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Tentang hal ihwal arsip pada zaman Hoge 
Regering (Peme rintah Agung) tidak terlalu banyak 
diketahui. Pada waktu itu arsip disimpan di 
Benteng (Kasteel) Batavia, yang merupakan tempat 
berkedudukannya Hoge Regering dan untuk waktu 
yang cukup lama berfungsi juga sebagai kediaman 
resmi gubernur jenderal. Karena situasi perang 
yang berlaku pada tahun 1620-an, dokumen-
dokumen dari zaman sebelum tahun 1620 hampir 
tak ada satu pun yang tersimpan.1 Pada tanggal 
29 Juli 1641 Hoge Regering mengangkat komisi di 
bawah pimpinan J. Maetsuycker, yang pada waktu 
itu menjabat sekretaris Raad van Justitie (Dewan 
Peradilan), dengan tugas memeriksa kertas-
kertas tua yang tersimpan di kantor gubernur 
jenderal, ‘di dalam peti Portugis yang terkunci’. 
Perawatan arsip-arsip ini menjadi tanggung jawab 
juru tulis kepala Generale Secretarie (Sekretariat 
Umum). Setelah ditemukan ‘kekurangan-
kekurangan dan ketidaksempurnaan’, pada tahun 
1735 perawatannya diserahkan kepada dua 
orang ‘archivaris’ (juru arsip), yaitu: Gerardus 
Kluysenaar, seorang saudagar tenaga VOC 
yang saat itu tidak mempunyai tempat tugas, 
dan seorang asisten bernama Carel Anthony le 
Vasseur de Rocques.2 Mereka mendapat tugas 
untuk membandingkan daftar-daftar arsip yang 
telah tersusun dengan kenyataan di tempat. Pada 
tahun 1739 lemari-lemari arsip dan ruangan 
tempat lemari-lemari tersebut berdiri telah terisi 
penuh. Karenanya orang membersihkan sebuah 
gudang bekas untuk dijadikan ruang penyimpanan 
arsip-arsip tersebut.3 Pada tahun 1768 ruangan 
ini pun terisi penuh. Maka diputuskan untuk 
memusnahkan semua surat rangkap (yakni versi 
asli surat-surat yang telah dikirim ke kantor-
kantor cabang, catatan-catatan harian yang asli, 
lampiran-lampiran, dan lain-lain).4

 Pada tahun 1770 dibuatlah inventaris semua 
dokumen arsip, dan disusun pula daftar dokumen-
dokumen yang dapat saja dimusnahkan karena 
‘rusak disebabkan oleh rayap dan serangga 
lainnya’.5 Selama abad ke-18 banyaknya 
pekerjaan di kantor Sekretariat Umum menanjak 
pesat. Maka juru tulis kepala menulis surat 
permohonan kepada Hoge Regering agar jajaran 
juru tulis pada Sekretariat Umum, yang pada 
waktu itu berjumlah 34 orang, ditingkatkan. 

Pekerjaan tulis-menulis telah meluas bukan main. 
Juru tulis kepala itu mencatat antara lain bahwa 
dalam kurun waktu seratus tahun jumlah bab 
Notulen Singkat berkembang dari 51 menjadi 261. 
Di tahun 1781 bagian-bagian arsip yang rusak 
karena gangguan serangga sekali lagi dibersihkan.6 
Pada 1792 sekretaris sekali lagi mengirim catatan 
berhubungan dengan beban kerja di kantor, 
karena banyaknya tugas yang tidak berhasil 
diselesaikan. Di samping itu, tokoh tersebut 
menyatakan bahwa pengawasan terhadap arsip-
arsip sama sekali tidak memadai. Ia memandang 
perlu sekali para ‘archivaris’ segera menyusun 
sebuah daftar inventaris.7 Inventaris tersebut 
diserahkan pada tahun 1793. Pada waktu itu pun 
diputuskan untuk membuang berkas-berkas yang 
tidak terpakai (sekali lagi terutama surat-menyurat 
dengan kantor-kantor cabang).8 Pada tanggal 8 
mei 1801 Hoge Regering membentuk komisi yang 
bertugas ‘meninjau arsip-arsip dan perpustakaan 
pemerintahan ini’. Komisi ini pun memberikan 
saran agar dokumen-dokumen yang tidak terpakai 
dimusnahkan saja (khususnya surat-surat masuk 
dari kantor-kantor cabang, lampiran-lampiran 
pada resolusi-resolusi dari kurun waktu 1678-1797, 
dan dokumen-dokumen yang berasal dari Direktur 
Pembangunan Benteng-benteng, Gedung-gedung, 
dan Bangunan air, F. Reimer).9 Namun, daftar 
inventaris baru ini (yang sama sekali tidak lengkap) 
baru diterima pada tahun 1804, dan sama sekali 
tidak memuaskan Hoge Regering.10

 Kedatangan Gubernur Jenderal Daendels 
membawa perubahan besar. Daendels memiliki 
sedikit afinitas terhadap kearsipan. Menurut 
sudut pandang beliau, kertas yang dibuat dari 
pakaian bekas itu merupakan bahan yang tepat 
sekali untuk membuat kelongsong peluru latihan 
bagi pasukan militer. Pada tahun 1808 beliau 
menghapuskan fungsi arsiparis. Jumlah para juru 
tulis yang bekerja di kantor pun pada hematnya 
dapat saja dikurangkan. Maka sewaktu Benteng 
Batavia dibongkar, dilakukan pembersihan besar-
besaran arsip-arsip yang tersimpan di sana. Hal ini 
tampak dalam daftar inventaris yang dibuat pada 
tahun 1812 atas perintah pemerintahan Inggris 
tentang arsip-arsip yang ditemukan saat itu (lihat 
no. inv. 4481-4482 arsip Hoge Regering).
 Selama masa pemerintahan selang orang 
Inggris (1811-1816) dan sesudahnya, Pastor P. 
Wedding (pustakawan Bataviaasch Genootschap, 
Perhimpunan Batavia untuk Kesenian dan Ilmu 
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Pengetahuan) secara resmi bertindak sebagai 
pengelola arsip. Tetapi pada kenyataannya sejak 
dari tahun 1814 sampai dengan 1826 tugas 
itu dilakukan oleh seorang juru tulis kearsipan 
bernama D.A. Tempel. Dengan keputusan tanggal 
19 Februari 1819 no. 19, pengawasan arsip-arsip 
lama menjadi tanggung jawab langsung Algemeen 
Secretaris (Sekretaris Umum). Keputusan ini tetap 
berlaku sampai pengangkatan J.A. van der Chijs 
menjadi landsarchivaris (arsiparis negara, 1892). 
Pada 1819 dikeluarkan juga keputusan untuk 
memindahkan arsip-arsip Belanda yang lama dari 
Gedung Gubernemen di Molenvliet (Jalan Gajah 
Mada) ke loteng gudang persediaan (Ooster- en 
Westerpakhuizen) di kawasan kota. Pada tahun 1825 
Tempel berhasil menyusun sejenis daftar inventaris 
arsip-arsip yang telah dipindahkan itu.11

