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“Berawal dari keinginan untuk mengikuti Pemilihan Abang None Jakarta
2014, saya bingung harus melakukan persiapan dengan belajar dari mana.
Saat itu saya coba mengumpulkan materi-materi yang saya rasa akan
bermanfaat untuk dimiliki oleh saya sebagai duta pariwisata dan budaya
Jakarta. Egois rasanya jika kumpulan materi-materi tersebut hanya saya
simpan sendiri atau hanya untuk konsumsi para Abang None Jakarta saja.
Saya yakin dari lapisan masyarakat manapun jika makin tahu tentang
seluk beluk Jakarta, semakin akan jatuh cinta pada Jakarta dan ingin
berbuat lebih untuk Jakarta.”
-Penyusun
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SEJARAH ABANG NONE JAKARTA
Abang adalah panggilan untuk laki-laki yang lebih tua dalam struktur
keluarga atau kenalan dalam bahasa Betawi. Sedangkan None merupakan
sebutan atau panggilan untuk perempuan yang masih muda dan belum
bersuami. Penyelenggaraan pemilihan Abang None Jakarta dimulai untuk
mencari jati diri kota Jakarta dimana dilakukan pertama kali pemilihan None
Jakarta pada tahun 1968 (belum ada Abang). Saat itu belum ada pakem seperti
yang ada sekarang dimana para peserta diminta untuk mencari sendiri
spesifikasi None Jakarta. Lomba pemilihan remaja putra-putri terbaik di
tingkat Provinsi DKI Jakarta ini tidak mengedepankan pada seleksi
ketampanan atau kecantikan, tetapi juga intelegensi pengetahuan umum serta
bakat di bidang seni budaya.
H. Usmar Ismail mencetuskan ide
pemilihan ini pada bulan Juni tahun
1968. Dalam pelaksanaannya, Usmar
bekerjasama
dengan
Badan
Pengembangan Pariwisata (Bapparda)
DKI Jakarta yang kini dikenal dengan
nama
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan DKI Jakarta.
Pemilihan None Jakarta pada saat itu
merupakan upaya pelestarian budaya
bangsa khususnya daerah Jakarta yang
memiliki
budaya
Betawi.
Penyelenggaraannya
bersamaan
dengan malam puncak ulang tahun DKI
Jakarta tahun 1968. Pemilihannya
bertempat di Miraca Sky Club, lantai
Gambar 1. Pemilihan Abang None
teratas Gedung Sarinah Jakarta.
Jakarta 1995
Disanalah lahir None Jakarta pertama,
Reziani Malik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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dalam hal ini Bapparda DKI Jakarta sebagai penyelenggara merasa
memerlukan seorang Abang Jakarta sebagai pasangan pendamping None
jakarta. Pada tahun 1971 terpilihlah Hamid Alwi sebagai Abang Jakarta
pertama.
Bapak H. Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu meminta kepada
Kepala Bapparda DKI Jakarta, H. Wim Bahar Tamasoa untuk
memasyarakatkan pemilihan Abang dan None Jakarta dari melakukan
pemilihan secara berjenjang dimulai dari pemilihan tingkat kota. Bang Ali
berharap kualitas peserta sudah benar-benar terseleksi dari bawah sehingga
wakil dari kota manapun yang terpilih merupakan hasil pilihan yang terbaik
untuk menyandang predikat sebagai Abang dan None Jakarta. Bang Ali
pulalah yang mempakemkan ‘busana resmi’ Abang dan None Jakarta yang
bisa kita saksikan seperti sekarang ini.
Pada tahun 1974, mulailah dilakukan proses seleksi pemilihan dari tingkat
wilayah kotamadya dan terpilihlah untuk pertama kalinya Abang Jakarta dari
wilayah Jakarta Pusat dan None Jakarta dari wilayah Jakarta Barat.
Hingga saat ini Pemilihan Abang dan None Jakarta menjadi bagian tak
terpisahkan rangkaian kegiatan resmi peringatan hari jadi kota Jakarta.
Pemilihan Abang dan None Jakarta tetap berlangsung walaupun berbagai
kontes serupa pada dekade 70 dan 80an banyak mengundang badai kritik, hal
ini dikarenakan pemilihan ini memang berbeda dan lebih ditekankan pada
keluasan wawasan pengetahuan dan daya pikir pesertanya, bukan pada
keindahan postur tubuh atau wajah yang rupawan. Abang dan None berfungsi
ganda, disamping sebagai ‘Pendamping Gubernur’ dalam acara resmi
protokoler, juga berfungsi sebagai ‘Duta Wisata’ dalam rangka
mempromosikan Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Sumber: Drs. Bastian Ibrahim, MM (Abang Jakarta 1975)1

1

Sylviana Murni, Pernak Pernik Abang None Jakarta (Mahendra Agung Jaya
2011).
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PERAN DAN FUNGSI ABANG NONE JAKARTA
DKI Jakarta berbeda dengan provinsi-provinsi
lainnya sehingga memiliki fungsi dan
kekhususan sendiri. Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta
merupakan pintu gerbang dari dunia
internasional dan juga merupakan pusat
perekonomian dan perdagangan dimana
menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.
Oleh karena itu, Abang None Jakarta pun
memiliki peran dan fungsi yang berkembang
seiring berkembangnya peran dan fungsi dari
kota Jakarta dalam menghadapi tantangan
global.
Selain sebagai pendamping gubernur dan juga
sebagai
duta
wisata
dalam
rangka
mempromosikan Jakarta. Abang None Jakarta
memiliki peran yang sangat penting di zaman
revolusi industri 4.0. dimana mereka adalah
Gambar 2. Abang None Jakarta 2001
representasi dari generasi unggul yang bisa
membawa masa depan Jakarta lebih baik untuk
menghadapi tantangan persaingan global.
Di era revolusi indstri 4.0, Abang None Jakarta mempunyai empat peran yang
sangat strategis. Selain menjadi duta budaya dan pariwisata Jakarta, Abang
None akan menjadi duta pariwisata dan industri kreatif, duta wirausaha, dan
menjadi duta investasi. Empat hal tersebut bertolak dari visi kota Jakarta sebagai
salah satu ibukota negara di dunia. Abang None juga merupakan perpanjangan
tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengajak masyarakat untuk
lebih aktif dalam gerakan kolaboratif.
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KRITERIA ABANG NONE JAKARTA
Secara umum, Pemilihan Abang None Jakarta dilakukan secara berjenjang
dimulai di tingkat kota/kabupaten dengan persyaratan calon peserta sebagai
berikut:
1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah
2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima)
tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran pemilihan
3. Sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Menengah Umum
4. Belum pernah menikah
5. Diizinkan oleh orang tua/wali
6. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 170 cm (Abang) dan 165 cm
(None)
7. Belum pernah menjadi finalis dalam Pemilihan Abang dan None Jakarta di
tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
8. Sehat jasmani dan rohani

Sesuai Pergub No. 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Abang dan None
Jakarta, Pemilihan pada tahan seleksi penyisihan dilaksanakan pada waktu yang
bersamaan di Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing. Tes dilakukan
dengan cara lisan ataupun tertulis mengenai beberapa hal yaitu:
•
•
•
•
•
•
•

Pengetahuan pemerintahan pusat dan daerah provinsi DKI Jakarta
Pengetahuan kebudayaan Betawi dan sejarah Jakarta
Pengetahuan kepariwisataan
Kemampuan public relation dan pemasaran
Etiket dan kepribadian
Kemampuan komunikasi bahasa asing
Psikologi

Selain itu juga dinilai kemampuan peserta dalam peragaan teknik penampilan,
perilaku mengenai disiplin, kesopanan serta pergaulan dan kepedulian.
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PEMILIHAN ABANG NONE JAKARTA
Setiap tahunnya, rangkaian Pemilihan Abang dan None Jakarta mengalami
penyesuaian dengan zaman dan ketentuan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Namun rangkaian yang hampir selalu
ada setiap tahunnya antara lain:
1. Seleksi
Merupakan proses pertama dari rangkaian pemilihan Abang dan None
Jakarta. Seleksi dilaksanakan bersamaan dengan seleksi pemilihan Abang
dan None di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta.
Penilaian pada tahap seleksi didasarkan pada kriteria Abang dan None dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta yang meliputi:
pengetahuan pemerintahan dan pengetahuan umum, kebudayaan betawi dan
sejarah Jakarta, pengetahuan kepariwisataan, public relation, etiket dan
kepribadian, kemampuan teknis penampilan, psikologi, tingkat penguasaan
bahasa asing, dan kemampuan komunikasi. Tim juri yang ditunjuk oleh Suku
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota/Kabupaten akan memilih 15 finalis
Abang dan 15 finalis None Jakarta Timur.
2. Pembekalan Wilayah
Adalah proses pemberian materi untuk kepada para finalis Abang dan None
wilayah. Selain Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah, Ikatan
Abang None wilayah juga berperan membantu mempersiapkan materi
pembekalan tersebut. Tim pengajar berasal dari tim juri dan juga competent
person yang ahli di bidangnya masing-masing.
3. Bakti Sosial Wilayah
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara para finalis
dengan masyarakat terutama yatim piatu dan masyarakat kurang mampu.
4. Penjurian
Penjurian adalah proses penilaian personal para finalis dihadapan tim juri.
Mekanismenya berbeda-beda untuk tiap wilayah namun secara umum
masing-masing finalis akan dihadapkan dengan seluruh tim juri untuk dinilai
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berdasarkan seluruh aspek penilaian secara lisan. Selain penilaian lisan, juga
dilakukan penilaian terhadap kecakapan masing-masing finalis dalam
mengenakan atribut Abang dan None yang juga dinilai oleh tim juri.
5. Malam Keakraban
Para finalis akan melakukan perkenalan di hadapan tamu undangan dan
melakukan pertunjukan yang menampilkan bakat masing masing pada
Malam Keakraban. Malam Keakraban ada yang dilakukan secara terbuka di
pusat perbelanjaan ataupun tertutup hanya untuk kalangan sendiri tergantung
kebijakan dari Sudinparbud daerah dan juga ikatan abang none wilayah.
6. Latihan Malam Final dan Karantina
Latihan dimaksudkan sebagai persiapan para finalis untuk tampil pada malam
final. Para finalis akan dilatih untuk memberi salam adat Betawi, peragaan
busana adat Betawi dan busana lainnya, menjawab pertanyaan, dan
melakukan tarian Betawi dan tarian lainnya. Karantina dilakukan sekitar dua
hari menjelang malam final. Proses ini dimaksudkan untuk mendekatkan para
finalis satu sama lain dan juga akan lebih memfokuskan para finalis untuk
persiapan malam final. Karantina dilakukan menginap di salah satu hotel atau
penginapan wilayah yang bersangkutan (karantina Pemilihan Abang None
Jakarta Kep. Seribu dilakukan di salah satu pulau yang terletak di Kep.
Seribu).
7. Malam Final Pemilihan Abang None Wilayah
Pagelaran malam final merupakan perpaduan budaya dan kesenian modern
yang dipersembahkan oleh para finalis kepada khalayak ramai. Pada malam
final ini para finalis akan mempertunjukan nandak betawi, fashion show, dan
kemampuan public speaking serta inteligensi mereka melalui sesi Q&A yang
merupakan sarana penilaian akhir oleh tim juri.
Tim juri akan memilih enam finalis Abang dan enam finalis None sebagai
pemenang berdasarkan nilai akumulasi selama proses pemilihan. Masyarakat pun
diberi kesempatan untuk memilih satu finalis Abang dan satu finalis None
sebagai pemenang favorit berdasarkan poling. Pemenang diumumkan secara
langsung disertai prosesi pemasangan selempang. Adapun pemenang tersebut
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adalah:
• Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/
Kep.Seribu
• Wakil I Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/
Timur/Kep. Seribu
• Wakil II Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/
Timur/Kep. Seribu
• Harapan I Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/
Timur/Kep. Seribu
• Harapan II Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/
Timur/Kep. Seribu
• Harapan III Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/
Timur/Kep. Seribu2
• Favorit Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/
Kep. Seribu
Abang, None, Wakil I dan Wakil II dari daftar pemenang tersebut akan
mewakili kota nya ke Pemilihan Abang dan None tingkat DKI Jakarta dimana
mereka akan menjalani proses pemilihan lagi dengan rangkaian sebagai
berikut:
1. Pemeriksaan Urin oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP)
2. Pembekalan Abang None DKI
Proses pemberian materi untuk kepada para finalis Abang dan None
DKI yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah
dimana terdiri dari pembekalan tim juri maupun pembekalan lainnya.
3. Bakti Sosial
Bertujuan untuk mendekatkan para finalis kepada masyarakat Jakarta
yang kurang mampu.
4. Malam Keakraban
Proses untuk mendekatkan para finalis disertai unjuk bakat kepada
masyarakat Jakarta.
5. Konferensi Pers
2

Ada beberapa wilayah yang meniadakan gelar Harapan III
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6. Latihan
Para finalis akan dilatih untuk persiapan malam final yang meliputi
kebudayaan adat Betawi, peragaan busana busana malam, menjawab
pertanyaan (sesi Q&A), dan melakukan tarian Betawi.
7. Malam Final
Pada malam final ini para finalis akan mempertunjukan nandak
betawi, fashion show, dan kemampuan public speaking serta
intelejensi mereka melalui sesi Q&A yang merupakan sarana
penilaian akhir oleh tim juri. Malam Final Abang None Jakarta
umumnya disiarkan di TV nasional dan bertempat di Venue dengan
kapasitas lebih dari 1,000 orang (Jakarta Convention Center,
Lapangan Monas, Kota Kasablanka Hall, dsb).
Tim Juri Pemilihan Abang None Jakarta tingkat provinsi umumnya terdiri dari
minimal 6 juri yang merupakan expertise di bidangnya masing-masing dalam
sakala nasional maupun internasional baik dari tokoh akademisi dan praktisi.
Adapun yang sering menjadi juri antara lain:
1. Hermawan Kartajaya – Public Relation dan Marketing (2014, 2015, 2016,
2018).
CEO Markplus, Inc. President of World Marketing Association dan cofounder Asia Marketing Federation.
2. Robert P. Silalahi – Pemerintahan dan Pengetahuan Umum / Pariwisata
(2013, 2014)
3. Sylviana Murni – Kepariwisataan / Pemerintahan dan Pengetahuan Umum
(2014, 2015, 2016, 2018)
None Jakarta Timur dan None DKI Jakarta Tahun 1981 Mantan Deputi
Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata.
4. Rose Mini Agoes Salim – Psikologi (2013, 2014, 2015, 2016, 2018)
Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
5. Prita Kemal Gani – Etiket dan Kepribadian / Kemampuan Bahasa Asing
(2014, 2015, 2016, 2018)
Lulusan International Academy of Management and Economics
Phillipines yang merupakan founder sekaligus pemilik The London School
of Public Relation (LSPR).
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6. Ratih Sanggarwati – Teknik Penampilan dan Tata Busana (2015)
Public figure dan merupakan None Jakarta tahun 1983.
7. Maudy Koesnaedi – Teknik Penampilan dan Tata Busana (2013).
None Jakarta Utara dan None Jakarta tahun 1993 ini merupakan pendiri
Teater Abnon yang masih aktif di dunia abnon hingga saat ini.
8. H. Tatang Hidayat - Sejarah Jakarta dan Kebudayaan Betawi (2015, 2016)
Mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB).
9. Dr. H. Sapta Nirwandar, SE – Pariwisata (2016, 2018)
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabinet Indonesia Bersatu
II periode 2011-2014.
Tim juri akan memilih 6 pasang pemenang berdasarkan nilai akumulasi selama
proses pemilihan tingkat provinsi dan satu pemenang favorit berdasarkan polling
sms dan/atau media sosial.
• Abang dan None Jakarta
• Wakil I Abang dan None Jakarta
• Wakil II Abang dan None Jakarta
• Harapan I Abang dan None Jakarta
• Harapan II Abang dan None Jakarta
• Harapan III Abang dan None Jakarta
• Favorit Abang dan None Jakarta

Gambar 3. Abang None Jakarta 2018 mendapatkan hadiah 100 juta dari Bank DKI
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ABANG NONE JAKARTA
Tahun
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1988
1989
1990
1991
1992
1993

Abang Jakarta
(Alm) Hamid Alwi
(Alm) Sofyan Jaya Hamzah
(Alm) Drs. Benyamin Saleh
(Alm) Harry Wibowo
Bastian Ibrahim
Toto Ismunandar
(Alm) Zeith Almasawa
Yan Hendrawan
Gazali Abbas
Rizal Imam Gantah
H. Ahmad Rully Rozal
Mardanus Azhari, Ir. IT
Irwansyah Evara
Saiful Bakti
Rachmat Deswandy, SE.,
MBA., SH
Khairil Lakmono
(Alm) Arno Kerma Putra, Ir.
Arch., Dipl. Bus., M.Si
Ferry Abdullah
G.A.Indrayadi
Firdaus Thabrani
Ismail
Ivan Fadilla
Agus Subianto

1994

Ario Pramdhi

1995
1996
1997
1998

Cucu Ahmad Kurnia
Mochamad Rizky
Rizqy Indrawan, ST., M.Eng.
Leonard Abdul Aziz, M.Si.

1999

Erlangga Hanando Seto

2000

Arya Wishnuardi, SE., M.Si.

1985
1986
1987

None Jakarta
Reziani Malik
Masayu Nilawati Saleh
Tjike Soegiarto
Yos Nasution
Nunun Sarwono
(Almh) Rita Ibrahim
(Almh) Winny Kandow
Yos Chaidir Masri
Chintia Syahroni
Gina Adriana
Sylvia Aprilia Hasan
Aprilin Indah
Sylviana Murni
Putri Andayani
Ratih Sanggarwati
Ranni Rubianti Abdullah
Yunita Ayu Kumala
Rieke Sari Prahasti
Luna Laksito
Rommy Triana
Andri Sentanu
Lula Kamal, dr.
Indira Sudiro
Venna Melinda
Maudy Koesnaedi
Deivi Zulyanti Nasution,
SST. Par., M.Par.
Fifi Aleyda Yahya
Trini Agustini
Garnasih Aseanti, SH., LLM.
Dessy Ilsanty Syarif, M.Psi.
Valerina Novita Daniel,
S.Sos., M.Com
Natasya Ken Hapsari
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2001

Ronni Ardhianto, ST., B.Eng.

2002

Moch.Muska N.

2003
2004
2005

Bima P. Sastra Negara, S.Sos.
Imam Priyono
(Alm) Andrie Djarot
Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si.,
M.U.P, PhD

2006
2007

Ahad Sukmawan, SE., MM.

