
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



48 

 

BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Dalam pembuatan Tugas Akhir perancangan signage Kawasan Taman Fatahillah 

penulis mengumpulkan data mengenai keefektifan signage yang telah tersedia 

selama ini baik dari segi pengunjung maupun pengelola, selain itu penulis 

membutuhkan data dari pengelola mengenai riwayat pembuatan signage Kawasan 

Taman Fayahillah selama ini. Oleh karena itu agar memperoleh data yang akurat 

dalam perancangan signage untuk Kawasan Taman Fatahillah ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data gabungan, yaitu dengan menggabungkan 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara 

melakukan observasi dan wawancara dengan staff Unit Pengelola Kawasan dan 

pengunjung. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner kepada masyarakat yang pernah berkunjung ke Kawasan Kota Tua 

Jakarta.  

3.1.1. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengetahui atau 

menyelidiki tingkah laku nonverbal. Menurut Yusuf (2014), dalam melakukan 

observasi pengamat menjadi kunci utama keberhasilan dan ketepatan hasil 

penelitian sebab ia yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam 

realitas dan dalam konteks yang alami (hlm. 384). 
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3.1.1.1. Observasi di Kawasan Kota Tua Jakarta 

Untuk mengumpulkan data lapangan mengenai keadaan signage di 

Kawasan Taman Fatahillah penulis mengadakan observasi ke Taman 

Fatahillah sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 28 Juni 2018, 1 Februari 

2019, dan 22 Februari 2019. Observasi berkala ini bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan signage pada Kawasan Taman Fatahillah 

selama rentang waktu 28 Juni 2018 hingga saat ini, serta dampaknya bagi 

pengunjung kawasan ini sendiri. 

Saat melakukan observasi yang pertama kali pada 28 Juni 2018 

penulis bermaksud mencari tahu terlebih dahulu mengenai informasi apa 

saja yang telah dipasang di Taman Fatahillah. Saat datang, penulis mulai 

masuk ke Kawasan Taman Fatahillah melalui pintu utama, namun 

sayangnya meski dianggap sebagai pintu utama namun tidak ada tanda-

tanda yang menunjukan bahwa penulis telah sampai di Kawasan Kota Tua 

Jakarta. Kunjungan penulis yang menjelang perhelatan Asean Games 

menyebabkan identification sign yang tersedia adalah tulisan dan maskot 

yang dipakai dalam perhelatan Asean Games. 
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Gambar 3.1. Identification sign Asean Games di Taman Fatahillah 

 

Selain itu penulis sempat menemukan beberapa signage di sekitar 

pintu masuk utama Taman Fatahillah, berupa orientation maps, namun 

sayangnya tanda ini malah tertutup lingkungan sekitarnya. Meski diletakan 

secara overhead namun sayangnya tertutup oleh pedagang kaki lima 

disekitarnya. Keadaan serupa juga terjadi di pintu-pintu masuk lainnya, 

banyak signage yang terpasang saat ini tertutup oleh pohon. 

  

Gambar 3.2. Keadaan Signage di Taman Fatahillah Tahun 2018 

 

Selain diletakan pada pintu masuk terdapat beberapa signage yang 

dipasang di Taman Fatahillah, namun sayangnya belum ada keseragaman 
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antara desain yang satu dengan desain yang lainnya. Pemasangannya juga 

kurang mencolok sehingga informasi yang ingin disampaikan kurang dapat 

tersampaikan kepada pengunjung, salah satunya karena warnanya yang 

menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya directional sign 

yang menunjukan arah, warna yang dipakai sebagai dasar signage adalah 

hijau, sedangkan ia diletakan diantara pepohonan yang memiliki tinggi 

serupa dengan daun berwana hijau, signage jadi terlihat kurang outstanding. 

Terdapat pula signage berbehan besi yang diletakan ditanah, Taman 

Fatahillah yang tanahnya dilapisi batu berwarna hitam membuat signage 

yang berwarna serupa menjadi tidak terlihat, serta tulisannya yang saat ini 

sudah mulai hilang-hilangan semakin membuat signage tidak terlihat oleh 

pengunjung dan berakhir menjadi sekedar pijakan tanah saja seperti batu-

batu lainnya. 

  

Gambar 3.3. Keadaan Signage Yang Menyatu Dengan Lingkungannya 
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Dalam mengidentifikasi gedung pada satu kawasan, seharusnya ada 

kesatuan desain untuk memudahkan pengunjung mengenali gedung-gedung 

dalam satu kawasan, namun hingga saat ini Kawasan Taman Fatahillah 

masih memiliki identification sign yang berbeda-beda antara satu bangunan 

dengan bangunan lainnya. Untuk membandingkannya, penulis melakukan 

kunjungan ke Museum Bahari di Kawasan Sunda Kelapa untuk melihat 

apakah adanya kesamaan identification sign museum dengan museum yang 

ada di Taman Fatahillah, namun berdasarkan hasil observasi tidak ada 

kesamaan desain antara seluruh museum tersebut. 

