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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.  

Pariwisata memiliki empat komponen penting yang disebut dengan 

istilah four As (4AS). Empat komponen tersebut terdiri dari attractions, 

amenities, accessibility, dan ancillary services (Fletcher, Fyall, Gilbert & 

Wanhill, 2017). Atraksi (attractions) merupakan komponen yang signifikan 

dalam menarik wisatawan. Atraksi berkaitan dengan what to see dan what to 

do. Modal atraksi terdiri dari tiga jenis, yaitu atraksi alami (nature), atraksi 

wisata budaya (culture), dan atraksi buatan manusia (man-made).  

Amenitas (amenities) adalah berbagai fasilitas pendukung yang 

dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi wisata. Amenitas 

meliputi beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, 

penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, tempat perbelanjaan, dan 

layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan dan asuransi. 

Aksesibilitas (accessibility) merupakan hal yang paling penting dalam 

kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi menjadi unsur penting dalam 

pariwisata. Di sisi lain aksesibilitas juga diidentikkan dengan transferabilitas, 

yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. 
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Ancillary services merupakan dukungan/layanan tambahan yang disediakan 

oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata 

untuk menyelenggarakan kegiatan wisata (Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 

2017). 

Industri pariwisata merupakan industri yang sedang berkembang pesat. 

Dari tahun ke tahun sektor pariwisata terus menjadi andalan pemerintah 

dalam memberikan kontribusi positif untuk menggerakkan perekonomian 

nasional, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal dan penerimaan 

devisa. Hal ini didukung oleh data dari Presiden Republik Indonesia (2018) 

dalam Gambar 1 di bawah ini: 

GAMBAR 1 
Tingkat Pertumbuhan Devisa Pariwisata Indonesia Tahun 2015-2017 

 
Sumber: Presiden Republik Indonesia (2018) 

 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya industri 

pariwisata mengalami perkembangan yang stabil. Gambar 1 menunjukkan 

pada tahun 2015, pariwisata memiliki nilai devisa sebesar 175 miliar USD. 

Pada tahun 2016, pariwisata menunjukkan sedikit peningkatan nilai devisa 

menjadi 176 miliar USD. Di tahun 2017, terjadi peningkatan nilai devisa 

yang cukup signifikan sebesar 202 miliar USD (Presiden Republik Indonesia, 

2018). 
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Sektor pariwisata merupakan sumber penghasil devisa dan terus 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, seperti 

yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini: 

TABEL 1 
Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk Utama  

Tahun 2017-2018 

No Pintu Masuk Tahun 
2017 2018 

1 Ngurah Rai, Bali 4.548.062  4.608.258  
2 Soekarno-Hatta, Banten 2.055.641  2.135.898  
3 Juanda, Jawa Timur 179.159  240.426  
4 Kualanamu, Sumatera Utara 176.442  165.531  
5 Husein Sastranegara, Jawa Barat 119.510  109.930  
6 Adi Sucipto, DIY 106.154  105.513  
7 BIL, NTB 98.378  69.958  
8 Sam Ratulangi, Sulawesi Utara 56.852  99.178  
9 Minangkabau, Sumatera Barat 38.679  40.395  
10 S. Syarif Kasim II, Riau 30.630  20.827  
11 S. Iskandar Muda, NAD 23.869  24.703  
12 Ahmad Yani, Jawa Tengah 16.803  17.474  
13 Supadio, Kalimantan Barat 11.634  16.947  
14 Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan 13.634  10.351  
15 Sultan M. Badaruddin II, Sumatera Selatan 10.878  9.990  

Sumber: Kementerian Pariwisata (2018) 
 

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk utama pada tahun 2017 dan 

2018. Menurut data dari Kementerian Pariwisata (2018), pintu masuk utama 

yang menjadi pilihan terbanyak wisatawan mancanegara adalah Bali, Banten, 

dan diikuti dengan Jawa Timur. 

Perkembangan industri pariwisata juga terus meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di 

bawah ini: 
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GAMBAR 2 
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran 

Tahun 2010-2017 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Kementerian Pariwisata (2017) 
 

Gambar 2 menunjukkan perkembangan jumlah perjalanan dan total 

pengeluaran wisatawan nusantara yang dilakukan selama kurun waktu 

sepuluh tahun terakhir. Jumlah perjalanan selama tahun 2017 mencapai 

sebanyak 270,82 juta perjalanan yang artinya terjadi peningkatan sebesar 2,45 

persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 264,34 juta perjalanan. Rata-

rata pertumbuhan jumlah perjalanan setiap tahun selama kurun waktu sepuluh 

tahun terakhir mencapai sekitar 2,61 persen. Peningkatan ini diduga sebagai 

akibat kondisi perekonomian yang semakin membaik, keamanan yang cukup 

kondusif serta semakin mudahnya aksesibilitas ke daerah-daerah tujuan 

wisata. Di samping itu, adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat 

pesat juga ikut berperan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata. 

Maraknya penggunaan media sosial sangat membantu dalam rangka 

menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata tertentu (Kementerian 

Pariwisata, 2017). 
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Selain wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara pun juga turut 

berperan dalam perkembangan industri pariwisata Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini: 

GAMBAR 3 
Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara 2018 vs 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Pariwisata (2019) 

 
Gambar 3 menunjukkan kunjungan bulanan wisatawan mancanegara 

yang mengalami peningkatan pada tahun 2018. Data tersebut menunjukkan 

pada Desember 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah 

sebesar 1.405.536 kunjungan. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2017 yang hanya 

berjumlah 1.147031 kunjungan. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara, pendapatan dalam negeri pun juga akan 

meningkat, begitu juga dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara yang mengakibatkan peningkatan jumlah devisa negara 

Indonesia. Peningkatan pendapatan dalam negeri maupun devisa terjadi 
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karena hasil penerimaan dari pengeluaran wisman dan wisnus di Indonesia 

(Kementerian Pariwisata, 2019). 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang sangat kaya akan 

budaya karena setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat serta 

kebudayaan yang berbeda. Salah satu cara untuk memelihara kebudayaan di 

Indonesia adalah dengan mendirikan museum. Menurut Peraturan Pemerintah 

RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, museum adalah lembaga yang 

berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat. Saat ini, Indonesia memiliki 

beberapa museum yang telah dikenal oleh masyarakat luas, baik yang 

dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jakarta tercatat sebagai kota dengan 

jumlah museum terbanyak di Indonesia (Kompas, 2016). Berikut merupakan 

tabel yang menunjukkan daftar museum di DKI Jakarta: 

TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

1 

Graha Bhakti 
Antara 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jalan Antara 
No. 61, Pasar 
Baru Jakarta 
Pusat 

Galeri foto 
jurnalistik 
ANTARA dan 
Museum 
ANTARA.  

Gratis Pemerintah 

2 

Museum 
Jenderal 
Besar Dr. 
A.H. 
Nasution 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jalan Teuku 
Umar No. 40, 
Jakarta Pusat 

Prasasti hidup 
Jenderal Besar Dr. 
A.H. Nasution dan 
keluarga. 

Gratis Pemerintah 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

3 

Museum 
Kebangkitan 
Nasional 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Abdul 
Rachman 
Saleh No. 26, 
Senen, 
Jakarta Pusat 

Total 2.042 koleksi 
berupa sejarah, 
foto, dan diorama 
mengenai 
kebangkitan 
nasional, patung 
dan foto tokoh-
tokoh penting pada 
masa tersebut.  

Rp 2.000 Pemerintah 

4 

Museum 
Mohammad 
Hoesni 
Thamrin 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Kenari II 
No. 15, 
Jakarta Pusat 

Barang-barang dan 
kepustakaan 
tentang kiprah 
perjuangan 
Mohammad Hoesni 
Thamrin dalam 
pergerakan 
nasional Indonesia. 

Rp 5.000 Pemerintah 

5 

Sasmitaloka 
Pahlawan 
Revolusi 
Jenderal 
Ahmad Yani 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Lembang 
No. 56D, 
Jakarta Pusat 

Segala bentuk 
cinderamata dalam 
bentuk patung serta 
miniatur profil 
Yani, aneka 
penghargaan yang 
diperoleh sang 
jenderal semasa 
hidupnya. Di sini 
juga terdapat 
sebuah ruang kerja 
sekaligus 
perpustakaan milik 
Ahmad Yani.  

Gratis 
Dinas 

Perumahan 
Tentara 

6 

Museum 
Taman 
Prasasti 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Tanah 
Abang No. 1, 
Jakarta Pusat 

Koleksi prasasti 
nisan kuno serta 
miniatur makam 
khas dari 27 
provinsi di 
Indonesia, beserta 
koleksi kereta 
jenazah antik. 

Rp 5.000 

Dinas 
Pariwisata dan 
Kebudayaan 
Provinsi DKI 

Jakarta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

7 

Museum 
Perumusan 
Naskah 
Proklamasi 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Imam 
Bonjol No. 1, 
Menteng 
Jakarta Pusat 

Sejarah proses 
pembuatan naskah 
proklamasi, foto-
foto tokoh yang 
hadir pada saat 
penyusunan naskah 
proklamasi, dan 
sejarah revolusi 
pada awal 
kemerdekaan. 

Rp 2.000 

Departemen 
Pendidikan 

dan 
Kebudayaan 

8 

Museum 
Anatomi 
Universitas 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Salemba 
No. 6, Jakarta 
Pusat 

Koleksi anatomi 
manusia meliputi 
hati, ginjal, 
jantung, tengkorak, 
dan mayat manusia 
yang sudah 
diawetkan. 
Museum ini juga 
menyimpan hasil 
awetan anatomi 
hewan. 

Gratis Pemerintah 

9 

Museum 
Katedral 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Katedral 
No. 7B Pasar 
Baru Sawah 
Besar, 
Jakarta Pusat 

Teks doa 
berbingkai: dua 
versi buku misa 
berbahasa Latin 
yang dipakai pada 
masa pra-Vatikan 
II, Mitra dan 
tongkat gembaka 
Paus Paulus VI, 
Piala dan Kasula 
Paus Yohanes 
Paulus II, Replika 
Pastoran, dan 
lainnya. 

Gratis 

Eduardus 
Suwito 

(Pelayan 
Gereja 

Katedral) 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

10 

Museum 
Joang 45 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Menteng 
Raya 31, 
Jakarta Pusat 

Foto dan diorama 
tentang perjuangan 
kemerdekaan, juga 
mengoleksi barang-
barang peninggalan 
pejuang, termasuk 
mobil dinas 
Presiden Soekarno 
dan Wakil Presiden 
Mohammad Hatta.  

Rp 5.000 

Dinas 
Pariwisata dan 
Kebudayaan 
Provinsi DKI 

Jakarta 

11 

Museum 
Sumpah 
Pemuda 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Kramat 
Jaya No. 106, 
Jakarta Pusat 

Koleksi foto dan 
benda-benda yang 
berhubungan 
dengan sejarah 
Sumpah Pemuda 
1928, serta 
kegiatan-kegiatan 
dalam pergerakan 
nasional 
kepemudaan 
Indonesia. 

Rp 2.000 

Kementerian 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 
Republik 

12 

Museum 
Sejarah 
Nasional 
(MONAS) 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Silang 
Monas, 
Jakarta Pusat 

Empat atribut 
kemerdekaan, yaitu 
peta RI, lambang 
negara Garuda 
Pancasila, bendera 
pusaka merah 
putih, dan naskah 
Proklamasi 
Kemerdekaan.  

Rp 5.000 

Dinas 
Pariwisata dan 
Kebudayaan 
DKI Jakarta 

13 

Museum 
Nasional 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Medan 
Merdeka 
Barat 12, 
Jakarta Pusat 

Arca-arca kuno, 
prasasti, dan 
barang-barang 
kerajinan. Koleksi-
koleksi tersebut 
dikategorikan ke 
dalam etnografi, 
perunggu, 
prasejarah, 
keramik, tekstil, 
numismatik, relik 
sejarah, dan benda 
berharga. 

Rp 5.000 Pemerintah 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

14 

Museum 
Art:1 
 
(Sumber: 
Mondecor, 
2019) 

Jl. Rajawali 
Selatan Raya 
No. 3, Jakarta 
Pusat 

Karya seni lukisan, 
patung, hingga 
karya instalasi, 
salah satunya 
adalah karya dari 
seniman Sunaryo. 

Rp125.000 Swasta 

15 

Museum 
Arsip 
Nasional 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Gajah 
Mada No. 
111, Jakarta 
Barat 

Perabotan zaman 
Belanda dan peta-
peta zaman 
Belanda. Terdapat 
pula dokumentasi 
dan bekas 
peninggalan 
gedung sebelum 
direnovasi. 

Gratis Pemerintah 

16 

Museum BNI 
46 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Lada No. 
1, Jakarta 
Barat 

Benda, foto, dan 
dokumen sejarah 
berdirinya dan 
beroperasinya 
Bank BNI, foto-
foto bersejarah 
pendirian BNI, 
logo BNI dari masa 
ke masa, foto 
pendiri BNI, foto-
foto direktur utama 
BNI yang pernah 
menjabat. 

Gratis Pemerintah 

17 

Museum 
Trisakti 
(Tragedi 12 
Mei) 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Kyai 
Tapa, Jakarta 
Barat 

Kumpulan artikel 
singkat, berita dari 
surat kabar, 
ornamen, foto 
demonstrasi, foto 
para almarhum dan 
barang peninggalan 
almarhum. 

Gratis Swasta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

18 

Museum 
Tekstil 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. K. S. 
Tubun No. 2-
4, Jakarta 
Barat  

Tekstil/kain-kain 
tradisional 
termasuk batik tulis 
buatan anak negri 
dari Sabang sampai 
Merauke yang 
ditenun dengan 
peralatan tenun 
tradisional.  

Rp 5.000 Pemda DKI 
Jakarta 

19 

Museum 
Bank 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Pintu 
Besar Utara 
No. 3, Jakarta 
Barat 

Uang kertas, uang 
logam emisi 1952, 
uang logam khusus 
emisi 1970, uang 
kertas khusus emisi 
1993. 

Gratis Pemerintah 

20 

Museum 
Bank Mandiri 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Lapangan 
Stasiun No. 
1, Jakarta 
Barat 

Koleksi 
perlengkapan 
operasional bank 
"tempo doeloe" 
yang unik, antara 
lain adalah peti 
uang, mesin 
pembukuan, seal 
press, safe deposit 
box maupun aneka 
surat berharga 
seperti bilyet 
deposito, sertikat 
deposito, cek, 
obligasi, dan 
saham. 

Rp 2.000 Pemerintah 

21 

Museum 
Sejarah 
Jakarta/ 
Museum 
Fatahillah 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Taman 
Fatahillah 
No. 1, Jakarta 
Barat 

Replika 
penginggalan masa 
Tarumanegara dan 
Pajajaran, hasil 
penggalian 
arkeologi di 
Jakarta, mebel 
antik dari abad 17 
sampai 19. 

Rp 5.000 Pemda DKI 
Jakarta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

22 

Museum Seni 
Rupa dan 
Keramik 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Pos Kota 
No. 2, Jakarta 
Barat 

Patung, keramik, 
seni kreatif 
kontemporer. 

Rp 5.000 

Dinas 
Kebudayaan 
dan Museum 
DKI Jakarta 

23 

Museum 
Wayang 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Pintu 
Besar Utara 
No. 27, 
Jakarta Barat 

Lebih dari 4.000 
buah wayang, 
terdiri dari wayang 
kulit, wayang 
golek, serta 
gamelan. 

Rp 5.000 Pemerintah 

24 

Bentara 
Budaya 
Jakarta 
 
(Sumber: 
Bentara Budaya, 
2019) 

Jl. Palmerah 
Selatan 17, 
Jakarta Barat 

573 lukisan karya 
pelukis-pelukis 
terkenal, 625 buah 
keramik dari 
dinasti China, 
patung dari Papua 
dan Bali mencapai 
400 buah, wayang 
golek sebanyak 120 
buah, beberapa 
patung Buddha, 
dan mebel antik 
seperti meja, kursi, 
lemari. 