 Berdasarkan petunjuk Pdt. G. de Serière, yang 
dimintakan nasihatnya mengenai soal kearsipan, 
dilakukan pemisahan arsip-arsip. Bagian-bagian 
yang dianggap masih langsung dapat digunakan 
bagi kepentingan administrasi pada tahun 1825 
dikembalikan ke ruang Algemene Secretarie,12, mula-
mula di Rijswijk (Jalan Majapahit), kemudian, 
pada tahun 1827 di Waterlooplein (Lapangan 
Banteng). Arsip selebihnya ditinggalkan begitu saja 
dan sesudah tahun 1826 (setelah perginya Tempel) 
sama sekali tidak ada lagi yang mengelolanya. 
Pada 1832 seorang komis bernama Van Schmidt 
menyusun inventaris dokumen-dokumen arsip 
yang tersimpan di Algemene Secretarie. Pada 1822 
arsip lama Algemene Rekenkamer (Badan Umum 
Pengawas Keuangan Negara), mungkin juga arsip 
Schepenbank (pengadilan bagi golongan swasta) 
dan protokol-protokol kenotarisan di loteng 
Gedung Balai Kota, dipindahkan ke gedung-
gedung gudang di kawasan kota. Dalam kurun 
waktu 1832-1837 dibuatlah inventaris arsip-arsip 
ini; tetapi versi terakhir daftar inventaris ini 
tidak dapat ditemukan lagi. Mengingat bahwa 
inventarisnya disebut ‘jilid buku yang tebal’, 
sedangkan arsip yang tersimpan hingga kini pada 
dasarnya hanya berupa penggalan-penggalan 
yang tidak lengkap, maka agaknya dalam daftar 
inventaris ini tercantum juga arsip-arsip yang tidak 
ada sangkut-pautnya dengan Algemene Rekenkamer. 
Dalam kurun waktu yang sama arsip-arsip yang 
berasal dari bekas jajahan Belanda ‘di pesisir 
benua India’ diangkut ke Batavia. Di kemudian 
hari, sebagian besar arsip-arsip ini dibawa ke 
Den Haag (kini bernama Archief van de Nederlandse 
Bezittingen in Voor-Indië), sama seperti bagian lama 
arsip kantor dagang Belanda di Jepang.13

 Dalam tahun 1837 Algemene Secretarie mendirikan 
sebuah Biro Statistik (Statistisch Bureau), yang pada 
tahun 1858 diubah namanya menjadi Biro Sejarah 
(Historisch Bureau). Biro ini antara lain mengemban 

tugas mengumpulkan berbagai dokumen kearsipan 
yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian 
tentang Hindia Belanda. Pada kenyataannya 
Biro tersebut terutama mengumpulkan dokumen-
dokumen dari masa sesudah tahun 1816. Dalam 
kurun waktu berikutnya W.R. baron van 
Hoëvell dan P.P. Roorda van Eysinga 
menganjurkan agar diangkat seorang arsiparis 
negara dan meminta agar perawatan arsip-
arsip lama lebih terjamin, tetapi usaha mereka 
tidak membawa hasil berarti.14 Pada 1854 
Van Hoëvell, yang waktu itu menjadi anggota 
Parlemen Belanda, mendorong sekali lagi agar 
arsip-arsip lama mendapat perhatian lebih besar, 
sambil menggambarkan keadaan menyedihkan 
arsip-arsip di Batavia. Akan tetapi, keadaan 
sebenarnya lebih buruk lagi, sebab Van Hoëvell 
hanya merujuk ke arsip-arsip yang dikelola oleh 
Algemene Secretarie, bukan ke arsip-arsip tidak 
terawat yang berada di loteng gudang-gudang tua.
 Akhirnya, pada tahun 1860, Jacob Anne 
van der Chijs, mantan Inspektur Pendidikan 
Pribumi di Hindia Belanda, bersama dengan 
H.D. Levyssohn Norman diberi tugas meneliti 
nilai sejumlah besar berkas yang tersimpan di 
loteng beberapa gudang. Sesudah beberapa 
waktu mereka terpaksa menyatakan tidak 
sanggup melaksanakan tugas itu, dikarenakan 
‘panas yang yang tertahankan di loteng tersebut’. 
Namun, dalam tahun 1862 dan 1863 lima belas 
peti yang berisikan bahan-bahan arsip dikirim 
ke negeri Belanda (kini dikenal sebagai koleksi 
‘Hoge Regering’, ‘Boekhouder-Generaal’, dan 
‘Schepenbank’ dalam Arsip Nasional di Den 
Haag). Lagi pula, ada rencana untuk mengangkut 
semua arsip lama ke negeri Belanda. Rencana 
ini mendapat perlawanan dari pihak Bataviaasch 
Genootschap. Akhir Maret 1872 gubernur jenderal 
mengangkat sebuah komisi di bawah pimpinan 
N.P. van den Bergh, dengan tugas mengadakan 
penelitian terhadap nilai sejarah arsip-arsip 
gubernemen yang tersimpan di beberapa gudang. 
Segala arsip yang, setelah dilakukan penyusutan 
sementara, ternyata layak disimpan, dipindahkan 
ke salah satu gedung milik Bataviaasch Genootschap 
di Koningsplein (Medan Merdeka). Pada tanggal 
31 Desember 1872 komisi ini menyerahkan daftar 
inventarisnya.15

 Dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda 
tertanggal 29 Mei 1880, mr. J.A. van der Chijs 
kembali diberi tugas untuk, bersama dengan tuan-
tuan D. Koorders, N.P. van den Berg, dan L.W.G. 
de Roo, membikin katalogus dan klasifikasi arsip-
arsip lama16 dari kurun waktu 1602-1816. Daftar 
inventarisnya, yang versi cetaknya terbit pada 
tahun 1882, merupakan hasil jerih payah Van der 
Chijs sendiri.17 Dalam Pendahuluan inventaris 
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itu ia menggambarkan keadaan kacau-balau arsip-
arsip yang telah ditemukannya. Semua bundel dan 
jilid, yang berjumlah 18.287, telah diberi nomor 
sementara, kemudian ditata, dan akhirnya diberi 
nomor tetap.
 Namun, inventaris tersebut tidak mengandung 
penomoran apa pun dan bersifat hibrida, sebab 
merupakan juga repertorium. Pada masa Van 
der Chijs belum berlaku prinsip-prinsip dasar 
ilmu kearsipan, yakni ‘asal-muasal’ dan ‘tujuan’ 
dokumen-dokumen yang bersangkutan (prinsip 
menghormati struktur kumpulan dokumen yang 
ada). Prinsip-prinsip tersebut baru dirumuskan 
pada tahun 1898 oleh tiga ahli sejarah Belanda, 
Muller, Feith, dan Fruin. Van der Chijs bertolak 
dari paham lain mengenai ‘asal-muasal’ dokumen-
dokumennya. Dalam Pendahuluannya beliau 
menulis, ‘Pada dasarnya dokumen-dokumen ditata 
menurut tempat asal masing-masing. Umpamanya, 
surat-surat dari Batavia ke Banten digolongkan 
pada rubrik “Batavia”. Sebaliknya, surat-surat dari 
Banten ke Batavia termasuk rubrik Banten….’ 
Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada 
zamannya sendiri, Van der Chijs memperhatikan 
topik-topik, bukannya badan-badan pembentuk 
arsip, yang dalam ilmu kearsipan modern 
menentukan struktur sebuah daftar inventaris.
 Kendati beberapa titik tolak yang dipakai Van 
der Chijs kini sudah tidak diterima lagi, haruslah 
diakui bahwa jerih payahnya turut menjamin 
kelestarian arsip yang ada pada zamannya hingga 
masa kini. Misalnya, ia menyuruh mengumpulkan 
dan menjilid kertas-kertas terlepas dalam sampul 
pelindung. Dalam pada itu, ia pun menyadari 
pekerjaannya jauh dari selesai. Tulisnya, 
‘Karenanya, hendaklah orang memandang daftar 
inventaris ini sebagai inventaris sementara...’. 
Pada tanggal 28 Januari 1892 lewat keputusan 
gubernemen Van der Chijs diangkat menjadi 
Landsarchivaris (Arsiparis Negara) pertama Hindia 
Belanda.
 Para pengganti Van der Chijs tidak berbuat 
banyak untuk meneruskan usaha pembukaan 
konglomerat arsip-arsip VOC, yang telah 
dimulainya. Hanya saja, dalam Arsip Hoge Regering 
sejumlah besar bundel dan jilid yang berisikan 
surat-surat masuk dan keluar (in- en uitgaande 
missiven) dilengkapi daftar isi (yang ditulis dengan 
pensil). Landsarchivaris F. de Haan (1905-1922) 
mengumpulkan kira-kira 1200 peta dan gambar 
dari arsip lama menjadi ‘Koleksi De Haan’. Ia 
menyusun pula sebuah daftar tempat (plaatsingslijst) 
buku-buku pembaptisan, perkawinan, dan 
pemakaman yang pada tahun 1917 diserahkan 
kepada Arsip Negara. Di samping itu, sejumlah 
besar bundel dan jilid arsip dijilid (atau dijilid 
kembali), yang ikut menjamin kelestariannya. Ajun 

