
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. wb. 

Jakarta adalah salah satu kota tertua di Indonesia dan 

memilik sejarah yang cukup panjang. Bukti peninggalan 

sejarah tersebut masih tersisa dalam berbagai bentuk, yakni 

kokoh maupun binasa. Salah satu diantaranya adalah 

peninggalan yang cukup penting yang berasal dari jaman 

Kolonial Belanda, yaitu Pulau Onrust yang terletak di Teluk 

Jakarta. 

Pulau tersebut berukuran kecil, akan tetapi berperan besar 

dalam sejarah Nusantara serta perkembangan Batavia 

(Jakarta saat ini) terutama pada abad 17 dan 18. Hal ini 

menarik untuk dikaji dalam upaya mewujudkan Pulau 

Onrust yang memiliki peran ganda, yakni sebagai kawasan 

peninggalan sejarah dan objek tujuan wisata untuk 

dikunjungin, juga bersama-sama turut melestarikan 

keberadaannya. 

Bersyukur kepada Allah SWT, tanpa rahmat dan hidayah-

Nya Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan. Kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah 

membimbing kita dari alam ke tidak tahuan ke alam ilmu 



 
 

pengetahuan ini. Kepada Ayahanda Ir. Tuwanku Yavis, 

yang telah mengajarkan penulis untuk bersikap berani, tegas 

dan adil yang sudah harus tersimpan di dalam jiwa sebagai 

lelaki, beserta jerih payah beliau untuk menghidupkan 

keluarga walau sisi badan belakangnya memerah terbakar 

sinar surya. Ucapan sayang serta terima kasih kepada Umi 

tercinta Syarifah Fadhilah atas semua kasih sayang, 

kelembutan, kesabaran dan keikhalsan yang jadi dasar buat 

penulis untuk terus berjuang.  Tentunya pula beliau telah 

memperjuangkan rasa sakit untuk melahirkan harapan masa 

tua sehingga tak terpikirkan bagian tubuhnya yang terluka. 

Kepada ketiga saudaraku (Kak Lely, Putroe Cut, Dek 

Anyak) dan satunya-satunya keponakanku yang tidak 

sampai setahun baru hadir didunia (Dedek Jihan) yang 

kehadiranya membuat keluarga terasa sempurna, 

terimakasih pula kepada ayahnya Jihan (Bang Iklas). Juga 

kepada Frilla Geubrina yang selama ini memberi semangat 

dan harapan kepada penulis untuk menyeselsaikan 

penelitiaan ini, “kesetiaanmu membuat ku kagum”. 

Kepada bapak Ir. Khairul Mahadi, MPM, MPA untuk 

bimbingan, baik berbentuk pemahaman materi maupun 



 
 

diskusi pembuka wawasan, motivasi dan inspirasinya yang 

selalu memacu penulis untuk merampungkan tugas akhir ini 

yang berjudul “Strategi Pemaanfaatan Kawasan 

Bersejarah Sebagai Kawasan Wisata: Studi Kasus Pulau 

Onrust, Kab. Kepulauan Seribu” 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan. Amin.... 

 

Jakarta, 11 April 2011 

 

Tuwanku Muhammad Ridha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