Gratis 

Karikaturis 
Kompas, GM 

Sudarta 
(Swasta) 

25 

Museum 
MACAN 
(Modern and 
Contempora-
ry Art in 
Nusantara 
 
(Sumber: 
Museum 
MACAN, 2017) 

AKR Tower 
Level M, Jl. 
Perjuangan 
No. 5, Jakarta 
Barat 

800 karya seni 
kontemporer 
terkemuka dari 
Indonesia, Eropa, 
Amerika Utara, 
China dan negara 
Asia lainnya. 

Rp 100.000 Swasta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

26 

Museum 
Bahari 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Pasar Ikan 
No. 1, Jakarta 
Utara 

Koleksi yang 
berhubungan 
tentang kelautan, 
seperti berbagai 
model perahu/kapal 
serta alat-alat 
pelayaran seperti, 
jangkar, navigasi, 
dan lain-lain, 
hingga koleksi 
model ikan atau 
binatang laut. 

Rp 5.000 

Dinas 
Kebudayaan 

Permuseuman 
Provinsi 

Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

27 

Museum 
Anatomi 
Universitas 
Katolik Atma 
Jaya 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Pluit Raya 
2, Jakarta 
Utara 

Koleksi anatomi 
manusia meliputi 
hati, ginjal, 
jantung, tengkorak, 
dan mayat manusia 
yang sudah 
diawetkan. 
Museum ini juga 
menyimpan hasil 
awetan anatomi 
hewan. 

Rp 25.000 Swasta 

28 

Museum 
Onrust 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Pulau Onrust, 
Kepulauan 
Seribu 
Selatan, 
Jakarta Utara 

Benda-benda 
bersejarah, 
reruntuhan 
bangunan 
peninggalan zaman 
penjajahan 
Belanda. 

Rp 5.000 Pemerintah 

29 

Museum 
Rekor-Dunia 
Indonesia 
 
(Sumber: 
MURI, 2016) 

Mall of 
Indonesia 
Lantai LG 
Kelapa 
Gading, 
Jakarta Utara 

Catatan rekor di 
seluruh Indonesia 
dan rekor dunia. 

Gratis Jaya Suprana 
(Swasta) 

30 

Museum 
ALIVE 
 
(Sumber: Alive 
Museum, 2018) 

Ancol Beach 
City Mall lt. 
3, Jl. Ancol 
Beach City, 
Jakarta Utara 

Lukisan 3D (trick 
eye) dan patung 
lilin tokoh terkenal. 

Rp 100.000 Swasta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

31 

Museum 
Harry 
Darsono 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Cilandak 
Tengah No. 
71, Jakarta 
Selatan 

Rancang busana, 
aksesoris, gaun-
gaun haute couture 
buatan Harry 
Darsono. 

Rp 185.000 Harry Darsono 
(Swasta) 

32 

Museum 
Basoeki 
Abdullah 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Keuangan 
Raya No. 19, 
Cilandak, 
Jakarta 
Selatan 

Koleksi pribadi 
Basoeki Abdullah 
sebanyak 720 buah 
dan buku-buku 
serta majalah  

Rp 2.000 

Kementerian 
Pendidikan 

dan 
Kebudayaan 

33 

Museum 
Waspada 
Purbawisesa 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Jend. 
Gatot 
Subroto No. 
14, Jakarta 
Selatan 

Diorama tentang 
pemberontakan 
Darul 
Islam/Tentara 
Islam Indonesia 
(DI/TII), dari 
pembentukannya 
hingga 
penumpasannya, 
dan benda-benda 
peninggalannya. 

Rp 2.500 Pemerintah 

34 

Museum 
Rimbawan 
Pejuang 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Gatot 
Subroto, 
Jakarta 
Selatan 

Foto-foto serta 
buku dokumentasi 
untuk mengenang 
para relawan hutan 
alias Pasukan 
Wanara. 

Gratis Pemerintah 

35 

Museum 
Kehutanan 
Manggala 
Wanabakti 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Gatot 
Subroto, 
Jakarta 
Selatan  

736 artefak 
mengenai sejarah 
kehutanan. 

Gratis 
Yayasan 

Sarana Wana 
Jaya 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

36 

Museum 
Korps 
Marinir 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Kompleks 
Korps 
Marinir, Jl. 
Raya KKO 
Cilandak, 
Jakarta 
Selatan 

Segala material 
yang dipakai Korps 
Marinir, 
dokumentasi foto 
kegiatan- kegiatan 
korps marinir 
dalam menjalankan 
tugasnya mengawal 
NKRI. 

Gratis 
Dinas 

Penerangan 
Korps Marinir 

37 

Museum 
Layang-
Layang 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. H. 
Kamang No. 
38, Pondok 
Labu, Jakarta 
Selatan 

Jumlah koleksi 
layang-layang 
museum ini 
sebanyak 600 buah 
dari para pelayang 
daerah dan luar 
negeri maupun 
layang-layang yang 
dibuat sendiri oleh 
karyawan museum. 

Rp 10.000 
Endang W. 

Puspoyo 
(Swasta) 

38 

Museum 
Polri 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Trunojoyo 
No. 3, 
Kebayoran 
Baru, Jakarta 
Selatan 

Peralatan utama 
dan alat bantu 
utama Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia dalam 
menjalankan 
tugas.  

Gratis Direktorat 
Sejarah Polri 

39 

Museum 
Reksa Artha 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Lebak 
Bulus I, 
Jakarta 
Selatan 

Percetakan Uang 
Indonesia. Gratis 

Perum Peruri 
(Perusahaan 

Umum 
Percetakan 

Uang Republik 
Indonesia) 

40 

Museum 
Satria 
Mandala 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Gatot 
Subroto 14, 
Jakarta 
Selatan 

Pusat Sejarah TNI. Rp 2.500 Pemerintah 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

41 

Museum Di 
Tengah 
Kebun 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Kemang 
Timur No. 
66, Jakarta 
Selatan 

Arca Ganesha, 
koleksi patung 
Buddha dari 
berbagai negara, 
kursi malas dari 
Dinasti Qing, dan 
bangku mahagoni 
milik Raja George 
II. 

Gratis Syahrial Djalil 
(Swasta) 

42 

Museum 
Moja 
 
(Sumber: Moja 
Museum, 2018) 

Jl. Metro 
Pondok Indah 
Blok Tb No. 
161, Jakarta 
Selatan 

Koleksi patung, 
mural, instalasi 
seni interaktif 
bertema cinema 
art. 

Rp 125.000 Swasta 

43 

Museum 
Ciputra 
Artpreneur 
 
(Sumber: 
Ciputra 
Artpreneur, 
2017) 

Jl. Prof. DR. 
Satrio Kav. 
3-5, Jakarta 
Selatan 

32 lukisan dan 18 
sketsa karya 
seniman Hendra 
Gunawan. 

Rp 30.000 Swasta 

44 

Museum 
Prangko 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Patung seorang 
perancang 
perangko, sejumlah 
slide proses 
pembuatan 
perangko, dan 
perangko tematik 
untuk tema sosial, 
pariwisata, dan 
lain-lain. 

Rp 5.000 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

45 

Museum 
Pusaka 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Senjata dari seluruh 
nusantara, ragam 
hias bilah pusaka 
khas daerah, dan 
pusaka hasil 
temuan. Jenis-jenis 
kayu untuk 
membuat pusaka 
serta ruang besalen 
(tempat kerja empu 
pembuat keris) dan 
peralatannya. 

Rp 10.000 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

	



	 17 

TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

46 

Museum 
Olahraga 
Nasional 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Sejarah olahraga, 
tokoh pejuang 
olahraga, sejarah 
berdirinya stadiun 
pertama di 
Indonesia, berbagai 
alat olahraga dan 
penghargaan 
berupa medali dan 
piala para atlet. 

Rp 2.000 
Kementerian 
Pemuda dan 

Olahraga 

47 

Museum 
Transportasi 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Koleksi 
transportasi dari 
masa lampau 
hingga zaman 
modern dari 
berbagai daerah di 
Indonesia, mulai 
dari benda asli, 
tiruan, miniatur, 
replika, dan 
diorama. 

Rp 5.000 

Departemen 
Perhubungan 

Republik 
Indonesia 

48 

Museum 
Listrik dan 
Energi Baru 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Peragaan seri 
paralel, peragaan 
menghasilkan arus 
listrik dari buah-
buahan, pensil, 
koin dan dari 
magnet. 

Rp 10.000 
Kementerian 

Pertambangan 
dan Energi 

49 

Museum 
Keprajuritan 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Diorama, fragmen 
patung, dan relief, 
meliputi 19 adegan 
kisah panjang 
perjuangan bangsa 
dari abad XIII 
sampai abad XIX, 
tiruan senjata, 
pakaian perang, 
serta boneka peraga 
yang mengenakan 
busana prajurit 
tradisional, dan 23 
patung pahlawan. 

Rp 4.000 Pemerintah 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

50 

Museum 
Fauna 
Indonesia 
Komodo dan 
Taman Reptil 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Koleksi kupu-kupu 
yang diawetkan, 
ikan, mamalia dan 
reptil, jenis satwa 
yang dilindungi, 
berbagai jenis 
burung di 
Indonesia. 

Rp 25.000 Pemerintah 

51 

Museum 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Ragam seni, 
kerajinan, pakaian 
tradisional dan 
kontemporer dari 
berbagai daerah di 
Indonesia. 

Rp 15.000 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

52 

Museum 
Minyak dan 
Gas Bumi 
(GAWITRA) 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Alat pengeboran 
minyak, dan 
peragaan benda-
benda eksplorasi 
berupa menara bor 
tahun 1930-an, 
berbagai pompa 
angguk, sebuah 
truk logging tua, 
pompa bensin 
engkol, dan sebuah 
kilang minyak tua. 

Rp 15.000 Pemerintah 

53 

Museum 
Penerangan 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Barang-barang 
mengenai sejarah 
penerangan, seperti 
foto, media massa, 
alat cetak, kamera, 
televisi, dan radio 
pada zaman 
dahulu, diorama 
kegiatan 
penerangan hingga 
ke pelosok desa. 

Gratis 

Kementerian 
Komunikasi 

dan 
Informatika 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

54 

Museum 
Asmat 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Pakaian adat dan 
perhiasan, diorama 
mata percaharian 
hidup, dan berbagai 
hiasan perlambang 
yang menceritakan 
gejala kehidupan, 
benda budaya dan 
upacara adat, alat 
musik, dan lain-
lain. 

Rp 10.000 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

55 

Museum 
Bayt Al-
Qur’an  
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Karya-karya 
muslim nusantara 
sejak abad ke-17 
hingga nilai sejarah 
abad ke-20, 
manuskrip Qur'an, 
arsitektur, seni 
Islam. 

Gratis 

Kementerian 
Agama 

Republik 
Indonesia 

56 

Museum 
Istiqlal 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Karya-karya 
muslim nusantara 
sejak abad ke-17 
hingga nilai sejarah 
abad ke-20, 
manuskrip Qur'an, 
arsitektur, seni 
Islam. 

Gratis 

Kementerian 
Agama 

Republik 
Indonesia 

57 

Museum 
Purna Bhakti 
Pertiwi 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Koleksi benda-
benda dan 
cinderamata 
tentang perjalanan 
pengabdian 
Presiden Republik 
Indonesia ke-2, 
Soeharto. 

Rp 5.000 Yayasan Purna 
Bhakti Pertiwi 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

58 

Museum 
Pusat 
Peragaan 
Ilmu 
Pengetahuan 
dan 
Teknologi 
(PP-IPTEK) 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Alat peraga 
menantang 
misalnya sepeda 
layang, roket air, 
try science, 
generator van de 
graft, dan simulator 
gempa bumi. 

Rp 16.500 

Kementerian 
Riset dan 
Teknologi 
Republik 
Indonesia 

59 

Museum 
Hakka 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Sejarah migrasi 
Bangsa Hakka di 
Indonesia, mulai 
dari tokoh terkenal, 
peralatan hidup, 
kesenian, dan 
lainnya. 

Gratis Swasta 

60 

Museum 
Tionghoa 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Sejarah Bangsa 
Tionghoa di 
Indonesia, mulai 
dari tokoh terkenal, 
peralatan hidup, 
kesenian, dan 
lainnya. 

Gratis Swasta 

61 

Museum 
Hakka 
Yongding 
Indonesia 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Bangunan Tulou, 
tokoh-tokoh 
ternama Yongding 
dan kegiatan sosial 
lainnya. Juga 
memamerkan 
peralatan toko obat 
Tionghoa serta 
contoh-contoh obat 
jamu. 

Gratis Swasta 

62 

Museum 
Chengho  
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Informasi, foto, 
benda sejarah 
peranan 
masyarakat 
Tionghoa di 
Indonesia. 

Gratis Swasta 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

63 

Museum 
Timor Timur 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Kebudayaan khas 
Timor Timur 
seperti pakaian 
adat, hasil seni, 
alat-alat tradisional, 
foto, dan lain-lain. 

Rp 5.000 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

64 

Museum 
Serangga dan 
Taman Kupu 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Ratusan jenis 
serangga yang telah 
diawetkan, dari 
nyamuk hingga 
berbagai jenis 
kumbang. 

Rp 15.000 

Perhimpunan 
Kebun Binatang 

Seluruh 
Indonesia 
(PKBSI) 

65 

Museum 
Telekomuni-
kasi 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Sejarah dan 
perkembangan alat-
alat 
telekomunikasi, 
dari alat 
telekomunikasi 
tradisional seperti 
pentungan, 
kemudian telepon, 
hingga sistem 
satelit. 

Rp 2.000 

Kementerian 
Pariwisata, Pos, 

dan 
Telekomunikasi 

66 

Museum 
Pencak Silat 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Taman Mini 
Indonesia 
Indah, 
Jakarta Timur 

Koleksi berupa 
busana pencak 
silat, tetabuhan, 
pengobatan 
tradisional, dan 
senjata. 

Gratis 
Yayasan 

Harapan Kita 
(Swasta) 

67 

Museum 
Penghianatan 
PKI 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Raya 
Pondok 
Gede, 
Lubang 
Buaya, 
Jakarta Timur 

Koleksi foto 
pemberontakan 
PKI, pakaian 
seragam PKI, 
patung ilustrasi 
penyiksaan oleh 
PKI, diorama 
kegiatan PKI. 

Rp 2.500 

Pusat Sejarah 
TNI, 

Departemen 
Pendidikan, 

serta 
Departemen 
Kebudayaan 
Pariwisata. 
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TABEL 2 
Daftar Museum di DKI Jakarta (Lanjutan) 

No Nama 
Museum Alamat Koleksi HTM Pengelola 

68 

Museum 
Bhakti TNI 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Markas 
Besar TNI, 
Cilangkap, 
Jakarta Timur 

Diorama operasi 
militer, kejadian-
kejadian penting 
yang melibatkan 
TNI, sampai ke 
peran TNI untuk 
Indonesia. Terdapat 
juga pesawat, kapal 
tempur, dan tank 
TNI. 

Gratis Pemerintah 

69 

Museum 
Paseban 
 
(Sumber: Chino 
dan Hanbun, 
2015) 

Jl. Raya 
Pondok 
Gede, Jakarta 
Timur 

Diorama dan 
barang-barang 
pribadi 
peninggalan para 
pahlawan revolusi, 
termasuk pakaian 
yang mereka 
kenakan (yang 
masih terdapat 
noda darah) ketika 
diculik dan 
dibunuh. 

