
MENILIK WISATA SEJARAH MONUMEN NASIONAL 
DI IBUKOTA 

JAKARTA - Hampir seluruh masyarakat 
Indonesia sangat familiar dengan 
Monumen Nasional (MONAS). Bahkan 
seluruh warga Jakarta meyakini 
jika Monas bukan hanya sekedar 
kebanggaan kota Jakarta, akan tetapi 
Monas sudah menjadi ikon Indonesia. 
Monas kini menjadi satu lokasi tempat 
wisata dan juga pusat pendidikan bagi 
warga Jakarta dan sekitarnya.Sudah 
tentu ada banyak hal menarik bisa Anda 
lihat di dalam monumen nasioanl.
“Saya seneng sih mengajak anak-anak 
untuk menghabiskan liburan sekolah 
ke tempat wisata yang gaterlalu jauh 
dari tempat tinggal. Apalagi monas ini 
kan juga bisa buat tempat mengenal 
sejarah Indonesia, jadi sangat-sangat 
bermanfaat banget karena anak-
anak  bisa berlibur sekalian belajar.” 
kata Anisa, ibu dua anak yang sedang 
berkunjung ke Monas, Kamis (3/1).
Sejarah berdirinya tugu monas di awali 
pada tahun 1949, dimana keadaan 
nasional mulai membaik. Di tahun 
itulah Belanda yang masih sangat 
bernafsu mencengkeram kembali 
bumi Indonesia telah mengakui 
kedaulatan negara Indonesia. Karena 
telah memperoleh pengakuan itu, 
ibukota negara dikembalikan ke pusat, 
Jakarta. Sekembalinya ke Istana Merdeka, 

Presiden Soekarno teringat akan kebesaran 
bangsa Indonesia. Dalam pikiran Presiden saat itu, 
monumen peringatan ini akan menjadi pengingat 

dan penyemangat bagi generasi mendatang. 
Monumen yang ditinggalkan haruslah sama 

megahnya dengan Menara Eiffel di Paris, 
Perancis atau tugu-tugu lain di ibukota 
negara kuat kala itu. Pembangunan Tugu 

Monas terdiri dari beberapa 
tahapan. Tugu Monas dibuat 
dengan konsep lingga-yoni. 
Lingga dan yoni merupakan 
bagian bangunan yang 
melambangkan kebudayaan 
Indonesia. Lingga-yoni 
hampir sama dengan ying 
dan yang di China. Lingga 
merupakan lambang dari 
energi positif yang dirupakan 
dengan alu pada alat penumbuk 
padi. Yoni merupakan 
bagian cawan yang menjadi 
alas tempat lingga berada. 
Yoni ini melambangkan 
energi negatif yang biasa 
diberikan oleh para wanita. 
Yoni juga bisa disamakan 
dengan lesung sebagai tempat 
menumbuk padi tradisional. 
Lingga dan yoni ini saling 
melengkapi, saling terikat 
dan ketergantungan. Sama 
seperti sejarah Indonesia 
yang panjang. Semua rentetan 
peristiwanya bernilai dan 

memiliki hubungan ketergantungannya. 

Museum Sejarah
Menariknya masih ada bagian Museum 
Sejarah Perjuangan Nasional berupa 
Museum Nasional dengan tinggi ruangan 
mencapai 8 meter. Luas museum bisa 
mencapai 80x80meter. Museum ini 
merupakan salah satu museum sejarah 
terlengkap skala nasional. Terdapat 51 
diorama di dalam museum sejarah nasional 
ini. Anda dapat mengetahui sejarah lengkap 

Indonesia. Mulailah perjalanan dari bagian 
timur laut di ruang museum lalu bergeraklah 

ke kanan hingga menyelesaikan diorama.
Diorama sejarah Indonesia ini 
memberitahukan kepada pengunjung 
perkembangan keadaan Indonesia secara 
kronologis dan lengkap. Anda akan mulai 
diberitahu bagaimana keadaan Indonesia 
pada zaman pra sejarah kemudian 
berlanjut ke zaman kerajaan yang sempat 
membesarkan nama Indonesia. Diorama 
ini mengakhiri perjalanan Indonesia 
sampai pasca kemerdekaan era orde baru.