2008
2009
2010

2012

Medha Satyarengga, dr., MA
Ahmad Murtadho
Agatha Pradana, dr., M.Si.
Bambang Aditya Warman,
S.Sos.
M. Taufik Effendi

2013

Dio Aufa Handoyo

2014

Zulfikri Arif, MBA., M.Ikom.

2015
2016
2017
2018

Kevin Emeraldi, ST.
Taufik Hidayat, S.Si.
Ade Tandra
M. Syaeful Mujab

2011

Rahma Alia, ST.
Orchida Ramadhania, SH.,
LLM.
Melvina Kusumaindria
(Almh) Rizka Ismalia Putri
Hayu Sayektiningati
Sussy Kusumawardhani, SH.,
M.Si.
Andara Rainy Ayudini, ST.,
MM.
Million Sekarsari
Wimmy
Poetri Amalia D, M.Si.
Nila Veronica, M.Si.
Afiffa Mardhotillah, dr.
Delicia Gemma Syah Marita,
SH., M.Kn.
Vina Andhani Muliana, SP.,
M.Ikom.
Muthia Khanza, SE.
Yasmine Kurnia, ST.
Karina Syahna
Athalla Hardian

Zulfikri Arif
Abang Jakarta 2014 – Abang Jakarta Kep. Seribu 2014
Enterpreneur
“Seorang Abang None Jakarta seyogyanya memiliki
'paket lengkap'. Bukan hanya sekedar berpenampilan
menarik tapi juga memiliki sikap yang baik, karakter
kuat, dan kecerdasan yang berbudaya. Proses karantina
dan penugasan di kegiatan keprotokoleran, seremonial,
kegiatan sosial, serta mempromosikan Jakarta di dalam dan luar negeri akan
menjadi momentum tak tergantikan. Di sana, Abang None Jakarta akan
mendapatkan pembelajaran tentang sikap sportifitas, kreatifitas, serta
pengembangan rasa memiliki terhadap pariwisata dan budaya Tanah Air.”
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Ronni Ardhianto
Abang Jakarta 2001 – Abang Jakarta Timur 2001
Ketua IANTA 2017-2019
CEO PT Pangripta Geomatika Indonesia
“Abang None Jakarta adalah para pemuda/i terbaik
yang telah berhasil melewati beberapa tahap
pemilihan oleh dewan juri dgn latar belakang
pemerintahan maupun professional. Abang None
Jakarta harus memiliki distinctive personality traits
dibandingkan pemuda/i umumnya. Di periode sekarang ini, seorang Abang None
Jakarta juga harus memiliki drive untuk menjadi inspirasi generasi muda dan
passion untuk berkontribusi, memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap
lingkungan hidup dan kota Jakarta, memiliki komitmen dan disiplin tinggi
terhadap apapun yang dikerjakannya, mampu menjaga kepercayaan yang
diberikan, mampu berpikir kreatif, tidak membatasi diri untuk terus belajar dan
berkolaborasi, serta memiliki konsistensi tinggi untuk mencapai tujuan yang
lebih tinggi. Selain itu, Abang None Jakarta harus memiliki kepercayaan diri
terhadap kemampuan yang dimilikinya, sehingga mampu bergaul dengan
berbagai pihak baik itu pemerintahan, swasta maupun LSM”

Sussy Kusumawardhani
None Jakarta 2006 – None Jakarta Barat 2006
Aircraft Sales Manager at AIRBUS
“Abang None Jakarta harus bisa menempatkan diri,
mudah beradaptasi di suasana apapun dan yang pasti
bisa membangun suasana lebih ceria. Menjadi Abang
None sangat memberikan nilai plus ketika mencari
pekerjaan apapun karena semua yang dibutuhkan di
dunia kerja dan sosial itu diasah di sini”
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Orchida Ramadhania
None Jakarta 2002 – Wakil 1 None Jakarta Pusat
2002
Former Head of Information and Communication
at Universitas Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
Penulis, Aktivis.
“Tak terasa saya bergabung dalam Ikatan Alumni
Abang None Jakarta sejak 17 tahun lalu. Saya
bukan orang yang kompetitf, tapi Alhamdulillah saya menang di ajang ini.
Memang ada persaingan tapi yang lebih saya rasakan adalah menemukan
keluarga besar. A solid, wonderful extended family with a bonding that might
last a life time. I made the accident decision to join Abang None and it’s
probably one of the best decisions I’ve ever made.”

Vina A. Muliana
None Jakarta 2014 – None Jakarta Selatan 2014
Staf Ahli Kementerian BUMN
“Selama bergabung sebagai Abang None Jakarta, satu
hal yang saya paling rasakan sebagai perbedaan
seorang Abang None dan pemuda/i pada umumnya
adalah keinginan besar untuk bisa mengembangkan
diri dan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik.
Inilah yang menjadikan banyak sekali alumni Abang
None mampu sukses di bidangnya masing-masing. Selain itu, seorang Abang
None juga harus lihai untuk memanfaatkan jaringan dan koneksi yang didapat
saat berada di komunitas. Ini juga yang menjadi faktor penting untuk
menggapai sukses di masa depan”
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PAKEM ABANG NONE JAKARTA
Abang dan None Jakarta memiliki dua macam pakaian adat yang menjadi
simbol kebudayaan Jakarta. Kelengkapan pakaian tersebut dari atas kepala
sampai ujung kaki adalah warisan nilai budaya turun temurun dan harus
dilestarikan bukan hanya oleh Abang dan None Jakarta namun seluruh lapisan
masyarakat Jakarta.

Pakaian Abang Jakarta
1. Pakaian Jas Abang Jakarta

Liskol
Jas Abang

Arloji Rantai dengan
Hiasan Kuku Macan
Pisau Raut

Lokcan
Celana Panjang
Sepatu Pantofel

Gambar 4. Favorit Abang Jakarta 2018
memakai pakaian Abang Jakarta
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2. Pakaian Sadariah

Peci Hitam

Baju Koko Putih
Cukin/Sarung

Celana Batik Komprang

Sendal Terompah

Gambar 5. Harapan I Abang Jakarta 2018
memakai pakaian Sadariah
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Pakaian None Jakarta
1. Pakaian Kebaya None
Kerudung None
dengan konde cepol
dan ronce melati
Anting Goyang/Aer Seketel
Kalung Tebar
Kebaya None
Peniti Tiga Susun
Gelang Listring

Kain Motif Pucuk Rebung

Selop Tutup

Gambar 6. Harapan III None Jakarta 2018
memakai pakaian None Jakarta
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2. Pakaian Kebaya Encim Betawi
Konde Cepol dan
Hiasan Bunga
Anting/Giwang
Peniti Tak
Kebaya Encim

Kain Motif Pagi Sore atau
Belah Ketupat

Selop Tutup

Gambar 7. Favorit None Jakarta 2015
memakai pakaian Kebaya Encim Betawi
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Pakaian None Jakarta dapat dipadankan dengan kerudung/hijab pada
Kebaya None ataupun Kebaya Encim Betawi. Umumnya pada
Kebaya None, dapat dicepol dengan pakem yang sama di dalam
kerudung/ciput hitam untuk kemudian memakai aksesoris dan
kerudung seperti biasa. Pada Kebaya Encim Betawi, dapat
dipadankan dengan kerudung hitam atau sewarna dengan warna
kebaya encim disertai cepol None di bagian dalam kerudung.
Penjelasan detail mengenai atribut Abang None Jakarta dapat dilihat
di buku ‘Pakem Abang None Jakarta’ yang diterbitkan oleh Ikatan
Abang None Jakarta (IANTA).
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IKATAN ABANG NONE JAKARTA
Ikatan Alumni Abang None Jakarta didirikan sejak tahun 1975, namun seriring
dengan perubahan dari segi visi dan misi organisasi, maka melalui Rapat Kerja
yang dilakukan tanggal 10 November 2010 dilakukan proses pembaharuan
Ikatan Alumni Abang None Jakarta. Tim pembaharu dilantik dan dikukuhkan
secara resmi sebagai pengurus Ikatan Alumni Abang None Jakarta dengan
masa bakti 2 (dua) tahun. Sejak saat itu secara resmi terbentuklah Ikatan
Abang None Jakarta (IANTA).
Seluruh finalis Abang None Jakarta merupakan anggota IANTA dimana
mereka semua dapat ambil bagian dalam setiap program yang dibuat oleh
IANTA. Pengurus IANTA dipilih oleh Ketua IANTA terpilih untuk bertugas
mengemban tanggung jawab selama 2 tahun masa kepengurusan untuk
mengkoordinir kegiatan-kegiatan komunitas dalam mengembangkan Abang
None Jakarta secara internal maupun memberikan kontribusi nyata terhadap
kota Jakarta di segala bidang.
Salah satu program kerja yang telah dilakukan adalah Abnon Goes to
Broadway yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dimana IANTA
memberikan scholarship program kepada 4 (empat) alumni Abang None
Jakarta yang berbakat untuk menempuh short-course mengenai seni
pertunjukan panggung di Broadway, USA. IANTA juga turut serta dalam
memajukan Kota Jakarta dengan berkolaborasi dengan MRT Jakarta terkait
promosi dan edukasi tentang MRT Jakarta kepada masyarakat di Jakarta.

Gambar 8. Logo Ikatan Abang None Jakarta (IANTA)
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Susunan Badan Pengurus IANTA 2017-2019 secara umum adalah:
Pelindung

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Dewan Pembina

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dewan Penasihat

Abi Farman
Bastian Ibrahim
Ita Dachrin
Maudy Koesnaedi

Ketua IANTA

Ronni Ardhianto

Ketua Ikatan Jakpus

Kumara Wisyesa

Ketua Ikatan Utara

Ahmad Alhamid

Ketua Ikatan Barat

Anesya Anggun

Ketua Ikatan Selatan

Dicky Maharditya

Ketua Ikatan Timur

Kemal Ar-Raniri

Ketua Ikatan Seribu

Rivaldi Harun

General Seretary

Sussy Kusumawardhani

Chief of Finance

Kevin Emeraldi

Chief of Com. Development

Vina A. Muliana

Chief of Human Capital

Aditya Mahendra

Chief of Internal Communication

Jodi Salahudin Akbar

Chief of External Communication

Orchida Ramadhania

Chief of Marketing

Narita Indrianti
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JAKARTA
DAN
KEBUDAYAANNYA
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SEJARAH JAKARTA
Jakarta merupakan kota yang menjadi saksi perjalanan sejarah Indonesia.
Dahulu Jakarta pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527),
Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942), Jakarta Toko Betsu Shi (19421945) dan Djakarta (1945-1972). Terletak di daerah teluk barat laut Pulau
Jawa, daerah tersebut diperkirakan telah dihuni manusia sejak 5000 tahun
silam yang dibuktikan dengan ditemukannya kebudayaan Zaman Batu Baru
(Neolitikum), yaitu berupa peralatan yang terbuat dari batu. Bukti-bukti
kebudayaan umumnya ditemukan di daerah aliran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan prasati tugu yang ditemukan di sekitar daerah Jakarta Utara,
disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara dibawah Raja Punawarman telah
berkuasa pada abad ke 4 Masehi. Selain itu, Prasati Batu Tulis yang ditemukan
di Bogor, menginformasikan pada tahun 1333 Masehi telah ada Kerajaan
Padjajaran yang wilayah kekuasaannya meliputi Tangerang, Bekasi, dan
Jakarta dengan Bogor yang berfungsi sebagai pusat pemerintahannya. Daerah
Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung, selama
berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat
perdagangan internasional yang bernama Sunda Kalapa.
Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama
Kalapa yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu
bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di
pedalaman, dekat dengan kota Bogor saat ini. Bangsa Portugis merupakan
rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Sunda Kalapa
yang telah menjadi pelabuhan yang ramai dari Kerajaaan Pajajaran. Kota ini
kemudian diserang oleh Kesultanan Demak dibawah pimpinan Fatahillah.
Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta yang berasal dari
bahasa sansekerta dan memiliki arti ‘kemenangan yang diraih’ pada 22 Juni
1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta.
Dibawah pimpinan Fatahillah ajaran Islam meluas sampai ke daerah Banten
dan terbentuk Kesultanan Banten yang membawahi Jayakarta. Jayakarta
dipimpin oleh Pangeran Jayakarta yang menjabat sebagai perwakilan dari
Kesultanan Banten.
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Pada tanggal 30 Mei 1619, wilayah Jayakarta berhasil dihancurkan oleh
pasukan VOC dibawah pimpinan Jan Pieterzon Coen. Di atas puing-puing
Jayakarta ia membangun kota baru yang dinamakan Batavia (Batavieren).
Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa membuatnya mirip dengan negeri
Belanda. Mereka membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari
ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan
yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota
yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lamakelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat
mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa
Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih
tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Sejak tahun 1619
sampai dengan 1942 telah berkuasa sebanyak 34 Gubernur Jenderal di Batavia
dan ditambah 3 orang Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Hindia
Belanda dengan total 37.
Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi
menjadi Jakarta (Jakarta Toko Betsu Shi) oleh pemerintah Jepang. Pada
tanggal 22 Juni 1964, Jakarta dengan resmi ditetapkan sebagai Daerah Khusus
Ibukota melalui UU No. 10 tahun 1964 hingga saat ini oleh Presiden Soekarno.

MASYARAKAT BETAWI
Banyak yang berpendapat bahwa kata betawi berasal dari bahasa Arab
Batavia. Tetapi dalam naskah-naskah Betawi yang ditulis pada abad ke 18
dan 19 cara menuliskan Batavia sebagai kota adalah Batafiya (ba, ta, fa,
wau, ya) sedangkan cara menuliskan betawi sebagai nama suku bangsa
adalah Batawi (ba, ta, wau, ya).
Berdasarkan buku “Profil Etnik Jakarta” oleh Lance Castles, yang disebut
dengan Suku Betawi adalah pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini
lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu
hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon,
dan Melayu. Dr Yasmine Zaki Shahab MA menaksir, etnis Betawi baru
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terbentuk sekitar satu abad yang lalu, antara tahun 1815-1893. Perkiraan ini
didasarkan atas studi sejarah demografi penduduk Jakarta pada zaman
kolonial Belanda dimana dilakukan sensus dengan kategori berdasarkan
golongan etnisnya. Dalam data sensus penduduk tahun 1615 dan 1815
belum ada catatan mengenai golongan etnis Betawi.
Pada tahun 1930, kategori orang betawi yang sebelumnya tidak pernah ada
justru muncul sebagai kategori baru sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi
mayoritas penduduk Batavia saat itu. Pengakuan terhadap adanya orang
Betawi sebagai sebuah kelompok etnis dan sebagai satuan sosial dan politik
dalam lingkup yang lebih luas, yakni Hindia belanda, baru muncul pada
tahun 1923, saat M. Husni Thamrin, tokoh masyarakat Betawi mendirikan
Perkoempoelan Kaoem Betawi. Sejak saat itu segenap warga Betawi bahwa
mereka merupakan sebuah golongan, yakni golongan Betawi.
Wilayah tempat orang Betawi berdiam itu meliputi daerah Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Secara administratif
orang Betawi ada yang menjadi penduduk DKI Jakarta, Kabupaten
Tangerang, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Bekasi,
Kotamadya Depok, dan Kabupaten Bogor.
Wilayah kebudayaan betawi meliputi daerah dimana terdapat kelompok
orang Betawi berdiam, meliputi:
1. Sub wilayah kebudayaan Betawi Pesisir
Sub wilayah kebudayaan Betawi Pesisir meliputi:
a. Daerah darat, meliputi Dadap, Muara Baru, Sunda Kalapa,
Kampung Japad, Kampung Bandan, Ancol, Tanjung Priuk, dan
Marunda.
b. Daerah pulo, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Sub wilayah Kebudayaan Betawi Tengah/Kota
Meliputi daerah yang pada zaman kolonial disebut Weltevreden dan
Meester Cornelis, yaitu:
Glodok, Krukut, Jembatan Lima, Tambora, Tanah Sereal, Petojo,
gambir, Sawah Besar, Pecenongan, Taman Sari, Pasar Baru, Kebon
Sirih, Kampong Lima, Tanah Abang, Kwitang, Senen, Gunung Sari,
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Salemba, Cikini, Gondangdia, Matraman, Pal Meriam, dan
Jatinegara.
3. Sub wilayah Kebudayaan Betawi Pinggir
Meliputi daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta yang tidak termasuk
Betawi pesisir dan Betawi Tengah.
4. Sub wilayah kebudayaan Betawi Ora/Udik
Meliputi daerah Kabupaten Tangerang, Kotamadya Tangerang,
Kabupaten Bekasi, Kotamadya Bekasi, Kotamadya Depok, dan
sebagian Kabupaten Bogor.
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KEBUDAYAAN BETAWI
Masyarakat Betawi berkembang dengan ciri-ciri budaya yang semakin mudah
dibedakan dari kelompok etnis lainnya. Bahasa dan seni pertunjukan Betawi
adalah salah satu unsur paling kuat yang menunjukkan ciri khas masyarakat
Betawi. Menurut garis besarnya dialek Betawi dapat dibagi menjadi dua sub
dialek, yaitu sub dialek Betawi tengah dan sub dialek Betawi Pinggiran. Pada
sub dialek Betawi Tengah terdapat vocal akhir /e/ pada beberapa kata yang
dalam bahasa Indonesia berupa /a/ atau /ah/. Sedangkan sub dialek Betawi
Pinggiran tidak terdapat perubahan vokal /a/ menjadi /e/.
Di wilayah budaya Betawi Tengah, keseniannya banyak dipengaruhi oleh
kesenian Melayu seperti pada orkes dan Tari Samrah. Masyarakat ini juga
merupakan pendukung kesenian yang bernuansa islami. Pada daerah pinggiran
lebih berkembang kesenian tradisi lainnya, seperti wayang, topeng, lenong,
tanjidor dan lain sebainya yang tidak terdapat di lingkungan masyarakat
Betawi Tengah. Timbulnya dua wilayah budaya tersebut disebabkan oleh
perbedaan historis, ekonomis, sosiologis, perbedaan kadar dari unsur-unsur
etnis yang menjadi cikal bakal budaya tersebut.