Rp 2.500 Pemerintah 

Sumber: Berbagai Hasil Olahan Data (2019) 

 
Tabel 2 menunjukkan jumlah museum yang ada di DKI Jakarta adalah 

sebanyak 69 museum, dengan rincian sebanyak 43 museum dikelola oleh 

pemerintah (Departemen Kebudayaan Pariwisata, Departemen Pendidikan, 

Dinas Kebudayaan Permuseuman, dan lain-lain.) dan sebanyak 26 museum 

dikelola oleh swasta (individu maupun yayasan). Bisnis museum masih dapat 

dikembangkan dan memiliki peluang yang kian menjanjikan dilihat dari 

banyaknya jumlah museum di kota Jakarta berdasarkan data dari Tabel 2. 
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Banyaknya jumlah museum yang ada di DKI Jakarta juga berbanding 

lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan ke museum-museum yang ada. 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke 

museum di DKI Jakarta: 

TABEL 3 
Jumlah Pengunjung Museum Menurut Jenis Museum di DKI Jakarta 

Tahun 2016-2017 

Jenis Museum Jumlah Pengunjung Pertumbuhan 
(%) 2016 2017 

Monumen Nasional (Museum 
Sejarah Nasional) 

1.878.155 1.866.428 -0,34 

Sejarah Jakarta dan Prasasti 733.921 798.139 1,88 
Bahari 81.081 35.603 -1,33 
Wayang 299.048 381.106 2,40 
Tekstil 45.115 46.902 0,05 
Seni Rupa dan Keramik 167.794 206.495 1,13 
Joang ’45 dan M.H. Thamrin 12.420 15.465 0,09 
Taman Arkeologi Pulau Onrust 42.786 70.133 0,80 
Jumlah 3.260.320 3.420.271 4,68 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
 

Tabel 3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa 

museum di DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan. Jumlah pengunjung 

museum menurut data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Monumen 

Nasional (Museum Sejarah Nasional), Museum Sejarah Jakarta dan Prasasti, 

Museum Bahari, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Seni Rupa dan 

Keramik, Museum Joang’45 dan M.H. Thamrin, dan Museum Taman 

Arkeologi Pulau Onrust pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 

mengalami kenaikan yang signifikan. Museum Monumen Nasional 

merupakan museum dengan jumlah pengunjung terbanyak di Jakarta diikuti 

oleh Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Seni Rupa dan 

Keramik. Tren pertumbuhan ini menjadi peluang usaha yang baik bagi 

penulis untuk membuka bisnis Museum Kuliner Betawi. 
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Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting untuk 

mengembangkan setiap museum yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta, 

sehingga dapat menciptakan tren berkunjung bagi para generasi milenial. 

Museum-museum di Indonesia harus memperhatikan generasi milenial yang 

saat ini telah menjadi salah satu potential market untuk sektor pariwisata. 

Beberapa museum di Indonesia sudah memberikan contoh perubahan agar 

dapat menarik minat generasi milenial. Salah satunya adalah Museum 

Modern and Contemporary Art of Nusantara (MACAN) yang galerinya 

sangat menarik generasi milenial dan bahkan digunakan untuk melakukan 

selfie hingga harus antri. Padahal untuk tiketnya tergolong mahal yaitu 

sebesar Rp 100.000,-. Ada juga Museum Angkut di Malang yang sangat 

menarik kunjungan milenial. Maka dari itu penggunaan media sosial menjadi 

sebuah kekuatan di era digital saat ini untuk dapat meningkatkan minat 

berkunjung ke museum bagi generasi milenial. (Berita Satu, 2018). 

Modifikasi museum mengikuti perkembangan era teknologi digital juga 

dilakukan oleh Museum Bank Indonesia. Pada tanggal 2 November 2018, 

Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Deputi Gubernur 

BI Mirza Adityaswara telah meresmikan revonasi tata ruang Museum BI. 

Langkah ini dilakukan untuk mengajak kaum milenial mengenal dunia 

ekonomi. Pada dasarnya museum menjadi salah satu sumber kegiatan 

pariwisata yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia karena kunjungan 

wisatawan bisa meningkatkan devisa negara (Detik Finance, 2018). 
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Berdasarkan penjabaran di atas, pihak museum menargetkan kaum 

milenial sebagai target utama dari Museum Kuliner Betawi. Selain itu, kaum 

milenial dipilih berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di 

Wonderfood Museum Penang yang mayoritas pengunjungnya adalah kaum 

milenial. Target pasar ini juga didukung oleh hasil kuesioner yang didapatkan 

oleh penulis dimana sebesar 261 responden (60,7%) berusia 10-20 tahun 

menunjukkan minat yang besar terhadap pendirian Museum Kuliner Betawi 

sebagai museum yang interaktif dan edukatif. 

Museum Kuliner Betawi berlokasi di Jakarta. Budaya Betawi 

merupakan budaya asli dari Jakarta sehingga Jakarta merupakan pilihan 

lokasi yang tepat (Jakarta Tourism, 2015). Kota Jakarta adalah pasar yang 

dibidik untuk membuka usaha museum dengan beberapa pertimbangan: 

Pertama, kota Jakarta memiliki pasar yang besar dan kawasan yang ramai 

penduduk; kedua, status provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, pusat 

perekonomian Indonesia, pusat pariwisata dan entertainment menjadi daya 

tarik bagi banyak masyarakat untuk pindah dan menetap di Provinsi DKI 

Jakarta; ketiga, jumlah wisatawan dan penduduk kota Jakarta terus bertumbuh 

sehingga masih memiliki peluang pasar yang cukup besar untuk dimasuki. 

Hal ini didukung oleh data dari BPS DKI Jakarta mengenai proyeksi 

penduduk dan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2017 dan 2018 

seperti pada tabel di bawah ini: 
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TABEL 4 
Proyeksi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 

Sumber: BPS DKI Jakarta (2018) 

 
Tabel 4 menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, baik akibat dari perpindahan penduduk 

masuk ke DKI Jakarta maupun pertumbuhan alami. Jumlah penduduk DKI 

Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 10.467.629 jiwa. Terjadi kenaikan jumlah 

penduduk sebanyak 0,9 persen dari jumlah penduduk di tahun 2017 yang 

hanya berjumlah sebesar 10.374.235 jiwa. Lima wilayah di DKI Jakarta 

selain Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk di atas 

900.000 jiwa (BPS DKI Jakarta, 2018).  

DKI Jakarta merupakan lokasi yang potensial untuk membuka bisnis 

Museum Kuliner Betawi. Selain jumlah penduduk DKI Jakarta yang terus 

bertumbuh, industri pariwisata di DKI Jakarta juga semakin berkembang 

ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara ke DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh data dari BPS DKI 

Jakarta seperti yang tertera pada tabel di bawah ini: 

 

 

No Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

2017 2018 2017 2018 
1 Kepulauan Seribu 23.897 24.134 1,19 0,99 
2 Jakarta Selatan 2.226.830 2.246.137 0,91 0,87 
3 Jakarta Timur 2.892.783 2.916.018 0,83 0,80 
4 Jakarta Pusat 921.344 924.686 0,39 0,36 
5 Jakarta Barat 2.528.065 2.559.362 1,28 1,24 
6 Jakarta Utara 1.781.316 1.797.292 0,95 0,90 

DKI Jakarta 10.374.235 10.467.629 0,94 0,90 
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TABEL 5 
 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke DKI Jakarta 

Tahun 2017 dan 2018 

Sumber: BPS DKI Jakarta (2019) 

 
Tabel 5 menunjukkan jumlah kunjungan wisnus dan wisman ke DKI 

Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 

2018, jumlah kunjungan wisnus ke DKI Jakarta adalah sebanyak 15.707.590 

kunjungan. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah kunjungan 

wisnus di tahun 2017 yang hanya berjumlah sebesar 13.779.837. Seiring 

dengan jumlah kunjungan wisnus yang terus bertambah, jumlah kunjungan 

wisman pun juga meningkat. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisman ke 

DKI Jakarta tercatat sebanyak 281.330 kunjungan dibandingkan tahun 2017 

yang hanya berjumlah 265.810 kunjungan (BPS DKI Jakarta, 2019). 

Menurut Kominfo (2019), pertumbuhan kunjungan wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta pada tahun 2018 

membuat Kementerian Pariwisata meningkatkan target kunjungan wisman 

dan wisnus untuk tahun 2019. Kementerian pariwisata menargetkan 20 juta 

kunjungan wisatawan mancanegara dan 275 juta kunjungan wisatawan 

nusantara ke Indonesia dengan persentase kunjungan ke DKI Jakarta sebesar 

25%. Hal ini berarti target kunjungan wisman adalah sebesar 5 juta 

kunjungan dan wisnus sebesar 68 juta kunjungan ke DKI Jakarta pada tahun 

2019. Melihat adanya peningkatan target jumlah kunjungan wisatawan ke 

DKI Jakarta setiap tahunnya memberikan kesempatan yang baik bagi penulis 

untuk membuka bisnis museum di kawasan DKI Jakarta. 

Tahun Jumlah Kunjungan Wisman Jumlah Kunjungan Wisnus 
2017 265.810 13.779.837 
2018 281.330 15.707.590 
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Kuliner (food and beverages) merupakan salah satu komponen penting 

dalam pariwisata yang termasuk ke dalam komponen amenities sebagai 

fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di 

destinasi wisata (Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2017). Pemerintah 

mencatat wisatawan domestik dan mancanegara mengeluarkan Rp 115 triliun 

untuk belanja kuliner di tempat-tempat wisata di Indonesia tahun 2015 

(Kompas Travel, 2016). Di samping itu, menurut Badan Ekonomi Kreatif 

(2015), minat dan antusiasme masyarakat terhadap industri kuliner terus 

mengalami perkembangan. Produk kuliner tidak saja hanya dianggap sebagai 

produk pemuas kebutuhan dasar namun lebih dari itu. Sudah banyak 

masyarakat yang mulai mencari produk kuliner tidak saja hanya terfokus pada 

makanannya, namun juga mengenai cerita dan pengalaman yang dirasakan 

saat menyantap produk kuliner tersebut. Hal ini menjadikan produk kreasi 

kuliner akan semakin mudah untuk dikenal oleh masyarakat secara luas. 

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (2015), di Indonesia terdapat sekitar 

300 etnis yang memiliki keragaman kuliner, namun hanya 10% saja yang 

baru digarap. Masakan tradisional Indonesia harus mampu muncul ke 

permukaan sehingga dikenal oleh masyarakat luas, tidak saja hanya menjadi 

masakan daerah yang disajikan di rumah, namun mampu menjadi daya tarik 

suatu daerah. Salah satu makanan yang belum digarap secara menyeluruh 

adalah makanan Betawi. Menurut Winarno, Tanod, dan Nazarudin (2015), 

masakan khas Betawi semakin terpinggirkan. Tinggal sebagian kecil ikon 

kuliner Betawi yang masih eksis di tengah kota, seperti kerak telor, nasi uduk, 

dan soto betawi. Ironisnya di tengah kebangkitan kesadaran akan kuliner 
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tradisional Indonesia yang kini sedang marak berlangsung, kuliner Betawi 

tetap saja mati suri dengan damai. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis memiliki ide untuk membangun 

sebuah museum dengan nama Museum Kuliner Betawi. Kuliner Betawi 

diangkat sebagai tema dari museum ini dengan tujuan untuk melestarikan 

ragam kuliner Betawi yang saat ini telah sulit ditemukan. Di samping itu, 

penulis juga mengangkat tema kuliner karena penulis terinspirasi oleh 

Wonderfood Museum Penang yang khusus menyajikan koleksi replika 

makanan khas Melayu. Indonesia khususnya Jakarta belum memiliki museum 

kuliner sehingga hal ini memberikan peluang yang baik bagi penulis untuk 

mendirikan Museum Kuliner Betawi yang akan menjadi museum kuliner 

pertama di Jakarta.  

Koleksi utama dari museum ini adalah replika kuliner (makanan) khas 

Betawi. Museum ini akan memberikan pengalaman wisata yang baru dan 

unik kepada pengunjung karena museum ini merupakan jenis museum yang 

baru dan pertama di Indonesia khususnya Jakarta yang menampilkan koleksi 

replika kuliner (makanan) khas Betawi dimana hal ini tidak dapat ditemukan 

di museum yang lain. Pengunjung dapat melihat replika makanan Betawi 

sambil mendapatkan informasi mengenai makanan yang berkaitan yang 

ditampilkan secara menarik melalui berbagai media seperti klip video 

mengenai proses pembuatan makanan Betawi dan foto asli dari makanan 

tersebut sehingga pengunjung tetap dapat melihat wujud asli dari replika 

makanan yang ditampilkan. Media yang digunakan untuk menampilkan 

informasi disesuaikan untuk menunjang kebutuhan dari berbagai kalangan 
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pengunjung, sebagai contoh pihak museum telah menyediakan informasi 

dalam bentuk video singkat maupun foto agar dapat lebih mudah dipahami 

oleh kaum milenial. Di samping itu, informasi juga dituangkan secara tertulis 

bagi pengunjung dengan minat membaca yang tinggi.  

Replika makanan yang ada di dalam museum ini ditampilkan dalam 

tiga skala ukuran yaitu miniatur, ukuran asli (real size replica) dan raksasa 

(giant size replica). Museum ini juga menampilkan berbagai macam diorama, 

patung, lukisan dan mural tentang tradisi makan adat Betawi, peralatan masak 

dan peralatan makan khas Betawi, serta rempah-rempah yang digunakan 

dalam kuliner Betawi. Suasana Betawi dari museum ini juga semakin kental 

terasa karena interior bangunan museum dibuat sedemikian rupa sesuai 

dengan interior rumah adat Betawi lengkap dengan detail ornamen khas 

Betawi sambil diiringi dengan alunan musik Betawi sebagai musik latar. 

Selain itu, karyawan museum juga akan menggunakan bahasa Betawi dalam 

menyapa/berkomunikasi dengan pengunjung sebagai salah satu bentuk 

pelestarian budaya Betawi.  

Museum ini merupakan museum yang dikemas secara interaktif 

sehingga pengunjung dapat berpartisipasi dengan setiap kegiatan yang ada di 

museum dan berinteraksi dengan setiap properti yang ada di museum ini. 

Secara umum, koleksi di dalam Museum Kuliner Betawi dibagi ke dalam 

enam ruangan showcase, yaitu ruang showcase I yang memiliki tema kuliner 

upacara pernikahan Betawi, ruang showcase II bertema kuliner upacara nujuh 

bulanan dan kelahiran, ruang showcase III memiliki tema kuliner upacara 

sunatan, ruang showcase IV memiliki tema kuliner upacara kematian dan 
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pemakaman, ruang showcase V menampilkan diorama dapur Betawi, tradisi 

makan orang Betawi serta rempah-rempah Betawi, dan ruang showcase VI 

yang menampilkan replika ikon kuliner khas Betawi dalam skala ukuran 

raksasa. Setiap zona di dalam museum ini dilengkapi dengan berbagai spot-

spot foto menarik dengan berbagai macam properti di dalamnya, seperti 

replika makanan berukuran raksasa, diorama gerobak makanan, dan masih 

banyak lagi. Setiap properti di dalam spot foto ini boleh dipegang oleh para 

pengunjung karena terbuat dari material clay khusus sehingga pengunjung 

bisa menggunakan properti tersebut dengan leluasa untuk berfoto.  

Bentuk museum ini sama dengan bentuk museum pada umumnya yang 

akan dilengkapi dengan satu buah ruang serbaguna (multi purpose room) 

yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Untuk menunjang kepuasan 

wisata para pengunjung, Museum Kuliner Betawi juga menyediakan tenaga 

tour guide yang menguasai kebudayaan Betawi sehingga pengunjung dapat 

mendapatkan informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai dunia kuliner 

Betawi.  

Museum Kuliner Betawi juga menyediakan area merchandise yang 

menjual berbagai macam souvenir/merchandise khas Betawi, mulai dari baju, 

gantungan kunci, notebook, mug dan tote bag. Museum Kuliner Betawi 

menerapkan sistem visitor management yang dilakukan dengan mengatur 

visitor flow dimana pintu keluar dan pintu masuk dibedakan dan terdapat sign 

yang jelas sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati keseluruhan 

rangkaian kegiatan dalam museum (interpretasi).  
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B. Tujuan Studi Kelayakan  

Menurut Morrison (2010, hal. 134), studi kelayakan adalah: 

A feasibility study aims to objectively and rationally uncover the 
strengths and weaknesses of the existing business or proposed venture, 
opportunities and threats as presented by the environment, the resources 
required to carry through, and ultimately the prospects for success. In its 
simplest term, the two criteria to judge feasibility are cost required and 
value to be attained. As such, a well-designed feasibility study should 
provide a historical background of the business or project, description of 
the product or service, accounting statements, details of the operations and 
management, marketing research and policies, financial data, legal 
requirements and tax obligations. 