Arsiparis Negara P.C. Bloys van Treslong Prins 
secara khusus berjasa besar karena membuka 
lebih jauh berbagai seri (surat wasiat, buku 
pembaptisan, pernikahan, dan pemakaman) dari 
sudut pandang genealogis lewat pengadaan koleksi 
yang terdiri atas 400.000 keping kartu sistem.
 Pada tahun 1925 arsip-arsip dipindahkan ke 
gedung Landsarchief yang baru di Jalan Gajah 
Mada, yang dulunya merupakan rumah kediaman 
Gubernur Jenderal Reinier de Klerk (1777-1780). 
Lantai atas dan tempat yang dulunya merupakan 
tempat tinggal budak-budak rumah itu diubah 
menjadi depot (tempat penyimpanan) arsip-arsip. 
Pada zaman kependudukan Jepang arsip-arsip 
tersebut cukup lumayan tidak terganggu. Barulah 
dalam bulan Juli 1947 Penjabat Arsiparis Negara 
Ph.E. Coolhaas dapat menerima lagi tugas 
mengurus Arsip. Tugas itu diembannya sampai 
dilakukannya serah-terima kedaulatan pada tahun 
1949. Sejak saat itu arsip-arsip yang berasal 
dari periode VOC dikelola oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI).
 Arsip-arsip yang dicantumkan dalam inventaris 
menyeluruh ini pada tahun 1975 dipindahkan dari 
bekas residensi Reinier de Klerk di Jalan Gajah 
Mada ke lokasi yang baru, yang terletak di Jalan 
Ampera Raya. Sesudahnya ANRI menyusun 
serangkaian daftar tempat dan inventaris atas 
sejumlah bagian arsip yang diperincikan dalam 
inventaris yang disusun oleh Van der Chijs, 
antara lain atas sejumlah besar seri yang dalam 
keseluruhannya pernah menjadi arsip Hoge Regering, 
dan di samping itu atas hampir semua arsip lain 
yang tercantum dalam inventaris Van der Chijs. 
Kadang-kadang pembuatan daftar-daftar tempat 
dan inventaris ini menyebabkan arsip lebih mudah 
untuk digunakan oleh kalangan umum. Namun, 
upaya ini tidak dapat memulihkan keterkaitan seri-
seri arsip dalam konteks arsip-arsip Hoge Regering.18

 
Inventarisasi Arsip dalam kurun waktu 
2001-2006
 
Latar belakangnya
 
Dalam bulan September tahun 2000 Direktur 
Jenderal ANRI dan Direktur Arsip Nasional 
Negeri Belanda mengikat persetujuan kerja sama 
guna peningkatan konservasi dan kemudahan 
mengakses arsip-arsip bahasa Belanda milik ANRI 
yang berasal dari abad ke-17 sampai dengan 
abad ke-20. Persetujuan ini mencakup penataran 
sekelompok arsiparis ANRI, khususnya di bidang 
pengetahuan bahasa Belanda, paleografi (ilmu 
tulisan kuno) Belanda, ilmu kearsipan (ISAD), dan 
pengetahuan tentang lembaga-lembaga pembentuk 
arsip yang dibutuhkan untuk menata arsip-arsip. 
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Untuk keperluan ini beberapa arsiparis dari Arsip 
Nasional Belanda ditugaskan untuk bekerja di 
Jakarta. Pada tanggal 1 Mei 2001 dimulailah 
usaha penyusunan kembali arsip Gubernur 
Jenderal dan Raad van Indië/Dewan Hindia (yang 
secara bersama merupakan Hoge Regering), yang 
menjadi tulang punggung arsip VOC di Jakarta. 
Kerja sama ini menghasilkan inventaris yang kini 
di tangan pembaca, yaitu inventaris menyeluruh 
arsip-arsip VOC dan pemerintahan lokal 
(setempat) di Batavia, yang menjangkau kurun 
waktu 1612-1811.
 
Metode Kerja
 
Arsip-arsip Hoge Regering dan Hoge Commissie 
(Komisi Tinggi)
 Inventarisasi arsip oleh Van der Chijs, dan 
upaya ANRI menyusun inventaris sejumlah arsip 
bagian, ternyata tidak menghasilkan sarana-sarana 
akses yang memenuhi tuntutan masa kini. Maka 
tujuan utama inventarisasi ulang ialah melacak 
dan memerincikan semua bahan arsip yang 
termasuk arsip Gubernur Jenderal dan Raad van 
Indië dan lembaga-lembaga penggantinya (Hoge 
Regering) dalam kurun waktu 1612-1811, dan 
dengan demikian mengerjakan rekonstruksi arsip 
ini. Kualitas inventaris tersebut dan pengemasan 
dokumen-dokumennya harus memenuhi standar-
standar internasional yang berlaku.
 Ada tiga tanggal yang memegang peranan 
penting dalam peristiwa penetapan Hoge Regering di 
Banten (kemudian, mulai tahun 1619, di Batavia). 
Pada tanggal 1 September 1609 Heren Zeventien 
(Tujuh Belas Tuan-Tuan Tinggi, Pengurus Pusat 
VOC) memutuskan bahwa haruslah diangkat 
seorang gubernur jenderal sebagai pimpinan 
tertinggi di Asia, dan pada tanggal 14 November 
tahun itu juga dewan pengurus yang sama 
memutuskan bahwa di samping gubernur jenderal 
itu perlu diangkat Raad van Indië (Dewan Hindia). 
Tanggal 27 November 1609 Staten-Generaal 
(lembaga pemerintahan tertinggi negeri Belanda) 
melantik Pieter Both sebagai gubernur jenderal 
yang pertama. Dokumen (asli) yang paling tua 
dalam arsip, yakni sehelai surat masuk dari Heren 
Zeventien, bertanggal 28 April 1612 (no. inv. 2678).
 Sebagai garis batas penyusunan kembali 
inventaris ini kami memilih tanggal 11 September 
1811. Di Belanda sendiri struktur VOC yang lama 
telah mengalami perubahan mendasar setelah 
rezim lama diganti pemerintah revolusioner 
(1795), tetapi di Asia struktur itu bertahan lebih 
lama. Pada tanggal 11 September 1811 akhirnya 
organisasi kepengurusan yang lama dibubarkan 
oleh orang Inggris, yang tidak lama sebelumnya 
berhasil menguasai Pulau Jawa dan menyatakan 