Musik Betawi
1. Gambang Kromong
Nama musik gambang kromong diambil dari nama alat musik yaitu
gambang dan kromong. Selain kedua alat musik tersebut terdapat juga
alat musik lainnya yaitu: konghahyan, tehyan, sukong, gendang,
kempul, gong, gong enam, kecrek, dan ningnong. Umumnya
gambang kromong menjadi pengiring pertunjukan lenong dan tari
cokek walaupun dapat pula tampil mandiri.
2. Gambang Rancag
Gambang rancag terdiri dari dua unsur yaitu gambang dan rancag.
Gambang berarti alat pengiringnya dan rancag adalah cerita yang
dibawakan. Gambang rancag membawakan nyanyian yang
menuturkan cerita rakyat Betawi dalam bentuk pantun berkait.
Umumnya membawakan lakon jago seperti Si Pitung, Si Jampang,
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atau Si Angkri. Lakon-lakon ini dinyanyikan oleh dua orang dan
dibawakan bergantian seperti berbalas pantun.
3. Keroncong Tugu
Keroncong tugu tidak jauh berbeda dengan keroncong pada umumnya,
namun ia berirama lebih cepat karena adanya suara ukulele yang
dimainkan. Awalnya keroncong tugu hanya melibatkan tiga buah gitar
yaitu: gitar Frounga yang berukuran besar dengan 4 dawai, gitar Monica
yang berukuran sedang dengan 3-4 dawai, dan gitar Jitera yang
berukuran kecil dengan 5 dawai. Pada perkembangannya alat musik
keroncong tugu ditambah dengan suling, viola, rebana, mandolin, cello,
kempul, dan traingle. Dahulu jenis musik ini sering membawakan lagu
berirama melankolis.
4. Tanjidor
Musik tanjidor sangat dipengaruhi musik Belanda. Alat musiknya terdiri
atas klarinet, peston, trombón, tenor, bass, gendang, dan drum (beduk).
Awalnya lagu-lagu yang dibawakan berbau belanda meski tetap
diucapkan dengan ucapan Betawi. Seiring berjalannya waktu lagu-lagu
tanjidor bertambah dengan membawakan lagu betawi seperti jali-jali,
sirih kuning, dan kicir-kicir.
5. Rebana
Sebutan Rebana berasal dari kata “Robbana” yang berarti “Tuhan kami”.
Sebutan ini ada karena biasanya alat musik ini digunakan untuk
mengiringi lagu-lagu yang bernuansa islami. Rebana Betawi terdiri dari
bermacam-macam jenis dan nama seperti Rebana Ketimpring, rebana
Ngarak, rebana Maulid, rebana Burdah, Rebana Hadroh, Rebana Dor,
Rebana Maukhid, dan Rebana Biang. Masing- masing rebana tersebut
dibedakan dari segi bentuk, bunyi, maupun penggunaannya. Sesuai
dengan namanya, Rebana Ngarak berfungsi mengarak mempelai
pengantin pria menuju rumah mempelai wanita dengan syair lagu yang
umumnya shalawat.
6. Gamelan Topeng
Gamelan Topeng adalah seperangkat gamelan yang terdiri dari
beberapa waditra yang biasa dipergunakan untuk mengiringi tarian
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Topeng Betawi. Gamelan topeng ini pada umumnya terdiri dari
sebuah rebab, sepasang gendang, ancak kenong berpencon tiga,
kecrek, kempul, dan gong. Gamelan Topeng bisa dibawa berkeliling
untuk “ngamen” dari kampung ke kampung, terutama saat perayaan
tahun baru baik masehi maupun imlek.
7. Orkes Samrah
Orkes Samrah adalah ensambel yang berasal dari Melayu dengan
instrumen musik harmonium, viola, gitas, string bas, tamburin,
marakas, banyo, dan bas betot. Dalam menyanyikan lagu unsur alat
musik harmonium sangat dominan, maka orkes ini disebut juga orkes
harmonium. Walaupun demikian alat musik harmonium saat ini sudah
langka. Orkes ini dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dalam
berbagai acara terutama resepsi pernikahan.
8. Orkes Gambus
Orkes Gambus dahulu dikenal dengan sebutan irama padang pasir.
Pada tahun 1940-an orkes gambus menjadi tontonan yang sangat
disenangi. Bagi orang Betawi, tanpa menanggap gambus pada pesta
pernikahan atau khitanan akan terasa kurang sempurna. Orkes ini
diperkirakan sudah ada di betawi sejak abad ke 19 saat terjadi banyak
migrasi dari Hadramaut dan Gujarat ke Betawi. Alat musik gambus
sangat bervariasi namun yang baku pada umumnya terdiri dari
‘Gambus’, biola, dumbuk, suling, organ atau akordion, dan marawis.

Tarian Betawi
1. Tari Cokek
Tari Cokek diiringi oleh musik Gambang Kromong. Sejak awal tari
cokek merupakan tari pergaulan dan hiburan. Dalam sebuah hajatan,
para tamu disambut oleh para penari cokek. Beberapa penari wanita
memberikan selendang kepada para tamu sebagai tanda bahwa tamu
diajak menari. Gerakan tari cokek ini bertujuan humor belaka atau
untuk memberikan kesan meriah pada setiap pertunjukkan.
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2. Tari Blenggo
Pada umumnya gerakan tarian blenggo ini diambil dari gerakan
pencak silat. Terdapat dua macam tarian blenggo berdasarkan pada
musik pengiringnya, yaitu blenggo yang diiringi Rebana Biang
sehingga disebut Blenggo Rebana dan blenggo yang diiringi oleh
gamelan ajeng, sehingga disebut Blenggo Ajeng. Tari Blenggo Ajeng
dibawakan oleh penari wanita atau berpasangan pria dan wanita
sedangkan Blenggo Rebana merupakan tari yang bernafaskan
keagamaan dan dibawakan oleh penari pria.
3. Tari Topeng Betawi
Tari Topeng Betawi biasa dimainkan sebagai pengawal pertunjukan
Topeng Betawi. Meski demikian, Tari Topeng Betawi juga dapat
dimainkan sendiri. Tarian Topeng Betawi antara lain tari kembang
topeng, tari topeng tunggal atau tari topeng kedok, dan tari ronggeng
topeng. Dalam tari kembang topeng penari tidak memakai topeng.
Topeng atau kedok baru dipakai pada tari topeng kedok atau tari
topeng tunggal. Topeng yang dipakai berjumlah tiga buah. Masingmasing berwarna putih, merah, dan hitam. Ketiganya memiliki
karakter sendiri, yaitu Subadra, Srikandi, dan Jingga.
4. Tari Japin
Japin adalah tari pergaulan yang terdapat di daerah Melayu. Tari Japin
yang berkembang di Betawi biasanya diiringi oleh musik gambus
yang ditambahkan dengan tiga buah “marwas”, yaitu gendang kecil
bertutup dua. Tarian ini biasa dilakukan oleh pria dan berpasangpasangan dengan gerakan yang dominan berbentuk langkah-langkah
dan lenggak-lenggok berirama.
5. Tari Samrah
Gerakan tarian samrah mengutamakan langkah-langkah kaki pada
lenggang berirama. Samrah juga merupakan tarian pergaulan yang
biasa dilakukan berpasangan ataupun perorangan. Yang khas dari
tarian samrah adalah adanya gerakan jongkok hampir seperti duduk
bersila yang disebut ‘salawi’. Berdasarkan iramanya, terdapat dua
macam tari samrah, yaitu yang berirama lembut seperti Tari sawo
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matang, Tari Musalma, dan Tari Mamira sedangkan yang berirama
cepat adalah Tari bayang-bayang, Tari Jali-Jali, dan Tari
Cendrawasih.
6. Tari Pencak Silat
Yaitu gerakan-gerakan pencak silat yang ditarikan dan diiringi musik
seperti gambang kromong ataupun rebana biang.
7. Tari Kreasi Baru
Tari tradisional Betawi banyak mengilhami para koreografer tari
untuk menciptakan tari-tari kreasi baru dengan nuansa Betawi.
Beberapa tarian tersebut antara lain:
•

•

•

•
•

•

•

Tari Yapong, diciptakan oleh Baging Kusudiardjo di tahun
1975, biasa ditarikan secara berkelompok oleh penari
perempuan.
Tari Ronggeng Blantek, diangkat dari pertunjukan teater
Betawi yaitu Topeng Blantek. Biasanya digunakan untuk
upacara penyambutan tamu-tamu.
Tari Ngaronjeng, berasal dari kata Ngaronggeng Ajeng yang
dicipkatan Wiwiek Widiastuti, biasa digunakan untuk
mengiringi upacara pengantin Betawi.
Tari Topeng Gong, merupakan tarian topeng kreasi baru
dengan mengambil gerak dasar dari Tari Topeng Betawi.
Tari Lenggang Nyai, diciptakan berdasarkan cerita rakyat
Nyai Dasimah oleh Wiwiek Widiastuti, mengekpresikan
keindahan dan kelincahan para wanita Betawi. Tarian ini
mengambil sedikit gaya Cokek dan Tari Topeng dan ada
pengaruh Cina di dalamnya
Tari Nandak Ganjen, diciptakan oleh Atin Kisam, merupakan
tarian yang menggambarkan anak-anak yang beranjak deasa
yang menari dengan lincah dan gembira.
Tari Enjot-enjotan, tarian kreasi baru yang diiringi musik
Topeng Betawi dengan lagu Enjot-enjotan. Tarian ini
dibawakan berpasangan pria dan wanita yang
menggambarkan para jawara dalam cerita Topeng Betawi.
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Teater Betawi
1. Lenong
Lenong mulai berkembang di akhir abad ke 19. Dahulu hampir di
semua wilayah Jakarta ada perkumpulan atau grup lenong. Lenong
bukan sekedar hiburan semata tetapi juga merupakan sarana
ekspresi perjuangan dan kritik sosial. Lakonnya mengandung
pesan moral menolong yang lemah dan membenci perbuatan
tercela. Lenong terbagi menjadi dua jenis yaitu:
•

Lenong Denes
Lenong Denes menyajikan cerita-cerita kerajaan dalam
pementasannya dan menggunakan bahasa melayu tinggi
seperti tuanku, baginda, kakanda, tuanku, dan syahdan.
Dialog dalam lenong denes sebagian besar dinyanyikan.
Adegan perkelahiannya tidak menampilkan silat
melainkan tinju, gulat, dan anggar.

•

Lenong Preman
Kebalikan dari lenong denes, Lenong Preman
membawakan cerita drama rumah tangga sehari-hari.
Lenong Preman disebut juga Lenong Jago, disebut
demikian karena cerita yang dibawakan umumnya kisah
para jagoan seperti Si Pitung, Si Jampang, Jago Betawi,
Mirah dari Marunda, dan lain lain. Lenong Preman
menggunakan Bahasa Betawi dan banyak penonton yang
memberi respon spontan dan ditanggapi oleh pemain
karena dialog umumnya bersifat polos dan spontan.

2. Topeng
Topeng dalam Bahasa Betawi mempunyai tiga arti yaitu kedok
penutup wajah, teater atau pertunjukan, dan primadona atau
penari. Topeng yang dimaksud disini dalam pengertian
pertunjukkan atau teater rakyat Betawi. Awalnya pertunjukan
topeng tidak menggunakan panggung atau dilakukan di tanah.
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Bila melakukan pementasan properti yang digunakan hanya
colen atau lampu minyak dan gerobak kostum yang diletakan
di tengah arena. Dalam kondisi ini pemain dan penonton tidak
dibatasi dengan tirai atau dekor apapun. Pertunjukan topeng
diiringi musik tabuhan topeng yang terdiri dari rebab, kromong
tiga, gendang besar, kulanter, kempul, kecrek, dan gong
buyung.
3. Blantek
Blantek awalnya diakui sebagai teater topeng tingkat pemula.
Dikalangan seniman topeng, jika ada pemain topeng yang
bermain jelek diejek dengan menyebutnya sebagai pemain
topeng blantek. Pada perkembangannya, blantek memiliki
identitas sendiri dengan music pengiring rebana biang.
Pertunjukan blantek merupakan campuran antara tari, nyanyi,
guyon, dan lakon.
4. Jipeng dan Jinong
Jipeng berarti akronim dari kata tanji dan topeng. Sebagai
kesenian perpaduan, tata cara Jipeng tidak berbeda dengan
pagelaran topeng. Perbedaan terdapat di awal pertunjukan dan
kostum yang digunakan dimana kostum pemain Jipeng lebih
sederhana. Topeng diawali dengan lagu arang-arangan atau
enjot-enjotan sedangkan Jipeng diawali dengan lagu-lagu mars
dan walz khas tanjidor. Tema dan cerita yang dibawakan tidak
banyak berbeda dengan topeng.
Jinong adalah pertunjukan lenong preman dengan iringan
musik tanjidor. Pada masanya Jinong berdiri sendiri sebagai
teater rakyat dengan lakon yang dibawakan sama dengan lakon
lenong preman.
5. Wayang Kulit Betawi
Menurut beberapa sumber, wayang kulit Betawi berhubungan
dengan penyerangan tentara Sultan Agung dari Mataram ke
Batavia. Namun terdapat perbedaan antara wayang kulit
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Betawi dengan wayang kulit Jawa Tengah. Wayang kulit
Betawi lebih merakyat, sederhana, polos, dan mementingkan
keakraban dengan penontonnya dan diiringi oleh musik
gamelan ajeng. Namun sampai dengan tahun 1920-an, wayang
kulit Betawi diiringi gamelan bambu.

Arsitektur Betawi
Pada masa sekarang ini rumah-rumah adat tradisional khas Betawi yang
benar-benar asli di Jakarta sudah sangat langka. Ada 3 (tiga) tipe bentuk
rumah tradisional yang dikenal oleh orang Betawi, yaitu:
1. Rumah tipe Gudang memiliki bentuk segi empat panjang yang
polos dan sangat sederhana.
2. Rumah tipe Bapang/Kebaya, Ruang depan dari rumah tipe ini
biasanya terbuka setiap saat tanpa ada pintu yang menghalangi
seseorang untuk masuk, yang melambangkan sifat orang Betawi
yang terbuka dan ramah. Terdapat balai-balai dari bambu,
merupakan perlengkapan utama dan terdapat di ruang depan,
fungsinya untuk menerima tamu. Atap dan wuwungan, jika dilihat
dari depan akan tampak berbentuk segi tiga sama kaki sedangkan
dari samping akan tampak berbentuk trapesium. Jendela bulat yang
biasanya terdapat disamping kiri atau kanan ruang depan ada yang
ditutup dengan daun jendela, sering kali ditutup dengan jeruji.
Lantai rumah, baik lantai tanah maupun lantai rumah panggung
biasanya jauh lebih tinggi dari halaman rumah, maksudnya
untuk menghindari masuknya air ke dalam rumah.
3. Rumah tipe Joglo, memiliki ruang depan yang merupakan ruang
terbuka dengan kayu jati terukir sebagai langkannya dan berfungsi
sebagai tempat menerima tamu. Terdapat tapang atau ruangan
kecil dengan balai-balai yang berfungsi serba guna, dimana
tersedia kendi dan peralatan minuman lainnya.
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Upacara Adat Betawi
1. Akeke (Hakekah)
Akeke adalah upacara selamatan pemberian nama dan cukur rambut
bayi. Pada upacara ini dipotong kambing, satu ekor untuk bayi
perempuan dan dua ekor untuk bayi laki-laki. Hasil seluruh rambut
yang dipotong atau dicukur dikumpulkan untuk kemudian ditimbang
dengan ukuran gram. Jumlah timbangan tersebut akan digunakan
sebagai pengali harga emas untuk kemudian uang dari seharga emas
tersebut disumbangkan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin.
2. Sunatan
Sunat bagi orang Betawi adalah upacara memotong ujung kulit
kemaluan dari anak lak-laki dengan ukuran tertentu. Menurut ajaran
agama Islam, seorang laki-laki yang telah memasuki masa akil balig
harus segera dikhitan atau disunat. Sehari sebelum hari pelaksanaan
sunat biasanya si anak dirias pakaian penganten sunat dan diarak
keliling kampung degan tujuan memberi kegembiraan serta semangat
kepada si anak bahwa besok dia akan mendapatkan pengalaman baru,
yaitu sunat.
Pelengkap dan pendukung acara ini antara lain: pakaian pengantin
sunat lengkap, pembaca shalawat dustur, grup rebana ketimpring
sebagai pengarak dan pembaca shalawat badar, kuda hias, delman
hias, dan grup ondel-ondel. Baru keesokan harinya sang anak disunat
oleh bengkong dengan menggunakan pisau tajam (dahulu
menggunakan sembilu).
3. Menikah
Tradisi Betawi menganl cara yang bertingkat-tingkat untuk sampai
pada tahap berumah tangga. Tahap-tahap ini memang jarang atau
sudah tidak lagi dilakukan karena berbagai halangan. Tahap-tahap
tersebut adalah:
•
Ngeledengin
Mencari calon menantu perempuan yang dilakukan oleh Mak
Comblang. Jika ada wanita yang disetujui, mak comblang
menggantungkan sepasang bandeng segar didepan pintu rumah
calon mempelai wanita.

36 | C a t a t a n

•

Abang

None

Jakarta

Ngelamar
Merupakan pernyataan meminta pihak lelaki kepada pihak
perempuan. Acara ngelamar biasanya dilakukan pada hari Rabu.
Sesuai dengan adat istiadat dan tradisi, bawaan pokok atau
seserahan yang harus ada pada waktu ngelamar ialah Sirih
Embun, Pisang Raja, Roti Tawar, Hadiah untuk calon mempelai
wanita, uang sembah lamaran, dan Mas kawin.
Bawa Tande Putus
Pernyataan/kesepakatan kapan pernikahan akan dilaksanakan.
Tande putus biasanya berbentuk cincin belah rotan. Acara bawa
tande putus dilakukan satu minggu setelah ngelamar.
Ngedurat
Merupakakan salah satu rangkaian acara pada hari pernikahan.
Ngedurat adalah prosesi rombongan keluarga penganten pria
menuju rumah penganten perempuan sambil membawa
seserahan dan diiringi musik rebana, biasanya dilakukan 3 (tiga)
bulan setelah Bawa Tande Putus dan baiknya dilakukan pada
hari Jum'at, pada waktu acara tande putus sudah diberitahukan
yang harus dibawa untuk mengiringi mas kawin nanti, yaitu:
Sirih Nanas Lamaran, Sirih Nanas Hiasan, Mas Kawin, Miniatur
Mesjid yang berisikan uang belanja sesuai dengan kesepakatan,
Sepasang Roti Buaya dengan buaya jantan menggendong seekor
buaya kecil dipunggungnya, sebuah kotak kayu bersegi empat
dengan tikiran bergaya Cina yang diisi dengan sayur-sayuran
mentah dan beberapa butir telur asin yang telah dimatangkan
(SHIE), perahu Cina yang berisikan buah-buahan (JUNG),
Hadiah-hadiah berupa perlengkapan wanita, Kue Pengantin,
dan Kekudang atau makanan atau berupa apa saja yang digemari
semasa kecil pengantin wanita.

