, dengan 7 sudut luar di mana setiap sudutnya dipasang minimal 1 
meriam yang dijaga oleh 200 orang pasukan infanteri. Satu kubu digunakan sebagai 
pusat komando yang akan digunakan untuk mengatur pertahanan secara keseluruhan. Di 
bagian kubu sudut luar yang berjumlah 7 itu diberi nomor 1 sampai dengan 7, yang 
merupakan kubu yang harus dibuat dengan tebal 2 meter (6-7 kaki). Namun atas nasehat 
komandan Zeni Mayor Schulze, setiap kubu harus dibangun dengan tebal 3 meter (9 
kaki), dengan alasan bahwa setiap kubu akan menjadi sasaran tembak pihak musuh.  

Dengan biaya yang sudah disediakan sebesar 10.387 ringgit itu, Gubernur 
Jenderal memerintahkan agar setiap kubu dapat diselesaikan dalam waktu 4 sampai 
dengan 5 minggu. Pohon-pohon yang ada di sekitar itu, tidak boleh ditebang, sejauh 
tidak diperlukan untuk membangun kubu. Namun apabila diperlukan, pohon itu bisa 
digunakan dengan sangat hati-hati mengingat penebangan pohon itu akan menambah 
anggaran yang telah ditetapkan oleh Kolonel Van de Poel. Dengan pemberian waktu 
pembangunan kubu yang memakan waktu antara 4 dan 5 minggu, ada waktu bagi 
Daendels untuk menjalankan pemerintahannya kembali. Untuk itu, ia memutuskan 
untuk kembali melakukan kunjungan ke Surabaya untuk mempersiapkan benteng 
Lodewijk dalam rangka menghadang kapal-kapal Inggris yang akan melakukan 
penyerangan di Jawa.7 

Sekembalinya dari Surabaya, tepatnya pada 10 Juli 1810, ia mengetahui dari 
koran yang dibawa oleh para pelaut bahwa Raja Lodewijk di Belanda harus 
menyerahkan kerajaan Belanda kepada Napoléon Bonaparte.8 Peristiwa ini menambah 
keyakinan Daendels bahwa dengan bergabungnya Negara Belanda dengan Prancis, 
semakin besar besar kemungkinannya Inggris akan menyerang pulau Jawa.  

                                                 
7 Daendels mempersiapkan pulau Jawa bila diserang oleh Inggris. Ia begitu intensif dalam memikirkan 

pertahanan Jawa, mengingat bahwa pada awal Mei 1810, ia mendengar kabar bahwa Ambon dan 
Ternate telah jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena kejadian itu, ia yakin benar bahwa dalam waktu yang 
tidak terlalu lama, Inggris pasti akan menyerang pulau Jawa. 

8 Negara Belanda resmi bergabung dengan Prancis berdasarkan kesepakatan Rambouteau, yang intinya 
menggabungkan Belanda di bawah satu komando Prancis. Belanda menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Negara Prancis di bawah Napoléon Bonaparte sebagai kaisarnya. 
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Penggabungan ini akan memancing para pengambil kebijakan Inggris untuk segera 
memutuskan melakukan penyerangan ke pulau Jawa. Dengan keyakinannya itu, 
Gubernur Jenderal semakin bersemangat dalam membangun benteng pertahanan ini. 
Setiap hari ia datang mengawasi proyek tersebut dan meyakinkan semua anggota militer 
bahwa dengan dibangunnya benteng ini pihak Inggris tidak akan pernah dapat 
menembusnya.  

Dalam perkembangan selanjutnya, ia memerintahkan untuk menutup lahan di 
sisi utara dan selatan sungai Ciliwung. Di lahan antara itu dibangun galian selebar 5 elo 
dan sedalam 2½ elo. Selanjutnya ia memerintahkan untuk membuat selokan di 
sepanjang kubu dengan lebar 3 roed, yang nantinya akan dialiri air. Sementara itu di 
dalam benteng, ia memerintahkan juga untuk membangun tangsi sementara dan 
kandang kuda untuk kesatuan kavaleri dan gudang senjata untuk menyimpan 200.000 
pond amunisi di kubu pertahanan itu.9  