pulau itu termasuk wilayah kekuasaan East India 
Company (EIC) yang berpusat di kota Calcutta 
(kini Kolkata), Benggala. Maka tanggal tersebut 
menandakan titik akhir keberadaan VOC dan 
teristimewa pula titik akhir Hoge Regering, yang 
telah merupakan pusat organisasi VOC di Asia 
selama dua ratus tahun lebih.
 Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, 
inventarisasi ulang dimulai dari seri-seri yang 
bersifat umum, seperti notulen-notulen, besognes 
(keputusan-keputusan), catatan harian, surat-
surat masuk dan keluar, serta sarana-sarana 
modern yang memudahkan akses ke seri-seri itu. 
Ternyata seri-seri ini cukup mudah ditemukan 
di depot (ruang penyimpanan arsip), tetapi pada 
saat inventarisasi segera diketahui bahwa di 
masa lampau banyak sekali dokumen arsip yang 
salah didaftarkan, sebab redaksi, penanggalan, 
pencatatan tahap perkembangan, bahkan bentuk 
lahiriahnya tidak tepat. Di samping itu, sejumlah 
besar koleksi yang merupakan hasil penyatuan 
berkas-berkas berdasarkan topiknya, umpamanya 
‘Batavia’, ‘Pemerintahan’, ‘Militer’, ‘Perjalanan’, 
dan ‘Serba-serbi’, diperiksa untuk mengetahui 
apakah di dalamnya terdapat bahan-bahan arsip 
dari Hoge Regering. Bahan-bahan yang berhasil 
ditemukan dicabut dari koleksi-koleksi tersebut 
dan diperincikan dalam inventaris baru. Peta-peta 
dan gambar-gambar dalam Koleksi De Haan 
yang sesungguhnya termasuk golongan ‘Hoge 
Regering’ memang dicantumkan dalam inventaris 
baru, tetapi, dikarenakan tuntutan penyimpanan 
yang khusus, bendanya tetap disimpan di dalam 
Koleksi De Haan. Akhirnya ada sebanyak 38 
koleksi yang harus menyerahkan bahan-bahannya 
ke arsip yang direkonstruksi dan ke inventaris baru 
Hoge Regering. Biasanya tindakan ini berarti koleksi 
berdasarkan topik yang bersangkutan jadi bubar. 
(Lihat lampiran ‘Lijst van gedeeltelijk vervallen 
Inventarissen’ [Daftar Inventaris yang (sebagian) 
sudah tidak berlaku lagi].)
 Bahan-bahan arsip-arsip ini seterusnya 
diperincikan oleh tenaga yang terlibat dalam 
proyek ini. Mereka tidak hanya mencatat ciri-
ciri archivistiknya, tetapi juga kadar kerusakan 
yang telah dialami bahan-bahan arsip yang 
bersangkutan. Pemerinciannya dilakukan dengan 
mengikuti tradisi yang berlaku di negeri Belanda 
dan ukuran internasional bagi pemerincian bahan-
bahan arsip ISAD(G). Dalam menetapkan redaksi 
pemerinciannya digunakan peristilahan yang 
umum dipakai dalam dunia kearsipan Belanda. 
Istilah penandaan lama yang sudah dikenal, 
seperti resoluties sebagai ganti besluiten (keputusan-
keputusan), tetap dipertahankan, tetapi istilah 
realia, yang sudah ketinggalan zaman dan kurang 
dikenal, digantikan dengan repertorium. Biasanya 
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pemerinciannya memakai redaksi baru, sedangkan 
istilah-istilah lama ditambahkan dalam tanda 
kurung. Selanjutnya pemerincian archivistik 
ini diperiksa dan dimasukkan ke dalam sebuah 
database relasional yang kemudian dikonversi ke 
XML dengan menggunakan standar internasional 
Encodes Archival Description (EAD). Selanjutnya 
berkas-berkas yang telah diperincikan dikemas 
di dalam sampul-sampul dan kotak-kotak bebas 
asam.
 Sewaktu menyusun inventaris ini, antara 
lain berdasarkan berbagai penelitian yang telah 
dilakukan tenaga yang terlibat dalam proyek 
inventarisasi ini, perhatian lebih dilimpahkan 
kepada pencantuman informasi tambahan pada 
rubrik-rubrik dan pemerincian seri-seri. Informasi 
tambahan ini memudahkan pemanfaatan 
inventaris ini dan berisikan keterangan tentang 
hubungan antara berbagai seri, metode yang dulu 
atau sekarang dipakai dalam menyusun sarana 
akses, garis besar isinya, dan lain sebagainya.
 Dokumen-dokumen yang merupakan hasil 
rapat-rapat gabungan Hoge Regering dengan 
Hoge Commissie (yaitu kedua komisaris umum, S. 
Nederburgh dan S.H. Frijkenius) dalam kurun 
waktu 1793-1799 diperincikan dalam inventaris 
Hoge Regering, walaupun tidak mungkin lagi 
memastikan apakah dokumen-dokumen yang 
bersangkutan pernah termasuk arsip Hoge Regering 
atau arsip Hoge Commissie. Arsip Hoge Commissie 
sudah dibuatkan sebuah inventaris tersendiri.
 
Arsip-arsip lain di Jakarta
 
Metode kerja yang dijelaskan di atas diterapkan 
juga dalam penyusunan ulang arsip-arsip notaris, 
Schepenbank, Raad van Justitie (Dewan Peradilan), 
Weeskamer (Balai Yatim Piatu) dan Boedelkamer 
(Balai Harta Peninggalan). Semua dokumen 
yang tidak dapat dimuat dalam salah satu arsip 
yang telah diperincikan, ditempatkan dalam 
‘Collectie Losse Stukken’ (Koleksi Dokumen-
dokumen Lepas). Koleksi ini tidak dicantumkan 
ke dalam inventaris menyeluruh ini, karena 
di tahun-tahun mendatang isinya akan terus 
berubah akibat inventarisasi ulang arsip-arsip 
dan koleksi-koleksi lain milik ANRI. Dalam 
inventaris menyeluruh ini juga tidak tercantum 
‘Collectie Buitenland’ (Koleksi Luar Negeri, yaitu 
dokumen-dokumen yang berasal dari arsip-arsip 
kantor-kantor cabang di luar wilayah Indonesia 
sekarang) dan ‘Collectie Familiepapieren’ (Koleksi 
Surat-surat Kekeluargaan, sebuah koleksi yang 
pernah dikumpulkan oleh Ajun Arsiparis Negara 
Bloys van Treslong Prins, dan yang terutama 
terdiri atas kertas-kertas pendaftaran harta 
benda dari Weeskamer). Juga tidak dipandang 

perlu memindahkan dokumen-dokumen dari 
Hoge Regering yang terdapat dalam apa yang 
disebut Gewestelijke Archieven (Arsip-arsip Daerah), 
yaitu koleksi besar dokumen-dokumen yang 
digabungkan menurut daerahnya dan yang 
berasal baik dari masa VOC maupun dari 
abad ke-19. Gewestelijke Archieven ini merupakan 
koleksi campuran yang hampir tidak terurai lagi, 
sehingga dibiarkan sebagaimana adanya dan harus 
dibuatkan inventaris tersendiri.
 Meski biasanya yang dijadikan titik akhir masa 
VOC ialah tahun 1811 (atau 1816), inventaris 
arsip-arsip gereja berjalan terus sampai tahun 
1855 (setahun sesudah terbentuknya Gereja 
Protestan; lihat pasal ‘Lembaga-lembaga 
kegerejaan di Batavia’ dalam sumbangan Dr. 
H.E. Niemeijer), sedangkan inventaris protokol-
protokol notaris sejauh menyangkut daerah di 
luar Batavia berjalan sampai 1828, dan inventaris 
retroacta Burgerlijke Stand sampai tahun 1827 (tahun 
pengadaan Burgerlijke Stand/Catatan Sipil).
 
Para pelaksana proyek
 
Tenaga arsiparis ANRI yang terlibat dalam 
inventarisasi arsip-arsip Hoge Regering dan 
notaris ialah: Ibu Dra. Dwi Mudalsih, Ibu Dwi 
Nurmaningsih, Ibu Dra. Esti Kartikaningsih Ibu 
Dra. Euis Shariasih, Ibu Isye Djumenar, Ibu 
Iyos Rosidah, Ibu Dra. Kris Hapsari, Bapak 
Drs. Langgeng Solistyo Budi, Ibu Mira Puspita 
Rini, Ibu Drs. Risma Manurung, Ibu Sutiasni, 
Ibu Triana Widyaningrum, Bapak Drs. Sunarto, 
Bapak Syarif Usman, dan Ibu Dra. Widiyanti.
 Para pegawai depot yang memberikan 
dukungannya kepada proyek ialah: Bpk. Adip 
Nurdiana, Bpk. Ahmad, Bpk. Edi Mardiyanto, 
Ibu Endang Suhendar, Bpk. Hardy, Bpk. Isro 
Aliudin, Bpk. Ma’mun, Bpk. Nadi, Bpk. Riswanto, 
Bpk. Sahidi, Bpk. Satimin, Bpk. Suhardi, Bpk. 
Supryadi, Bpk. Sutarno, Bpk. Suwono, Bpk. 
Tasum, dan Bpk. Wakidjo.
 Tenaga arsiparis ANRI yang terlibat dalam 
inventarisasi arsip-arsip lainnya ialah: Ibu Risma 
Manurung, Ibu Dwi Nurmaningsih, Ibu Triana 
Widyaningrum, Ibu Kris Hapsari en Ibu Euis 
Shariasih. Mereka juga melakukan inventarisasi 
beberapa arsip: Ibu Manurung mendaftar 
arsip-arsip Amphioensociëteit (Sositet Madat), Ibu 
Nurmaningsih arsip Heemraden (lembaga yang 
melaksanakan pemerintahan Ommelanden = daerah 
di sekitar kota Batavia), Ibu Widyaningrum arsip 
Vendukantoor (Kantor Lelang) dan arsip Algemene 
Rekenkamer (Badan Umum Pengawas Keuangan), 
sedangkan Ibu Hapsari dan Ibu Shariasih 
menyusun inventaris Koleksi Engelhard.
 Koordinasi dan bimbingan dalam hal 
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inventarisasi arsip-arsip Hoge Regering dan Hoge 
Commissie dilakukan oleh para arsiparis Ibu Louisa 
Balk dan Bapak Frans van Dijk. Dengan maksud 
itu Arsip Nasional Negeri Belanda menempatkan 
mereka di Jakarta selama kurun waktu 2001-2003. 
Inventarisasi arsip-arsip lainnya berlangsung di 
bawah bimbingan arsiparis Diederick Kortlang, 
yang bertugas menggantikan mereka di Jakarta 
dari tahun 2003 sampai 2007.
 