•

•

•

Buka Palang Pintu
Acara dialog yang terjadi di depan pintu rumah pengantin
wanita sebelum di izinkan masuk. Syarat dari palang pintu
ada dua, yang pertama adalah mengalahkannya melalui
perkelahian silat. Jika ini bisa dilalui maka rombongan
pengantin pria berlanjut ke syarat yang kedua yaitu
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rombongan pengantin pria harus bisa menunjukkan
keterampilannya dalam hal mengaji atau membaca Al Quran.
Akad Nikah
Merupakan ikrar yang diucapkan oleh penganten pria di
hadapan wali penganten perempuan.
Kebesaran
Upacara kedua mempelai duduk untuk menerima ucapan
selamat dari keluarga dan undangan.
Negor
Upaya suami merayu istrinya untuk memulai hidup baru
sebagai sebuah keluarga.
Pulang Tige Ari
Upacara resepsi pernikahan yang dilakukan di rumah
keluarga mempelai pria. Sebagai tanda kegembiraan dari
orang tua mempelai pria, maka keluarga mempelai pria akan
mengirimkan bahan-bahan pembuat Laksa Penganten kepada
keluarga menantunya.

4. Nuju Bulanan
Tanggal pelaksanaan biasanya antara tanggal 7, 17, atau 27 dari
bulan Hijriyah. Orang betawi biasanya memilih tanggal 7 atau 17
karena tanggal 27 dianggap sudah bulan kedelapan. Upacara nuju
bulan dilakukan tahap-tahap yaitu selametan (tahlilan) dengan
membaca surat Yusuf di dalam ruangan, mandi air kembang di
kamar mandi, lolos telor, putar lilin kemudian pecah kelapa oleh sang
suami, berganti baju sejumlah tujuh kali, dan ngirag yaitu mengurut
perut ibu hamil dan membetulkan letak jabang bayi di dalam perut
yang dilakukan oleh dukun beranak di kamar mandi. Masing-masing
ritual tersebut mempunyai makna masing-masing yang intinya
adalah permohonan kepada yang maha Kuasa agar diberi
keselamatan dan kemudahan selama dalam masa kehamilan hingga
melahirkan nanti serta agar dikaruniai anak yang sholeh dan
sholehah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya.
5. Lebaran
Orang betawi mengenal paling sedikit tiga macam lebaran, yaitu
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lebaran Idul Fitri, lebaran Haji atau Idul Adha, dan lebaran anak
yatim yaitu lebaran khusus untuk membahagiakan anak yatim piatu.
Lebaran tersebut biasanya dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Saat
lebaran anak yatim ada baiknya anak-anak yatim dikumpulkan untuk
dihibur, diberi makan lezat dan berkat; diberi hadiah-hadiah
(pakaian, alat tulis, tas sekolah) dan uang, dengan terlebih dahulu
diadakan zikir-tahlil dan membacakan doa bagi orang tua yang telah
meninggal.
6. Upacara Kematian
Saat mengetahui ada yang meninggal, biasanya masyarakat Betawi
akan segera datang dan memberi penghormatan terakhir, berdoa bagi
yang meningggal dan menyampaikan belasungkawa kepada
keluarga yang ditinggalkan. Kedatangan ke tempat orang yang
meninggal dunia dalam bahasa Betawinya diseburt “ngelawad”.
Dalam tradisi Betawi, penghormatan kepada orang yang sudah
meninggal dilakukan dalam bentuk upacara: tiga ari, nuju ari, lima
belas ari, seratus ari, dan haul, yang bertujuan membacakan doa-doa
untuk almarhum atau yang biasa disebut tahlilan.
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Kuliner Khas Betawi
Kuliner khas betawi adalah makanan khas yang berasal dari suku Betawi.
Seperti halnya kebudayaan betawi lainnya, makanan khas betawi juga
dipengaruhi dan merupakan perpaduan antara kebudayaan etnis-etnis yang ada
di lingkungan masyarakat Betawi. Makanan-makanan tersebut antara lain:
Makanan Utama:
Soto Betawi, sejarahnya adalah makanan yang disuguhkan untuk
menyenangkan hati para Meneer Belanda di jaman penjajahan belanda dulu.
Mereka ingin memakan kuliner sejenis gulai tapi tidak mau sesuatu yang pedas
dan terlalu berbumbu. Akhirnya, dibuatlah soto Betawi ini. Soto Betawi
menggunakan jeroan dan seringkali organ-organ lain juga disertakan, seperti
mata, torpedo, dan juga hati. Kuahnya dimasak menggunakan santan (dahulu
menggunakan susu sapi) dan biasanya disajikan dengan emping.
Gabus Pucung, merupakan makanan khas betawi yang dibuat dari ikan gabus
yang digoreng untuk kemudian dicampurkan dengan kuah yang dibuat dari
rempah-rempah dengan tambahan pucung (kluwek). Rasa gabus pucung
memang terbilang unik. Rasa yang gurih, sedikit asin, dan pedas menjadi ciri
khas sayur ini sehingga sulit dilupakan oleh siapa pun yang memakannya.
Sayur Babanci, adalah makanan yang khas disajikan saat kenduri/hajatan.
Akulturasi rasa khas dapur arab dan dan rempah betawi (kedaung, botor, dan
tai angin) menjadi ciri khasnya. Berisi daging dan jeroan sapi dimasak dengan
santan serta tambahan isi daging dan air kelapa muda menjadikannya unik dan
tiada duanya.
Sayur atau Sambal Godog khas betawi umumnya menjadi salah satu menu
wajib Lebaran. Masakan yang biasa disantap dengan lontong ini terdiri dari
kacang panjang, labu siam (jipan), tahu, kacang tolo, udang, daging ayam atau
daging sapi, dan ditambahkan irisan petai. Dimasak dengan bumbu- bumbu
rempah dengan nuansa pedas dan berkuah santan menjadikannya masakan
wajib untuk masyarakat betawi di saat lebaran.
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Sayur Besan (Telubuk sayur pemersatu) disajikan saat acara besanan dan
melambangkan penghargaan tertinggi kepada orangtua mempelai. Disebut
sayur besan karena memang sayur ini merupakan menu istimewa atau menu
wajib yang disajikan sewaktu orang Betawi melakukan pernikahan alias
besanan. Sayur besan adalah masakan berkuah santan dengan isi terubuk,
kentang, soun, petai, dan ebi.
Ayam Sampyok, hidangan mewah betawi kota dengan sentuhan cita rasa cina
yang menyelimuti daging empuk ayam. Perlu diketahui, dua layer proses
“pembumbuan” dilakukan untuk mendapatkan rasa lezat Ayam Sampyok ini.
Sayur/Soto Tangkar pada jaman penjajahan dahulu sebenarnya merupakan
makanan rakyat jelata karena tidak menggunakan daging utuh melainkan
hanya sisa-sisa tulang iga yang masih ada sedikit daging yang menempel.
Kuahnya berwarna kuning kemerahan dn biasanya disajikan dengan sambal
merah pedas, irisan jeruk nipis, dan emping melinjo.
Pecak Tembang awalnya dibuat sebatas memanfaatkan ikan asin sebagai
santapan enak. Cara membuatnya pun sederhana, memakai genteng dan arang
sebagai proses pembakaran. Cara inilah yang oleh masyakarat Betawi disebut
Hau (dapur kayu). Dalam bahasa Betawi, “pecak” berarti proses pemasakan
dengan cara dibakar sedangkan “tembang” adalah nama jenis ikan asin, yakni
tembang. Semua bumbu dibakar untuk kemudian haluskan secara bersama,
Selanjutnya, sirami ikan tembang yang sudah dibakar dengan bumbu pecak
yang sudah dihaluskan tadi.
Sayur Lelawar, Menu makanan ini serupa dengan sayur godog, karena
berbahan dasar kentang. Sayur Lelawar merupakan makanan yang biasa
dimasak sehari-hari. Bahan lainnya antara lain daging ayam dan buncis serta
dimasak dalam kuah santan.
Bandeng Pesmol, Ikan bandeng berbumbu acar yang gurih pedas ini
merupakan hidangan khas Betawi. Paduan rasa gurih daging ikan bandeng
beradu dengan gurih asam pedas bumbunya. Potongan bandeng digoreng
sampai matang kemudian masukkan ke dalam bumbu kental dengan
tambahkan irisan tomat, cabe, dan daun bawang.
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Nasi Ulam adalah hidangan nasi yang dicampur berbagai bumbu dan rempah,
khususnya daun pegagan (Centella asiatica) atau kadang diganti daun
kemangi, sayuran, dan berbagai bumbu, serta ditemani beberapa macam laukpauk. Nasi ulam Betawi terdapat dua jenis, nasi ulam berkuah (basah) yang
berasal dari Jakarta Utara dan Pusat, serta nasi ulam kering (tidak berkuah)
yang ditemukan di Jakarta Selatan. Biasanya dicampur daun kemangi, sambal,
dan ditaburi kacang tanah tumbuk, kerisik, atau serundeng
Laksa Pengantin, makanan tradisional warga Betawi ini sejak dahulu kala
memang cuma ada ketika akan ada hajatan pernikahan. Kuahnya yang kuning
santan bak kuah kari, sangat ringan di lidah karena menggunakan kaldu ikan
dan udang. Isiannya bisa bermacam, tapi biasanya berisi bihun, suwiran ayam,
telor rebus, ikan teri dan kentang.
Sate Pentul, disebut juga sate lembut, satu jenis lauk pauk khas saat Lebaran,
terutama bagi masyarakat Betawi. Daging dicincang sampai halus betul
ditumbuk dengan lumpang batu sampai halus betul. Kelapa setelah diparut
kemudian digoreng, bumbu diulek lalu ditumis sampai menjadi kental lalu
diaduk dengan daging tersebut hingga rata. Daging pulung-pulung bulat-bulat
sebesar ibu jari terus digoreng. Setelah matang lalu ditusuk lima- lima atau
lebih dengan tusuk sate.
Gado-gado (ulek kuah), adalah makanan yang berupa sayur-sayuran yang
direbus dan dicampur jadi satu, dengan bumbu kacang atau saus dari kacang
tanah yang dihaluskan disertai irisan telur dan di atasnya ditaburi bawang
goreng. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan
khas daerah lain, seperti Lotek (Jawa Barat) atau Pecel (Jawa Timur).
Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur. Selain
itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado
menggunakan telur, tahu, tempe serta lontong.
Sayur Asam merupakan masakan sejenis sayur dengan bahan-bahan yang
sering digunakan adalah kacang tanah, nangka muda, melinjo, belimbing
sayur, labu siam, kacang panjang, dan asam jawa. Sering juga digunakan
jagung dalam masakan ini.
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Makanan Pedamping / Kue:
Asinan Betawi, mirip dengan asinan Bogor, perbedaannya pada asinan bogor
didominasi oleh buah-buahan sedangkan pada asinan betawi berbagai jenis
sayuran yang diasinkan dan diawetkan sepert sawi, kubis, taoge, tahu, selada
dan disajian dalam bumbu kacang yang dicampur cuka dan cabai, ditaburi
kacang goreng dan krupuk.
Kerak Telor, makanan tradisional Betawi yang terbuat dari bahan-bahan
seperti: ketan putih, telor bebek/ayam, bawang, srundeng, udang kering (ebi),
lada, dan garam. Ketan putih dan telur dicampur sebagai adonan dengan diberi
bumbu-bumbu seperti telah disebutkan di atas. Lalu digoreng sangan (tanpa
minyak goreng) dengan membolak-balikkan wajannya. Kemudian diberi
srundeng, ebi, dan bawang goreng.
Kue Rangi, adalah salah satu kue tradisional Betawi yang masih dapat kita
jumpai hingga saat ini. Kue dari campuran kelapa parut dan tepung sagu ini
disajikan dengan saus gula merah yang dikentalkan dengan sedikit sagu.
Cetakkan kue rangi lebih mirip dengan kue pancong tapi ukurannya lebih
kecil.
Kue Cucur, merupakan kue khas betawi berwarna kecoklatan. Pada bagian
tengahnya kue ini lebih tebal dari pada tepi-tepinya. Terbuat dari tepung beras
sebagai bahan dasarnya dan dimasak dengan cara digoreng. Kue Cucur masuk
kedalam jenis kue manis dan warna cokelat kue cucur berasal dari gula merah.
Kue Talam, kue ini sejenis kue lapis yang terdiri dari kurang lebih 5 lapisan
dan terbuat dari tepung beras ketan yang dimasak dengan santan dan gula lalu
dikukus. Di bulan puasa, kue talam merupakan salah satu menu buka puasa
yang cukup populer.
Kue Ape atau serabi Jakarta merupakan jajanan khas dari Jakarta. Bentuknya
menyerupai pancake. Karena bentuknya, orang juga menyebutnya sebagai kue
tetek. Kue yang biasa dijajakan di jalan atau di depan sekolah ini dibuat dari
tepung terigu yang dicampur dengan susu atau santan.
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Kue Pepe, kue ini merupakan lapis asal Betawi. Walaupun mirip dengan kue
lapis yang sering kita nikmati, tapi kue lapis ini menggunakan bahan dasar
yang berbeda. Jika kue lapis biasanya menggunakan tepung beras, kue pepe
ini menggunakan tepung sagu. Aroma dari sajian ini juga bukan daun pandan
melainkan harum daun jeruk.
Kue Cincin, bernama lain Ali Agrem. Bentuknya menyerupai donat, dengan
bolongan kecil di tengahnya. Rasanya manis meski tidak menggunakan
topping. Kue ini berbahan dasar tepung beras ketan, kelapa parut, dan gula
merah yang dimasak dengan cara digoreng.
Kue Kembang Goyang, bentuknya yang seperti kembang dan cara
membuatnya yang digoyang-goyang menjadikan kue ini dinamakan kue
kembang goyang. Terbuat dari tepung beras, gula pasir halus, wijen, dan
santan. Umumnya disajikan di toples pada saat Lebaran.
Roti Buaya, adalah hidangan Betawi berupa roti manis berbentuk buaya. Roti
buaya senantiasa hadir dalam upacara pernikahan dan kenduri tradisional
Betawi. Suku Betawi percaya bahwa buaya hanya kawin sekali dengan
pasangannya; karena itu roti ini dipercaya melambangkan kesetiaan dalam
perkawinan. Pada saat pernikahan, roti diletakkan di sisi mempelai perempuan
dan para tamu, kondisi roti ini melambangkan karakter dan sifat mempelai
laki-laki. Buaya secara tradisional dianggap bersifat sabar (dalam menunggu
mangsa).Selain kesetiaan, buaya juga melambangkan kemapanan.
Kue Lumpur Sorge, adalah penganan ringan dengan bahan utama santan,
kentang, tepung terigu, dan telur. Sebagai pewangi digunakan vanila dan
seringkali diberi hiasan kismis dan kelapa muda iris di permukaannya.
Minuman:
Es Selendang Mayang adalah salah satu minuman tradisional Indonesia asal
Jakarta. Pada daerah tertentu, masyarakat menyebut minuman ini Bendrong.
Penamaan Es Selendang Mayang pun lebih karena faktor non teknis untuk
membuat minuman ini lebih mudah dikenal karena namanya yang unik. Selain
menyegarkan, minuman ini dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan
bahan dasar tepung beras. Beberapa penjual di kota tua membuat minuman ini
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dengan bahan dasar tepung hunkwe dengan alasan lebih mudah dan efisien.
Bir Pletok adalah minuman penyegar yang dibuat dari campuran beberapa
rempah, yaitu jahe, daun pandan wangi, dan serai. Minuman tradisional ini
dikenal di kalangan etnis Betawi. Agar warnanya lebih menarik, orang Betawi
biasanya menggunakan tambahan kayu secang, yang akan memberikan warna
merah bila diseduh dengan air panas. Walaupun mengandung kata bir, bir
pletok tidak mengandung alkohol. Dinamakan bir, lantaran minuman ini
berbusa. Minuman ini berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah.
Masyarakat Betawi banyak mengonsumsinya pada malam hari sebagai
penghangat.
Selain yang telah dijelaskan di atas, masih banyak lagi kuliner khas betawi
merupakan warisan tradisi masyarakat betawi seperti: Nasi Uduk Betawi,
Ayam Bekana, Toge Goreng, Rujak Juhi, Kue Kranteng, Kue Ongol-ongol,
Kue Putu, Kue Mangkok, Kue Jongkong, Kue Kalabikang, Kue Cente Manis,
Sekoteng, Es Kocok, Es Kuda, dan masih banyak lagi.
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Pakaian Adat Betawi
Pakaian khas adat Betawi berjumlah sangat banyak, namun secara umum
pakaian adat masyarakat Betawi adalah:
1. Pakaian Jas Abang Jakarta
Digunakan oleh pria muda dan juga abang cilik serta remaja
2. Pakaian Jas Tutup atau Ujung Serong
Digunakan oleh pria dewasa atau lanjut usia.
3. Pakaian Sadariah
Digunakan oleh pria dewasa ataupun muda sebagai pakaian seharihari.
4. Pakaian Kebaya None
Dikenakan oleh gadis (wanita muda), remaja putri, kebaya ini
dilengkapi dengan kerudung yang serasi.
5. Pakaian Kebaya Panjang atau Kebaya Nya'
Dikenakan oleh ibu-ibu dalam berbagai macam acara.
6. Pakaian Kebaya Kerancang Betawi atau Kebaya Encim
Adalah kebaya Betawi yang dapat dikenakan oleh wanita setengah
baya, wanita muda atau anak-anak remaja kecil untuk pakaian seharihari.
Dari semua pakaian tersebut memiliki kelengkapan dari atas kepala sampai
alas kaki yang memiliki arti atau simbol dari kebudayaan masyarakat Betawi.
Oleh karena itu cara pemakaiannya harus mendapat perhatian agar nilai-nilai
budaya yang terkandung dapat terus dilestarikan. Pakem pakaian Abang None
Jakarta sendiri diambil dari pakaian khas masyarakat Betawi.
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Kebudayaan Lainnya
1. Ondel-Ondel
Ondel-ondel berbentuk boneka raksasa dengan tinggi sekitar 2.5
meter. Rangka tubuhnya dibuat dari bambu dengan garis tengah tubuh
80 cm. Wajahnya terbuat dari topeng dan rambut dibuat dari ijuk
warna hitam dengan hiasan kembang kelapa. Dahulu ondel-ondel
dibuat untuk keperluan upacara. Bentuknya yang besar dianggap
memiliki kekuatan gaib dapat menangkal wabah atau bahaya yang
mengancam. Kini ondel-ondel ditanggap untuk memeriahkan
berbagai macam acara seperti mengarak penganten, sunat, peresmian,
pawai, dan lain lain.
2. Silat Beksi
Beksi mengandung filosofi dari setiap hurufnya, 'Berbaktilah Engkau
Kepada Sesama Insan'. Filosofi ini menjadi landasan kebijaksanaan
para pendekar Beksi. Sementara kata 'Beksi' aslinya berasal dari
bahasa China, Bek berarti pertahanan, Si berarti empat. Sehingga
Beksi berarti empat pertahanan. Silat Beksi adalah hasil akulturasi
budaya China dan Betawi. Basyir pun mengisahkan, silat Beksi
diciptakan Lie Cheng Oek, warga keturunan China yang tinggal di
Kampung Dadap, Tangerang, Banten. Lie adalah seorang pendekar
silat beraliran Shaolin Utara di China. Beliau diakui bersama sebagai
guru besar yang pertama di Indonesia. Tepatnya di komunitas
masyarakat etnis Betawi.
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TOKOH TOKOH BETAWI
1. Si Pitung
Si Pitung lahir di daerah Pengumben sebuah kampuwafarng di
Rawabelong yang saat ini berada di sekitar lokasi Stasiun Kereta Api
Palmerah diperkirakan pada tahun 1866. Si Pitung berguru pada Guru
Na’ipin serorang ahli tarekat yang pandai pencak silat. Pitung terkenal
karena dia kerap merampok rombongan Pemerintah Hindia Belanda
untuk kemudian menggunakan harta hasil rampasannya untuk keperluan
perjuangan. Beliau meninggal di usia 28 tahun setelah dikepung oleh
pasukan Belanda di daerah Pondok Kopi.
2. H. Entong Gendut
H. Entong Gendut tercatat sebagai tokoh penggerak perlawanan rakyat
melawan Pemerintah Hindia Belanda di daerah Condet. Peraturanperaturan yang memberatkan rakyat membuat H. Entong Gendut
mengumpulkan sejumlah warga Condet dan mengibarkan panji perang di
Vila Nova yang kini terletak di ujung Jl. Condet Raya. Namun setelah
datang bala bantuan dari Batavia, pemberontakan itu pun ditumpas dan
H. Entong Gendut mati syahid tertembus timah panas.
3. H. Darip Klender
Haji Darip adalah putra asli Betawi yang lahir pada tahun 1886. Ia adalah
sosok yang sangat disegani di wilayah Klender, Bekasi, dan sekitarnya.
Selain dikenal sebagai mubaligh, ia juga seorang yang memiliki ilmu silat
yang lihai. Dengan prinsip ‘mencintai Tanah Air merupakan bagian dari
iman’, ia membakar semangat ratusan pemuda dari Klender dan
sekitarnya untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sebuah brisur
dari Angkatan 45 Daerah Khusus Ibukota tanggal 17 Agustus 1985,
setelah H. Darip wafat menyebutkan almarhum pada zaman penjajahan
berjuang bersama Bung Karno.
4. Muhammad Husni Thamrin
M.H. Thamrin lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, kawasan
Weltevreden, Jakarta Pusat dan meninggal pada 11 Januari 1941 diusia
46 tahun. Pada usia 25 tahun, ia dipercaya menduduki jabatan anggota
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Gemeenteraad (Dewan Kota) Batavia. Sebagai tokoh masyarakat Betawi,
ia mendirikan organisasi Perkoempoelan Kaoem Betawi pada 1 Januari
1929. Pada tahun 1927, di usianya yang ke 33 tahun M.H. Thamrin
diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat). Salah
satu perjuangannya di Voklsraad adalah menuntut dihapusnya
pelaksanaan Peonale Sanctie di Sumatera yang kemudian akhirnya
dihapuskan.
5. Ismail Marzuki
Dilahirkan di kampung Kwitang, 11 Mei 1914, Ismail Marzuki biasa
dipanggil Ma’ing, Bang Ma’ing, atau Pak Mail. Pada 1936 Ismail masuk
perkumpulan orkes Lief Java dan mulai dapat mengembangkan bakatnya
secara intensif. Kreativitasnya sangat luar biasa dalam mengaransemen
lagu baik labu varat, keroncong, maupun langgam melayu. Disinilah ia
memulai karier sebagai penyanyi, pemusik, dan penggubah lagu. Lagulagu ciptaannya terkenal dan mampu menggugah semangat juang dan
jiwa nasionalisme Indonesia. Beberapa lagu karya Ismail Marzuki yang
paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa, Aryati, Gugur Bunga,
Melati di Tapal Batas, Wanita, Sepasang Mata Bola, Keroncong
Sereneta, dan Bandung Selatan di Waktu Malam. Ismail Marzuki
mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya
Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta
Pusat.
6. K.H. Noer Alie
K.H. Noer Alie dilahirkan di kampung Ujung Malang (sekarang Ujung
Harapan), Bekasi pada tahun 1914. setelah empat tahun merantau ke
tanah suci Mekah, Noer Alie pada tahun 1940 kembali dan mendirikan
pesantren di Ujung Malang. Riwayat kepahlawanan
K.H. Noer Alie adalah berjuang lewat dakwahnya yang tak mengenal
jarak dan waktu. Disiplin yang tinggi membuat para santrinya
berkualitas hingga mampu bersaing ke kancah internasional.
7. Benyamin Sueb
Benyamin Sueb (lahir di Kemayoran, Jakarta 5 Maret 1939 dan
meninggal 5 September 1995 pada umur 56 tahun). Karena kondisi
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ekonomi keluarga yang tak menentu, si kocak Ben sejak umur tiga tahun
diijinkan mengamen untuk biaya sekolah kakak-kakaknya. Bersama
teman-teman sekampung di Kemayoran mereka membentuk Melodyan
Boy dimana dia menyanyi sambil memainkan bongo. Bersama bandnya
ini juga dua lagu Benyamin terkenang sampai sekarang yaitu Si Jampang
dan Nonton Bioskop. Bersama Grup Naga Mustika, ia menjadi salah satu
penyanyi terkenal Indonesia dan mendapatkan kesempatan untuk
membintangi beberapa film seperti Banteng Betawi (19710, Biang
Kerok (1972), serta Si Doel Anak Betawi (1976). Dalam film Intan
Berduri, Benyamin mendapatkan Piala Citra sebagai Pemeran Utama
Terbaik. Lebih dari 75 album musik dan 53 judul film yang ia bintangi
adalah bukti keseriusannya di bidang hiburan.
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PELESTARIAN BUDAYA BETAWI
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini membuat arus informasi
dan komunikasi menjadi sangat cepat. Hal ini membuat setiap orang memiliki
hak untuk mengakses berbagai budaya asing yang ada di seluruh penjuru dunia.
Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi lebih kaya akan pengetahuan, namun
tak bisa dipungkiri adanya pengaruh budaya asing yang terlalu deras dapat
membuat masyarakat, umumnya generasi muda, berpotensi kehilangan jati diri
dan melupakan budaya aslinya. Oleh karena itu diperlukan peran serta
pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengatur
pelestarian budaya Betawi dan juga peran aktif masyarakat agar budaya Betawi
dapat terus lestari.

