
JALAN-JALAN DI KOTA TUA JAKARTA 
27 JANUARI 2008 

 
Hari Minggu 27 Jan 08 kemarin, Reza, Papa-Mamanya, Uda Ivan dan Bundanya ikutan acara 

plesirannya Sahabat Museum ke kota tua Jakarta. Tepatnya disekitar museum Fatahillah, yang 
memang masih banyak bangunan-bangunan antik bersejarah.  

 
Berangkat dari rumah jam 06.15 kita naik mobil kekantor 
Mamanya di Sudirman, dan parkir mobil disana. Perjalanan 
lanjut dengan naik busway ke Kota. Ivan dan Reza seneng 
banget, karena ini pertama kalinya mereka merasakan naik 
busway (kecian deh ya 
☺). 
 
Jam 07.30 kita sudah 
berkumpul didepan 
Gedung Escompto, 

yang foto antiknya ada disebelah kiri ini. Wah, ternyata 
yang berminat ikut acara ini banyak sekali, sampai 400-an 
orang! Tapi acara bisa berjalan tertib lho, menyenangkan 
sekali…. 

 
Tuh lihat, waktu registrasi ulang 
saja antriannya puanjaaang 
banget. Tapi untungnya panitia menyediakan kopi  Starbuck dan juga 
setelah mendaftar kita dapat aqua dan Nasi Ulam 
Misjaya yg ueenak banget, jadi nggak apa-apa 
deh kita nunggu lama sedikit dimulainya acara 
akibat banyaknya peserta yang masih terus 
berdatangan, toh perut sudah ‘aman’.  
 
Sementara itupun kita sudah mulai potret-potret 
karena ada beberapa ‘wong Londo dan serdadu2’ 
yang sengaja mejeng didepan gedung untuk jadi 
model bagi yang suka jepret2. Sepeda2 antik 
yang dipajangpun lucu2, dengan bel yang 
bunyinya ‘ting-tung’ (bukan kring2 seperti 
sepeda biasa) dan ada yang cantik banget 
aksesorisnya berbentuk kuda.  
 
Setelah mengisi perut, rombongan 
diputerkan film jadul tentang 
situasi daerah-daerah di Jakarta 
bikinan tahun 1969. Ternyata film 
ini jadi hal yang menarik lho buat 

Reza, dia heboh banget komentari kereta dan mobil antik 
yang terlihat di film itu☺. Setelah pemutaran film itu, 
rombongan langsung keluar gedung Escompto menuju 
kawasan Kali Besar. Persinggahan pertama adalah gedung 

Chartered Bank of 
India, Australia & 
China yang ciri 
khasnya adalah kubah warna merah diatapnya. Gedung ini 
dibangun mulai tahun 1921. Setelah itu, kita lanjut lagi ke 
tujuan berikutnya: Jembatan Kota Intan, yang dibuat tahun 
1628, dan mungkin tinggal satu-satunya jembatan 
peninggalan masa penjajahan yang masih tersisa di 
Jakarta.  



 
Bagian tengah 
jembatan ini dulunya 
bisa dibuka-tutup 
sehingga perahu dari 
Soenda Kelapa bisa 
melewatinya. Reza dan 
Ivan seneng banget 
lihat jembatan ini. 
Memang jembatan ini 
masih lumayan 

terpelihara baik fisiknya, hanya saja sudah tidak bisa 
dibuka-tutup seperti dulu. Sampai dijembatan ini, 
Ivan dan Reza lumayan cukup cape, mana udara 

panas terik walaupun belum jam 10.00 (karena pemanasan 
global kali ya ;-). Untungnya disini kita berhenti cukup lama, 
karena panitia membagikan minuman dingin, dan kita duduk 
dibawah pohon dulu setelah puas potret-potret. 
 
Setelah itu kita terus berjalan ke 
gedungnya Dasaad Musin (foto 
sebelah kiri), yang mungkin 
buat kita2 enggak asing lah 
nama itu ya. Sayang sekali 
gedungnya sangat tidak 

terurus, dan kita memilih untuk tidak 
masuk kedalam karena anak-anak 
kelihatan kepanasan dan capek sekali, jadi 
kita mau persingkat waktu dg langsung ke 
Musium Fatahillah, tanpa tunggu 
rombongan. 
 
Dimusium Fatahillah kita keliling 
sendiri, karena sudah cukup familier 
dengan gedung ini. Untuk Reza yg 
menarik tuh bentuk bangunannya, 
pintunya dan lemarinya yg gede2 
banget, dan senjata2 jaman dulu. Kalo 
Ivan pingin lihat penjara bawah 
tanahnya. Setelah puas keliling, kita 
pulang, naik busway lagi deh!....     

SA   
 

 