Arsip-arsip yang terkait di negeri Belanda
 
Dalam abad ke-19 beberapa arsip dan bagian-
bagian beberapa arsip lain diangkut dari Hindia 
Belanda ke negeri Belanda. Dalam hal protokol-
protokol notaris dan beberapa bagian arsip 
Schepenbank dicantumkan rujukan dalam inventaris 
arsip-arsip yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak 
dimuat rujukan serupa dalam inventaris Hoge 
Regering. Dokumen-dokumen arsip Weeskamer di 
Batavia yang ada di Nationaal Archief di Den 
Haag tidak mengandung berkas-berkas yang 
seharusnya termasuk arsip Weeskamer di Jakarta, 
tetapi terdiri atas salinan-salinan yang pernah 
dikirim ke negeri Belanda. Selain itu, beberapa 
bagian arsip-arsip tertentu dapat ditemukan 
di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) yang bertempat di Leiden 
(Belanda).19

 
Keadaan fisik arsip-arsip
 
Arsip-arsip Hoge Regering dan Hoge Commissie
 
Dimulai dari tahun 1970-an ANRI 
menyelenggarakan laminating sejumlah besar 
berkas dan jilid. Artinya, foli plastik dibuat melekat 
pada lembar-lembarnya dengan cara pemanasan. 
Cara ini diterapkan pada beberapa seri, yakni 
‘minuut-resoluties’ (naskah asli resolusi-resolusi), 
‘generale resoluties’, ‘secrete resoluties’ (resolusi 
rahasia), ‘bijlagen bij de generale resoluties’ 
(lampiran-lampiran pada resolusi-resolusi umum), 
dan ‘dagregisters’ (catatan-catatan harian). Bahan 
pelunak dalam foli plastik ini kadang-kadang 
menyebabkan lembar-lembar tertentu melekat 
satu sama lain. Akan tetapi, metode restorasi ini 
ternyata tidak menghentikan kerusakan kertasnya. 
Di bawah laminat, penggerogotannya oleh tinta 
dan memudarnya tinta berlangsung terus. Di 
samping itu, dalam operasi ini sejumlah besar 
lembar salah dimasukkan dalam jilidnya, sehingga 
letaknya terbalik atau salah tempat. Sejumlah jilid 
dan buku masih tetap memakai penjilidan asli dari 
perkamen dari zaman VOC (umpamanya seri 
‘net-generale besognes’ = keputusan yang sudah 
disahkan (net) mengenai kantor-kantor cabang).

 Ketika dilakukan inventarisasi ulang arsip 
(2001-2007), sifat kerusakan dokumen-dokumen 
(yaitu kerusakan penjilidan dan penjahitan, 
kerusakan mekanis, kerusakan kimia, kerusakan 
akibat hama, dan kerusakan karena kelembaban, 
serta tingkat keparahan kerusakannya – ‘tanpa 
kerusakan’, ‘kerusakan sedang’, ‘kerusakan parah’) 
dicatat dalam formulir-formulir. Kualifikasi ‘parah’ 
dipakai bila kondisi dokumennya begitu parah, 
sehingga penyimakannya oleh seorang pembaca 
akan menyebabkan hilangnya informasi yang tidak 
dapat dipulihkan lagi. Data-data ini merupakan 
dasar sebuah daftar prioritas bagi keperluan 
program ANRI untuk restorasi dokumen-
dokumen. Yang menentukan tempat sebuah 
dokumen pada daftar ini adalah: unik-tidaknya 
dan pentingnya berkas-berkas yang bersangkutan, 
serta – dalam hal dokumen yang rusak berat 
– peluang teknis untuk restorasinya.
 
Arsip-arsip lain
 
Metode laminating dipakai juga dalam arsip-
arsip lainnya, dan pada umumnya membawa 
akibat-akibat serupa. Arsip gereja dalam ukuran 
tertentu merupakan perkecualian, sebab pihak 
gereja telah mengambil tindakan-tindakan demi 
melindungi arsip-arsip mereka dalam abad ke-
18. Sebagian arsip gereja telah dipugar dalam 
periode 2005-2006. Namun, sebagian besar 
arsip-arsip ini menderita kerusakan parah akibat 
kertasnya digerogoti tinta dan disebabkan proses 
pengasaman.
 
Kelengkapan arsip-arsip
 
Arsip Hoge Regering
 
Arsip Hoge Regering yang sekarang sudah pasti tidak 
selengkap administrasi yang ada pada zaman 
dahulu. Inventaris ini menyajikan persentase 
kecil saja dokumen-dokumen yang pernah ada 
pada abad ke-17, koleksi ‘sedang’ dari abad 
ke-18, dan jumlah ‘berlimpah-limpah’ berkas-
berkas dari abad ke-19. Menurut Van der Chijs, 
mula-mula besarnya arsip-arsip pemerintahan 
dari periode 1602-1816 tiga atau empat kali 
lipat besarnya arsip yang ia temukan di tahun 
1880. Tidak lengkapnya arsip ini untuk sebagian 
disebabkan pemindahan beberapa bagiannya ke 
Rijksarchief (kini Nationaal Archief) dan KITLV di 
negeri Belanda. Dalam keterangan tentang hal 
ihwal arsip yang diberikan di atas telah disebut 
pula faktor-faktor penyebab kehilangan fisik, yaitu 
peristiwa perang, iklim, pemindahan, serangga, 
pemusnahan yang dilakukan disengaja, dan 
penggerogotan kertas disebabkan pemakaian tinta 
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yang dibuat dari buah majakane (galnoot).
 Akan tetapi, proses hilangnya arsip-arsip 
berlangsung terus sesudah masa Van der Chijs. 
Sejumlah besar dokumen yang dia perincikan 
pada tahun 1882, sudah tidak ditemukan lagi pada 
waktu inventarisasi ulang (2001-2007). Sebagian 
arsip-arsip yang hilang ini pernah masuk ke 
dalam ‘Collectie Gewestelijke Archieven’ milik 
ANRI dan mungkin juga ke dalam kumpulan-
kumpulan dokumen yang lain. Sebelum ini telah 
diberitahukan bahwa ‘Gewestelijke Archieven’ 
(Arsip-arsip Daerah) itu berisikan bahan-bahan 
baik dari zaman VOC maupun dari masa 
sesudahnya. Bahan-bahan tersebut berasal dari 
atau berhubungan dengan kantor-kantor cabang 
di Kepulauan Indonesia dan pada kenyataannya 
tidak ditata berdasarkan asal muasalnya atau 
badan pembentuk arsipnya, tetapi secara tematis, 
menurut topik-topik geografis. (Lihat lampiran 
‘Lijst van Gewestelijke Archieven in Beheer bij het 
ANRI’ [Daftar Arsip-arsip Daerah yang dikelola 
oleh ANRI].)
 