Ketika Daendels baru saja kembali dari perjalanannya dari Surakarta, 
Yogyakarta dan Semarang pada 18 Januari 1811, ia menandatangani surat keputusan 
yang memerintahkan kepada para perwira zeni di Batavia, agar dalam 18 hari harus 
sudah selesai dibangun tangsi di Meester Cornelis yang mampu untuk menampung 
tentara sebanyak 5.000 orang. Untuk meralisasikannya, ia memerintahkan kepada 
Landdrost Batavia Ommelanden untuk membantu dalam penyetoran bambu sebanyak 
yang diperlukan untuk membangun atap dari tangsi tersebut. Dalam kesempatan itu juga 
Daendels mengeluarkan perintah untuk melengkapi kubu nomor 1 dan nomor 2 dengan 
persenjataan. Dalam instruksi itu juga ditegaskan untuk membabat hutan dan kebon 
sirih sampai jarak 190 elo  (=50 Roed), sehingga batang-batang ukuran 0,60 sampai 
0,70 meter tetap menjulang di atas tanah.  Di depan parit kubu 1 dan 2, kira-kira 12 elo 
di belakang selokan sisi utara, tepatnya di depan parit kubu 1 dan 2, dia menginstruk-
sikan untuk menggali parit untuk penampungan infanteri yang dilengkapi dengan 
beberapa tonggak kayu untuk melindungi pasukan yang mempertahankan benteng ini.  

Dengan mendaratnya kapal Claudius Civilis pada 17 Februari 1811, diterima 
surat yang datangnya dari Menteri Angkatan Laut dan Koloni Prancis yang intinya 
memberitahukan kepada Gubernur Jenderal bahwa Negara Belanda secara resmi telah 
bergabung dengan Prancis. Untuk itu, ia diminta untuk mengibarkan bendera Prancis di 
setiap kantor pemerintahan dan mengubah semua surat resmi dan sumpah dengan 
menggunakan bahasa Prancis. Daendels menyambut gembira berita tersebut, dan 
mengharapkan datangnya bantuan yang besar dalam upaya mempertahankan pulau Jawa 
ari ancaman serangan Inggris. Hal ini diharapkan oleh Gubernur Jenderal, karena 
keyakinannya bahwa pasukan Inggris akan melancarkan serangannya ke Jawa semakin 
tampak nyata. Oleh karena itu, ia semakin berkonsentrasi untuk membuat proyek 
pertahanan di sekitar Batavia, disamping menyelesaikan proyek benteng pertahanan 
Meester Cornelis. 

Selanjutnya dengan keyakikan itu, ia mengeluarkan instruksi agar kedua 
pangkalan meriam diletakkan di kanan dan kiri jembatan besar di atas sungai Ancol. 
Sementara itu jalan masuk di sepanjang sungai ini akan dibuka kembali untuk lalu lintas 
militer. Di situ juga akan ditempatkan dua meriam kecil yang moncongnya diarahkan ke 

                                                 
9 Disebutkan bahwa 190 elo = 50 roed. Sementara 1  roed = 14,19 meter.  Jadi 1 elo  kira-kira 3,734 

meter. Lihat  Anonim, “De Verdiging op Java 1808—1811” dalam Indisch Militaire Tijdschrift,  tahun 
1871 halaman 56. 
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laut. Di pangkalan itu akan dibangun rumah-rumah untuk menampung tentara. Namun, 
rencana pembangunan pangkalan meriam ini dibatalkan karena Daendels mengubah 
strategi perangnya. Ia akan membiarkan daerah itu tergenang air laut, sehingga 
menghambat laju pasukan musuh apabila akan mendarat di pulau Jawa. Oleh karena itu, 
semua hubungan menuju ke jembatan Ancol diputus. Dengan demikian, jalan menuju 
Meester Cornelis terputus sama sekali, sehingga pihak musuh akan memerlukan waktu 
yang lama, melampaui rintangan yang cukup berat untuk menuju ke benteng tersebut. 
Berdasarkan pengalamannya, ia telah mengetahui pengaruh negatif cuaca yang disebab-
kan oleh buruknya hawa rawa-rawa pantai di Batavia. Ia juga memiliki pengalaman 
untuk memerintahkan kepada para penduduk di Batavia untuk meninggalkan kota yang 
tidak sehat tersebut untuk menempati kota baru Weltevreden yang dianggap lebih sehat. 