Gambar 9. Aspek pastisipatif dalam proses konservasi budaya (source: ENCATC, 2015)

Konsep keterlibatan masyarakat dan keterlibatan partisipatif bukanlah hal baru,
hal ini dapat memberikan sarana yang kuat bagi seluruh pihak terkait untuk
menghormati hak-hak budaya yang ada3.
Pelestarian Budaya Betawi Melalui Aturan Hukum
Setidaknya ada tiga dasar hukum untuk mengimplementasikan pelestarian
budaya Betawi. Yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pelestarian Kebudayaan Betawi; Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 229 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan Pergub
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Betawi.

3

Petronela Spiridon and Ion Sandu, ‘Conservation of Cultural Heritage: From Participation to Collaboration’
(2015) 5 ENCATC Journal of Cultural Management and Policy 43 <https://www.encatc.org/media/26662015encatcjournalvol5issue14352.pdf>.
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Penetapan Ikon Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pergub Nomor 11
Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya pelestarian melalui pengenalan yang
menggambarkan ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Provinsi DKI Jakarta
sebagai daya tarik wisata.

8 IKON BUDAYA BETAWI
1. Ondel - Ondel

Gambar 10. Bentuk dan desain Ondel-Ondel (sumber: Pergub Nomor 11 Tahun 2017)

Bentuk
1. Wajah laki-laki berwarna merah, alis hitam tebal, berkumis dan terlihat
ramah
2. Wajah perempuan berwarna putih, bermata hitam sayu, alis hitam
melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga bergiwang atau
beranting anting dan jidatnya bermahkota.
3. Pakaian ondel-ondel laki-laki berwarna gelap dengan model baju pangsi,
berselempang kain bermotif batik Betawi serta menggunakan ikat
pinggang dan bawahan kain batik Betawi
4. Pakaian ondel-ondel perempuan memakai busana kebaya panjang atau
baju kurung bermotif kembang-kembang dan bawahan kain batik Betawi
dengan selendang atau selempang disangkutkan di pundak kiri ke arah
pinggang kanan serta menggunakan ikat pinggang.
5. Rambut terbuat dari ijuk warna hitam.
6. Hiasan kepala yang disebut kembang kelapa (manggar) dengan jumlah 20
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untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki.
Filosofi/Makna
Sebagai perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan
dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur dan anti manipulasi.
Fungsi, Penggunaan dan Penempatan
1. Sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi.
2. Sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
festival, pentas artis asing, pameran, pusat perbelanjaan, Industri
Pariwisata, gedung pertemuan dan area publik yang memungkinkan dari
aspek estetika dan keselamatan umum.
3. Penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk, di lobby sebagai pelengkap
photo (photo wall), di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di
LED/Videotron, atau di tempat lain sesuai estetika.
2. Kembang Kelapa (Manggar)

Gambar 11. Bentuk dan desain Kembang Kelapa
(sumber: Pergub Nomor 11 Tahun 2017)

Bentuk
1. Bentuk kembang kelapa terbuat dari lidi yang dibungkus dengan kertas
atau plastik warna warni.
2. Ukuran kembang kelapa dan tiang penyangga disesuaikan
penempatannya.
3. Jumlah kembang kelapa dari tiap tiang penyangga antara 60-75 batang.
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Filosofi/Makna
1. Filosofi untuk Kembang Kelapa (manggar) sebagai perlambang
kemakmuran.
2. Sebagai simbol dari kehidupan manusia yang bermanfaat sebagaimana
manfaat pohon kelapa.
3. Sebagai simbol sifat keterbukaan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.
4. Sebagai simbol tatawarna (multikultur) kebudayaan yang hidup dan
berkembang di Kota Jakarta.
Fungsi, Penggunaan dan Penempatan
1. Fungsi sebagai dekorasi statis yang memberikan nuansa megah, meriah
dan penuh keceriaan pada berbagai kegiatan, baik di ruang terbuka
maupun di ruang tertutup.
2. Digunakan sebagai dekorasi dinamis dan diletakkan di depan arak-arakan
dalam festival, atraksi pariwisata, pentas seni budaya (kirab, ngarak
penganten dan sebagainya).
3. Penempatan sebagai dekorasi statis diletakkan di samping kanan dan kiri
pintu masuk, pada kanan kiri pelaminan, pada kanan kiri panggung,
digantung diplafon dan pada titik-titik tertentu di dalam ruangan (aula,
auditorium dan lain-lain) acara (resepsi, seminar, diskusi dan sebagainya).
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3. Ornamen Gigi Balang

Gambar 12. Contoh Ornamen Gigi Balang

Bentuk
Ornamen Gigi Balang berbentuk segitiga (cagak) karena merupakan gambaran
dari bentuk gunung. Bentuk 54edung54t Gigi Balang:
1. Tumpal
2. Wajik
3. Wajik susun dua
4. Potongan Waru
5. Kuntum melati
Filosofi/Makna
Sebagai perlambang gagah, kokoh dan berwibawa.
Fungsi, Penggunaan dan Penempatan
Fungsi sebagai dekorasi melalui media berbentuk lampu dan pengecatan serta
media lainnya yang memungkinkan.
Penggunaan di bangunan tradisional Betawi, fasilitas 54edung, 54edung
bertingkat, gapura, panggung pementasan, stand pameran (booth) dan area lain
yang memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum.
Penempatan pada bagian atas (lisplang) bangunan sesuai estetika dan
keselamatan umum. 5 IV.
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4. Baju Sadariah (Sadarie)

Gambar 13. Baju Sadariah

Bentuk
Bentuk dan Kelengkapan Baju Sadarie terdiri dari:
1. Baju longgar berleher tertutup (kerah Sanghai) lengan panjang dengan dua
kantong tempel di bagian depan bawah baju.
2. Kopiah hitam polos sebagai penutup kepala (tinggi disesuaikan).
3. Kain sarung plekat terlipat rapi digunakan di leher.
4. Celana bahan warna gelap dengan sepatu pantofel atau celana komprang
bermotif batik dengan sandal terompah.
Filosofi/Makna
Sebagai identitas lelaki rendah hati, sopan, dinamis dan berwibawa.
Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawan berbagai kantor pemerintah
dan swasta, industri pariwisata, sekolah dan berbagai acara seremonial, obyek
dan atraksi pariwisata serta pentas seni budaya.
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5. Kebaya Kerancang

Gambar 14. Kebaya Kerancang

Bentuk
Bentuk dan Kelengkapan Kebaya Kerancang terdiri dari:
1. Bahan kebaya dibordir kerancang dengan motif kembang pada bagian
bawah kebaya dan pada pergelangan tangan.
2. Hiasan rambut dapat menggunakan sanggul dengan model Konde Bunder
atau model lain yang disesuaikan dengan pemakainya.
3. Menggunakan kain sarung batik Betawi dengan kepala kain bermotif
tumpal, tombak, buket dan sebagainya.
4. Alas kaki selop tutup.
5. Perhiasan yang dikenakan, antara lain: peniti rante susun tiga, anting air
seketel atau giwang asur, gelang listering atau gelang ular, cincin bermata
dan kalung tebar. Keserasian menjadi unsur penting bagi pemakaiannya.
Filosofi/Makna
Sebagai perlambang keindahan, kecantikan, kedewasaan, keceriaan dan
pergaulan yang mengikuti kearifan, aturan dan tuntunan leluhur. Tujuannya
untuk memelihara keanggunan dan kehormatan perempuan.
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Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawati berbagai kantor pemerintah
dan swasta, industri pariwisata, sekolah dan berbagai acara seremonial, obyek
dan atraksi pariwisata serta pentas seni budaya.
6. Batik Betawi

Gambar 15. Motif ondel-ondel Batik Betawi

Bentuk dan Bahan
1. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya
dikerjakan dengan tulis dan cap. Bahan kainnya berupa sutera, ATBM,
prima, primis dan dobi.
2. Motif batik Betawi antara lain: Dododio, Mak Ronda, Rasamala, Nusa
Kalapa, Lereng, Ondel-Ondel, Pesalo, Salakanagara, Albetawi,
Kodangdia, Langgara, Warakas, flora fauna asli Betawi, Daun Tarum,
Nderep,
Kampung
Marunda,
Ngeluku
(Bajak
Sawah),
Ngelancong/Bedemenan, Nandur, Burung Hong, Numbuk Padi, Baritan,
Sulur Jawara, Ronggeng Uribang, Galur Ondel-Ondel, Kuntul Blekok,
Payung Cokek, Ulung-Ulung, Bondol Biru dan lain-lain.

Filosofi/Makna
Sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan
berkah.
Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawan/karyawati berbagai kantor
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pemerintah dan swasta, industri pariwisata, sekolah, dan berbagai acara
seremonial, obyek dan atraksi pariwisata serta pentas seni budaya.
7. Kerak Telor
Bentuk dan Bahan
Kerak Telor adalah penganan dengan bahan utama:
• beras ketan putih
• garam
• merica bubuk
• kelapa muda parut yang disangrai (serundeng)
• telur ayam/telur bebek
• ebi
• bawang goreng
Filosofi/Makna
Sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara
alamiah. Kerak Telor sebagai perlambang pergaulan yang harmonis.
Fungsi dan Penggunaan
Sebagai menu makanan ringan atau selingan (kudapan). Sebagai salah satu menu
pada industri pariwisata, acara seremonial jamuan makan, stand di acara
pameran, atraksi pariwisata dan pentas seni budaya.
8. Bir Pletok
Bentuk dan Bahan
Bir Pletok adalah minuman berwarna merah yang menyehatkan dan
menyegarkan, dapat dihidangkan dingin atau agak panas.
Bahan utama: Air, gula pasir, kayu manis, jahe, sereh, cengkeh, kayu (babakan)
secang, buah pala, bunga pala, lada bulat di belah, kapolaga, cabe jawa, daun
jeruk purut, daun pandan, gardamom seed (gardamunggu) dibelah dan garam.
Filosofi/Makna
Bir Pletok dimaknai sebagai penopang hidup sehat secara lahir dan batin dan juga
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sebagai upaya mengapresiasi serta mengisi hidup yang tidak boleh kendor sampai
pada titik yang paling utama yakni matang.
Fungsi dan Penggunaan
Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Sebagai salah satu menu
pada industri pariwisata, acara seremonial jamuan makan, stand di acara
pameran, atraksi pariwisata dan pentas seni budaya
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LEMBAGA KEBUDAYAAN BETAWI
Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB adalah organisasi kemasyarakatan kaum
Betawi yang memiliki fungsi pokok: melestarikan, memberdayakan dan
mengembangkan seni budaya masyarakat Betawi.
LKB
dibentuk
pada
era
pemerintahan
Gubernur
Ali
Sadikin. Bermula dari pemikiran
dan usulan beberapa tokoh
masyarakat
Betawi
dalam
Pralokakarya
Penggalian
dan
Pengembangan
Seni
Budaya
Betawi yang diselenggarakan Dinas
Kebudayaan DKI Jakarta pada
tahun 1976, Pemerintah DKI
Jakarta menetapkan keberadaan
Gambar 16. Logo Lembaga Kebudayaa Betawi
(LKB)
LKB melalui Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah KDKI
Jakarta nomor 197 tahun 1977 tentang Pengukuhan Berdirinya Lembaga
Kebudayaan Betawi.
Salah satu fungsi utama LKB adalah untuk membantu Pemerintah DKI Jakarta
dalam penelitian, penggalian, pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai
budaya tradisional Betawi.
LKB yang dipimpin oleh H. Beki Mardani pada periode 2018 – 2021 bertekad
untuk mewujudkan organisasi kemasyakatan ini menjadi etalase dan rujukan
utama masyarakat mengenai seni dan budaya Betawi. Selain itu, untuk menjawab
tantangan zaman, LKB juga akan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini
guna menjadikan ‘LKB Zaman Now’.
Dalam pembuatan Pakem Abang None Jakarta juga melibatkan pihak LKB.