Arsip-arsip lain
 
Semua arsip lain yang tercantum dalam 
inventaris menyeluruh ini sama-sama tidak 
lengkap. Pertama, arsip-arsip ini pun berabad-
abad lamanya menderita akibat iklim tropis dan 
serangga. Dari daftar-daftar inventaris lama dapat 
disimpulkan bahwa dalam abad ke-18 sebagian 
besar berbagai arsip dimusnahkan karena sudah 
termakan oleh rayap atau rusak dengan cara 
lain. Dalam hal Protokol-protokol Notariat ada 
juga berkas-berkas yang hilang karena pencurian. 
Beberapa bagian arsip Schepenbank pada abad ke-19 
dipindahkan ke negeri Belanda. Arsip Boedelkamer 
dan arsip College van Heemraden hanya tersisa 
sebagian kecil saja dari arsip-arsip yang pernah 
ada.
 
Petunjuk-petunjuk bagi pemakai arsip
 
Penelitian dalam arsip Hoge Regering
 
Arsip Hoge Regering ini untuk sebagian besar 
dibangun dari seri-seri yang bersifat ‘umum’, yang 
tersusun menurut urutan waktu. ‘Umum’ berarti, 
dokumen-dokumennya membahas lebih dari satu 
pokok pembicaraan. Tulang punggung koleksi 
ini berupa sejumlah seri besar notulen, resolusi-
resolusi (keputusan-keputusan), lampiran-lampiran 
pada resolusi-resolusi ini, besognes, pengumuman-
pengumuman, catatan-catatan harian, dan 
pelbagai seri missiven (surat-surat) masuk dan 
keluar. Seri-seri ini sebagiannya dapat diakses 
melalui daftar-daftar isi dari zamannya sendiri 

(disusun oleh VOC), indeks-indeks, dan repertoria 
(indeks-indeks yang diperluas). Arsip ini dilengkapi 
oleh sejumlah dokumen terlepas yang pernah 
diambil dari seri-seri tersebut.
 Dalam inventaris ini dipergunakan istilah-istilah 
khusus20 berikutnya: algemeen (umum, dalam arti 
berisikan lebih dari satu topik), bijzonder (khusus, 
dalam arti hanya membahas satu topik), generaal 
(umum/biasa, regular), dan secreet (rahasia).
 Bagian terbesar dokumen dalam arsip ini ditulis 
dalam bahasa Belanda dengan tulisan tangan yang 
biasa dipakai pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19. 
Di samping itu terdapat dokumen-dokumen yang 
tertulis dalam bahasa-bahasa lain, seperti bahasa 
Jawa, bahasa Melayu (dalam huruf Arab), Bugis, 
dan Cina. Sejumlah kecil dokumen dicetak.
 Dalam penyusunan inventaris ini, kami 
berusaha sedapat mungkin membubuhkan 
keterangan pada rubrik masing-masing dan 
pada pemerincian seri-seri secara menyeluruh. 
Keterangan ini berisikan antara lain informasi 
tentang hubungan seri satu dengan yang lain, 
tentang pemanfaatan sarana akses yang disusun 
pada masa itu (yakni oleh VOC), garis besar isi 
bahan-bahan arsip, dan seterusnya. Umpamanya, 
keterangan tentang jilid tertentu dapat ditemukan 
dalam seri ‘net-generale resoluties’ (dari 
tingkat tertinggi hingga yang paling rendah): 
yaitu pada rubrik-rubrik ‘besluitvorming’ 
(proses pembentukan keputusan), ‘vaststelling’ 
(penetapannya), ‘generale resoluties’, dalam 
pemerincian menyeluruh net-generale resoluties, 
dan dalam pemerincian jilid yang bersangkutan. 
Keterangan pada tingkat masing-masing biasanya 
bersifat unik, artinya, tidak diulang di tempat lain.
 
Petunjuk-petunjuk praktis
 
Jika anda ingin mengadakan penelitian di 
dalam arsip ini, tetapi belum tahu topik 
atau masalah mana yang hendak anda 
pilih
Publikasi Realia21 merupakan sarana yang 
tepat dan praktis untuk mendapatkan gambaran 
menyeluruh tentang cara kerja dan tindakan 
Hoge Regering dan untuk menemukan pokok-
pokok yang cocok untuk melakukan penelitian. 
Publikasi ini adalah sebuah repertorium (indeks 
yang diperluas) pada resolusi-resolusi umum dan 
besognes (keputusan-keputusan Hoge Regering) yang 
melingkupi kurun waktu 1632-1805. Jumlah 
rujukannya amat besar. Anda akan terkagum-
kagum melihat keanekaragaman aspek-aspek 
Kompeni. Buku Realia ini merujuk ke penanggalan 
resolusi-resolusi dan besognes yang bersangkutan. 
Untuk menemukan resolusi-resolusi dan besognes 
ybs. sendiri, hendaklah anda menyimak Daftar Isi 
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inventaris ini, yang akan memberikan petunjuk 
lebih lanjut.
 
Jika anda ingin mencari informasi dalam 
dokumen bertanggal tertentu yang 
termasuk seri umum tertentu
Bayangkan, anda ingin mencari informasi dalam 
‘net-generale resoluties’ bertanggal 16 Oktober 
1756. Hendaklah anda membuka Daftar Isi 
inventaris ini dan mencari rubrik ‘generale 
resoluties’, tegasnya seri resolusi umum yang telah 
disahkan oleh Hoge Regering, yang diperincikan 
di bawah nomor inventaris (no. inv.) 853-
1182. Kemudian anda mencari tanggal yang 
anda inginkan dalam seri ini. (Hendaklah anda 
memperhatikan pula rujukan-rujukan di pinggir 
atas halaman!) Seri tersebut mulai dari resolusi-
resolusi tertua dan disusun menurut urutan waktu. 
Tanggal yang anda pilih dapat ditemukan pada 
no. inv. 1021 (1756 Juli 1 – 1756 Desember 31).
 
Jika anda ingin mengadakan penelitian 
terhadap sebuah topik atau masalah 
tertentu
Kami menganjurkan agar anda lebih dahulu 
mempergunakan publikasi tercetak sejumlah seri 
yang termasuk arsip ini, yang dilengkapi dengan 
indeks-indeks, dan yang tersedia di ruang baca 
ANRI. Penggunaan sarana yang praktis ini 
mungkin saja akan sangat mempercepat penelitian 
anda dan dapat menyediakan titik-titik temu untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dalam arsip ini. 
Publikasi-publikasi sumber tersebut menyangkut:
 1. Realia, yaitu repertorium (indeks yang 
diperluas) re so lu si-resolusi dan besognes (keputusan-
keputusan) umum yang meliputi kurun waktu 
1632-1805.
 2. Dagregisters,22 yaitu catatan-catatan harian 
(laporan harian tentang kejadian-kejadian di 
Batavia) dan sebuah indeks yang meliputi kurun 
waktu 1640-1682.
 3. Plakkaten,23 yaitu plakat-plakat (peraturan, 
dekret, undang-undang) dan sebuah indeks yang 
meliputi kurun waktu 1602-1811.
 4. Uitgaande missiven van de Hoge Regering aan de 
Heren Zeventien in patria,24 yaitu surat-surat Hoge 
Regering kepada Heren Zeventien di negeri Belanda 
mulai dari tahun 1610 sampai dengan tahun 1750 
(dengan perkecualian kurun waktu 1737-1742) dan 
sebuah indeks.
 5. Contracten25, yaitu kontrak-kontrak yang oleh 
Kompeni diikat dengan raja-raja di wilayah oktroi 
VOC mulai tahun 1596, dan sebuah indeks.
Ad 1. Publikasi ini hanya menyangkut resolusi-
resolusi dan besognes umum. Untuk resolusi-resolusi 
dan besognes yang bersifat rahasia (secrete resoluties 
en besognes) hendaklah anda menggunakan indeks-