Untuk mendukung efektivitas benteng Meester Cornelis, ia memerintahkan 
untuk membongkar: 
a). Jembatan besar yang menghubungkan Cilincing dengan Batavia harus dibongkar; 
b). Semua jembatan dari Kastil Batavia menuju kota dan sebelah barat kota Batavia 

harus diputus; 
c). Semua jembatan di sekitar Ancol sampai dengan wilayah Pekapuran juga harus 

dibongkar. 

Selanjutnya instruksi itu juga memutuskan untuk menghentikan: 
a). Aktivitas di sungai Hemraden dan parit Ancol sepanjang 112 elo (13 roed) di dalam 

benteng Ancol; 
b). Aktivitas di sungai Sontar yang menghubungkan dengan wilayah Botelier; 
c). Aktivitas di sekitar sungai Angke dan di parit Groninger. 

Untuk menunjang lalu lintas warga, Gubernur jenderal hanya mengizinkan 
pembukaan jembatan tidak lebih dari 6 meter panjang dan lebarnya dan 2 ½ m. Selain 
jembatan di Ancol yang diinstruksikan untuk dibongkar, juga diinstruksikan untuk 
membongkar jembatan sungai Sontar sampai Wilgenburg. Instruksi ini juga berlaku 
untuk penghancuran jembatan dari Cilincing melalui ke Pulo Gadung menuju ke 
Meester Cornelis. Sehubungan dengan itu, ia juga menginstruksikan kepada semua 
penduduk sipil melalui Wali Kota Batavia untuk mengosongkan periuk air kecuali yang 
berukuran 2½ martevan bagi konsumsi setiap keluarga, dengan tujuan untuk 
mengambat musuh menggunakan air minum yang murni. Dari sini tampak bahwa 
Daendels menganggap bahwa benteng pertahanan di Meester Cornelis sebagai 
pangkalan pertama yang tidak hanya sekadar berfungsi untuk menutup jalan dalam 
rangka penaklukan pulau Jawa oleh Inggris, tetapi juga berfungsi sebagai suatu posisi 
yang tetap harus dipertahankan. 

Dari konsep itu, ia menginstruksikan agar hutan di sebelah utara sepanjang 
1.000 elo, di sisi barat sepanjang 400 elo, di sisi selatan 600 elo, dibebaskan dari semua 
pohon dan diratakan, sehingga di tempat mana pun pasukan dapat ditempatkan. Di sisi 
timur di sebelah kubu nomor 3 serta di sisi timur, kubu nomor 4, posisinya akan 
ditinggikan kira-kira 1½ elo  agar pasukan aartileri dapat tetap bertahan dari serangan 
musuh. Mereka akan diperlengkapi dengan meriam seberat 12-24 pond sehingga kubu 
nomor 1, 2, dan 3 di sebelah utara akan dilengkapi dengan 24 buah meriam. Sementara 
itu di ketiga kubu yang sama akan dilengkapi pula dengan meriam yang moncongnya 
diarahkan ke sisi timur. Di dalam benteng, di sekitar kubu pangkalan, semua kayu dan 
rumah yang bisa menghambat mobilitas pasukan harus dibongkar. Di sisi kubu nomor 7 
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dipersiapkan untuk mempertahankan jembatan dan jalan masuk di sepanjang jalan 
Kampung Negara Melayu yang dilengkapi dengan 2 meriam ukuran 18 Inci dan dua 
meriam ukuran 6 inci. Sementara itu, di sebelah utara benteng, tepatnya di kubu 8 
dirancang sebuah pangkalan meriam, yang didirikan di dekat kandang, dilengkapi 
dengan meriam kecil untuk menghambat musuh dari sisi seberang sungai. 

Selanjutnya di sebelah kubu nomor 4, dipasang pada ketinggian tertentu sebuah 
pangkalan meriam dengan 10 pucuk senjata berat (meriam Bor Huruf F) untuk 
melindungi jembatan sungai dalam upaya menuju ke kubu nomor 1. Rumah tinggal 
Gubernur Jenderal di benteng itu, dijadikan tempat penampungan sejumlah meriam 
kecil jenis Hamburg nomor E1, sehingga kedua sisi perkampungan kini dapat 
dipertahankan dengan 31 pucuk meriam berat.  

