
Menilik Sisi Lain Ibukota di Kota Tua 
Fatahillah 

 

Wajah Jakarta sering digambarkan dengan ratusan gedung tinggi yang 

menjulang di tengah kota, hutan modern yang riuh dengan gedung perkantoran 

dan pemukiman. Kota ini seperti tak pernah tidur dan lampu-lampu kotanya 

hampir selalu menyala berganti-gantian. Ribuan kendaraan pun turut memadati 

jalanan, bahkan sebelum matahari terbit. 

Namun, di balik itu semua, ibukota Indonesia ini juga memiliki banyak 

daya tarik yang menarik untuk dikunjungi. Jika kita tekun meneliti, ada sudut-

sudut kota yang menakjubkan, yang akan membawa kita keluar dari pakem yang 

monoton dan kesibukan di tengah kota. 

Salah satunya adalah Kota Tua Jakarta – sering disebut Batavia Lama – 

yang terletak di perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua 

adalah pusat pelestarian sejarah Jakarta dan Indonesia sejak jaman pendudukan 

Belanda. Di dalam kompleks Kota Tua, terdapat berbagai museum dan atraksi 

sejarah yang mengagumkan, sehingga berwisata ke Kota Tua tak hanya 

menanamkan kegembiraan, namun juga pengetahuan dan sejarah tentang 

negara ini. 

Akses menuju ke Kota Tua amatlah mudah, karena layanan transportasi 

yang disediakan sudah terbilang cukup lengkap, misalnya saja dengan kereta 

atau pun bus Transjakarta. Kompleks Kota Tua didominasi dengan Taman 

Fatahillah, dan dikelilingi oleh berbagai bangunan museum yang konstruksinya 

mengadopsi gaya kolonial Belanda. Sore hari adalah saat yang paling tepat untuk 

mengunjungi Kota Tua, karena matahari yang tak begitu terik, didampingi 

dengan suasana yang makin ramai dengan adanya patung manusia, cosplay, 

hingga penjual jajanan klasik tradisional seperti kerak telor dan es selendang 

mayang khas Betawi. 

Untuk mendukung suasana jaman yang serba jadul (jaman dahulu), di 

kawasan Kota Tua ini tersedia sepeda kayuh tradisional (sepeda onthel) disertai 

topi lebar wanita dalam berbagai warna. Sepeda ini bisa disewa pengunjung 



dengan harga sekitar Rp 20.000-30.000 untuk mengelilingi dan menikmati 

kompleks Kota Tua, ataupun untuk menjadi properti yang biasanya 

mempercantik foto. Selain itu, terdapat beberapa seniman jalanan yang 

berpakaian menirukan tokoh-tokoh zaman dahulu dan berlagak menjadi patung 

perak ataupun emas, yang akan bergerak ketika pengunjung memberinya uang, 

dan Anda juga dapat mengambil foto bersama mereka. Dan yang tak kalah 

menarik, ada juga pertunjukan pantonim yang menghibur dan menggelitik.  

Di dalam kawasan Kota Tua, inilah beberapa museum dengan 

keunikannya masing-masing yang wajib untuk disinggahi: 

 

1. Museum Fatahillah 

 

Gedung Museum Fatahillah merupakan trademark dari Kota Tua. 

Fasadnya yang khas membuat semua orang ingin berfoto di depannya. Konon, 

bangunan museum ini mirip dengan Royal Palace yang ada di Amsterdam. 

Sebelum memasuki museum, pengunjung akan diberikan sandal bersol halus 

untuk menjaga orisinalitas dari lantai kayu Fatahillah. Museum Fatahillah 

memiliki ribuan koleksi, namun hanya sekitar 500 yang dipamerkan ke publik 

untuk menjaga koleksi sejarah tersebut.  

Pengunjung dapat menilik satu per satu koleksi mulai dari lukisan 

kehidupan rakyat dari zaman ke zaman, replika prasasti dari jaman Kerajaan 

Hindu dan Buddha, kapak yang digunakan untuk mengeksekusi tahanan 

Belanda, hingga alat musik tradisional seperti gamelan. Di bagian lain museum 

yang agak tersembunyi, terdapat lokasi yang dulunya adalah penjara bawah 

tanah untuk laki-laki dan perempuan. Kondisinya lumayan menyeramkan, 

dindingnya menghitam dan gelap. Kemudian, di penjara laki-laki pun terdapat 

bola-bola batu yang digunakan untuk merantai para tahanan. Konon, di penjara 

inilah Pangeran Diponegoro pernah ditahan pada jaman penjajahan Belanda. 

Selain koleksi benda sejarah, Museum Fatahillah juga menawarkan 

beberapa kegiatan seru yang bisa dicoba. Misalnya wisata menonton film jadul 

atau jelajah malam museum. Khusus untuk jelajah malam museum, pengunjung 

harus berjumlah minimal 20 orang, maka pengurus museum akan mengatur 

sebuah tur privat untuk mengelilingi museum di malam hari.  



 
2. Museum Wayang 

 

Di sebelah selatan Museum Fatahillah, terdapat Museum Wayang. 