indeks yang pernah disusun oleh VOC sendiri, 
yaitu ‘Repertoria op de onderwerpen uit de 
secrete resoluties [repertoar tentang pokok-pokok 
dalam resolusi-resolusi rahasia] (realia)’, no. inv. 
2246-2247, periode 1740-1770. Untuk kurun 
waktu 1612-1631 dan 1806-1811 anda dapat 
mempergunakan indeks-indeks zaman itu, yaitu 
‘Repertoria op de onderwerpen uit de generale 
resoluties (realia)’, no. inv. 2169-2223. Semua 
indeks tersebut di atas mengacu pada tanggal 
resolusi dan besognes tertentu yang dapat anda 
temukan dan meminta agar boleh dilihat dengan 
bantuan Daftar Isi inventaris ini.
 Administrasi Hoge Regering telah menyimpan 
sejumlah terbatas berkas arsip mengenai pokok-
pokok tertentu secara terpisah. Dalam inventaris 
ini, berkas-berkas ini diperincikan dalam rubrik 
‘Bijzondere Onderwerpen’ (Pokok-pokok Khusus). 
Sebaiknya, dalam melakukan penelitian, anda 
tidak hanya mencari dalam rubrik tersebut, 
karena rubrik ini pasti tidak menyajikan gambaran 
lengkap tentang sebuah topik permasalahan. 
Namun, mungkin saja rubrik ini menawarkan 
beberapa titik temu. Contohnya: topik ‘Amphioen’ 
(madat) dan ‘Chinezen’. Dalam rubrik ‘Bijzondere 
Onderwerpen’ sama sekali tidak terdapat topik 
‘Amphioen’ (atau ‘Amfioen’), tetapi Realia 
(no. 1 di atas) menyajikan sekitar 100 rujukan 
dalam kurun waktu 1700-1805, sedangkan topik 
‘Amphioen sociëteit’ menghasilkan sebanyak 
63 rujukan dalam kurun waktu 1745-1803. 
Sebaliknya, topik ‘Chinezen’ memang muncul 
dalam rubrik ‘Bijzondere Onderwerpen’ (empat 
nomor inventaris). Publikasi Realia menyajikan 402 
rujukan meliputi periode 1619-1805 (‘Chinesen’); 
di samping itu hendaklah anda perhatikan 
pula topik-topik seperti ‘Chinese hospitaal’ 
(Rumah Sakit orang Cina), ‘Chinese opstand’ 
(pemberontakan orang-orang Cina), ‘Chinese 
wetten’ (hukum-hukum orang Cina), dan ‘Chinese 
zaken’ (urusan orang Cina).
 Mudah-mudahan usaha mencari data dalam 
publikasi-publikasi tersebut dan dalam rubrik 
‘Bijzondere Onderwerpen’ menghasilkan bahan-
bahan secukupnya yang memungkinkan anda 
meneruskan penelitian dalam arsip sendiri.
 
Jika anda ingin mengadakan penelitian 
mengenai karir tenaga Kompeni26

Untuk hal ini hendaklah anda mempelajari seri 
indeks-indeks dari zaman itu sendiri (disusun oleh 
VOC), yang bernama ‘Repertoria (“Personalia”) 
op de namen van Compagnie-dienaren betreffende 
hun loopbaan uit de generale resoluties en de 
generale besognes’ (Repertoar nama-nama tenaga 
Kompeni berkaitan dengan karir mereka, dari 
resolusi-resolusi umum dan besognes umum) (no. 
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inv. 2224-2245). Di dalamnya tercantum nama-
nama belakang tenaga Kompeni yang disusun 
menurut urutan abjad, melingkupi periode 1610-
1795.
 Jika anda mengenal masa dinas orang yang 
bersangkutan, anda dapat juga mempergunakan 
seri indeks-indeks, yaitu ‘Repertoria (“Korte 
Notulen”)’ atas topik-topik dari generale notulen 
dan – untuk sebagian – secrete notulen (no. inv. 
2101-2168), meliputi periode 1672-1810. Dalam 
indeks-indeks tahunan ini tercantum antara lain 
rubrik-rubrik ‘Aangestelde dienaaren’ (Tenaga 
yang diangkat), ‘Uyt den dienst gedegradeerde 
dienaaren’ (Tenaga yang dipecat), dan ‘Geplaatste 
zee-officieren’ (Perwira-perwira laut yang 
ditempatkan), yang berisikan nama-nama tenaga 
Kompeni.
 Semua indeks tersebut merujuk ke tanggal 
resolusi, notulen, dan besognes, yang dapat anda 
temukan dengan bantuan Daftar Isi inventaris ini.
 Informasi tentang masa kerja tenaga Kompeni 
dapat juga ditemukan dalam ‘acteboeken’ (no. 
inv. 4422-4424). Buku-buku itu mencakup 
periode 1689-1691, 1773-1777, dan 1802-1806. 
Untuk mencari anggota tentara, hendaklah anda 
menyimak soldijboeken (buku pembayaran gaji 
tentara), yang meliputi tahun 1798-1809 (no. inv. 
4135-4151).
 
Penelitian dalam arsip Raad van Justitie
 
Arsip Raad van Justitie yang tersimpan di Jakarta 
hanya mencakup abad ke-18. Dalam arsip VOC 
di Den Haag dapat anda temukan dalam jumlah 
berlimpah-ruah berkas-berkas yang berasal dari 
Raad van Justitie (no. inv. 9129-9540), yang terdiri 
atas surat-surat, salinan buku-buku daftar perkara 
perdata dan pidana, salinan vonis-vonis, dan 
salinan berkas-berkas proses pengadilan.
 
Penelitian dalam Arsip-arsip Notariat
 
Hendaklah pemakainya mengingat bahwa pada 
abad ke-18 atau awal abad ke-19 telah terjadi 
kesalahan-kesalahan dalam menjilid ulang register-
register atas beberapa seri protokol-protokol 
dari abad ke-17. Oleh sebab itu, sekali-sekali 
penanggalan protokol tidak lengkap, atau akta dari 
periode yang sama ternyata terpencar di berbagai 
register. 
 Seperti yang tampak dalam resolusi-resolusi 
dan plakat-plakat Hoge Regering, ada notaris 
yang agak ceroboh dalam menyimpan protokol. 
Terlebih dalam periode sebelum penerapan 
penomoran yang tetap telah terjadi berbagai 
kelalaian. Sewaktu dilakukan inventarisasi ulang, 
diperiksa sedapat mungkin apakah (misalnya) 

sebuah protokol transportasi memang benar-
benar berisi transpor semata. Kendati demikian, 
mungkin saja sekali-sekali dalam sebuah protokol 
muncul akta yang berjenis lain. Kadang-kadang 
dua akta yang berlainan jenis dijilid dalam satu 
buku (umpamanya obligasi digabungkan dengan 
atestasi). Akhirnya perlu dicatat bahwa dalam 
hampir setiap arsip notaris terdapat sebuah 
protokol yang berisikan akta-akta yang berbeda-
beda. Ke dalamnya biasanya dimasukkan akta-
akta yang jarang dibuat, tetapi di tempat yang 
sama dapat juga ditemukan akta-akta yang 
seharusnya masuk seri-seri yang sudah ada.
 Dalam seri-seri protokol-protokol ini terdapat 
sejumlah kekosongan. Halnya begitu antara 
lain akibat kehilangan yang terjadi selama masa 
penyimpanannya (antara lain karena pencurian 
yang terjadi dalam abad ke-18). Tetapi mungkin 
juga gejala ini muncul akibat ketidakhadiran salah 
seorang notaris. Kadang-kadang seorang notaris 
untuk waktu singkat tidak melaksanakan fungsinya 
– misalnya karena ia pulang cuti ke tanah air – 
untuk kemudian menjalankan kembali jabatannya. 
Selama ketidakhadirannya ini tentu saja ia tidak 
dapat membikin protokol-protokol, dengan akibat 
tidak pernah ada protokol dari kurun waktu yang 
bersangkutan.
 Pada satu ketika, para notaris di Batavia 
berwenang juga membikin dan mengesahkan 
akta di daerah di luar Batavia. Beberapa notaris 
memilih jalan membikin protokol khusus untuk 
keperluan ini. Di kemudian hari ditunjuk notaris-
notaris khusus untuk daerah pinggir kota Batavia 
(Ommelanden).
 Jika kita ingin menemukan sebuah akta, 
pentinglah diketahui notaris mana yang 
melangsungkannya dan pada tanggal berapa 
aktanya diresmikan. Di berbagai tempat dalam 
arsip terdapat repertoar-repertoar, namun 
biasanya repertoar itu tidak disusun menurut 
abjad (urutan kata), tetapi secara kronologis. Ada 
juga repertoar-repertoar umum yang mencakup 
protokol dari beberapa orang notaris (biasanya 
beberapa orang notaris yang bergabung menjadi 
perseroan, atau sejumlah notaris yang ganti-
berganti pada kantor yang sama). Lihat untuk hal 
ini rubrik ‘toegangen’ pada awal inventaris.