 
Dengan kata lain, studi kelayakan bertujuan untuk mengungkap kekuatan dan 

kelemahan bisnis yang ada atau usaha yang diusulkan, peluang dan ancaman 

dari lingkungan, sumber daya yang diperlukan, dan prospek keberhasilan. 

Dalam istilah sederhana, dua kriteria untuk menilai kelayakan adalah biaya 

yang diperlukan dan nilai yang harus dicapai. Studi kelayakan yang dirancang 

dengan baik harus memberikan latar belakang sejarah bisnis atau proyek, 

deskripsi produk atau layanan, laporan akuntansi, perincian operasi dan 

manajemen, riset dan kebijakan pemasaran, data keuangan, persyaratan 

hukum dan wajib pajak. Studi kelayakan bisnis ini memiliki dua tujuan, yaitu 

tujuan utama (Major Objectives) dan sub-tujuan (Minor Objectives). 

1. Tujuan Utama 

a. Meninjau layak tidaknya pembuatan Museum Kuliner Betawi dari 

berbagai aspek dan untuk meminimalkan risiko yang mungkin 

terjadi. Aspek yang ditinjau antara lain: 
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1) Aspek pasar dan pemasaran dengan melakukan analisis 

permintaan, analisis penawaran, memilih segmentasi, target dan 

posisi bisnis dalam pasar, menentukan baur pemasaran, meninjau 

aspek ekonomi, sosial, legal dan politik, lingkungan hidup dan 

teknologi. 

2) Aspek operasional dengan meninjau jenis aktivitas dan fasilitas, 

melakukan analisis hubungan fungsional antara aktivitas dan 

fasilitas, menghitung kebutuhan ruang fasilitas, memilih lokasi 

dan teknologi yang tepat. 

3) Aspek organisasi dan sumber daya keuangan dengan meninjau 

pengorganisasian, pengembangan sumber daya manusia dan 

aspek yuridis. 

4) Aspek finansial dengan menganalisis kebutuhan dan sumber 

dana, perkiraan biaya operasional, perkiraan pendapatan usaha, 

kemudian memproyeksikan neraca, laba rugi, arus kas, 

menganalisis titik impas, melakukan penilaian investasi dan 

membuat manajemen risiko untuk menanggulangi kerugian yang 

mungkin terjadi. 

b. Menganalisa studi kelayakan bisnis yang dapat dilakukan sebagai 

pedoman untuk perencanaan bisnis di masa yang akan datang. 

2. Sub Tujuan 

a. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. 

b. Mengembangkan wisata budaya Betawi, khususnya kuliner Betawi. 
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c. Memperkenalkan kebudayaan Betawi melalui keanekaragaman 

kuliner khas Betawi kepada wisatawan nusantara dan mancanegara. 

d. Membantu meningkatkan ekonomi Indonesia terutama di bidang 

pariwisata. 

e. Membuka lapangan kerja baru. 

f. Mendapatkan laba dari bisnis yang akan dioperasionalkan. 

 

C. Metodologi  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 111), pengumpulan data 

adalah: 

Data collection methods are ways in which data collected from 

original sources for the specific purpose of this study can be gathered. 

 
Dalam menjalankan studi kelayakan bisnis museum, pengumpulan data akan 

dilakukan untuk mendukung proses analisis kelayakan yang akan dijalankan. 

Data yang digunakan harus bersifat valid dan reliable. Data yang 

dikumpulkan dalam studi kelayakan bisnis Museum Kuliner Betawi dibagi 

menjadi dua jenis yaitu: 

a) Data primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 38), data primer adalah: 

In some cases information is best obtained by other methods such as 
interviewing people, observation, or by administering to individuals. Such data 
that the researcher gathers first hand for the specific purposes of the study are 
called primary data. 
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Definisi di atas menjelaskan data primer merupakan informasi yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama melalui survei, interview, dan 

observasi.  Data primer pada analisis studi kelayakan bisnis museum ini 

diperoleh dengan menggunakan dua metode, yaitu:  

a. Metode survei dengan pembuatan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 142), kuesioner adalah: 

A questionnaire is a preformulated written set of questions to which 
respondents record their answers, usually within rather closely defined 
alternatives. 

 
Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efisien ketika 

penulis ingin mengetahui apa yang diperlukan dan bagaimana cara 

mengukur variabel-variabel penting. Kuesioner berbentuk rangkaian 

pertanyaan tertulis tertutup yang telah diformulasikan sebelumnya 

yang diberikan kepada responden. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2016, hal. 143), kuesioner dibagi menjadi tiga jenis yaitu:  

1) Personally administered questionnaires adalah kuesioner yang 

disebarkan secara langsung oleh peneliti kepada responden dan 

dapat langsung dikumpulkan pada saat yang bersamaan 

sehingga hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.  

2) Mail questionnaires adalah kuesioner yang disebarkan kepada 

responden melalui e-mail. Metode kuesioner ini kurang efektif 

karena memerlukan waktu yang relatif panjang dan memiliki 

kemungkinan jika kuesioner tidak dikembalikan oleh responden. 

3) Electronic and online questionnaires adalah kuesioner yang 

berbentuk situs (link) yang disebarkan kepada responden dengan 

cara menyebarkan situs melalui website atau pun sosial media. 
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Jenis kuesioner ini memiliki tingkat efektivitas yang kurang 

karena peneliti tidak dapat mengetahui apakah responden sesuai 

dengan target pasar dari studi kelayakan bisnis terkait. 

Studi kelayakan bisnis ini akan menggunakan metode 

personally administered questionnaires serta electronic and online 

questionnaires. Personally administered questionnaires digunakan 

karena tingkat efektivitas yang tinggi. Metode ini juga 

memungkinkan penulis dapat mengumpulkan data dalam jumlah 

banyak pada waktu yang bersamaan karena metode ini hanya 

membutuhkan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan biaya 

yang besar. Di samping itu, electronic and online questionnaires 

digunakan sebagai metode alternatif karena metode ini 

memungkinkan penulis untuk dapat mengumpulkan data dari 

responden yang sulit untuk dijangkau. Peneliti menyebarkan 

kuesioner online kepada beberapa responden potensial menggunakan 

link kuesioner Google Form. Metode ini dapat mempersingkat waktu 

dan tenaga serta tidak membutuhkan biaya yang besar.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 235), definisi 

sampling adalah: 

The process of selecting the right individuals, objects, or 
events as representatives for the entire population is known as 
sampling. 

 
Sampling adalah proses pemilihan individu, benda, atau 

peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 239), proses sampling 

dibagi menjadi lima tahap yaitu: 
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1) Menentukan populasi 

Sampling dimulai dengan menentukan target populasi. Target 

populasi harus ditentukan berdasarkan elemen, batasan 

geografis dan waktu.	Populasi mengacu pada sekelompok orang, 

peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh 

peneliti. Dalam penelitian studi kelayakan bisnis Museum 

Kuliner Betawi yang akan menjadi target populasi adalah 

responden yang setidaknya telah melakukan kunjungan ke 

museum sebanyak 1 kali dalam satu bulan. 

2) Menentukan sample frame 

Sampling frame adalah sebuah representasi fisik seluruh elemen 

yang terdapat di dalam sebuah populasi dari sampel yang telah 

diambil. Sampling frame dalam penelitian studi kelayakan bisnis 

Museum Kuliner Betawi adalah responden yang berada di 

kawasan Jakarta dan Tangerang dan setidaknya telah melakukan 

kunjungan ke museum sebanyak 1 kali dalam satu bulan. 

3) Menentukan sampling design 

Sampling design dibagi menjadi dua tipe utama yaitu (Sekaran 

dan Bougie, 2016, hal. 242): 

a) Probability Sampling 

When elements in the population have a known, nonzero 
chance of being chosen as subjects in the sample, we resort to a 
probability sampling design. 

 
Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

digunakan jika responden penelitiannya sudah diketahui. 

Probability sampling dibagi menjadi dua jenis yaitu: 
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(1) Unrestricted atau Simple Random Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 242), simple 

random sampling adalah: 

In the unrestricted probability sampling design, 
more commonly known as simple random sampling, every 
element in the population has a known and equal chance of 
being selected as a subject. 

 
Dalam simple random sampling, setiap elemen di dalam 

sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dapat dipilih sebagai sampel. 

(2) Restricted atau Complex Probability Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 243), complex 

probability sampling adalah: 

These probability sampling procedures offer a viable, 
and sometimes more efficient, alternatives to the 
unrestricted design. Efficiency is improved in that more 
information can be obtained for a given sample size using 
some of the complex probability sampling procedures than 
the simple random sampling. 

 
Teknik complex probability sampling	 menawarkan 

alternatif yang layak, dan kadang-kadang lebih efisien, 

untuk desain tidak terbatas. Efisiensi ditingkatkan karena 

lebih banyak informasi yang dapat diperoleh untuk 

ukuran sampel yang diberikan menggunakan beberapa 

jenis teknik pengambilan sampel dalam complex 

probability sampling daripada simple random sampling. 

Complex probability sampling dibagi menjadi tiga 

metode yaitu: 
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(a) Systematic sampling merupakan metode yang 

dilakukan dengan memilih secara acak elemen dari 

populasi antara 1 dan n, dipilih nomor berikutnya 

dengan jarak yang sama (Sekaran dan Bougie, 2016, 

hal. 243). 

(b) Stratified random sampling merupakan metode yang 

dilakukan dengan memilih sampel dari sub populasi 

dengan menggunakan simple random sampling atau 

systematic sampling (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 

244). 

(c) Cluster sampling merupakan metode yang dilakukan 

dengan mengelompokkan sampel ke dalam unit-unit 

sampel tetapi karakteristik elemen-elemen kelompok 

unit homogen (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 246). 

b) Nonprobability Sampling 

In nonprobability sampling designs, the elements in the 
population do not have any probabilities attached to their being 
chosen as sample subjects. 

 
Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang belum mengetahui subyek dalam penelitiannya. Jenis-

jenis sampling dalam nonprobability sampling yaitu: 

(1) Convenience Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 247), 

convenience sampling adalah: 

Convenience sampling refers to the collection of 
information from members of the population who are 
conveniently available to provide it. 
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Convenience sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang merujuk pada kumpulan informasi dari 

semua anggota dalam populasi yang mudah diakses oleh 

peneliti. 

(2) Purposive Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 248), purposive 

sampling adalah: 

The sampling here is confined to specific types of 
people who can provide the desired information, either 
because they are only ones who have it, or they conform to 
some criteria set by the researcher. 

 
Pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling 

terbatas pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan, baik karena hanya orang 

tersebut yang memilikinya, atau sesuai dengan beberapa 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik sampling yang akan digunakan oleh penulis adalah 

convenience sampling. Convenience sampling dipilih karena 

informasi atau data dikumpulkan dari anggota populasi yang 

mudah diakses oleh peneliti. Teknik ini juga merupakan salah 

satu teknik terbaik untuk mendapatkan informasi secara cepat 

dan efisien. 

4) Menentukan sample size (ukuran sampel) 

Dalam menentukan jumlah responden (ukuran sampel) yang 

akan mengisi kuesioner untuk studi kelayakan bisnis Museum 

Kuliner Betawi, peneliti menggunakan teori multivariate 
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(Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 264) dimana ukuran sampel 

adalah sebanyak sepuluh dikali jumlah pertanyaan kuesioner. 

Responden kuesioner adalah orang yang dikenal oleh penulis 

maupun orang asing yang berada di lokasi penelitian yaitu 

kawasan Jakarta dan Tangerang.  

5) Melakukan proses sampling 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses sampling. Tahap 

ini dilakukan setelah target populasi, sampling frame, sampling 

technique (design) dan sample size telah ditentukan. 

Hasil dari kuesioner yang didapatkan akan dianalisis secara 

lebih mendalam untuk mengetahui apakah data tersebut valid 

dan reliable. Menurut Sekaran dan Bougie (2016) terdapat dua 

metode analisis data yaitu: 

a) Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 223), reliabilitas 

adalah: 

The reliability of a measure indicates the extent to which 
it is without bias (error free) and hence ensures consistent 
measurement across time and across the various items in the 
instrument. 

 
Uji reliabilitas akan dilakukan menggunakan cronbach 

alpha. Bila hasil cronbach alpha kurang dari 0,60, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner lemah atau tidak 

baik. Bila hasil cronbach alpha lebih besar sama dengan 

0,60 dan lebih kecil dari 0,70, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil kuesioner cukup. Bila hasil lebih besar sama 
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dengan 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kuesioner baik (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 289). 

b) Uji Validitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 220), validitas 

adalah: 

Validity is a test of how well an instrument that is 
developed measures the particular concept it is intended to 
measure. 

 
Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total 

adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item 

pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap 

artinya valid. Suatu item dikatakan valid apabila nilai rhitung 

(pada output SPSS bisa dilihat pada kolom Corrected Item-

Total Correlation) > rtabel.  

Hasil kuesioner untuk studi kelayakan bisnis Museum 

Kuliner Betawi akan dianalisis menggunakan metode uji 

realibilitas dan uji validitas. 

b. Observasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 127), observasi adalah: 

Observation concerns the planned watching, recording, analysis, 

and interpretation of behavior, actions, or events. 
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Observasi merupakan sebuah kegiatan lapangan dengan melihat apa 

yang dilakukan orang lain dan menjelaskan, menganalisis serta 

menafsirkan apa yang dilihat oleh peneliti. Kegiatan yang meliputi 

observasi adalah melihat, merekam, menganalisa lokasi, menafsirkan 

sebuah lokasi, tingkah laku, aksi atau sebuah kegiatan. Observasi 

akan dilakukan di dua tempat, yaitu Jakarta sebagai lokasi bisnis 

serta Wonderfood Museum Penang, Malaysia yang akan dilakukan 

pada Jumat, 22 Februari 2019 untuk mengamati museum kuliner 

yang telah terlebih dahulu ada dengan konsep yang serupa.  

1) Hasil Observasi 

Penulis telah melakukan kegiatan observasi di Wonderfood 

Museum Penang, Malaysia pada hari Jumat, 22 Februari 2019. 

Observasi dilakukan pukul 11.00-12.30 WIB. Penulis memiliki 

tiga alasan melakukan observasi di Wonderfood Museum Penang. 

Alasan pertama adalah museum ini merupakan museum kuliner 

yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk mendirikan Museum 

Kuliner Betawi. Alasan kedua adalah Indonesia terutama DKI 

Jakarta belum memiliki museum kuliner sehingga observasi harus 

dilakukan di negara lain dan Wonderfood Museum Penang 

merupakan pilihan yang tepat karena lokasinya dekat dan mudah 

untuk dijangkau oleh penulis yang berlokasi di Indonesia. Alasan 

ketiga adalah penulis ingin mengamati keseluruhan isi dari 

Wonderfood Museum Penang (termasuk harga tiket masuk, alur 

aktivitas museum dan lainnya) sebagai preferensi museum kuliner 
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yang memiliki jenis koleksi yang sama yaitu replika makanan 

untuk dipamerkan di dalam Museum Kuliner Betawi. 

Wonderfood Museum Penang merupakan sebuah museum 

kuliner yang berlokasi di 49, Lebuh Pantai (Beach Street), George 

Town, 10200 Pulau Pinang, Malaysia. Berikut merupakan peta 

lokasi Wonderfood Museum Penang: 

GAMBAR 4 
Peta Lokasi Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wonderfood Museum Penang (2019) 

 

Jam operasional Wonderfood Museum Penang adalah pukul 

09.00 sampai pukul 18.00. Harga tiket masuk Wonderfood 

Museum Penang dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini: 
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GAMBAR 5 
Harga Tiket Masuk Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wonderfood Museum Penang (2019) 
 

Gedung museum merupakan ruko yang terdiri dari 2 lantai. 