Sumber: www.lembagakebudayaanbetawi.org
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DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

62 | C a t a t a n

Abang

None

Jakarta

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) merupakan ibu
kota negara Indonesia. Jakarta adalah satu kota besar yang terdiri dari lima
kota administrasi dan satu kabupaten dan merupakan salah satu provinsi di
Indonesia. Urbandictionary menyebut Jakarta dengan julukan J-Town, atau
lebih populer lagi The Big Durian karena merupakan kota yan cukup besar
sehingga layak disbanding-bandingkan dengan New York City (Big Apple)
di Indonesia4.
Jakarta memiliki luas sekitar
661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²),
dengan
penduduk
berjumlah
10.18 juta jiwa di tahun 2015
kemudian meningkat menjadi
10,28 juta jiwa pada 2016, dan
bertambah menjadi 10,37 juta jiwa
pada 2017. Artinya, selama dua
tahun terkahir jumlah penduduk di
Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap
hari atau 11 orang per jam5.
Wilayah metropolitan Jakarta
(Jabotabek) yang
berpenduduk
sekitar 30 juta jiwa di tahun 2014
menjadikannya sebagai kawasan
Gambar 17. Peta DKI Jakarta
metropolitan terbesar di Asia
Tenggara atau urutan kedua di dunia setelah Tokyo. 40% wilayah utara Jakarta
berada di bawah muka air laut pasang. Jakarta juga merupakan Delta City
yang dilalui oleh 13 sungai dari luar Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta.
Jakarta memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Pusat kegiatan ekonomi regional, nasional dan
Meidyatama Suryodiningrat, ‘Jakarta: A City We Learn to Love but Never to Like’
The Jakarta Post (Jakarta, 22 June 2007)
<http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070622.B10>.
5
Badan Pusat Statisik, 2017
4
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internasional dengan hampir 70% kegiatan ekonomi global yang ada di
Indonesia berada di Jakarta dan merupakan tempat berdirinya kantor-kantor
pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Juga merupakan
pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Kota ini juga menjadi tempat
kedudukan lembaga- lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN
sehingga berperan juga sebagai salah satu sentra politik Asia-Pasifik. Hal
tersebut semakin menjadikan Jakarta sebagai pintu gerbang utama Indonesia
menuju dunia internasional.
Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup
pesat, sekitar 6.02% di kuartal III 2018 mengalahkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan,
jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Untuk sektor keuangan, yang
memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah
industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan
Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan
keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama,
kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai USD 510,98 miliar
atau nomor dua tertinggi di kawasan ASEAN.
Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti
mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah,
pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan
ruang kantor. Sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, Jakarta sering
menjadi tempat penyelenggaraan event-event olahraga berskala
internasional, di antaranya pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada
tahun 1962 dan 2018, Piala Asia pada tahun 2007 dan beberapa kali menjadi
tuan rumah Pesta Olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebih
dikenal dengan Sea Games.
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KEPALA DAERAH
DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur seperti halnya provinsiprovinsi lainnya, tetapi memiliki 5 orang Walikota dan 1 orang Bupati yang
bertanggungjawab kepada Gubernur secara langsung. Berikut adalah daftar
lengkap kepala daerah yang pernah menjabat di Jakarta:

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mulai
Akhir
Jabatan
Jabatan
Walikota Jakarta
Soewirjo
1945
1947
Daan Jahja
1948
1950
(Gubernur Militer Jakarta)
Soewirjo
1950
1951
Sjamsuridjal
1951
1953
Sudiro
1953
1960
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Soemarno Sosroatmodjo
1960
1964
Henk Ngatung
1964
1965
Soemarno Sosroatmodjo
1965
1966
Ali Sadikin
1966
1977
Tjokropranoto
1977
1982
Soeprapto
1982
1987
Wiyogo Atmodarminto
1987
1992
Soerjadi Soedirja
1992
1997
Sutiyoso
1997
2007
Fauzi Bowo
2007
2012
Joko Widodo
2012
2014
Basuki Tjahaja Purnama
2014
2017
Anies Baswedan
2017
Nama

Tabel 1. Daftar kepala daerah yang pernah menjabat di Jakarta
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PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
Dasar hukum bagi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakan pada tingkat
provinsi, dibawahnya tidak ada otonomi kota ataupun kabupaten.
Penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut:
1. Asas otonomi (otonomi khusus DKI Jakarta)
2. Asas dekonsentrasi (delegasi pelaksanaan – biaya dan peraturan
diatur tingkat pusat)
3. Asas tugas pembantuan (penugasan dari pemerintah kepada daerah),
dan
4. Kekhususan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia.
Beberapa alasan Pemerintahan DKI Jakarta berbeda dengan daerah
lainnya adalah:
1. Jakarta mempunyai fungsi sebagai ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2. Jakarta mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan
3. Jakarta sebagai pusat kedudukan perwakilan asing
4. Wilayah Jakarta relatif sempit sehingga jarak antar kota sangat dekat
5. Dengan berbagai fungsi dan kondisi geografis tersebut menjadikan
Jakarta memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan
wilayah lain
Struktur pemerintahan DKI Jakarta berbeda dengan adanya deputi
gubernur dan wakil camat/lurah. Gubernur DKI Jakarta dibantu oleh
sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab
kepada gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat oleh Presiden atas usul Gubernur.
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1. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
2. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan
dan Pemukiman
3. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
DPRD DKI Jakarta
DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan
terhadap calon Wali Kota/Bupati yang diajukan oleh Gubernur. Anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua
puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk
DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang berlaku mulai
Pemilihan Umum Tahun 2009.
Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah
penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau
lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
anggaran keuangan daerah.
Kota dan Kabupaten Administrasi
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Wali
Kota/Bupati. Wali Kota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan
DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Wali Kota/Bupati bertanggung jawab
kepada Gubernur.
Wali Kota/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang
Wakil Wali Kota/Wakil Bupati. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati diangkat
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dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Wakil Wali
Kota/Wakil Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota/Wakil
Bupati bertanggung jawab kepada Wali Kota/Bupati.
Perangkat pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri
atas sekretariat Kota Administrasi/sekretariat Kabupaten Administrasi,
suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.
Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil camat.
Camat dan wakil camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil
lurah. Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.
Untuk membantu wali kota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
kota/kabupaten dibentuk dewan kota/dewan kabupaten. Anggota dewan
kota/dewan kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat
dengan komposisi satu kecamatan satu wakil. Anggota dewan kota/dewan
kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi
DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan
mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan
keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diatur dengan peraturan daerah.
Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
dibentuk lembaga musyawarah kelurahan. Anggota lembaga musyawarah
kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan
selanjutnya ditetapkan oleh wali kota/bupati melalui camat. Ketentuan
mengenai susunan, kedudukan, tata kerja, dan keanggotaan lembaga
musyawarah kelurahan diatur dengan peraturan daerah.
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Lambang Daerah
Lambang Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya adalah sebagai berikut:

Bentuk
1. Pintu gerbang
Lambang kota, lambang
kekhususan Jakarta sebagai
pintu keluar masuk kegiatankegiatan nasional dan
hubungan intemasional.
2. Tugu Nasional
Lambang kemegahan, dayajuang dan cipta.
3. Padi/kapas
Lambang kemakmuran.
4. Tali emas
Lambang pemersatuan dan
kesatuan.
5. Ombak laut
Lambang kota, negeri
kepulauan.
6. Sloka “Jaya Raya”
Slogan perjuangan Jakarta
7. Bentuk perisai segi lima
Pancasila

Gambar 18. Logo Jakarta

Warna
1. Emas pada pinggir
perisai
Kemuliaan Pancasila.
2. Merah pada sloka
Kepahlawanan
3. Putih pada pintu gerbang
Kesucian
4. Putih pada tugu nasional
Kemegahan kreasi mulya
5. Kuning pada padi/hijau
putih kapas
Kemakmuran dan
keadilan
6. Biru
Angkasa bebas dan luas
7. Ombak putih
Alam laut yang kasih
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Maskot Jakarta
Tak banyak yang tahu kalau maskot kota Jakarta
bukanlah Monumen Nasional (Monas) apalagi
‘Ondel-Ondel’. Maskot kota Jakarta sebenarnya
adalah Elang Bondol dan Salak Condet. Elang
Bondol adalah satu jenis elang yang hanya ada di
Kepulauan Seribu dan Salak Condet adalah buah
asli kota Jakarta. Penetapan mascot kota Jakarta
tersebut tertera dalam Keputusan Gubernur No.
Gambar 19. Patung elang bondol
1796 Tahun 1989. Maskot Jakarta ini dapat
dan salak condet
ditemui dalam bentuk tugu di hampir semua
perbatasan provinsi Jakarta dengan Banten atau dengan Jawa Barat dan juga di sudut
persimpangan jalan raya dalam kota seperti di kawasan By Pass Cempaka Putih.
Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2017-2022)
Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan
keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
• Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui
kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
• Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan
pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan
pengelolaan tata ruang.
• Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya,
mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan
warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
• Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata
kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
• Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan
Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.
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TRANSPORTASI JAKARTA

Gambar 20. Statistik kemacetan Jakarta (sumber: TomtomTraffic Index)

Rencana pembangunan transportasi kota Jakarta turut serta
mempertimbangkan integrasi antarmoda transportasi dan ketersediaannya
di dekat permukiman warga dan dicanangkan akan dilakukan dalam jangka
waktu 10 tahun (Anies Baswedan, Januari 2018).
Pembangunan tersebut diperkirakan menelan dana Rp 605 triliun yang
berasal dari APBN dan APBD. Selain transportasi yang dikelola Pemprov
DKI Jakarta, jangka waktu tersebut juga digunakan untuk membangun
jalur kereta layang yang tak mengganggu lalu lintas.
Saat ini diperlukan TransJakarta yang bisa menjangkau 2.149 km dimana
kondisinya hanya mencakup sekitar 1.100 km. LRT saat ini beroperasi
pada jalur sejauh 5,8 km dan akan dibangun untuk dapat menjangkau lebih
dari 130 km. Begitu juga dengan MRT dimana saat ini akan beroperasi
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dengan cakupan 16 km dan akan dikembangkan sampai 112 km. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan pengguna moda transportasi public agar
dapat menanggulangi permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta.

Gambar 21. Statitik kemacetan Jakarta (sumber: TomtomTraffic Index)

Jakarta berada pada urutan ketiga untuk data statistik kemacetan yang
dikeluarkan Tomtom Traffic Index dengan rata-rata waktu tempuh perjalanan
sekitar 58% atau 48 menit per hari dan 184 jam per tahun.

MRT JAKARTA
MRT Jakarta merupakan moda
transportasi yang dikelola oleh PT
Mass Rapid Transit Jakarta (PT
MRT Jakarta) yang berdiri sejak
17 Juni 2008. Mayoritas sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
DKI
Jakarta.
Rencana
pembangunan MRT di Jakarta
sesungguhnya sudah dirintis sejak
tahun 1985 namun baru pada tahun
2005 dicanangkan sebagai proyek

Gambar 22. MRT Jakarta
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nasional.
Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembanunan MRT Fase I sepanjang
kurang lebih 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel
Indonesia dimana akan beroperasi di atas jalur laying dan bawah tanah dengan
13 stasiun berikut 1 Depo. Dipastikan bahwa MRT Fase I akan mulai
beroperasi pada Maret 2019 mendatang. MRT Fase II akan melayani trayek
Bundaran Hotel Indonesia menuju Kampung Bandan yang dijadwalkan mulai
dibangun di awal 2019.

Gambar 23. Rute MRT Jakarta Fase I

MRT Jakarta Fase I akan mampu mengangkut 200,000 penumpang setiap
harinya dimana sebanyak 16 rangkaian kereta akan disiapkan dengan
kapasitas rata-rata sekitar 2,000 orang per rangkaian kereta atau sekitar 350
orang dalam satu kereta sekali jalan. Pihak MRT Jakarta menginformasikan
bahwa rata-rata kereta beroperasi selama 19 jam dengan 130-an kereta
dijadwalkan melintas dan mengangkut penumpang sehingga jeda paling
singkat antar satu rangkaian kereta dengan rangkaian kereta lainnya pada jam
sibuk hanya lima menit saja. Pada jam tidak sibuk, jeda antar rangkaian kereta
adalah sepuluh menit. Hal ini dijamin dengan menggunakan sistem
pengoperasian kereta yang terpusat di satu sistem control komando sehingga
menjamin kereta tidak terlambat.
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JAKARTA SMART CITY (JSC)
Jakarta merupakan kota modern dan inovatif yang sudah sewajarnya mampu
mengelola sumber daya kotanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, demi tercapainya
masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Konsep Jakarta Smart City (JSC)
adalah menggabungkan antara pihak pemerintah, perusahaan swasta, dan
masyarakat dari Jakarta untuk menghasilkan output Jakarta yang lebih baik.
Karakteristik JSC adalah Smart Governance (transparansi, partisipasi publik,
pelayanan publik), Smart People (kualitas sumber daya manusia dengan
keanekaragaman etnis yang open minded), Smart Environment (kondisi
lingkungan, kualitas udara, peduli lingkungan, dan manajemen sumber daya
berkelanjutan), Smart Mobility (aksesibilitas teknologi informasi yang
terintegrasi dan sistem transportasi yang berkelanjutan), Smart Living
(kesehatan, keamanan, dan kenyamanan), dan Smart Economy (inovasi
entrepreneurship, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja).
JSC memiliki operational center yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan
pengambilan keputusan dalam mendukung respon insiden secara cepat dan
efektif. Pusat pemrosesan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk
manajemen insiden dan kewaspadaan situasi. Pusat analisis data dan informasi
untuk antisipasi insiden agar tidak terulang
Portal informasi kondisi Jakarta dalam JSC dilakukan melalui mitra aplikasi
yang bekerjasama dengan Pemprov DKI seperti QLUE, WAZE & TWITTER.
Portal transparansi informasi kepada masyarakat dengan memperlihatkan
hasil kinerja pemerintahan Jakarta dalam menangani permasalahan yang ada
di Jakarta. Portal yang juga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui
fasilitasi umum untuk dijadikan referensi dan informasi sesuai kebutuhan
sehari-hari.
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Gambar 24. JSC official app

Social Map dan Traffic Info
Menginfokan kemacetan berdasarkan laporan dari warga Jakarta sehingga
diharapkan dapat mengurangi beban kemacetan terpusat pada titik-titik rawan
macet.
Flood Map
Dengan fitur ini pengguna dapat mengetahui pemetaan daerah banjir di
wilayah Jakarta, yang bersumber dari: Twitter (laporan banjir), aliran sungai,
lokasi pompa, dan informasi pintu air.
Supporting Information
Fitur ini dimaksudkan untuk memantau CCTV yang dipasang di titik-titik
penting di Jakarta. CCTV disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta
dan pihak terkait lainnya (CSR).
Spatial Planning
Ini adalah peta zonasi, masing-masing warna menunjukkan jenis yang dapat
dibangun di lokasi tersebut. Contoh: red zone adalah hanya untuk bangunan
pemerintah.
Info Public Report
Menunjukkan detail dari informasi dalam setiap ikon. Foto-foto ini salah satu
contoh info detail mengenai kemacetan dan pelanggaran dari laporan
masyarakat yang bersumber dari Qlue.
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KEPARIWISATAAN
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WAWASAN PARIWISATA
Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat
beberapa definisi dasar dari konsep-konsep pariwisata.
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan pengusaha.
Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.
Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti
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pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah yang menjadi sasaran perjalanan
wisata, yang meliputi:
• Ciptaan Tuhan YME, yang berwujud keadaan alam, panorama indah,
hutan rimba, dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang
langka.
• Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, seni
budaya, wisata agro (pertaian), wisata tirta (air), wisata petualangan,
taman rekerasi dan tempat hiburan.
• Sasana wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua,
industri, dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat
ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain.
Manfaat dan dampak pembangunan Pariwisata
1. Berkembangnya komponen pendukung pariwisata, meliputi:
• Wisatawan
• Berkembangnya sarana dan fasilitas, antara lain:
▪ Hotel dan jenis akomodasi lainnya
▪ Restoran dan rumah makan
▪ Biro perjalanan
▪ Angkutan wisata, tax, rental car
▪ Tempat penukaran uang, cindera mata
• Pembangunan prasarana, antara lain: jalan raya, listrik, air,
telekomunikasi, serta pelabuhan laut dan/atau udara.
2. Manfaat Ekonomi (kesejahteraan) meningkat:
• Penerimaan devisa
• Kesempatan berusaha
• Terbukanya lapangan kerja
• Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemeritah
• Mendorong pembangunan daerah
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Manfaat Sosial Budaya
• Pelestarian budaya dan adat istiadat
• Meningkatkan kecerdasan bangsa
• Meningkatkan kesehatan dan kesegaran
• Mengurangi konflik sosial
Manfaat dalam berbangsa dan bernegara
Manfaat bagi lingkungan

Dampak negatif dari pembangunan pariwisata antara lain:
1. Harga-harga barang atau jasa pelayanan menjadi naik, karena
banyaknya pengunjung ke suatu kawasan/daerah.
2. Penduduk khususnya para remaja suka mengikuti pola hidup para
wisatawan.
3. Meningkatnya kriminalitas.
4. Terjadinya pengerusakan lingkungan.
Program Kampanye Nasional Sadar Wisata, bertujuan untuk meningkatkan
peran serta masyarakat, menggalang sikap prilaku untuk menjadi tuan rumah
yang baik serta meningkatkan citra, untuk produk dan pelayanan Pariwisata yang
dilandasi atas meningkatnya penerangan Sapta Pesona dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari.
Sapta Pesona
Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik
minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Kita
harus menciptakan suasana indah dan mempesona dimana saja dan kapan saja,
khususnya ditempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dengan kondisi
dan suasana yang menaik dan nyaman wisatawan akan betah tinggal lama, merasa
puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan yang indah dalam hidupnya.
Sapta Pesona terdiri dari 7 (tujuh) unsur, yaitu:
1. Aman: Wisatawan akan senang berkunjung kesuatu tempat apabila
merasa aman, tentram, tidak takut dan terlindung.
2. Tertib: Kondisi tertib merupakan sesuatu yang sangat didam-bakan oleh
setiap orang termasuk wisatawan.
3. Bersih: Bersih merupakan suatu keadaan/ kondisi lingkungan yang
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menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan
pencemaran.
Sejuk: Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, memberi suasana atau
keadaan sejuk, nyaman dan tentram.
Indah: Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang
menarik dan sedap dipandang.
Ramah Tamah: Ramah tamah merupakan suatu sikap dan prilaku
seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu dan
menarik hari.
Kenangan: Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada
ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan pengalaman yang
diperolehnya