MUSEUM TAMAN 
PRASASTI, 
WISATA UNIK 
NAN AESTHETIC 
SAMBIL BELAJAR 
SEJARAH
Kadang  kita  merasa bosan dengan 
destinasi wisata kita yang itu –itu saja, 
pergi ke pantai, ke gunung, hanya  
melihat keindahan alam. Terkadang  kita 
juga butuh pergi ke tempat wisata yang 
sedikit berbeda, tempat wisata yang unik  
dan memberikan kita kesan menarik 
tersendiri. Mungkin kita bisa coba pergi 
ke museum. Di jakarta ada banyak sekali 
museum yang bisa kita kunjungi yang 
menyimpan begitu banyak pelajaran 
sejarah di dalam nya. Tapi ada satu 
museum yang terkesan berbeda, yaitu 
museum taman prasati yang terletak di 
Jalan Tanah Abang No. 1, Jakarta Pusat. 
Museum Taman Prasasti adalah sebuah 
museum cagar budaya peninggalan 
masa kolonial Belanda yang di bangun 
pada tahun 1795. Yang membedakan 
museum ini dengan museum lainnya 
adalah semula museum ini adalah sebuah 
pemakaman umum bernama Kebon Jehe 
Kober, yang diperuntukan untuk mereka 
yang beragama nasrani dan tokoh –tokoh 
Belanda. Museum ini diresmikan pada 
tahun 1977 oleh gubenur DKI Jakarta Ali 

Sadikin. Museum prasasti memiliki keunikan 
sendiri yang mebuat kita tertarik dan merasa 
wajib untuk mengunjunginya. Keunikan 
museum ini adalah wisata yang disajikannya 
terkesan mistis nan penuh dengan sejarah. 
Taman Prasasti ditata dengan konsep terbuka. 
Di lokasi seluas 1,2 hektar, pengunjung bisa 
melihat beragam koleksi nisan, patung, dan 
juga makam dengan desain khas Eropa. 
Semuanya diambil dari peninggalan Belanda 
semasa penjajahan. Museum ini menawarkan 
banyak cerita sejarah tokoh – tokoh terkenal 
semasa Pemerintahan Belanda dan juga dari 
Indonesia. Salah satunya adalah makam 
keluarga A.J.W Van Delden, yang berbentuk 
seperti rumah. Van Delden sendiri diketahui 
pernah menjadi Ketua Perdagangan 
VOC dan juru tulis di Indonesia Timur.
Museum Taman Prasasti ini juga cocok 
buat yang suka pergi ke tempat –tempar 
mistis, karena ini memang dulu adalah 
bekas pemakaman. Nuansa ‘dark’ juga begitu 
menyelimuti museum ini yang memberikan 

kesan lebih menyeramkan. Dark tourism 
sendiri merupakan salah satu konsep wisata 
alternatif yang menghadirkan obyek, atraksi 
serta pameran yang bernuansa kematian, 
duka, kesuraman dan penderitaan. Walau 
terkesan sedikit menyeramkan dan penuh 
cerita mistis, museum taman prasasti ini 
tetap lumayan ramai di kunjungi masyarakat 
lokal dan wisatawan . Karena memang 
disini hanya ada batu nisan nya saja tidak 
ada tulang –belulangnya lagi. Selain itu 
Museum  ini  bisa dijadikan  tempat 
berfoto- foto yang  menarik dan cocok 
sekali dengan  kesukaan anak muda zaman 
sekarang. Dengan suasana yang sedikit 
sunyi, pohon rindang yang menyejukan 
dan  patung - patung yang di pahat indah 
dan cantik khas eropa  memberikan 
nuansa seakan kita sedang berada di 
taman –taman  di eropa yang membuat 
foto kita menjadi aesthetic dan romantis.
 
 

WISATA EDUKASI 
GALERI NASIONAL

Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga 
museum budaya Negara yang bertujuan khusus 
untuk melindungi dan mengembangkan berbagao 
macam koleksi seni rupa. Terletak di wilayah 
Gambir Jakarta Pusat Galeri Nasional turut 
menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi 
saat musim liburan tiba. Selain harga tiket masuk 
gratis, lokasinya tidak terlalu jauh dari Monumen 
Nasional yang selalu menjadi pilihan para 
wisatawan. Beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 
4 sore Galnas sebutan singkatnya selalu dipadati 
pengunjung. Berbagai lukisan, ukiran, dan 
pahatan patung kita dapat jumpai di dalam Galeri 
Nasional. Saat pertama kali masuk tas, minuman, 
dan makanan disimpan terlebih dulu di dalam 
loker. Setelah itu petugas mengarahkan instruksi 
apa yang tidak boleh kita lakukan saat berada di 

dalam Galeri Nasional. Kita dianjurkan 
untuk tidak menyentuh dan mengambil 
foto dengan jarak dekat pada koleksi-
koleksi yang berada di dalam galeri. Suasana 
di dalam galeri yang nyaman membuat 
para pengunjung dapat menikmati hasil 
karya seni yang dapat meningkatkan 
pengetahuan mereka. Galeri Nasional 
menjadi salah satu rekomendasi 
tempat berlibur yang menyenangkan 
serta sebagai tempat wisata edukasi.
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