Tampak luar gedung museum didominasi oleh warna krem dan 

terdapat sebuah papan nama besar bertulisan Wonderfood 

Museum Penang dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan 

bahasa Mandarin. Di luar gedung museum, tampak sebuah replika 

es kacang dengan ukuran diameter sebesar 60 cm. Masuk ke 

dalam gedung museum terdapat area lobby. Di dalam area lobby 

terdapat ticket counter, daftar penghargaan museum, photobooth, 

snack area yang menjual popcorn, beberapa pajangan replika 

makanan dan bangku kayu yang disediakan bagi pengunjung.  
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GAMBAR 6 
Tampak Luar Gedung Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
 

GAMBAR 7 
Area Lobby Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
 

Beberapa penghargaan telah diterima oleh Wonderfood 

Museum Penang di antaranya adalah Inpenang Best Tourism 

(Museum) Award 2019, Inpenang Top Museum (Unique Concept) 

Award 2017, Tripadvisor 2017 Certificate of Excellence, Dan 

Tripadvisor 2018 Certificate of Excellence. Museum ini 

mengangkat kekayaan kuliner khas Melayu sebagai koleksi 
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utamanya. Sean Lao, pemilik Wonderfood Museum Penang 

bekerja sama dengan timnya untuk membuat seluruh koleksi 

replika makanan yang ada di dalam museum dengan 

menggunakan teknik pembuatan replika makanan dari Jepang.  

Wonderfood Museum Penang dibagi ke dalam tiga zona 

yaitu Info Zone, Wow Zone, dan Educational Zone. Zona pertama 

adalah Info Zone. Zona ini menampilkan lebih dari 100 jenis 

street food dan makanan tradisional khas Melayu termasuk 

masakan peranakan India dan Cina yang semuanya ditampilkan di 

dalam display kaca. Info Zone juga menampilkan miniatur 

diorama tentang tradisi makan orang Melayu seperti kegiatan 

sarapan di warung nasi lemak pinggir jalan, menu bubur gaya 

Cina untuk makan siang, diikuti kegiatan makan roti canai dan teh 

tarik di warung. Setiap miniatur dan replika makanan di Info Zone 

dilengkapi dengan deskripsi singkat mengenai koleksi yang 

bersangkutan. Selain itu, Wonderfood Museum Penang juga 

menyediakan informasi mengenai daftar restoran terbaik yang 

menyediakan makanan khas Melayu. 

GAMBAR 8 
Info Zone Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
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Museum ini terkenal akan konsepnya yang unik dan 

interaktif dimana para pengunjung tidak hanya dapat melihat dan 

mempelajari koleksi kuliner Melayu saja, tetapi pengunjung juga 

dapat berfoto dengan berbagai koleksi dan properti yang telah 

disediakan oleh pihak museum. Zona kedua adalah Wow Zone. 

Zona ini berisi 12 koleksi replika makanan khas Melayu di 

antaranya laksa, cendol, sate ayam, nasi lemak, char kuey teow, 

es kacang dan lain-lain yang ditampilkan dalam skala ukuran 

raksasa yaitu diameter 60 cm dan 1 m.  

GAMBAR 9 
Wow Zone Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 

 

GAMBAR 10 
Contoh Koleksi Properti Foto Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
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Zona ketiga adalah Educational Zone. Selain rekreatif, 

museum ini juga mendidik masyarakat tentang bagaimana 

pemilihan bahan makan tertentu dapat berdampak negatif 

terhadap lingkungan, contohnya adalah sup hisit/sirip ikan hiu. Di 

zona ini juga ditampilkan beberapa replika makanan termahal di 

dunia beserta harganya, seperti truffle, sirip ikan hiu, burger 

berlapis emas dan lainnya. Museum ini juga meningatkan 

masyarakat tentang kebiasaan makan sehat, dampak minuman 

soda, dan tidak membuang-buang makanan. Semua deskripsi 

koleksi di dalam museum ini ditampilkan dalam tiga bahasa yaitu 

bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. 

GAMBAR 11 
Educational Zone Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
 

Wonderfood Museum Penang juga memiliki area 

merchandise. Merchandise yang dijual antara lain adalah miniatur 

replika makanan Melayu, kaos, gantungan kunci, kartu pos, 

magnet kulkas dan lain-lain yang bergambar logo Wonderfood 

Museum Penang dan makanan khas Melayu. 
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GAMBAR 12 
Area Merchandise Wonderfood Museum Penang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 
 

b) Data sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 37), data sekunder adalah: 

Secondary data are data that have been collected by others for 
another purpose that the purpose of the current study. Some secondary 
sources of data are statistical bulletins, government publications, 
published or unpublished information available from the organization, 
company websites, and the internet. 

 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti dapat 

langsung menggunakan data tersebut. Data sekunder yang akan 

digunakan dalam studi kelayakan bisnis museum ini berasal dari buku 

teks, koran, artikel, jurnal, website, serta data statistik yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik dan badan resmi lainnya yang terpercaya. 

 

 

 

 

 

 



	 51 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait  

1. Definisi Pariwisata 

Menurut Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 29), definisi pariwisata 

adalah: 

The temporary movement of people to destinations outside their 
normal places of work and residence, the activities undertaken during 
their taste in those destinations, and the facilities created to cater to 
their needs. 

 
Pariwisata merupakan perpindahan sementara seseorang menuju suatu 

destinasi di luar wilayah tempat mereka tinggal dan bekerja untuk 

melakukan aktivitas didukung berbagai macam fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan orang tersebut. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. Di samping itu, United Nations World Tourism Organization 

(2018), mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan seseorang 

yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya 

yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, 

untuk kesenangan, bisnis, ataupun tujuan lainnya. 
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2. Komponen Pariwisata  

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), pariwisata 

memiliki empat komponen penting yaitu:  

a. Attraction 

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, 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. 

Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 222) mendefinisikan 

attraction sebagai berikut: 

Natural locations, objects, or constructed facilities that have a 

special appeal to both tourists and local visitors. 

Atraksi adalah lokasi alami, obyek, atau fasilitas yang dibangun yang 

memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan dan pengunjung lokal. 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), attraction 

adalah:  

The features that cause a tourist to visit. They have the ability 
(either by themselves or together) to attract visitors and may also be 
termed primary tourism factors. 

 
Attraction adalah komponen yang signifikan dalam menarik 

wisatawan sehingga hal ini dijadikan salah satu faktor utama dari 

pariwisata. Atraksi berkaitan dengan what to see dan what to do. 

Wisatawan yang berwisata mengunjungi daya tarik wisata tertentu 

akan lebih puas jika ada sebuah atraksi atau sesuatu yang 

ditampilkan secara visual sehingga wisatawan mendapatkan 
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pengalaman baru tentang daya tarik wisata yang dikunjunginya. 

Atraksi, permanen maupun khusus, diperlukan dalam industri 

pariwisata.  

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), atraksi 

(daya tarik wisata) dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: 

1) Atraksi alam (nature-based) 

Atraksi alam merupakan semua hal yang menarik untuk dilihat 

dan dirasakan oleh wisatawan yang disediakan atau bersumber 

pada alam saja. Contoh atraksi alam adalah pemandangan indah, 

flora, fauna, daya tarik terumbu karang, taman dan area 

konservasi, serta wisata kesehatan. 

2) Atraksi budaya atau special event  

Atraksi budaya merupakan aktivitas dengan tujuan untuk 

menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, 

museum, upacara adat tradisional, upacara keagamaan, 

pertunjukan kesenian, festival, dan lain sebagainya yang bersifat 

unik dan terbatas. Contoh atraksi budaya/special events adalah 

museum sejarah, festival budaya, kesenian dan hasil kerajinan 

tangan penduduk lokal, dan pusat kebudayaan. 

3) Atraksi buatan manusia (man-made) 

Atraksi buatan manusia merupakan sesuatu yang menarik untuk 

dilihat, dirasakan, dinikmati dan dimiliki oleh wisatawan, yang 

dibuat oleh manusia dan memerlukan persiapan terlebih dahulu 

sebelum diperlihatkan kepada wisatawan. Contoh atraksi buatan 
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manusia adalah kasino, mall, theme park, circus, dan 

pameran/exhibitions. 

b. Amenities  

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), definisi 

amenities adalah:  

Features, such as shops and restaurants, that do not 
themselves attract visitors but which add to a destination's 
attractiveness and may also be termed secondary tourism factors. 

 
Amenities adalah sebuah fitur tambahan seperti toko atau restoran 

atau cafe dan fasilitas lainnya yang dapat menambah daya tarik agar 

pengunjung ingin datang sehingga hal ini juga dapat dijadikan salah 

satu faktor sekunder dari pariwisata.  

Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 176) mendefinisikan 

amenities sebagai berikut: 

Goods and services provided with accommodations that 

contribute to guest comfort. 

Amenities merupakan barang dan layanan yang disediakan 

bersamaan dengan akomodasi yang berkontribusi pada kenyamanan 

tamu. 

c. Accessibility  

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), 

accessibility adalah:  

An increasingly imaginative approach to transportation at 
the destinations adds to the quality of the tourist experience, and 
there are many examples of innovative transport provision in this 
respect, which include the following: scenic drive, park and ride 
schemes, shuttle for walkers, cycle ways and explore bus. 
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Accessibility (aksesibilitas) merupakan hal yang paling penting 

dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi menjadi 

komponen aksesibilitas penting dalam pariwisata. Di sisi lain 

aksesibilitas juga diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu 

kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang 

lain.  

d. Ancillary Services  

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), definisi 

ancillary services adalah sebagai berikut:  

Most major destinations provide ancillary services to both 
the consumer and the industry through a local tourist board. These 
ancillary services include marketing, development and co-
ordination activities. The main services normally provided by the 
local organizations are as follows: promotion of the destination, 
co- ordination and control of development, provision of an 
information/reservation service to the trade and the public, and 
provision of certain facilities (catering, sport, etc.). 

 
Ancillary services merupakan dukungan/layanan tambahan yang 

disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau 

pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata 

yang baik bagi para wisatawan. Layanan tambahan ini meliputi 

pemasaran, pengembangan, serta aktivitas yang terkoordinasi. 

Beberapa layanan tambahan yang biasanya disediakan oleh 

organisasi wisatawan lokal setempat yaitu promosi daya tarik wisata, 

menyediakan informasi mengenai daya tarik wisata tersebut.  
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3. Definisi Museum  

Menurut International Council of Museums (ICOM, 2007), 

museum dapat didefinisikan sebagai berikut:  

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of 
society and its development, open to the public, which acquires, 
conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 
intangible heritage of humanity and its environment for the purposes 
of education, study and enjoyment. 

 
Museum adalah institusi non-profit dan permanen yang melayani 

kebutuhan publik yang bersifat terbuka, dengan cara melakukan usaha 

pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan 

memamerkan benda nyata maupun tidak nyata kepada masyarakat untuk 

kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan.  

 Alexander, Alexander & Decker (2017) mendefinisikan museum 

sebagai berikut: 

An organized and permanent non-profit institution, essentially 
educational or aesthetic in purpose, with professional staff, which owns 
or utilizes tangible or intangible objects, cares for them, and exhibits 
them to the public on some regular schedule. 

 
Definisi di atas dapat diartikan sebagai museum merupakan lembaga 

non-profit yang terorganisir dan permanen, yang pada dasarnya bertujuan 

untuk pendidikan atau estetika, dilengkapi dengan staf profesional, yang 

memiliki atau menggunakan benda berwujud atau tidak berwujud, 

merawatnya, dan memamerkannya kepada publik dengan jadwal reguler. 

Di Indonesia, definisi museum diatur dalam Peraturan Pemerintah 

RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum. Museum adalah lembaga yang 

berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat. 
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4. Fungsi dan Peran Museum  

Menurut American Alliance of Museum (2019), fungsi dan peran 

museum antara lain: 

a. Museum memiliki, memamerkan atau menggunakan koleksi yang 

sesuai dengan misinya. 

b. Museum mengelola, mendokumentasikan, merawat, dan 

menggunakan koleksi secara legal, etis dan efektif. 

c. Museum melakukan penelitian koleksi sesuai dengan standar 

keilmuan yang sesuai. 

d. Museum secara strategis merencanakan penggunaan dan 

pengembangan koleksinya. 

e. Museum menyediakan akses publik ke koleksi sambil memastikan 

pelestariannya. 

Menurut Walhimer (2015), fungsi dan peran museum adalah: 

Museum aimed to acquires, researches, exhibits, and interprets 

objects and ideas for the purpose of education, study, and enjoyment. 

 
Museum bertujuan mengakuisisi, meneliti, memamerkan dan 

menafsirkan obyek dan ide untuk tujuan pendidikan, belajar dan 

kesenangan. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang 

Museum, museum berfungsi melakukan pelindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. 

Museum bertugas sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan rekreasi. 

Fungsi dan peran museum dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut: 
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a. Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pengkajian 

melalui pengembangan museum. 

b. Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pendidikan 

melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan pendidikan. 

c. Museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus 

memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung. 

 

5. Jenis Museum 

Menurut Walhimer (2015), museum dapat dibagi menjadi 3 jenis 

berdasarkan kepemilikan dan sumber dana sebuah museum antara lain: 

a. Private, nonprofit organizations, merupakan museum yang 

kepemilikannya di bawah individu (swasta) dengan sumber dana yang 

berasal dari individu tersebut. Contohnya: Crystal Bridges Museum of 

American Art di Arkansas. 

b. Government-run museums, merupakan museum yang kepemilikannya 

berada di bawah pemerintahan negara setempat dan sumber dana yang 

berasal dari pemerintah negara yang bersangkutan. Contohnya: 

Smithsonian Institution di America. 

c. Nongovernmental organizations, merupakan museum dengan sumber 

dana yang berasal dari agensi pemerintahan namun kepemilikan 

museum tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintahan. 

Contohnya: The Museo Nacional de Antropología di Mexico. 
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Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang 

Museum, jenis museum dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu:  

a. Museum berdasarkan koleksi yang dimiliki 

1) Museum Umum  

Museum umum adalah museum yang menginformasikan tentang 

berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu dan teknologi 

yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia 

dan/atau lingkungannya, misalnya Museum Nasional, Museum 

Provinsi, dan Museum Kabupaten atau Kota. 

2) Museum Khusus  

Museum khusus adalah museum yang menginformasikan 

tentang satu peristiwa, satu riwayat hidup seseorang, satu 

cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi yang 

koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia 

dan/atau lingkungannya, misalnya Museum Kebangkitan 

Nasional, Museum Panglima Besar Soedirman Yogyakarta, 

Museum Neka Bali, Museum Basoeki Abdullah Jakarta, 

Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Museum 

Geologi Bandung, dan Museum Kepresidenan di Istana Presiden 

Bogor.  

b. Museum berdasarkan kedudukannya 

1) Museum Nasional 

Museum nasional merupakan museum yang menyimpan dan 

menyajikan benda-benda, harta, warisan sejarah, budaya yang 
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kedudukannya hanya ada satu di ibukota Negara, contohnya 

Museum Nasional Indonesia di Jakarta. 

2) Museum Provinsi 

Museum provinsi merupakan museum yang menyimpan dan 

menyajikan benda-benda, harta, warisan sejarah, budaya yang 

mewakili suatu provinsi, misalnya Museum Negeri Bengkulu, 

Museum Kalimantan Barat, Museum Balanga Kalimantan 

Tengah dan Museum Negeri Aceh. 

3) Museum Lokal 

Museum lokal merupakan museum yang menyimpan dan 

menyajikan benda-benda, harta, warisan sejarah, budaya yang 

mewakili suatu daerah atau lokasi tertentu, misalnya Museum 

Lokal Purwodadi. 

c. Museum berdasarkan penyelenggaraannya 

1) Museum Pemerintah  

Museum pemerintah merupakan museum yang didanai serta 

dikelola oleh pihak pemerintah. Museum pemerintah merupakan 

insitusi yang tidak profit oriented atau merupakan institusi non-

profit, contohnya Museum Bank Indonesia, Museum Fatahillah, 

Museum Wayang dan Museum Sejarah Nasional. 