Menurut James J. Spillane, syarat suatu obyek pariwisata haruslah memiliki 5
aspek, yaitu:
1. Attractions
Suatu hal yang menjadi daya tarik utama obyek pariwisata tersebut.
Dapat berupa keindahan alam, iklim dan cuaca yang menarik,
kebudayaan, ataupun nilai sejarah yang dimiliki.
2. Facilities
Fasilitas akan menjadi suatu hal penunjang utama obyek pariwisata.
Keberadaan hotel, restoran, bar, ataupun fasilitas lainnya akan
menambah potensi dari suatu obyek pariwisata.
3. Infrastructure
Infrastruktur yang baik juga merupakan penunjang yang penting.
Sistem pengairan, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi,
sistem pembuangan, dan akses jalan adalah contoh infrastruktur
penting untuk suatu obyek pariwisata.
4. Transportation
Adanya sistem transportasi akan memudahkan datangnya turis
menuju tempat pariwisata dan semakin banyak dan mudahnya pilihan
transportasi akan lebih banyak mendatangkan pengunjung.
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5. Hospitality
Dukungan dan keterlibatan dinas pariwisata dan kebudayaan akan
semakin meningkatkan potensi pariwisata, selain dengan pengadaan
riset tentang apa yang dibutuhkan untuk pengembangan lebih lanjut
hal tersebut juga dapat membantu adanya perumusan kebijakan demi
pengembangan kepariwisataan yang lebih baik.
Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi di mana perjalanan dilakukan wisatawan
dapat diklasifikasikan sebagai berikut6:
1. Foreign Tourist (Wisatawan asing)
Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu
negara lain yang bukan merupakan Negara di mana ia biasanya tinggal.
Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat
wisman.
2. Domestic Foreign Tourist
Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena
tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal.
Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak
pulang ke Belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat
ia bertugas).
3. Domestic Tourist (Wisatawan Nusantara)
Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam
batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya.
Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke
Danau Toba. Wisatawan ini disingkat wisnus.
4. Indigenous Foreign Tourist
Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya
berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan
wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Perancis yang
bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia
kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis
6

Hari Karyono, Kepariwisataan (Gramedia Widia Sarana 1997).
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wisatawan ini merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist.
5. Transit Tourist
Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara tertentu yang
terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas
kemauannya sendiri.
6. Business Tourist
Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi
perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai.
Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer
yaitu bisnis selesai dilakukan.
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekowisata
Peraturan Menteri Parawisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mengatur bahwa pembangunan
kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada
pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat
memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya
manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas
sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab
dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka terdapat lima hal penting yang
mendasari kegiatan pariwisata berkelanjutan adalah:
1.

2.

3.

Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku
kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang
ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan
budaya
Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami
(nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah
alam.
Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan
tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena
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alam dan budaya.
Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan harus sesuai dengan indikator
United Nation World Tourism Organization (UNWTO) dan mendapatkan
pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sehingga
diharapkan dapat mensinergikan, memperkuat tradisi dan kearifan lokal
masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam
dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan dimana
prinsip-prinsipnya mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial
budaya sebagai dasar dalam pengembangan yang harus dilakukan secara
seimbang demi menjamin keberlangsungan pariwisata dalam jangka panjang.
Konsep Ekowisata sendiri merupakan konsep berdasarkan prinsip dan
definisi dari The International Ecotourism Society (TIES), ekowisata adalah
“perjalanan wisata menuju suatu daerah alam yang melakukan konservasi
terhadap lingkungan dan juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran
masyarakat lokal”. Martha Honey menjabarkan definisi TIES menjadi 7
karakteristik ekowisata, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melibatkan kunjungan pada wisata alam
Meminimalisir dampak negatif bagi alam
Membangun kesadaran lingkungan
Memberikan keuntungan secara langsung untuk area konservasi
Memberikan keuntungan dan pemberdayaan bagi masyarakat
Menghormati kebudayaan lokal
Mendukung pergerakan demokrasi dan hak asasi manusia
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MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)
MICE merupakan salah satu jenis kegiatan jangka pendek yang memiliki
signifikansi ekonomi yang besar bagi pariwisata7.
• Meeting didefiniskan sebagai suatu acara terstruktur yang dapat
mengumpulkan orang secara kolektif untuk mendiskusikan topik yang
menjadi kepentingan bersama dengan jumlah delegasi yang kecil dan
biasanya diselenggarakan di lingkungan perusahaan, hotel, atau ruang
pertemuan8.
• Incentives travel adalah kegiatan perjalanan yang semua biaya
perjalanannya ditanggung oleh organisasi sehingga dapat digunakan
sebagai faktor yang memotivasi karyawan untuk meningkatkan
produktivitas dan kinerja perusahaan.
• Conferences merupakan suatu pertemuan yang dirancang terutama untuk
tujuan diskusi, mencari dan berbagi informasi, memecahkan masalah
ataupun konsultasi. Hal ini mirip dengan meeting namun umumnya
conference dilakukan diluar suatu lingkungan perusahaan.
• Exhibition menggambarkan event yang dirancang untuk mempertemukan
pemasok produk, peralatan industri dan jasa di suatu tempat dimana para
peserta dapat mendemonstrasikan dan mempromosikan produk atau jasa
yang mereka tawarkan.
Beberapa kendala yang menghambat laju pertumbuhan industri MICE
adalah masih rendahnya kesadaran suatu destinasi wisata akan pentingnya
kegiatan MICE, kurangnya promosi, belum adanya database MICE yang
dirangkum secara online dan komprehensif, serta kurangnya kemudahan dan
insentif bagi penyelenggara kegiatan MICE.

Li Tiecheng, Liu Li and Wu Namei, ‘An Empirical Study of the Economic Impact of
the MICE Industry in China Using Interregional Input-Output Models’ (2018) 3
American Journal of Management Science and Engineering 44.
8
Vanessa Seebaluck, Perunjodi Naidoo and Prabha Ramseook Munhurrun, ‘Meetings,
Incentives, Conferences and Exhibitions as a Tourism Development Strategy in
Mauritius’ (2013) 8 Global Conference on Business and Finance Proceedings.
7
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POTENSI WISATAWAN INTERNATIONAL
Dampak Ekonomi dari Wisatawan Cina di Asia Tenggara
Berdasarkan laporan World Tourism Cities Federation di tahun 2017,
wisatawan asing yang berasal dari Cina telah menyentuh angka 130.51 juta9.
Survey yang dilakukan oleh Nielsen di tahun 2017 menemukan bahwa 67%
dari jumlah tersebut telah mengunjungi negara-negara Asia lainnya. Hong
kong, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan adalah tiga negara yang paling
sering dikunjungi di Asia, diikuti oleh Singapura, Malaysia, dan Maladewa.
Ctrip dan Chinese Tourism Academy (CTA) mengemukakan bahwa di tahun
2017 wisatawan asing dari Cina menginjakkan rekor baruSecara total,
wisatawan asing dari China menghabiskan $115.29 milyar untuk berwisata,
pengeluaran masing-masing turis secara rata-rata berkisar di $886 untuk
perjalanan internasional.
The Bank of America Merrill Lynch
memproyeksikan bahwa wisatawan asing dari China dapat mencapai angka
174 juta pada 2019, dan akan menghabiskan sekitar $264 milyar per tahun
dimana jumlah itu secara kasar ekuivalen dengan GDP negara berkembang
seperti Singapura. Data yang didapatkan dari departemen pariwisata masingmasing negara menunjukkan bahwa mereka memberikan kontribusi besar
untuk jumlah dan pendapatan dari wisatawan asing secara umum.

Destinasi
Thailand
Vietnam
Singapura
Malaysia
Indonesia
Filipina

Wisatawan
Cina (juta)

Pengeluaran Turis
(milyar USD)

9.8
4
2.7
2.3
2.05
0.97

8.86
2.5
3.08
2.75
2.84
0.96

Rangking
Kontribusi
Wisatawan Asing
1
1
1
2
1
2

Tabel 2. Dampak ekonomi wisatawan Cina di Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia
dan Filipina di tahun 2017 (sumber: Departemen Pariwisata).

9

‘Report on World Tourism Economy Trends’ (2017).
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Karakteristik dan Preferensi Wisatawan Cina
Para wisatawan Cina menganggap destinasi wisata di Asia sebagai destinasi
yang paling popular. Mereka menilai suatu tujuan wisata dari keindahan dan
keunikan (56%), diikuti oleh lingkungan dan keamanan (47%), kemudahan
prosedur pengajuan visa (45%) dan keramahan dari penduduk asli kepada
para wisatawan asing (35%). Hal ini cukup menarik dimana harga hanya
menjadi urutan kelima dalam pertimbangan mereka memilih tujuan wisata10.

Gambar 25. Pertimbangan wisatawan asing dari Cina dalam memilih tujuan wisata
(Source: Nielsen 2018)

Turis Cina berkunjung ke luar negeri umunya untuk tujuan leisure, seperti
dining dan shopping, dimana 78% memilih leisure sebagai prioritas utama.
Wisatawan yang terlahir di tahun 1990an merupakan wisatawan yang paling
adventurous dalam menentukan tujuan wisata sedangkan wisatawan yang
lahir di era 1980an lebih fokus pada food (58%) dan shopping (49%).
Generasi yang lahir di tahun 1970an lebih memilih pengalaman wisata yang
santai dengan mengutaman leisure sebagai tujuan utama ketika bepergian ke
luar negeri (82%).
97% dari wisatawan Cina akan membeli paket data sebelum mereka
melakukan perjalanan menggunakan smart device mereka ke luar negeri.
Mereka umumnya menggunakan international roaming (62%), diskon paket
data (50%) sedangkan 38% memilih untuk menyewa Wi-fi portable, 34%
membeli mobile phone atau kartu sim lokal dan 18% menyewa mobile phone
atau kartu sim lokal.

10

Nielsen, ‘Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends’ (2017).
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Kenyamanan dan kemudahan merupakan daya Tarik utama bagi wisatawan
asing Cina, terutama dalam memilih akomodasi. Lebih dari setengahnya
memilih untuk memberikan prioritas pada lokasi dan kemudahan
transportasi, untuk kemudian diikuti oleh harga dan merek atau ‘brand’.

Gambar 26. Preferensi turis internasional Cina dalam memilih akomodasi
(Source: World Tourism Cities Foundation, 2018)

Mereka menghabiskan 25% dari total pengeluaran liburan mereka untuk
berbelanja, diikuti oleh akomodasi (19%), dan dining (16%). Pengeluaran
besar lainnya antara lain transportasi lokal, tourist attractions, rekreasi, dan
komunikasi.

Gambar 25. Pengeluaran teratas wisatawan internasional China di luar negeri (sumber: Nielsen,
2018)

Generasi yang terlahir di tahun 1990an lebih mungkin menghabiskan
uangnya untuk mengunjungi atraksi wisata (15%) dibandingkan yang
terlahir di tahun 1980an dan 1970an, dimana yang terlahir di tahun 1970an
lebih memilih menghabiskan uang untuk belanja (26%) dan akomodasi yang
nyaman (20%).
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Gambar 28. Rincian pengeluaran wisatawan Cina di destinasi wisata luar negeri
(sumber: Nielsen, 2018)

Preferensi metode pembayaran wisatawan Cina bervariasi. Di Thailand yang
secara tradisional memiliki kebiasan penggunaan uang tunai yang kuat,
wisatawan Cina lebih sering melakukan transaksi tunai. Di tujuan yang lebih
terjangkau oleh sistem perbankan negara mereka, wisatawan Cina lebih
sering menggunakan pembayaran kartu bank dan pembayaran ponsel.

Gambar 29. Metode pembayaran yang digunakan oleh tiga generasi dari wisatawan asing Cina
(sumber: Nielsen, 2018)

Menarik Lebih Banyak Wisatawan Cina
Jumlah wisatawan Cina telah meningkat pesat di banyak tujuan di seluruh
dunia. Persaingan di antara berbagai tujuan telah menjadi jauh lebih sengit
untuk menarik pasar Cina. Dengan mempelajari dan memahami karakteristik
pasar dan wisata dari para wisatawan tersebut maka akan dapat menarik lebih
banyak wisatawan asing khususnya dari negara Cina ke Indonesia.
Namun, kita harus melakukan strategi yang lebih spesifik karena kampanye
yang terlalu umum tidak dapat diimplementasikan seperti kampanye Media
Sosial. Media sosial di Cina menjadi semakin berpengaruh dan sangat
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populer di industri perjalanan. Tapi, baik Facebook maupun Twitter belum
memasuki pasar Cina. Konsumen Cina banyak menggunakan platform
media sosial yang dikembangkan dan dioperasikan oleh perusahaan Cina.
Aplikasi jejaring sosial paling populer di Cina adalah Sina Weibo dan
Tencent WeChat.
Karena perbedaan budaya dan kebiasaan, destinasi wisata juga perlu
memeriksa apakah penyedia layanan lokal telah mengambil langkah-langkah
untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan Cina dan menyediakan
lingkungan yang ramah dan hangat untuk menyambut kunjungan mereka
termasuk penyediaan pilihan bahasa di aplikasi online travel agent (OTA)
ataupun petunjuk di tujuan wisata yang memudahkan wisatwan Cina,
menerima pembayaran secara non tunai dari sistem perbankan ataun e-wallet
yang umum mereka gunakan dan memberikan informasi pengelompokan
jenis-jenis wisata yang sesuai dengan preferensi mereka seperti wisata
belanja, olahraga, kegiatan outdoor, dan lain lain.
Differensiasi dan Strategi Indonesia untuk Pasar Wisatawan Cina
Indonesia mulai menerapkan kebijakan bebas visa sepihak untuk
pengunjung dari lusinan negara dan wilayah termasuk Cina mulai 10 Juni
2015. Pemerintah Indonesia telah membuka titik masuk bebas visa di lima
bandara dan sembilan pelabuhan. Wisatawan Cina diizinkan untuk tinggal di
negara itu selama 30 hari dengan paspor RRC. Kebijakan bebas visa telah
memicu antusiasme turis Tiongkok untuk mengunjungi Indonesia.
Saat ini, kesadaran keseluruhan destinasi wisata Indonesia di kalangan
wisatawan Tiongkok masih rendah. Kementerian Pariwisata Indonesia
secara aktif melakukan kegiatan promosi di Cina dan bekerja sama dengan
Baidu untuk memahami perilaku dan kebiasaan wisatawan Tiongkok
melalui data besar sehingga dapat meluncurkan kegiatan pemasaran yang
ditargetkan. Aktivitas interaktif online dan offline di platform media sosial
China telah secara efektif mengkomunikasikan citra merek perjalanan di
Indonesia.
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PARIWISATA DKI JAKARTA
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan
suatu daerah tujuan wisata yang memiliki obyek-obyek wisata yang menarik.
Secara politik, ekonomi, dan budaya, Jakarta juga merupakan pintu gerbang
Indonesia yang memiliki jalur-jalur penerbangan dan pelayaran ke
mancanegara. Jakarta juga dikenal sebagai kota bisnis, pengunjung kota Jakarta
mayoritas bertujuan bisnis atau melakukan tugas. Bahkan ada beberapa
pengunjung yang menjadikan Jakarta sebagai tempat transit.
Jakarta menawarkan konsep wisata kota dimana menawarkan estetika yang ada
di ruang kota dan segala aktivitasnya. Jakarta sebagai salah satu kota tertua di
Indonesia menyimpan banyak situs sejarah dan budaya yang berpotensi sebagai
tujuan wisata kota. Potensi pariwisata yang dimiliki Jakarta sangat luar biasa
dan jika dikelola dengan baik akan menjadikan Jakarta sebagai destinasi
pariwisata unggulan dan sekaligus “Kota Jasa”. Namun seperti halnya
kepariwisataan nasional, industri pariwisata Jakarta dewasa ini juga
menghadapi persaingan yang sangat tajam dari kota- kota/negara-negara
tetangganya. Pengembangan pariwisata DKI Jakarta perlu diarahkan pada
strategi yang antisipatif terhadap berbagai kecenderungan baru, dengan
menyelaraskan perubahan eksternal dengan kondisi internalnya yang
direpresentasikan oleh sumber daya, kapabilitas, dan kompetisi intinya.
Pembangunan dan pengembangan pariwisata Jakarta perlu memperhatikan
upaya-upaya untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif Jakarta.
Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Jakarta
antara lain: citra Jakarta sebagai destinasi wisata belum terbentuk, Jakarta
belum memiliki kawasan “tourist center”, infrastruktur kota belum mendukung
kepariwisataan, ketersediaan paket wisata masih terbatas, publikasi dan
promosi masih sangat terbatas, dan adanya isu keamanan seperti terorisme
menimbulkan ketidak-nyamanan wisatawan.
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JELAJAH PARIWISATA JAKARTA
Rekreasi
Untuk tempat rekreasi bagi seluruh keluarga, Jakarta menawarkan
berbagai macam atraksi indoor maupun outdoor. Destinasi yang paling
populer untuk menghabiskan waktu bersama keluarga adalah Taman
Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang
Ragunan, Kidzania dan Waterbom.
Terletak di sepanjang
pantai utara Jakarta,
Taman Impian Jaya
Ancol yang didirikan
pada tahun 1966 ini
memiliki area yang luas
(552
Ha)
dan
menawarkan Pantai dan
Taman (memiliki 5
pantai, Pantai Festival,
Indah, Elok, Ria dan
Gambar 30. Taman Impian Jaya Ancol
Carnival Beach Club),
Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Sea
World sebagai underwater aquarium pertama di Indonesia, Putri Duyung
Cottages, dan berbagai macam atraksi lainnya untuk seluruh keluarga.