Catatan-catatan

1 Pada tanggal 5 Agustus 1621 Gubernur Jenderal J.P. Coen 
menulis kepada Heren Zeventien (Pengurus tertinggi VOC), 
‘Segala catatan dan surat saya yang terpenting terbakar, 
bersamaan dengan ketiga surat instruksi yang diberikan kepada 
kami oleh Tuan-Tuan yang Mulia Staten-Generaal, Paduka 
Tuan [Pangeran Maurits], dan Tuan-Tuan sendiri’.

2 Resolutie Hoge Regering ttgl. 11 Januari 1735.

3 Resolutie Hoge Regering ttgl. 4 Agustus 1739.
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4 Resolutie Hoge Regering ttgl. 31 Mei 1768.

5 Resolutie Hoge Regering ttgl. 10 April 1770.

6 Resolutie Hoge Regering ttgl. 9 Januari 1781.

7 Resolutie Hoge Regering ttgl. 24 April 1792.

8 Resolutie Hoge Regering ttgl. 19 April 1793.

9 Resolutie Hoge Regering 29 Desember 1801.

10 Resolutie Hoge Regering 19 Juni 1804.

11 Sama seperti semua inventaris lama lainnya, inventaris 
tersebut di atas tidak berhasil ditemukan lagi. Landsarchief telah 
menciptakan kumpulan daftar-daftar inventaris lama, tetapi 
kumpulan ini menghilang, paling tidak sesudah tahun 1949.

12 Yang kena tindakan ini ialah: naskah asli generale resoluties, 
besognes, keputusan-keputusan yang telah diambil GJ Daendels 
dan GJ Janssens, dagregisters (catatan-catatan harian), naskah 
asli surat-surat masuk dan surat-surat keluar dari dan ke tanah 
air serta Asia, Realia, memori-memori serah-terima para 
gubernur, kontrak-kontrak dengan raja-raja pribumi, kertas-
kertas Nederburgh dan Daendels, perintah-perintah positif, 
saran-saran dari para anggota Hoge Regering, kertas-kertas 
commissie-generaal tahun 1822/1823, dan dokumen-dokumen 
dari tahun 1811. Yang dibiarkan tetap di gedung-gedung 
gudang ialah: notula singkat, lampiran-lampiran pada 
resolusi-resolusi, naskah resolusi-resolusi yang belum disahkan 
(minuut-resoluties), surat-surat dari dan ke tanah air serta dari 
dan ke Asia bersama lampiran-lampirannya, surat-menyurat 
dengan kantor-kantor cabang, ‘Personalia’, dan ‘Mesilania’, 
surat-surat instruksi, dokumen-dokumen yang menyangkut 
pertahanan, arsip Algemene Rekenkamer (dalam arsip ini terdapat 
pula bagian-bagian tertentu dari arsip Weeskamer, Soldijkantoor, 
Amphioensociëteit, dan sejumlah dokumen yang berasal dari 
pemerintahan selingan Inggris).

13 Sisanya dapat ditemukan dalam ‘Collectie Buitenland’.

14 Satu-satunya hasil yang terlihat langsung adalah penyalinan 
seri kontrak-kontrak dengan raja-raja pribumi pada tahun 
1848.

15 ‘Inventaris van de Gouvernements archieven, vroeger in ’s 
Lands pakhuizen te Batavia geborgen’ (Inventaris gubernemen 
yang dulu tersimpan di gudang-gudang negara di Batavia).

16 Arsip-arsip lama sebagaimana digambarkan oleh Van der 
Chijs terdiri atas sejumlah besar arsip-arsip, yang terutama 
berasal dari badan-badan dari zaman VOC: gubernur 
jenderal dan anggota Raad van Indië (Dewan Hindia), yang 
secara bersama merupakan Hoge Regering, kantor-kantor 
cabang di Kepulauan Indonesia, kedua Commisaris-generaal 
Nederburgh dan Frijkenius, Raad van Justitie, arsip-arsip 
pemerintahan sementara Inggris, Amphioen-societeit (di 
kemudian hari: Amphioen-directie), Bataviasche Bank van 
Lening (di kemudian hari: Bank Courant dan Bank van Lening 
[pegadaian]), Algemene Rekenkamer, College van Schepenen 
(pengadilan bagi golongan swasta), College van Heemraden 
(lembaga yang memerintah Ommelanden = daerah di sekitar 
kota Batavia), dan lain-lain.

17 Inventaris van ’s Lands Archief  te Batavia (1602-1816). 
Samengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische Regeering 
door Mr. J.A. van der Chijs (Batavia 1882). Inventarisnya terdapat 
pada no. inv. 4483-4484 inventaris ini.

18 Hal yang sama berlaku berkaitan dengan seri-seri koopbrieven 
(surat-surat pembelian) dan surat-surat wasiat yang masing-
masing berasal dari arsip Schepenbank dan arsip Weeskamer.

19 Lihat: H.J. de Graaf, Catalogus van de Westerse Handschriften van 
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Den Haag 
1963).

20 Data lebih jauh tentang peristilahan VOC dan artinya dapat 
ditemukan di: M. Kooymans dan J. Schooneveld-Oosterling, 
VOC-glossarium. Verklaring van termen, verzameld uit de Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 
Dikerjakan oleh: M. Kooymans en J. Schooneveld-Oosterling 
(Den Haag 2000).

21 Realia. Register op de generale resolutiën van het kasteel Batavia.
1632-1805. Terbitan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Tiga jilid (Leiden 1882-1886).

22 Daghregister int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaatse 
als over geheel Nederlands-India. Diterbitkan oleh Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dengan kerja 
sama Pemerintah Hindia Belanda dan diawasi oleh 
Mr. J.A. van der Chijs (dll.) (Batavia/Den Haag 1887-1931).

23 J.A. van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. 1602-1811. 
Diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap (Batavia/DenHaag 
1885-1900).

24 Coolhaas, W.Ph., en J. van Goor eds., Generale missiven van 
gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische 
Compagnie. RGP, Grote Serie, no. 104, 112, 125, 134, 150, 159, 
164, 193, 205, 232, 257, dan 258 (13 jilid; ’s-Gravenhage 1960-
2007).

25 Heeres, J.E., en F.W. Stapel eds., Corpus Diplomaticum 
Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere 
verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten. Bijdragen van 
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 57, 
87, 91, 93 en 96 (’s-Gravenhage 1907-1955).

26 Terlepas dari inventaris ini terdapat sarana akses umum 
berdasarkan nama orang, yang disusun dalam abad ke-20. 
Sarana akses ini, yang memakai kartu-kartu sistem, dikenal 
sebagai ‘Bloys van Treslong Prins’ dan bisa disimak lewat 
mikrofilm. Di dalamnya dicantumkan baik nama-nama dari 
‘Personalia’, maupun juga yang dari koleksi ‘Testamenten 
Batavia’ (Surat-surat wasiat Batavia), ‘Weeskamer’, dan koleksi 
‘Burgerlijke Stand’ (Catatan Sipil).
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