Dalam pemeriksaan terakhir, disimpulkan bahwa di sisi utara, timur, dan barat 
pertahan dianggap cukup terlindungi sehingga Daendels tinggal memusatkan pada sisi 
selatan. Dia melihat bahwa kubu nomor 6 dan 7 kurang pertahanan. Di depan kubu itu 
akan dibuat lobang-lobang persembunyian tentara. Untuk itu akan dipasang meriam 
dengan nomor 8 yang dilengkapi dengan 14 pucuk meriam kecil, dua di antaranya akan 
mengapit saluran yang telah ada. Sementara itu, di sebelah tenggara, dipasang sebuah 
meriam dalam bentuk Howitzer jenis meriam Burgemeester huruf K yang dilengkapi 
dengan 10 pucuk meriam kecil yang dapat difungsikan untk mengapit selokan yang ada. 
Ditambahkan bahwa meriam dengan kekuatan 6 pond akan ditempatkan di pangkalan 
infanteri dengan 2 howitzer yang berada tepat di depan jalan Pedati menuju Buitenzorg.  

Akhirnya pada bagian lahan yang cukup menonjol di selokan dirancang sebuah 
pangkalan meriam untuk 6 pucuk kecil (meriam Raul huruf L) yang ditempatkan di sisi 
kubu nomor 5 di sebelah kanan meriam Burgemeester. Kubu nomor 5 selanjutnya 
dilengkapi dengan 8 pucuk meriam kecil yang di ujung timurnya dipasang 2 meriam 
yang mengapit kubu nomor 3. Sebagai konsekuensi dari perluasan dan perbaikan, kubu 
pertahanan Meester Cornelis telah dipenuhi dengan 24 meriam di sisi utara, 42 meriam 
di sisi timur, 36 meriam di sisi selatan dan 40 meriam di sisi barat yang semuanya 
berjumlah 142 pucuk meriam yang semua moncongnya diarahkan ke luar. Sementara itu 
terdapat 8 pucuk meriam yang ditempatkan di sudut-sudut kubu nomor 1, 4, 5 dan 6 
yang moncongnya diarahkan ke dalam. 

4.  Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ide utama dari  sistem pertahanan 
benteng Meester Cornelis merupakan sistem pertahanan darat. Dalam sistem ini, tidak 
hanya peralatan perang, jarak jangkau tembakan, tebal benteng, dan mobilitas pasukan 
yang diperhitungkan, melainkan juga faktor alam. Faktor alam diharapkan dapat 
mematahkan perlawanan musuh minimal 50% dari kekuatan yang ada, karena pihak 
mausuh harus bersusah payah melewati kubangan air rawa di Batavia yang rentan akan 
penyakit. Bahkan untuk keperluan air minum, sesuatu yang sangat vital bagi manusia 
sempat dipikirkan oleh perencana strategi perang darat ini. Musuh akan dibiarkan 
terkena penyakit dan dibiarkan menemui kesulitan air minum. Hal ini terjadi sebagai 
konsekuansi dari himauan pemerintah kolonial untuk mengurangi cadangan air minum 
di setiap keluarga yang tinggal di Batavia. 

Benteng pertahanan darat Meester Cornelis selanjutnya menjadi pelopor dalam 
pembangunan benteng selanjutnya yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak 
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era Daendels sistem pertahanan laut telah berganti dengan sistem pertahanan darat. 
Untuk itu diperlukan strategi yang lebih rumit dibandingkan dengan sistem pertahanan 
laut. Dalam sistem pertahanan darat, sangat ditentukan beberapa faktor antara lain, jenis 
senjata, jangkauan senjata, ketebalan benteng pertahanan yang disesuaikan dengan 
kekuatan musuh, dukungan alam dalam pelaksanaan perang, mobilitas militer, sarana 
komunikasi, infra struktur pertahanan, termasuk barak-barak penginapan tentara. Dan 
untuk itu Benteng Meester Cornelis telah memenuhi persyaratan sebagai benteng 
pertahanan teritorial pertama yang disiapkan untuk menghadang serangan dari musuh 
mereka, yakni pasukan Inggris yang akan melakukan penyerangan pulau Jawa. 
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