2) Museum Swasta  

Museum swasta merupakan museum yang didanai serta dikelola 

oleh pihak swasta. Museum swasta dibangun dengan tujuan 
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komsersil, contohnya Museum MACAN, Museum Rekor Dunia 

Indonesia dan Museum Harry Darsono. 

 

6. Elemen Perancangan dan Organisasi Ruang Dalam Museum 

Menurut Walhimer (2015), berikut merupakan elemen perancangan 

yang perlu diperhatikan dalam mendirikan sebuah museum:  

a. Memilih nama museum. 

b. Membentuk dewan direksi.  

c. Membuat pernyataan visi dan misi.  

d. Koleksi Museum 

Koleksi adalah inti dari museum. Koleksi dapat meliputi seni, artefak 

bersejarah, hewan, tumbuhan, eksperimen sains (pameran sains 

interaktif), alat pengajaran (pameran anak usia dini) dan banyak hal 

lainnya. Koleksi museum terkadang berasal dari koleksi pribadi 

seorang individu. Orang ini kemudian akan membentuk suatu institusi 

(museum) untuk merawat, melindungi dan menampilkan koleksi 

miliknya kepada publik untuk selamanya.  

e. Merekrut seorang pengacara untuk mengurus perizinan dan aspek 

legal lainnya dalam museum. 

f. Daftar nomor identifikasi pemberi kerja. 

g. Merekrut akuntan publik bersertifikat untuk mengembangkan sistem 

pencatatan yang handal. 

h. Menentukan rencana anggaran biaya. 
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Walhimer (2015) mengemukakan untuk memulai sebuah 

rancangan perorganisasian ruangan dalam museum, dewan direksi dapat 

membentuk sebuah pertemuan dengan para pemangku kepentingan 

seperti kontraktor bangunan, seniman, atau ilmuwan untuk 

mendiskusikan hal tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk membuat 

daftar semua fungsi yang mungkin dimiliki oleh sebuah museum. 

Organisasi ruangan di dalam museum tidak memiliki sebuah patokan, 

melainkan organisasi ruangan harus disesuaikan dengan daftar fungsi 

yang dimiliki dan ditawarkan oleh sebuah museum kepada para 

pengunjung. Contohnya: ruang pamer, lobby, ticket box, penyimpanan 

seni, kantor, ruang rapat, ruang pertemuan, ruang pemrograman dan lain-

lain. 

Di Indonesia, elemen perancangan museum diatur dalam 

Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, antara 

lain yaitu:  

a. Nama Museum 

Nama museum adalah nama dari museum yang didirikan, bukan 

pemberian nama dengan sebutan museum nasional, museum provinsi, 

dan museum kabupaten atau kota karena ketiga hal tersebut 

merupakan sebutan dari jenis-jenis museum. 

b. Visi dan Misi Museum 

Visi dan misi merupakan hal yang paling penting dan mendasar 

dalam membangun suatu usaha/organisasi, termasuk museum. Visi 
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dan misi museum harus mampu menggambarkan wajah museum 

secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya. 

c. Koleksi Museum  

Koleksi merupakan jantung dari museum maka dari itu koleksi harus 

sesuai dengan visi dan misi Museum; diperoleh dengan cara yang 

sah; tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia 

dan alam; mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah (termasuk 

nilai estetika); harus diterangkan asal-usulnya secara historis, 

geografis dan fungsinya; harus dapat dijadikan monumen jika benda 

tersebut berbentuk bangunan yang berarti juga mengandung nilai 

sejarah; dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, 

makna, asal secara historis dan geografis, genus (untuk biologis), atau 

periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam); harus 

dapat dijadikan dokumen, apabila benda itu berbentuk dokumen dan 

dapat dijadikan bukti bagi penelitian ilmiah; harus merupakan benda 

yang memiliki nilai keindahan (master piece); dan harus merupakan 

benda yang unik, yaitu tidak ada duanya.  

Koleksi museum dapat berupa: 

1) Benda utuh 

Benda utuh yang meliputi benda, bangunan, dan/atau struktur 

yang dalam keadaan sempurna sebagaimana adanya atau 

sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, dan tidak 

berkurang). 

 



	 64 

2) Fragmen 

Fragmen adalah bagian atau pecahan dari suatu benda yang dapat 

diidentifikasi bentuk utuhnya dan terdapat ragam hias yang 

memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, seni, 

dan/atau kebudayaan. 

3) Benda hasil perbanyakan atau replika 

Benda hasil perbanyakan atau replika merupakan duplikat atau 

reproduksi yang serupa benar dengan aslinya dibuat untuk tujuan 

tertentu, seperti pameran atau cinderamata.  

4) Spesimen 

Spesimen meliputi abiota atau biota (manusia, hewan, atau 

tumbuhan), baik utuh maupun bagiannya yang memiliki arti 

penting bagi ilmu pengetahuan. 

5) Hasil rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan koleksi sebatas 

kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip 

keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam 

menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

6) Hasil restorasi 

Restorasi adalah upaya memperbaiki koleksi yang rusak agar 

mendekati seperti bentuk asli yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 
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d. Lokasi dan/atau Bangunan Museum  

Lokasi harus strategis dan sehat (tidak terpolusi, bukan daerah yang 

berlumpur/tanah rawa). Bangunan museum dapat berupa bangunan 

baru atau memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi prinsip-

prinsip konservasi, agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan 

museum minimal dapat dikelompok menjadi dua kelompok, yaitu 

bangunan pokok (ruang pameran, ruang serbaguna, kantor, ruang 

perawatan dan ruang penyimpanan koleksi) dan bangunan penunjang 

(pos keamanan, museum shop, ticket box, toilet, lobby, dan tempat 

parkir).  

e. Sumber Daya Manusia  

Museum juga harus memiliki organisasi dan ketenagakerjaan 

sekurang-kurangnya terdiri atas kepala museum, bagian administrasi, 

pengelola koleksi (kurator), bagian konservasi (perawatan), bagian 

penyajian (preparasi), bagian pelayanan masyarakat dan bimbingan 

edukasi (pemandu).  

f. Sumber Pendapatan Tetap 

Museum harus memiliki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan 

dan pengelolaan museum. 
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Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang 

Pedoman Permuseuman Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009, 

perancangan organisasi ruang pada sebuah museum harus memuat empat 

bagian penting, yaitu:  

a. Ruang pameran 

Ruang pameran harus dilengkapi dengan sarana peralatan penunjang 

yang terdiri dari sarana penyajian, sarana informasi, dan 

memperhatikan tata letak, tata warna, serta tata pencahayaan. 

b. Ruang penyimpanan koleksi 

Ruang penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 

1) Lemari; 

2) Rak/kotak penyimpanan; dan 

3) Alat lain sesuai dengan kebutuhan koleksi yang disimpan dan 

harus memperhatikan suhu, kelembaban udara, dan cahaya. 

c. Ruang perawatan 

Ruang perawatan harus memperhatikan suhu, kelembaban udara, 

dan cahaya, serta dilengkapi dengan peralatan perawatan koleksi. 

d. Ruang administrasi 

Ruang administrasi untuk melaksanakan tata usaha dan pengelolaan 

museum sekurang-kurangnya dilengkapi dengan peralatan kantor 

sesuai kebutuhan. 
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7. Acuan Hukum Pendirian Museum  

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang 

Museum, acuan hukum pendirian sebuah museum, antara lain: 

a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. 

c. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum.  

 

8. Definisi Visitor Management  

Menurut Albrecht (2017), visitor management adalah: 

Visitor management (VM) is practiced, explicitly and implicitly, 
within every destination, at every attraction, accommodation and 
tourism transport option. It considers such different issues as tourist 
facilities, gateways and orientation, transport routes and visitor flows, 
guiding and interpretation. 

 
Manajemen pengunjung dipraktekkan baik secara eksplisit dan implisit 

untuk setiap tujuan dari daya tarik wisata, akomodasi, dan transportasi 

wisata. Manajemen pengunjung mempertimbangkan masalah yang 

berbeda dari setiap hal dalam pariwisata seperti fasilitas wisata, jalur 

keluar masuk dan tujuan pengunjung, rute transportasi dan arus 

pengunjung, serta panduan wisata dan interpretasi. Menurut Albrecht 

(2017), implementasi dari teknik manajemen pengunjung juga memiliki 

beberapa manfaat, antara lain: 

a. Meningkatkan kualitas produk pariwisata. 

b. Memberikan informasi kepada pengunjung mengenai fasilitas, 

layanan, dan infrastruktur yang ada. 

c. Membantu penyebaran pengunjung. 



	 68 

d. Mengelola dan memodifikasi perilaku pengunjung sesering mungkin 

untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

pengunjung. 

e. Memberikan dampak positif bagi pengalaman pengunjung melalui 

kegiatan pemanduan wisata dan interpretasi yang baik. 

Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017) menjelaskan bahwa 

terdapat sebuah teknik dalam mengatur pengunjung, berikut 

penjelasannya:  

a. Marketing and information provision 

1) Mengurangi promosi pada saat ramai (peak times) dan meminta 

pada stasiun radio lokal untuk menginformasikan bahwa atraksi 

tersebut mendekati kapasitas/hampir penuh.  

2) Mendorong pengunjung agar datang saat low season. 

3) Mempromosikan atraksi alternatif dan memastikan bahwa pusat-

pusat informasi wisatawan membuat pengunjung sadar akan 

berbagai macam atraksi yang tersedia. 

4) Menargetkan segmen pasar yang spesifik.  

b. Influencing on-site behavior 

1) Menyediakan fasilitas pusat informasi wisatawan. 

2) Memberikan signpost, poin-poin informasi pada setiap rute yang 

harus dilalui dengan jelas. 

3) Memberikan panduan berupa buku atau orang yang dapat 

menjelaskan atraksi yang sedang dinikmati 
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4) Memberlakukan sistem penutupan sementara, akses terbatas 

menggunakan tali sebagai alat pembatas, sistem satu arah dan 

melakukan penyebaran pengunjung ke daerah-daerah kurang 

sensitif. 

5) Memberlakukan pembelian tiket yang dijadwalkan atau 

memberlakukan sistem reservasi. 

6) Memberlakukan sistem antrian. 

7) Memberikan penjadwalan waktu yang berbeda untuk setiap 

zona yang dilalui oleh pengunjung. 

8) Mengelola fasilitas tempat parkir agar ketika pengunjung tiba, 

dapat langsung diarahkan menuju lobby atau langsung ke lokasi 

atraksi. 

9) Menyediakan fasilitas shuttle bus untuk pengunjung yang 

mungkin memarkirkan kendaraan jauh dari lokasi atraksi.  

 

9. Definisi Pemandu Wisata 

Menurut Kementerian Pariwisata (2018), pemandu wisata adalah 

orang yang bertugas memberikan penjelasan dan bimbingan kepada 

wisatawan, serta melayani atau membantu apa yang menjadi kebutuhan 

wisatawan. 

Jumail (2018, hal. 4) menjelaskan secara etimologi, pemandu 

wisata atau pramuwisata berasal dari Bahasa Inggris yaitu tour guide, 

yang terdiri dari dua kata yaitu tour dan guide. Tour memiliki arti suatu 

perjalanan yang bertujuan untuk bersenang-senang di beberapa kota, 
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negara yang berbeda, dan lain sebagainya yang dikunjungi. Guide 

memiliki arti pemanduan/petunjuk. Oleh karena itu, pemandu wisata 

dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan pemanduan dalam 

suatu perjalanan wisata. 

Mancini (2001, hal. 4) mendefinisikan pemandu wisata sebagai 

berikut: 

A tour guide is someone who takes people on sightseeing 

excursions of limited duration. 

 
Pemandu wisata adalah seseorang yang mengajak wisatawan 

berjalan-jalan dalam waktu yang singkat. 

 

10. Tipe Pemandu Wisata 

Menurut Mancini (2001, hal. 4), pemandu wisata dibagi menjadi 

tujuh tipe yaitu: 

a. On-site guide melakukan pemanduan selama satu atau beberapa jam 

di lokasi yang spesifik, seperti bangunan bersejarah, taman bermain. 

b. Docent merupakan seorang pemandu yang khusus melakukan 

pemanduan di museum. 

c. City guide memberikan pemanduan tentang informasi lengkap dan 

keistimewaan dari sebuah kota. Pemanduan dapat dilakukan dari 

dalam motorcoach atau dengan berjalan kaki. 

d. Driver guide melakukan pemanduan sambil mengendarai sebuah 

kendaraan.  
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e. Personal atau private guide melakukan pemanduan secara khusus 

untuk seorang wisatawan atau satu kelompok tertentu. 

f. Specialized guide merupakan seorang pemandu yang memiliki 

keahlian khusus yang unik, sebagai contoh menyelam, mendaki, dan 

lain-lain. 

g. Step-on guide merupakan seorang pemandu wisata yang bekerja 

secara lepas (freelance). 

 

11. Fungsi/Peran Pemandu Wisata 

Menurut Kementerian Pariwisata (2018), fungsi/peran pemandu 

wisata adalah sebagai berikut: 

a. Membimbing perjalanan bersama wisatawan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sesuai dengan tugas pramuwisata. 

b. Memberikan informasi, bila perlu menjadi penerjemah mengenai 

perjalanan secara keseluruhan khususnya mengenai daya tarik wisata 

yang dikunjungi. 

c. Memperkenalkan hal-hal yang dirasakan baru bagi wisatawan atau 

yang perlu diketahui serta dijumpai selama perjalanan. 

d. Memberikan saran kepada wisatawan untuk melakukan sesuatu 

tindakan atau kegiatan yang mungkin timbul dan ada sangkut 

pautnya dengan perjalanan yang sedang dipandunya. 
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12. Definisi Kebudayaan  

Menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, definisi kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.  

Rossi (2017) mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut: 

Culture encompasses religion, food, what we wear, how we wear it, 
our language, marriage, music, what we believe is right or wrong, how 
we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with loved ones, 
and a million other things. 

 
Budaya meliputi agama, makanan, bahasa, pernikahan, musik, keyakinan 

manusia, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan manusia. 

Menurut Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 306), definisi 

kebudayaan adalah sebagai berikut: 

The practices of a society; its customary beliefs, social roles, and 

material objects. 

Kebudayaan merupakan praktek-praktek di dalam masyarakat meliputi 

kepercayaan adat, peran sosial, dan obyek material. 

Di samping itu, menurut Koentjaraningrat (2009, hal. 146), 

kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Koentjaraningrat 

(2009, hal. 165) juga menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki tujuh 

unsur yang meliputi:  

a. Bahasa  

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia 

untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, 

lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan 
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menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya 

atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri 

dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan 

sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk 

masyarakat.  

b. Sistem Organisasi Sosial 

Sistem organisasi kemasyarakatan merupakan sistem yang muncul 

karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai 

makhluk yang paling sempurna namun tetap memiliki kelemahan dan 

kelebihan masing-masing antar individu sehingga timbul rasa utuk 

berorganisasi dan bersatu. Contoh dari sistem organisasi 

kemasyarakatan adalah kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, 

sistem kenegaraan, serta sistem kesatuan hidup. 

c. Sistem Pengetahuan  

Sistem pengetahuan merupakan sistem yang terlahir karena setiap 

manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda sehingga 

memunculkan sesuatu yang berbeda pula, sehingga perlu 

disampaikan agar yang lain juga mengerti. Sistem pengetahuan terdiri 

dari pengetahuan akan alam, flora dan fauna, zat dan bahan mentah, 

waktu, ruang, bilangan, tubuh manusia, serta perilaku antar sesama 

manusia. 