Gambar 31. Istana Anak Taman Mini
Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
di Jakarta Timur, di sisi lain,
menawarkan lebih banyak presentasi
budaya dan ilmiah yang bertujuan
memberikan wawasan ke seluruh
Indonesia di museum dan pavilion
nya. Di sini Anda dapat berjalanjalan dan mempelajari berbagai
rumah khas tradisional dari seluruh
provinsi di Indonesia. TMII juga

91 | C a t a t a n

Abang

None

Jakarta

menawarkna pertunjukan reguler dari seluruh nusantara serta ditambah
berbagai taman dan sarana rekreasi seperti Snowbay Water Park.
Di Jakarta Selatan terdapat
Kebun Binatang Ragunan yang
merupakan kebun binatang
pertama di Indonesia. Kebun
binatang ini didirikan pada tahun
1864 dengan nama Planten En
Dierentuin
yang
berarti
"Tanaman dan Kebun Binatang."
Gambar 32. Pusat Primata Kebun Binatang
Kebun binatang ini memiliki
Ragunan
koleksi hewan terbesar di
Indonesia dimana di dalamnya
terdapat 295 spesies dan 4040 spesimen. Di dalamnya terdapat Pusat
Primata Schmutzer yang merupakan tempat pelestarian primata dalam
kebun binatang ragunan yang dikelola oleh pihak swasta, The Gibbon
Foundation. Seperti juga Kebun Binatang San Diego (Amerika Serikat),
kehidupan primata di Schmutzer dirancang seperti kehidupan alam bebas
binatangnya (tanpa kandang).
Sementara Kidzania, di Pacific Place Mall, adalah cara yang
menyenangkan dan mendidik untuk membuka dunia karier bagi anakanak. Dengan memainkan berbagai profesi, dari pilot hingga perawat,
guru atau petugas pemadam kebakaran, anak-anak didorong untuk
memvisualisasikan karier masa depan mereka dalam kehidupan.
Wisata Bahari Kepulauan Seribu
Tidak banyak yang mengetahui bahwa Jakarta sangat beruntung karena
memiliki pulau tropis yang romantis sebagai tempat berlibur, jauh dari
kesibukan dan kebisingan kota. Jajaran pulau yang terletak di Teluk
Jakarta itu dikenal sebagai Pulau Seribu yang membentuk Taman
Nasional Pulau Seribu.
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Gambar 33. Pulau Sepa, Kepulauan Seribu

Terdiri dari-tidak sampai seribu, tapi sekitar 110 pulau besar dan pulau
kecil, membentang dari pulau terdekat yaitu Pulau Anyer sampai dengan
pulau yang terletak jauh di Laut Jawa seperti Pulau Putri, Pulau Sepa dan
Pulau Hantu. Sekitar dua puluh pulau adalah tujuan wisata, dimana hanya
enam di antaranya yang didiami oleh penduduk lokal. Ibukota kabupaten
dari Kepulauan Seribu adalah di Pulau Pramuka yang terletak tepat di
tengah-tengah kluster ini.
Kepulauan Seribu merupakan taman bermain berupa pantai dan air yang
alami bagi warga Jakarta. Setiap pulau menawarkan jenis rekreasi yang
berbeda, mulai dari menyisir pantai, berperahu, jet ski dan snorkeling
sampai dengan scuba-diving jauh ke dalam lautan.
Selain itu ada pula peninggalan kolonial Belanda untuk dieksplorasi
lebih jauh, yaitu taman arkeologi sekaligus cagar alam untuk
pengembangbiakan penyu sisik dan perlindungan hutan bakau.
Beberapa jenis flora dan fauna banyak ditemukan di Kepulauan Seribu,
di antaranya terumbu karang, bintang laut, bintang laut pasir, ikan Betok
(Anabas testudineus Bloch) dan ikan ornamental diantaranya seperti ikan
Sargent Mayor.
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Belanja
Wisata belanja tersebar seluruh
penjuru Jakarta dengan jumlah
sekitar 564 pusat perbelanjaan di
Jakarta (tirto.id, 2018). 132
tempat perbelanjaan tersebut
dikategorikan sebagai mal,
sedangkan sisanya swalayan,
pusat grosir ritel, pertokoan, dan
pasar tradisional.

Gambar 34. Grand Indonesia Shopping Town
dan Plaza Indonesia

Pusat perbelanjaan mall yang
cukup popular di Jakarta antara lain:
Jakarta Pusat:
Atrium Senen, Plaza Indonesia, Gajah Mada Plaza, Grand Indonesia
Shopping Town, Menteng Huis, Menteng Plaza, MGK Kemayoran,
Plaza Atrium, Sarinah Plaza, Senayan City.
Jakarta Utara:
WTC Mangga Dua, Sports Mall Kelapa Gading, Pluit Village, Pluit
Junction, Mall Sunter, Mall of Indonesia, Mall Kelapa Gading I – III &
V, Mall Artha Gading, Emporium Pluit, Baywalk Pluit.
Jakarta Timur:
Tamini Square, Ramayana Perumnas Klender, Ramayana Kramat Jati
Indah, MT Haryono Square, Mall CitraGran, Mal Graha Cijantung,
Cipinang Indah Mall, Kramat Jati Indah Plaza, Cibubur Square, Cibubur
Junction, Buaran Plaza, Arion Plaza, AEON Mall Jakarta Garden City.
Jakarta Barat:
St Moritz Mall, Slipi Jaya Plaza, Seasons City, Mall Taman Palem, Mall
Taman Anggrek, Mall Puri Indah, Mall Daan Mogot, Mall Ciputra,
Lokasari Plaza, Central Park Jakarta, Neo Soho, Lippo Mall Puri.
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Jakarta Selatan:
Plaza Senayan, Setiabudi One, Pondok Indah Mall I, II & Extension,
Poins square, Plaza Semanggi, Pejaten Village, Pasaraya Manggarai,
Pacific Place, Melawai Plaza, Mall Blok M, Mal Kalibata, Mal Cilandak,
Mal Ambassador, Lotte Shopping Avenue, Kuningan City, Kota
Kasablanka, Gandaria City, Epicentrum Walk Rasuna, City Walk
Sudirman, Ciputra World Jakarta, Cilandak Town Square, Blok M
Square, Blok M Plaza, Bintaro Plaza.
Pasar Komunitas
Pasar komunitas terdiri dari berbagai macam jenis pasar sesuai dengan
barang yang diperdagangkan.
Seperti di Pasar Bunga Rawa
Belong yang terletak di Jakarta
Barat, dapat ditemukan banyak
jenis bunga dan tanaman. Dari
bunga lokal seperti anggrek,
mawar, melati, sampai yang
Gambar 35. Pasar Bunga Rawa Belong
impor seperti tulip, lili, dan
aglonema.
Selain itu juga terdapat pasar-pasar lain seperti Pasar Seni Ancol, Pasar
Baru, Pasar Furniture Klender, Jalan Surabaya, Jakarta Gems Center
Rawabening, Sentra Flora Semanan, Sentra Ikan Cupang Slipi, serta
Planet Haji Umrah. Masing-masing menjual barang yang umumnya
bertema sama dan menjadi destinasi wisata bagi para turis.
Pasar Ritel
Pasar ritel modern telah banyak menjamur di Jakata. Pada jumlah yang
sesuai, ritel modern berdampak positif pada peningkatan kinerja ritel
tradisional, yaitu ritel modern yang berdiri di dekat lokasi ritel tradisional
akan menstimulus peningkatan jumlah pedagang di ritel tradisional dan
persaingan di antara keduanya masih bersifat normal karena
karakteristiknya yang mirip dan sifatnya saling komplemen
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(melengkapi)11. Beberapa pasar ritel yang menjadi pusat perdagangan
antara lain: Pusat Grosir Tanah Abang, Thamrin City, Jatinegara Trade
Center, ITC Roxy Mas, Pasar Pagi Mangga Dua, Mangga Dua Square,
Kelapa Gading Trade Center, ITC Mangga Dua, Pusat Grosir Jatinegara,
Pusat Grosir Cililitan, Pulogadung Trade Center, ITC Permata Hijau,
ITC Kuningan, ITC Fatmawati, ITC Ambasador, Lindeteves Trade
Center, Harco Glodok, dan Glodok Plaza.

Gambar 36. Pusat Grosir Tanah Abang

Museum dan Monumen
Untuk memahami sejarah negara ini, kunjungilah sejumlah museum dan
monumen bersejarah di Jakarta. Museum Nasional menyimpan berbagai
artefak dari seluruh Indonesia mulai dari jaman prasejarah sampai ke era
modern. Di sini juga bisa ditemukan patung-patung, keramik, sampai
dengan mahkota emas.

Dianur Hikmawati and Chaikal Nuryakin, ‘Keberadaan Ritel Modern Dan
Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional Di DKI Jakarta’ (2018) 17 Jurnal Ekonomi
dan Pembangunan Indonesia 195.
11
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Gambar 37. Museum Nasional

Kota Tua atau Batavia Lama mengenalkan atmosfir sejarah Jakarta
tempo dulu dimana disana dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai
museum di sekitar kawasan Fatahillah untuk melihat Wayang, lukisan
dari sejumlah maestro seperti Raden Saleh dan Affandi, serta sejarah dan
peninggalan uang dan sistem perbankan di masa lalu di Museum Mandiri
dan Bank Indonesia.

Gambar 38. Kota Tua

Monumen-monumen bersejarah lainnya di Batavia Lama adalah
jembatan gantung Belanda, menara pelabuhan induk, kuil Cina kuno, dan
banyak lagi yang lainnya. Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah
(TMII) juga menawarkan sejumlah museum yang berisi aspek-aspek
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pengetahuan seperti Museum Indonesia, Museum Purna Bhakti Pertiwi,
Museum Keprajuritan, Museum Perangko, Museum Pusaka, Museum
Transportasi, Museum Listrik dan Energi Baru, Museum
Telekomunikasi, Museum Penerangan, Museum Olahraga, Museum
Asmat, Museum Komodo dan Taman Reptil, Museum Serangga dan
Taman Kupu-Kupu, Museum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dan Museum Minyak dan Gas Bumi.
Pertemuan dan Pameran
Sebagai ibukota negara dan pusat kegiatan keuangan, bisnis,
perdagangan dan komunikasi, Jakarta menawarkan berbagai fasilitas
konvensi dan pameran. Jakarta International Convention Center (atau
JICC) dan Jakarta International Expo (JIEX) adalah dua kompleks
terbesar yang keduanya dekat dengan hotel besar yang bisa menyediakan
akomodasi yang cukup untuk para delegasi.
Sebagai pelengkap cukup banyak fasilitas multi fungsi di hotel-hotel
mewah, di antaranya di hotel Shangri-La, Hyatt, Marriott, Ritz-Carlton
dan lainnya. Lokasi pertemuan dan Pameran selalu penuh setiap
tahunnya dengan pertemuan domestik dan internasional, yang mencakup
berbagai macam topik bahasan, mulai dari otomotif sampai ke mebel,
kerajinan tangan, pertanian, pertualangan dan pariwisata ekstrim,
robotika dan masih banyak yang lainnya.
Teater dan Konser
Sebagai kota modern dan
metropolitan, Jakarta menarik
perhatian para seniman baik
yang berasal dari dalam negeri
maupun seniman kelas dunia.
Gedung
Kesenian
Jakarta
merupakan sebuah bangunan
bergaya klasik yang didirikan
pada
tahun
1884,
atas
permintaan
Sir
Thomas

Gambar 39. Gedung Kesenian Jakarta
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Stamford Raffles, Gubernur Jendral Inggris untuk Jawa pada masa itu.
Bangunan ini sudah pernah direstorasi dan mampu mengakomodasi
hingga 500 pengunjung. GKJ sering digunakan untuk menggelar
pertunjukan tari tradisional dan modern serta resital piano.
Berlokasi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Pusat Kesenian Jakarta
juga merupakan venue yang aktif menyelenggarakan pertunjukan.
Dinamakan seperti nama maestro Indonesia--seorang musisi serta
komposer, Ismail Marzuki. Teater di dalamnya mampu menampung
1.240 orang dan dilengkapi dengan fasilitas fly tower dengan ketinggian
sama dengan panggung, yang memungkinkan para kru panggung
mengganti latar belakang pertunjukan secara vertikal. Di tempat inilah
digelar dua buah drama musikal yang menarik banyak minat penonton,
yaitu Matah Ati--yang berkisah tentang peristiwa suksesi di kerajaan
Mangkunegaran serta Laskar Pelangi--yang berkisah tentang pendidikan
anak-anak miskin di Pulau Belitong.
Selain itu juga banyak konser-konser artis nasional ataupun internasional
yang diselenggarakan di Jakarta seperti Gelora Bung Karno (GBK dan
Tenis Indoor Senayan. GBK sendiri merupakan venue penyelenggaran
pembukaan dan penutupan Asian Games ke 18 yang diselenggarakan di
Jakarta-Palembang tahun 2018 lalu.

Gambar 40. Pembukaan Asian Games ke 18 di GBK
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Seni dan Budaya
Salah satu destinasi wisata dimana kita bisa melihat Seni dan Budaya
khusus Betawi adalah Situ Babakan. Sebuah situs warisan budaya yang
penting di Jakarta, dikhususkan untuk pelestarian budaya Betawi asli.
Meliputi 289 hektar, Desa Budaya ini telah mempertahankan arsitektur
dan tata letak Betawi asli. Pertunjukan budaya ditampilkan setiap hari
minggu pada pukul 14.00 – 16.00 WIB, dan juga pengunjung dapat
menikmati masakan lokal di berbagai kios dan restoran.
Wisatawan
yang
berkunjung ke kawasan
warisan budaya ini akan
disuguhi
dengan
panorama pohon yang
rindang
menambah
suasana sejuk dan tenang
ketika
memasukin
kawasan tersebut. Di
kanan dan kiri jalan
Gambar 41. Pintu masuk Setu Babakan
utama pengunjung juga
dapat melihat rumahrumah panggung berarsitektur Betawi yang masih khas yang
dipertahankan keasliannya. Setu Babakan atau Danau Babakan terletak
di Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setu
Babakan atau Danau Babakan memiliki luas 32 hektar yang airnya
berasal dari sungai Ciliwung, saat ini area tersebut juga digunakan untuk
memancing oleh warga sekitar.
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Di desa ini orangorang
masih
mempertahankan
budaya dan cara
hidup
masyarakat
Betawi
dari
memancing,
pertanian,
perdagangan,
membuat kerajinan
Gambar 42. Lebaran Betawi di Setu Babakan
tangan dan membuat
makanan
khas
Betawi. Melalui cara hidup mereka secara aktif melindungi lingkungan
dan meningkatkan standar hidup mereka. Setu Babakan adalah
lingkungan perumahan yang memiliki nuansa yang masih kuat dan murni
baik dari segi budaya, seni, makanan ringan, pakaian, rutinitas
keagamaan, serta bentuk rumah Betawi
Golf & Spa
Jakarta memiliki beragam lapangan golf yang ideal karena sebagian
besar lapangan golf di Jakarta telah dirancang oleh arsitek dan pegolf
profesional yang diakui internasional seperti Jack Nicklaus, Arnold
Palmer, Greg Norman dan Rober Trent Jones Jr. Jakarta juga telah
menyelenggarakan sejumlah Turnamen Golf bergengsi, termasuk
Kejuaraan Golf CIMB-Niaga Golf baru-baru ini diadakan di Royale Golf
Course.
Saat ini, pelopor kosmetik Indonesia telah memodernisasi perawatan
kecantikan tradisional dan jamu menjadi kosmetik modern melalui
penelitian dan produksi farmasi yang teliti. Martha Tilaar telah
memelopori program Spa dan Kebugaran di Indonesia, memberikan
pengunjung perawatan mewah dengan staf profesional yang mematuhi
persyaratan standar internasional.
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Selain Martha Tilaar Spa
dan Taman Sari Royal
Heritage Spas, sejumlah
Spa lainnya di Jakarta
menawarkan perawatan
serupa
seperti
menyediakan
lulur
Indonesia
dan
pijat
Indonesia dimana dapat
bersaing dengan perawatan
spa internasional seperti
Spa Swedia, atau Shiatsu.

Jakarta

Gambar 43. Taman Sari Royal Heritage Spa

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun
mancanegara, dimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada
tahun 2011 membuat program Pariwisata Indonesia dengan Program Eco
Culture dan MICE serta pada tahun 2012 mencanangkan Program Green
Tourism dan Creative Economy maka momentum ini baik untuk dijadikan
sebagai satu gerakan untuk memotivasi wisatawan khususnya wisatawan
nusantara dan mancanegara untuk mencintai produk ekonomi kreatif yang
ramah lingkungan sebagai daya tarik wisata di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu diadakan pula festival-festival yang dimaksudkan untuk dapat
meningkatkan jumlah wisatawan domestik, dalam negeri, dan wisatawan
asing seperti Jakarta Great Sale, Jakarta Fashion and Food Festival, Jakarta
Street Food Festival, Java Jazz Festival, Jakarta International Handicraft
Trade Fair, Jakarta Fashion Week, Jakarta Night Festival, Betawi Arts and
Culture Festival, Jakarta International Film Festival (JIFFEST), Jakarta
International Dance Festival, Jakarta Jazz Festival, East Canal Festival
(BKT), JAKARNAVAL, Jakarta International 10K, Jakarta Fair, Jakarta
Marine Festival, dan Lebaran Betawi.
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Jakarta’s Sister City
Sister city, country, atau state (kadang disebut kota kembar) adalah
kerjasama jangka panjang yang luas antara dua komunitas di dua negara
berbeda. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi
dan masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan kota kembar sangat
bermanfaat bagi program pertukaran pelajar serta kerjasama di bidang
budaya, perdagangan, dan pariwisata.
Sebuah kota dapat memiliki lebih dari satu kota kembar, saat ini Jakarta
memiliki sekitar 29 kota kembar dengan kota kembar pertama adalah
Casablanca. Casablanca telah menandatangani kerjasama kota kembar
dengan Jakarta sejak 21 September 1990. Untuk menunjukan hubungan
persahabatan antara kedua kota, sebuah jalan utama di Jakarta dinamakan
sesuai dengan nama kota terbesar di Maroko tersebut.
Kota yang menjalin kerjasama kota kembar dengan DKI Jakarta adalah:
New York City, Miami, Las Vegas, Washington D.C, Mumbai, Islamabad,
Dubai, Abu Dhabi, Amsterdam, Tokyo, Mexico City, Toronto, Berlin,
Singapore City, Manila, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Seoul,
Shanghai, Hong Kong, Macau, Taipei, Chinese Taipei, Paris, London,
Canberra, Sydney, Auckland, dan Wellington.
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