Wayang merupakan kreasi tokoh dari dongeng tradisional yang mendunia, yaitu 

Mahabharata dan Ramayana. Di Museum Wayang, pengunjung dapat melihat 

berbagai koleksi wayang dari mancanegara, seperti Kamboja, Perancis, dan 

Suriname. Beberapa jenis wayang yang dipamerkan adalah wayang kulit, wayang 

golek, wayang klitik, wayang suket, dan wayang mainan.  

Tak hanya wayang dari cerita tradisionalnya, wayang yang ada di 

museum ini juga mengikuti perkembangan jaman. Misalnya ada yang berpakaian 

dari daerah Betawi, daerah Jawa, daerah Bali, ada juga wayang Pak Kumis (salah 

satu film terkenal di Indonesia), hingga wayang berpakaian cheongsam (tata 

busana khas Tiongkok). Lebih dari lima ribu wayang dipamerkan di museum ini. 

Karena koleksinya yang begitu lengkap, UNESCO telah menetapkan Museum 

Wayang ini sebagai Warisan Budaya Dunia. 

 

3. Museum Bank Indonesia 

 

Bisa dikatakan Museum Bank Indonesia merupakan museum termewah 

yang ada di kompleks Kota Tua. Di sini, pengunjung dapat melihat perjalanan 

panjang sejarah mata uang Indonesia hingga menjadi uang fisik yang kita miliki 

sekarang. Sebelum memasuki ruang utama, pengunjung diharuskan untuk 

menitipkan tas terlebih dahulu. 

Ketika memasuki ruang pertama, pengunjung akan disambut dengan 

ilustrasi ribuan logam yang berjatuhan disertai dengan efek suara yang 

menjelaskan awal mula terbentuknya uang. Berbagai bentuk fisik uang dari 

berbagai zaman menghiasi museum ini. Pengunjung juga akan diajak untuk 

memahami institusi Bank Indonesia mulai dari fungsi hingga perannya dalam 

mengatur keadaan ekonomi di Indonesia.  

Jika ingin mengetahui seberapa banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia, 

Museum Bank Indonesia adalah jawabannya, karena di sini kita dapat melihat 

ruang kaca yang digunakan untuk menyimpan replika batangan emas, yang 



menggambarkan total kekayaan negara ini. Pengunjung bisa menghitung dan 

merasakan sendiri pengalaman memboyong bongkahan emas sebanyak itu. Tak 

hanya melulu soal uang, Museum Bank Indonesia juga menyimpan koleksi 

benda-benda sejarah seperti lukisan bangunan, replika seragam pejuang, dan 

lain sebagainya. 

 

4. Museum Keramik dan Seni Rupa 

Jika Museum Fatahillah memiliki bangunan bergaya kolonial Belanda, 

Museum Keramik dan Seni Rupa dibangun menyerupai bangunan Roma kuno 

dengan pilar-pilar penopang yang menjunjung tinggi di bagian depan bangunan. 

Penyuka seni harus mengunjungi museum ini, karena museum ini menyimpan 

berbagai hasil seni dari para seniman Indonesia maupun luar negeri. Lukisan 

langka peninggalan maestro lukis Indonesia Affandi ataupun Raden Saleh juga 

masih dijaga dengan baik di museum ini, untuk dinikmati publik bersama.  

Selain itu, Museum Keramik dan Seni Rupa juga memamerkan hasil seni 

dari negeri seberang, salah satunya pahatan patung karya G. Sidharta, kreasi 

keramik berbentuk teko, guci, dan sebagainya. Di dalam museum ini pun 

dilengkapi dengan perpustakaan yang penuh dengan koleksi buku seni rupa 

yang menarik. 

 

Mengunjungi Kota Tua tentu tak lengkap tanpa mengunjungi museum-museum 

yang berada di sekelilingnya. Meskipun setiap museum memiliki tema dan 

koleksinya sendri-sendiri, namun mereka seolah-olah melengkapi satu sama 

lain.  

 

Setelah selesai berkeliling, pengunjung bisa mendapatkan gambaran yang lebih 

utuh mengenai sejarah Bangsa Indonesia yang telah berumur lebih dari 70 tahun 

ini. Kota Tua juga membuka sisi lain dari Jakarta yang sering tertutup pertokoan 

dan perkantoran. Ternyata, di balik hiruk pikuk ibukota yang berwajah modern, 

sejarah dan kisahnya sudah menanti untuk dipelajari.  

 

Informasi tambahan: 

1. Museum Fatahillah  



HTM: IDR 2.000 

Jam buka:  Selasa – Minggu, 09.00-15.00 WIB 

2. Museum Wayang  

HTM dewasa: IDR 5.000, mahasiswa: IDR 3.000, anak-anak: IDR 2.000 

Jam buka:  Selasa – Minggu, 09.00-15.00 WIB 

3. Museum Bank Indonesia  

HTM: Free 

Jam buka: Selasa-Kamis, pukul 08.30-14.30 WIB 

Jumat pukul 8.30-11.00 WIB 

Sabtu-Minggu pukul 09.00 – 16.00 WIB 

4. Museum Seni Rupa dan Keramik  

HTM dewasa: IDR 2.000, mahasiswa: IDR 1.000, anak-anak: IDR 600 

Jam buka: Selasa-Minggu 09.00-15.00 WIB 

(hari Senin dan libur nasional tutup) 

 

 

 