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan sistem yang timbul 

karena manusia menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru 
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agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia 

dengan makhluk hidup yang lain. Contoh dari sistem peralatan hidup 

dan teknologi antara lain alat-alat produksi, distribusi, konsumsi; 

peralatan komunikasi; peralatan konsumsi dalam bentuk wadah; 

pakaian dan perhiasan; makanan, minuman, dan jamu-jamuan; alat 

transportasi; tempat berlindung dan perumahan; serta senjata. 

e. Sistem Mata Pencaharian  

Sistem mata pencaharian terlahir karena manusia memiliki hawa 

nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Sistem 

mata pencaharian terdiri dari berburu dan mengumpulkan makanan, 

bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. 

f. Sistem Religi  

Sistem religi merupakan kepercayaan manusia terhadap adanya Sang 

Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa ada zat yang 

lebih dan Maha Kuasa. Sistem religi terdiri dari sistem kepercayaan, 

sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan 

upacara keagamaan. 

g. Kesenian  

Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia juga memerlukan sesuatu 

yang dapat memenuhi kebutuhan psikis seseorang sehingga lahirlah 

kesenian yang dapat memuaskan. Kesenian meliputi seni 

patung/pahat, relief, seni lukis dan gambar, rias, vokal, musik, 

bangunan, kesusasteraan, dan drama. 
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13. Sejarah Betawi 

Menurut Jakarta Tourism (2015), Jakarta sebagai ibukota negara 

Indonesia telah menjadi pusat dari mengalirnya para pendatang baru, 

baik dari seluruh penjuru nusantara maupun dunia. Pada abad ke-2, 

terdapat sebuah kerajaan yang bernama Slakanagara yang didirikan oleh 

Aki Tirem. Kerajaan tersebut berdiri di tepi sungai Warakas, Jakarta 

Utara. Aki Tirem mengangkat menantunya yang bernama Dewawarman 

untuk menjadi raja. Pada abad ke-5, Fa Shien yang merupakan seorang 

pelawat asal Tiongkok mencatat kegiatan komunitas masyarakat yang 

mendiami daerah aliran sungai Ciliwung. Orang-orang inilah yang 

kemudian disebut sebagai manusia proto Melayu Betawi. Oleh karena 

itu, etnik Betawi diduga sebagai penduduk pertama yang menduduki 

kawasan Jakarta sejak abad ke-2. 

Para pendatang tersebut membawa serta adat istiadat dan tradisi 

budaya yang dimiliki yang kemudian terlebur menjadi satu dengan 

budaya dan kesenian yang dibawa oleh pendatang lainnya. Bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Melayu dan bahasa 

Portugis yang pada saat itu selama lebih dari satu abad telah 

menyebarkan kekuasaannya di Indonesia. Jakarta dapat disebut pula 

sebagai “panci pelebur” karena banyak budaya dan kesenian dari segala 

penjuru negeri bertemu dan saling memengaruhi satu sama lain yang 

membentuk suatu identitas baru yaitu masyarakat Betawi. 

Suku Betawi merupakan hasil percampuran dari unsur-unsur 

budaya lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa persamaan antara seni 
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budaya Betawi dengan seni budaya daerah atau negeri lain. Bagi 

masyarakat Betawi, seni budaya yang telah tumbuh dan berkembang 

sudah menjadi identitas diri sehingga masyarakat Betawi tidak 

mempermasalahkan mengenai asal usulnya. 

14. Seni dan Budaya Betawi 

Menurut Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 12), budaya Betawi 

merupakan budaya mestizo atau sebuah campuran budaya dari beragam 

etnis. Sejak zaman Hindia Belanda, Batavia (kini Jakarta) merupakan ibu 

kota Hindia Belanda yang menarik pendatang dari dalam dan luar 

nusantara. Budaya Betawi banyak menyerap budaya luar, seperti budaya 

Arab, Tiongkok, India dan Portugis. Dalam bidang kesenian, misalnya, 

orang Betawi memiliki seni Gambang Kromong yang berasal dari seni 

musik Tionghoa, Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, 

Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis-Arab dan Tanjidor yang 

berlatarbelakang dari Belanda. Berikut merupakan seni dan budaya 

Betawi, antara lain: 

a. Pakaian Adat 

Menurut Jakarta Tourism (2017), pakaian adat untuk pria Betawi 

adalah pakaian adat berupa tutup kepala (destar) dengan jas yang 

menutup leher yang digunakan sebagai setelan celana panjang, 

dilengkapi dengan kain batik yang dilingkari pada bagian pinggang 

dan sebilah belati yang diselipkan di depan perut. Untuk para wanita 

Betawi, memakai baju kebaya, selendang panjang yang menutup 

kepala serta kain batik. Secara rinci, menurut Muhasyim dan Solihin 
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(2011, hal. 74), pakaian adat Betawi terdiri dari berbagai jenis baik 

untuk pria maupun wanita yaitu: 

1) Pakaian adat Betawi sehari-hari untuk pria 

Pakaian adat Betawi yang digunakan oleh kaun pria terdiri atas 

baju koko (Sadariah) berwarna polos dan celana batik panjang 

dengan pilihan warna putih, cokelat dan hitam dalam motif-

motifnya, sarung pelekat dan peci. 

2) Pakaian adat Betawi sehari-hari untuk wanita 

Untuk perempuan Betawi, pakaian adat yang digunakan sehari-

hari terdiri atas baju kurung lengan pendek, kain batik dengan 

corak geometrik berwarna cerah, dipadukan dengan kerudung 

berupa selendang dengan warna senada dengan warna baju 

kurung yang dikenakan. 

3) Pakaian pengantin pria 

Pakaian pengantin pria Betawi banyak dipengaruhi oleh berbagai 

adat antara lain Arab, Cina, Melayu, Barat. Pakaian adat Betawi 

yang digunakan saat pernikahan disebut Dandanan Care Haji. 

Pakaian ini meliputi jubah dan tutup kepala. Jubah terbuat dari 

bahan beludru berwarna cerah. Jubah bagian dalamnya terbuat 

dari kain berwarna putih yang halus. Penutup kepala terbuat dari 

sorban yang disebut alpie. Sebagai pelengkap digunakan 

selendang yang bermotif benang emas atau manik-manik 

berwarna cerah. Agar serasi, pengantin pria pernikahan adat 

Betawi menggunakan sepatu pantofel. 
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4) Pakaian pengantin wanita 

Pengantin wanita menggunakan pakaian adat yang disebut 

Dandanan Care None Pengantin Cine. Baju yang digunakan 

adalah blus bergaya Cina berbahan satin yang berwarna cerah. 

Bawahannya menggunakan rok yang disebut kun yang berwarna 

gelap dengan model duyung. Warna yang sering digunakan 

adalah hitam atau merah hati. Sebagai pelengkap bagian kepala 

dikenakan kembang goyang bermotif burung hong dengan 

sanggul palsu dilengkapi cadar di bagian wadah. Pada bagian 

sanggul dihiasi juga dengan bunga melati yang disebut roonje dan 

sisir. Perhiasan lain yang digunakan adalah kalung lebar, gelang 

listring dan hiasan teratai manik-manik yang dikalungkan di 

bagian dada, serta selop dengan model perahu sebagai alas kaki. 

b. Bahasa  

Menurut Jakarta Tourism (2017), bahasa Betawi merupakan 

campuran dari bahasa Melayu asli dengan pemakaian beberapa kata-

kata dari bahasa Sunda, bercampur lagi dengan kata-kata dari bahasa 

Jawa, Cina, India, Arab bahkan juga dari bahasa Belanda. Menurut 

Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 9), sifat campur-aduk dalam 

dialek Betawi adalah cerminan dari kebudayaan Betawi secara 

umum yang merupakan hasil perkawinan dari berbagai macam 

kebudayaan baik yang berasal dari daerah lain di nusantara maupun 

kebudayaan asing. Dialek Betawi terbagi menjadi dua jenis yaitu 

dialek Betawi tengah dan dialek Betawi pinggir. Dialek Betawi 
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tengah umumnya berbunyi ‘e’ sedangkan dialek Betawi pinggir 

adalah “a”. Dialek Betawi tengah seringkali dianggap sebagai dialek 

Betawi sejati karena berasal dari tempat bermulanya kota Jakarta, 

yaitu daerah perkampungan Betawi di sekitar Jakarta Kota, Sawah 

Besar, Tugu, Cilincing, Kemayoran, Senen, Kramat, hingga batas 

paling selatan di Mester (Jatinegara). Dialek Betawi pinggiran mulai 

dari Jatinegara ke Selatan, Condet, Jagakarsa, Depok, Rawa Belong, 

Ciputat hingga ke pinggir selatan hingga Jawa Barat. Contoh penutur 

dialek Betawi tengah adalah Benyamin S., Ida Rohayi dan Aminah 

Cendrakasih sedangkan contoh penutur dialek Betawi pinggiran 

adalah Mandra dan Pak Tile. 

c. Seni Suara dan Seni Musik 

Menurut Jakarta Tourism (2017), masyarakat Betawi juga menyerap 

jenis musik dari berbagai ras, seperti Kolonial Portugis, Belanda, 

Arab dan pedagang India, termasuk juga dari lingkungan terdekatnya 

yaitu Jawa barat dan tengah, yang kesemuanya memperkayanya. 

Instrumen musik yang digunakan adalah terompet dari Sunda dan 

drum. Suku Betawi juga mengadopsi trombon dan gitar dari Eropa 

dan instrumen Cina lainnya. Pengaruh yang kuat dari Portugis 

menjadikan musik bergenre keroncong menjadi musik masyarakat 

Jakarta. Seiring berjalannya waktu, terciptalah Tanjidor, yang 

menggunakan trombon, piston tenor dan klarinet. Macam-macam 

musik tradisional Betawi yang lainnya, yaitu Gambang Rancag, 

Rebana, Gamelan Topeng, Orkes Samrah, Gambang Kromong dan 
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Marawis. Beberapa contoh tambahan dikemukakan oleh Muhasyim 

dan Solihin (2011, hal. 34) antara lain Orkes Gambus, Rebana 

Ketimpring, Rebana Biang, Rebana Ngarak, Rebana Maulid, Rebana 

Burdah, Gamelan Ajeng dan Keroncong Tugu.  

d. Tarian  

Menurut Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 18), seni tari Betawi 

merupakan perpanduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang 

ada di dalamnya. Contohnya tari Topeng Betawi, Yapong yang 

dipengaruhi tari Jaipong Sunda, Cokek, dan lain-lain. Pada awalnya 

seni tari Betawi memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari 

Yapong dengan kostum penari khas pemain opera Beijing. Menurut 

Jakarta Tourism (2017), macam-macam tarian Betawi antara lain tari 

Cokek, tari Zapin, tari Samrah, tari Topeng, tari Pencak Silat, Tari 

Yapong, tari Belenggo Betawi, tari Lenggang Nyai dan tari Uncul. 

Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 18) memberikan beberapa contoh 

tambahan seni tari Betawi, antara lain tari Jaipong, tari Belenggo 

Rebana, tari Belenggo Ajeng, tari Lenggo Jingke, tari Sawo Matang, 

tari Musalma, tari Mamira, tari Baying-Baying, tari Jali-Jali, tari 

Cendrawasih, tari Lipet Gandes, tari Topeng Tunggal, tari Enjot-

Enjotan, tari Gegot, tari Topeng Cantik, tari Topeng Putri, tari 

Topeng Ekspresi, tari Kang Aji, tari Ngarojeng, tari Doger Amprok, 

tari Gitek Balen, dan tari Betawi. 
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e. Cerita Rakyat 

Menurut Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 18), cerita rakyat yang 

berkembang di Jakarta selain Si Pitung adalah serial Jagoan Tulen 

atau Si Jampang. Cerita rakyat betawi mengisahkan jawara-jawara 

Betawi baik dalam perjuangan maupun kehidupannya yang dikenal 

“keras”. Selain mengisahkan jawara atau pendekar dunia persilatan 

juga dikenal cerita Nyai Dasima yang menggambarkan kehidupan 

zaman colonial. Cerita lainnya adalah Mirah dari Marunda, Murtado 

Macan Kemayoran, Juragan boing dan lainnya. 

f. Sastra 

Menurut Jakarta Tourism (2017), suku Betawi mengenal sastra lisan 

yang dihasilkan oleh sejumlah penulis sejak abad ke-19. Beberapa 

jenis sastra lisan suku Betawi yaitu Buleng dan Sahibul Hikayat. 

g. Teater 

Menurut Jakarta Tourism (2017), teater tradisional Betawi 

merupakan pertunjukkan yang membawakan lakon. Lakon Betawi 

dibagi menjadi dua yaitu lakon dengan tutur kata dan lakon tanpa 

tutur kata. Contoh lakon dengan tutur kata adalah Wayang dan 

Lenong. Contoh lakon tanpa tutur kata adalah Ondel-Ondel, Tonil 

Samrah dan Wayang Wong. Beberapa tambahan contoh teater 

dikemukakan oleh Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 12), antara lain 

Lenong Betawi, Lenong Denes, Lenong Preman, dan Tonil Samrah. 

1) Menurut Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 34), ondel-ondel 

adalah salah satu bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering 
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ditampilkan dalam pesta rakyat. Ondel-ondel memerankan leluhur 

atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau 

penduduk suatu desa. Ondel-ondel merupakan boneka besar 

dengan tinggi sekitar 2,5 meter dengan garis tengah ±80 cm, 

dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan sedemikian rupa 

sehingga mudah dipikul dari dalam. Bagian wajah berupa topeng 

atau kedok dengan rambut kepala yang terbuat dari ijuk. Wajah 

ondel-ondel pria biasanya dicat berwarna merah dan yang wanita 

berwarna putih. Semula ondel-ondel berfungsi sebagai penolak 

bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Dewasa ini 

ondel-ondel digunakan untuk menambah semarak pesta rakyat 

atau penyambutan tamu terhormat. 

h. Senjata 

Menurut Jakarta Tourism (2017), orang Betawi mengenal beberapa 

jenis senjata tradisional yaitu badik, parang atau golok, erik, tombak, 

toya dan cabang. Menurut Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 18), 

senjata khas suku Betawi adalah bendo atau golok dengan sarung 

yang terbuat dari kayu. 

i. Seni Rupa 

Menurut Jakarta Tourism (2017), beberapa seni rupa yang terdapat 

dalam kebudayaan Betawi antara lain: 

1) Ragam hias yang biasa disebut dekorasi Betawi memiliki 

permainan geometri. Geometri sebagai dasar arsitektur, ragam 

hias dan juga simbol. 
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2) Hiasan pesta di Betawi banyak terbuat dari daun-daun, kertas 

minyak dan buah-buahan. Biasanya menghiasi makanan, 

perkawinan dan khitanan. 

3) Batik Betawi memiliki filosofi sebagai keseimbangan alam 

semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Batik 

yang disenangi di Betawi adalah corak pesisiran, seperti 

pekalongan, Lasem, Cirebon dengan warna-warna mencolok. 

Sementara motif-motif batik yang disukai adalah jamblang, 

babaran kalengan, jelamprang, 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. 

Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang 

motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Bahan kainnya berupa 

sutera, ATBM, prima, primis dan dobi. Di samping itu, menurut 

Muhasyim dan Solihin (2011, hal. 73), motif batik dari Betawi 

terbagi menjadi beberapa jenis di antaranya yaitu Ondel-Ondel, 

Nusa Kelapa, Ciliwung Rasamala, dan Salakanegara. Motifnya 

lebih banyak bercirikan khas Betawi seperti alat musik Tanjidor, 

Gambang Kromong, Ondel-Ondel, kota kuno. Ciri khas dari kain 

betawi yaitu kain sarung dengan menonjolkan motif tumpal yaitu 
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bentuk geometris segitiga sebagai barisan yang memagari bagian 

kepala kain dan badan kain. Saat dikenakan motif tumpal harus 

ada di bagian depan. Motif burung Hong juga masuk dalam ciri 

khas batik Betawi sebagai perlambang kebahagiaan. 

j. Rumah Adat 

Menurut Jakarta Tourism (2017), rumah kebaya merupakan sebuah 

nama rumah adat suku Betawi. Rumah ini disebut rumah kebaya 

dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat 

dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut 

terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah rumah 

ini memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan 

menjadi tempat bersantai keluarga. Hal ini dimaksudkan agar rumah 

terasa lebih luas, rumah ini dapat dibedakan menjadi dua bagian dari 

segi sifatnya, yakni bagian depan bersifat semi publik, sehingga 

setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya rumah tersebut. 

Kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini 

hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik 

rumah. Pada zaman dahulu, masyarakat betawi membuat sumur di 

depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. 

Dinding rumah terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan 

digeser-geser ke tepinya. Tak hanya rumah kebaya, Betawi juga 

memiliki beberapa macam tipologi bentuk rumah adat lainnya 

(menurut Swadarma dan Aryanto, 2013, hal. 32) antara lain rumah 

Joglo, rumah Gudang dan rumah Panggung. Rumah etnik Betawi 
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secara umum memiliki bentuk yang terbuka. Hal ini menandakan 

masyarakat Betawi adalah masyarakat yang terbuka dan siap 

menerima pengaruh dari luar. Sifat keterbukaan tersebut tercermin 

dari pola tata ruang, pola tapak rumah, bentuk bangunan serta detail 

ragam hias yang digunakan. Secara umum, rumah adat Betawi 

setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu paseban yang merupakan 

sejenis serambi terbuka, bangunan inti yang terdiri dari ruang tamu 

dan kamar, serta bagian belakang yang berfungsi sebagai dapur dan 

tempat menyimpan alat-alat rumah tangga. 

k. Upacara Adat 

Menurut Jakarta Tourism (2017), upacara adat Betawi kerap 

dilakukan dalam perayaan-perayaan besar. Berikut beberapa upacara 

adat yang ada di Betawi: 

1) Upacara Masa Kehamilan, merupakan upacara nujuh bulan pada 

masa kehamilan. Makna dari upacara ini adalah untuk 

mendapatkan rasa aman, mensyukuri nikmat Tuhan dan 

memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa serta berharap agar 

anak yang dikandung akan lahir dengan selamat, menjadi anak 

yang beriman dan soleh. Tanggal yang dipilih antara lain 

tanggal 7, 17 dan 27. Upacara ini hanya dilakukan pada anak 

pertama saja. Tahap dalam upacara ini adalah pembacaan surat 

Yusuf dan mandi nujuh bulan dengan air kembang tujuh rupa, 

tujuh helai kain, telur ayam mentah dan minyak wangi (Jakarta 

Tourism, 2017). Upacara dimulai pagi hari sekitar pukul 09.00 
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dan selesai sebelum matahari condong ke barat (Akademi 

Kuliner Indonesia, 2016, hal. 96). 

2) Upacara sunatan. Menurut Akademi Kuliner Indonesia (2016, 

hal. 105), masa pergantian dari usia kanak-kanak menuju pra-

remaja dalam tradisi masyarakat Betawi ditandai dengan ritual 

sunatan. Umumnya, anak lelaki yang sudah berumur tujuh atau 

delapan tahun dianggap sudah saatnya untuk disunat. Menurut 

ajaran Islam bila anak lelaku memasuki akil balig, ia harus 

segera dikhitan atau disunat. Anak yang sudah akil balig tetapi 

belum disunat dianggap shalatnya tidak sah. Diharapkan setelah 

disunat, anak menjadi dewasa dan mampu menjaga diri dari 

perbuatan yang melanggar agama dan adat kesopanan di 

masyarakat. Menurut Jakarta Tourism (2017), upacara ini 

berlangsung dalam tiga tahap yaitu pengantin sunat 

mengendarai kuda diiringi barisan rebana dan pencak silat pada 

sore hari mengitari kampung. Pagi esok harinya dimandikan dan 

selanjutnya disunat. 

3) Perkawinan. Menurut Akademi Kuliner Indonesia (2016, hal. 

75), pernikahan Betawi selalu membutuhkan persiapan khusus, 

mulai dari tat arias, pesta, hingga hidangan yang disajikan. 

Tujuan pernikahan Betawi adalah memenuhi kewajiban mulia 

dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dituntut kepada setiap umat 

ketika sudah dewasa dan memenuhi syarat menikah. Alasan ini 

membuat prosesi pernikahan adat Betawi sangat kental dengan 
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nuansa Islami karena mayoritas masyarakatnya menganut agama 

Islam. Secara umum, pernikahan masyarakat Betawi dimulai 

saat calon pengantin pria mencari tahu calon pengantin wanita 

hingga tahap wanita sebagai istri dibawa ke rumah pengantin 

pria. Tahap tersebut meliputi Ngedelengin, Negesin, Ngelamar 

dan Tunangan, dan puncaknya adalah pernikahan. Menurut 

Jakarta Tourism (2017), kebanyakan masyarakat Betawi 

menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga 

karena ada kepercayaan masyarakat dimana perkawinan dengan 

orang luar kurang dibenarkan dan dapat menimbulkan 

malapetaka. 

4) Kematian. Menurut Akademi Kuliner Indonesia (2016, hal. 

110), dalam tradisi Betawi upacara yang paling pungkas yang 

berhubungan dengan lingkar kehidupan adalah upacara 

kematian atau penguburan. Urutan dari upacara ini adalah 

menyiapkan pemakaman, tahlilan dan selamatan, dan haul. 

Menurut Jakarta Tourism (2017), penyelenggaraan upacara yang 

berkaitan dengan perawatan orang meninggal sampai 

penguburannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Apabila yang 

meninggal seorang pria maka hanya kaum pria saja yang 

mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kaum wanita tinggal di 

rumah dan menyiapkan sedekahan untuk acara tahlil yang 

diadakan pada malam pertama sampai malam ketujuh dan 

dilanjutkan pada malam keempat puluh. 
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5) Upacara Baritan atau Babarit. Menurut Jakarta Tourism (2017), 

upacara ini ditujukan sebagai sarana penyampaian ucapan 

terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas berkah yang telah 

dilimpahkan, terutama yang menyangkut hasil panen. 

l. Kuliner 

Menurut Akademi Kuliner Indonesia (2016, hal. 27), kuliner Betawi 

mengalami akulturasi dari berbagai kebudayaan lain seperti India, 

Cina, Arab, Belanda dan Portugis. Etnis lokal seperti Jawa dan 

Sunda pun ikut memberi warna dan memperkaya ragam kuliner 

Betawi. Kuliner Betawi yang bersantan diperkenalkan oleh pedagang 

Gujarat dari India. Bumbu rempah seperti jintan, kapulaga, cengkih, 

dan kayu manis dibawa oleh etnis Arab. Bahan makanan khas Barat 

seperti susu, margarin, dan keju adalah pengaruh dari Eropa. Seperti 

di daerah lain, fungsi makanan Betawi dibedakan menjadi kelompok 

makanan sehari-hari dan kelompok makanan untuk peristiwa khusus 

meliputi makanan pokok dan lauk pauknya.  

1) Makanan Sehari-hari Betawi 

Makanan sehari-hari masyarakat Betawi antara lain nasi uduk, 

nasi ulam, bubur ase, sup betawi (sup kambing), asinan, sayur 

asem, soto mi, soto betawi, soto tangkar, sate asem, sate lembut, 

pecak gurame, gabus pucung, sayur besan, kue kelen, andepite, 

lapis legit, semur jengkol, dan laksa. 
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2) Kudapan Betawi 

Beberapa macam kudapan khas Betawi antara lain kue pepe, kue 

bugis, kue abug, ketan urap, gemblong, kue sengkulun, alie 

bagente, kerak telur, rangi, pancong, kue ape, kue dongkal, 

emping melinjo, dan sirpe. 

3) Minuman khas Betawi 

Minuman khas Betawi antara lain es selendang mayang, es doger, 

kopi jahe, dan bir pletok. 

4) Kuliner Upacara Pernikahan Adat Betawi 

Berikut merupakan sajian kuliner wajib di pernikahan adat 

Betawi antara lain kue bolu lapis, kue bugis, jeruk, pisang raja, 

sirih, roti tawar, sirop merah, beras, beras ketan, ayam hidup, 

daging sapi mentah, daging kambing mentah, ikan mas segar, 

sayur mayur segar, bumbu dapur, lapis legit, kue pepe, ketan 

putih (uli), ketan kuning, opor ayam atau ayam bekakak bumbu 

opor, semur daging bulat, pesmol ikan bandeng, perkedel 

kentang, serundeng, sambal goreng pengantin, sambal godog, 

selada dan kol, acar mentimun, dodol, geplak, wajik, kue 

keranjang, kurma, manisan, pacar cina, bika ambon, roti buaya, 

gurami gabus pucung, tape, sagon bakar, nasi kebuli, semur 

jengkol, gulai buncis, dan bir pletok. 

5) Kuliner Upacara Nujuh Bulanan dan Kelahiran 

Kuliner Upacara Nujuh Bulanan dan Kelahiran terdiri dari rujak, 

kue cerorot, kue andepite, ongol-ongol, kue ku, kue bujang 
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selimut, kue sirpe, kue bugis, kue mangkok, kue talam, delima 

merah, jeruk bali, kue pisang, kue dadar gulung, kue apem, telur 

ayam rebus, nasi putih, sambal buncis, sambal kol, sambal 

kentang, semur daging, dodol, wajik, uli, serundeng, semua 

daging, ikan pesmol, acar kuning, emping, dan pisang. 

6) Kuliner Upacara Sunatan 

Kuliner Upacara Sunatan terdiri dari bekakak ayam, nasi kuning, 

buah-buahan, pisang raja, kelapa, beras, dodol, wajik, dan uli. 

7) Kuliner Upacara Kematian & Pemakaman 

Kuliner Upacara Kematian & Pemakaman terdiri dari nasi 

begane, tumis kering ayam cincang, sayur asem, ikan asin gabus, 

dadar gule, ketan urap sambal kacang, kacang rebus, pisang uli 

atau pisang nangka rebus, nasi ulam, telur balado, sambal, nasi 

uduk, semur tahu, semur jengkol, ketupat sayur laksa, sayur 

godog pepaya muda, sate pentul atau sate lembut, nasi kebuli, 

pacri, nasi berkat, semur daging, ikan pesmol, perkedel, acar 

kuning, emping, dan buah. 

8) Rempah-Rempah khas Betawi 

Rempah-rempah yang digunakan dalam masakan Betawi sangat 

bervariasi antara lain keluwek, asam Jawa, cabai, merica putih, 

merica hitam, adas, jintan, pekak, kapulaga, cengkih, ketumbar, 

dan kayu manis. Selain itu, terdapat juga bumbu masak yang 

sudah langka yang dipakai untuk meracik jamu khas Betawi 

antara lain botor, tai angin, kedaung, dan temu manga. 
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m. Peralatan Masak dan Makan 

Menurut Akademi Kuliner Indonesia (2016), ruang makan khas 

Betawi dilengkapi dengan meja persegi empat dan table manner 

yang khas.  

GAMBAR 13 
Ruang Makan Orang Betawi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Detik Travel (2012) 
 

Peralatan makan dan dapur didominasi dari bahan seng.  

GAMBAR 14 
Peralatan Makan Orang Betawi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Detik Travel (2012) 
 

Peralatan dapur yang digunakan sederhana meliputi kompor arang, 

dandang, gentong, kuali dan rantangan didominasi warna merah, 

hijau, dan hitam.  
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GAMBAR 15 
Ruang dan Peralatan Dapur Orang Betawi 

 
Sumber: Detik Travel (2012) 

 

E. Konsep Bisnis 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa masih terdapat gap 

(celah) untuk mendirikan Museum Kuliner Betawi yang berlokasi di Jakarta. 

Museum Kuliner Betawi termasuk dalam klasifikasi attraction dengan tipe 

atraksi budaya. Museum Kuliner Betawi juga termasuk dalam kategori 

museum khusus karena museum ini menyimpan dan menyajikan benda-benda 

koleksi secara khusus pada satu kategori benda koleksi saja, yaitu kuliner 

Betawi. Berdasarkan penyelenggaraanya, Museum Kuliner Betawi 

dikategorikan sebagai museum swasta. Menurut tujuh unsur kebudayaan, 

Museum Kuliner Betawi menampilkan unsur bahasa, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, dan kesenian karena museum ini menyajikan koleksi berbagai 

replika kuliner (makanan) khas Betawi.  

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis memiliki ide untuk 

membangun sebuah museum dengan nama Museum Kuliner Betawi. Koleksi 

utama dari museum ini adalah replika kuliner (makanan) khas Betawi. 

Museum ini akan memberikan pengalaman wisata yang baru dan unik kepada 

pengunjung karena museum ini merupakan jenis museum yang baru dan 
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pertama di Indonesia khususnya Jakarta yang menampilkan koleksi replika 

kuliner (makanan) khas Betawi dimana hal ini tidak dapat ditemukan di 

museum yang lain. Pengunjung dapat melihat replika makanan Betawi sambil 

mendapatkan informasi mengenai makanan yang berkaitan yang ditampilkan 

secara menarik. Replika makanan yang ada di dalam museum ini ditampilkan 

dalam tiga skala ukuran yaitu miniatur, ukuran asli (real size replica) dan 

raksasa (giant size replica). Museum ini juga menampilkan berbagai macam 

diorama, patung, lukisan dan mural tentang tradisi makan adat Betawi, 

peralatan masak dan peralatan makan khas Betawi, serta rempah-rempah 

yang digunakan dalam kuliner Betawi.  

Suasana Betawi dari museum ini juga semakin kental terasa karena 

interior bangunan museum dibuat sedemikian rupa sesuai dengan interior 

rumah adat Betawi lengkap dengan detail ornamen khas Betawi sambil 

diiringi dengan alunan musik Betawi sebagai musik latar. Selain itu, 

karyawan museum juga akan menggunakan bahasa Betawi dalam 

menyapa/berkomunikasi dengan pengunjung sebagai salah satu bentuk 

pelestarian budaya Betawi.  

Museum ini merupakan museum yang dikemas secara interaktif 

sehingga pengunjung dapat berpartisipasi dengan setiap kegiatan yang ada di 

museum dan berinteraksi dengan setiap properti yang ada di museum ini. 

Secara umum, koleksi di dalam Museum Kuliner Betawi dibagi ke dalam 

enam ruangan showcase, yaitu ruang showcase I yang memiliki tema kuliner 

upacara pernikahan Betawi, ruang showcase II bertema kuliner upacara nujuh 

bulanan dan kelahiran, ruang showcase III memiliki tema kuliner upacara 
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sunatan, ruang showcase IV memiliki tema kuliner upacara kematian dan 

pemakaman, ruang showcase V menampilkan diorama dapur Betawi, tradisi 

makan orang Betawi serta rempah-rempah Betawi, dan ruang showcase VI 

yang menampilkan replika ikon kuliner khas Betawi dalam skala ukuran 

raksasa. Setiap zona di dalam museum ini dilengkapi dengan berbagai spot-

spot foto menarik dengan berbagai macam properti di dalamnya, seperti 

replika makanan berukuran raksasa, diorama gerobak makanan, dan masih 

banyak lagi. Setiap properti di dalam spot foto ini boleh dipegang oleh para 

pengunjung sehingga pengunjung bisa menggunakan properti tersebut dengan 

leluasa untuk berfoto.  

Bentuk museum ini sama dengan bentuk museum pada umumnya yang 

akan dilengkapi dengan satu buah ruang serbaguna (multi purpose room) 

yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Untuk menunjang kepuasan 

wisata para pengunjung, Museum Kuliner Betawi juga menyediakan tenaga 

tour guide yang menguasai kebudayaan Betawi sehingga pengunjung dapat 

mendapatkan informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai dunia kuliner 

Betawi.  

Museum Kuliner Betawi juga menyediakan area merchandise yang 

menjual berbagai macam souvenir/merchandise khas Betawi, mulai dari baju, 

gantungan kunci, notebook, mug dan tote bag. Museum Kuliner Betawi 

menerapkan sistem visitor management yang dilakukan dengan mengatur 

visitor flow dimana pintu keluar dan pintu masuk dibedakan dan terdapat sign 

yang jelas sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati keseluruhan 

rangkaian kegiatan dalam museum (interpretasi).  




