
Mendeskripsikan  Sejarah  dan struktur 
pemerintahan  kota Jakarta serta letak 

geografis lingkungan sekitar tempat tinggal 



Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan sejarah kota Jakarta dan dan wilayah 

sekitar tempat tinggal 



Sejarah Jakarta 
 Etimologi 

 Jakarta  berasal dari kata Jayakarta 

 Betawi berasal dari perubahan penyebutan Batavia 



Pendapat para ahli 
1. Ridwan Saidi 

  Orang Betawi berasal dari keturunan Aki Tirem yang 
bersama menantunya Dewawarman mendirikan 
kerajaan Salaka Nagara. 

 Penerusnya bernama Ki Balung Tunggal yang 
merubah kerajaan dengan nama Kalapa  



2. Lance Castles 

 Orang betawi terbentuk pada sekitar pertengahan 
abad 19 sebagai hasil proses peleburan dari berbagai 
kelompok etnis yang menjadi budak di Batavia. 

 Pendapat ini didasari oleh 

 a. Daghregister (catatan harian belanda tahun 1673) 

 b. Catatan Thomas Stanford Raffles dalam History of 
 Java tahun 1815 

 c. Catatan penduduk pada Encyclopedia Van 
 Nederlandsch Indie tahun 1893 

 d. Sensus penduduk pemerintah Hindia Belanda 
 tahun 1930 



Kronologis Sejarah Jakarta 
 Pertama, yang berkuasa adalah Kerajaan Sunda Kalapa 

 Kedua, pada tahun 1517-1521 dikuasai oleh Portugis 

 Ketiga, Fatahilah yang merupakan utusan dari 
kerajaan Islam mataram berhasil membebaskan Sunda 
Kalapa dari Portugis dan merubah namanya menjadi 
Jayakarta 

 Keempat, pada tahun 1600 orang Belanda sampai di 
Jaya karta dan berhasil mendirikan benteng pada 
tahun 1602 serta mengalahkan kerajaan peninggalan 
Fatahilah tahun 1619 



Pembagian wilayah Betawi 
berdasarkan bahasa 

1. Betawi pesisir, daerah pinggir pantai 

2. Betawi tengah, daerah kota sampai harmoni ( Jaga 
Monyet) 

3. Betawi pinggir, di luar betawi tengah 

4. Betawi udik, daerah yang berbatasan dengan daerah 
yang berbahasa Sunda 



Ciri-ciri bahasa betawi 
1. Banyak menggunakan huruf e untuk kata yang 

berakhiran huruf a, walau tidak seluruhnya, 
misalnya kita jadi kite; disana jadi disane 

2. Banyak menyerap kata yang berasal dari bahasa arab, 
misalnya anta (kamu) jadi ente; musyawarah jadi 
musyaware 

3. Banyak juga menyerap bahasa cina, misalnya tauge; 
baju koko (kokoh=kakak) 

4. Banyak juga menyerap bahasa Belanda, misalnya 
Perboden (verbooden); Pehong (petjong) 



Ciri-ciri kepribadian Betawi 
1. Orang betawi hanya mengenal tiga fase kehidupan, 

yaitu khitanan, kawinan dan kematian 

2. Orang betawi polos dan Jenaka 

3. Orang betawi mempunyai ciri pribadi keseharian 
hidup yaitu sebagai jagoan, sebagai pelawak dan 
sebagai santri 

 



Tes Kemampuan 
1. Menurut Ridwan Saidi, Aki Tirem mendirikan 

kerajaan Salakanagara yang artinya … 

2. Buku yang diciptakan oleh TS. Raffles berjudul … 

 

3. Kata nyak yang artinya ibu dalam bahasa betawi, 
sebenarnya berasal dari kata cina, yaitu … 

4. Dalam daur kehidupan manusia, orang betawi tidak 
mengenal … 

5. Artis betawi yang terkenal pandai menyanyi dan 
melawak bahkan mampu mendirikan radio swasta 
bernama …   

 

 

Negara perak 

History  Of  Java 

Nyiang 

Ulang tahun kelahiran 

Benyamin Sueb 