   

    

Gambar 3.4. Identification Sign Dari Bangunan di Kota Tua Jakarta 
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Selama melakukan observasi penulis melakukan observasi juga di 

Kawasan Glodok dan Kawasan Sunda Kelapa. Di Kawasan Glodok penulis 

melihat ada beberapa signage berupa directional sign saja pada beberapa 

lokasinya. Sedangkan Kawasan Sunda Kelapa tidak ada signage di sekitar 

lokasi pelabuhannya. Hanya ada prohibitory sign standart yang dipasang di 

dalam pelabuhan.  

 

Gambar 3.5. Prohibitory Sign di Pelabuhan Sunda Kelapa 

 

 Pada observasi kedua pada tanggal 1 Februari 2019, penulis 

kembali datang dan melihat keadaan signage di Kawasan Taman Fatahillah, 

khususnya di Taman Fatahillah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 

tahun 2019 ini petugas telah memasang peta baru berupa orientation sign, 

namun sayangnya meski di letakan di pintu-pintu utama namun arah 

pemasangannya bukan dipasang berdasarkan arah pandang pengunjung. 

Untuk melihatnya penulis perlu memutar kepala hingga 90 derajat terlebih 
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dahulu. Orientation maps yang dibuat memiliki dimensi ukuran yang besar 

dan dipasang secara overhead menggunakan font comic sans dan 

penggunaan illustrasi yang banyak disekitarnya. Gambar peta yang 

memasukan elemen-elemen kurang penting didalamnya membuat signage 

tersebut kurang mendapat perhatian dari pengunjung meskipun waranya 

sudah dibuat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 

 

Gambar 3.6. Orientation Sign Baru Yang Dipasang Pada Tahun 2019 

 

Dari hasil observasi penulis yang mengamati keefektifan tanda ini 

selama satu jam di lokasi penulis melihat hanya ada 12 orang yang datang 

melihat, sedangkan pengunjung lainnya terus berjalan melewati tanda ini. 

Beberapa diantaranya terlihat langsung bertanya kepada petugas keamanan 

di seberang tanda setelah melihat tanda ini. Pemasangannya yang terlalu 

tinggi dan elemen visual didalamnya yang terlalu rumit membuat 

pengunjung yang melihatnya butuh waktu yang lama mencerna dimana 

lokasi mereka berada dan apa yang ada disekitarnya. 

Perancangan Signage Kawasan..., Angelina Rosalin, FSD UMN, 2019



55 

 

Selain itu selama melihat pengunjung yang datang penulis 

mendapatkan fakta bahwa pengunjung Taman Fatahillah saat ini didominasi 

oleh pelajar SMP, SMA, mahasiswa. Banyak diantaranya yang datang 

masih menggunakan seragam sekolah. Saat penulis mengobrol sedikit 

dengan para pengunjung diketahui bahwa banyak pengunjung yang datang 

ke Taman Fatahillah ta dengan tujuan berwisata melepas penat setelah 

pulang sekolah. Pengunjung Taman Fatahillah sendiri sangat beragam dari 

anak-anak hingga orangtua memadati Taman Fatahillah setiap harinya. 

Namun sayang pada malam hari signage yang terpasang di Kawasan 

Taman Fatahillah tidak semuanya terlihat dengan jelas karena faktor 

pencahayaan. Dari hasil pengamatan penulis signage di Kawasan Taman 

Fatahillah tidak menggunakan pencahayaan tambahan (nonillumination). 
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Gambar 3.7. Keadaan Signage di Taman Fatahillah di Malam Hari 

 

Selain mengamati perkembangan pemasangan signage di Kawasan 

Taman Fatahillah, pada observasi penulis yang ketiga, yaitu pada tanggal 

22 Februari 2019 penulis memperhatikan arah pergerakan pengunjung 

Taman Fatahillah. Dari hasil observasi penulis setiap kendaraan yang 

dipakai pengunjung untuk datang ke Taman Fatahillah mempengaruhi arah 

masuk pengunjung ke Taman Fatahillah. Terdapat 6 pintu masuk di Taman 

Fatahillah namun saat ini hanya 5 yang berfungsi. 
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Gambar 3.8. Arah Masuk Pengunjung Berdasarkan Kendaraan Yang Dipakai 

 

Hal ini dipengaruhi oleh directional sign yang terpasang di Halte 

Transjakarta dan Stasiun Jakarta Kota. Ada beberapa tanda yang dipasang 

untuk mengarahkan pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta melalui 

kendaraan umum tersebut. 

   

Gambar 3.9. Directional Sign Menuju Taman Fatahillah Dari Stasiun Jakarta 

Kota 
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Gambar 3.10. Directional Sign Menuju Taman Fatahillah Dari Halte Transjakarta 

 

Selain itu ada beberapa tanda yang dipasang di Taman Fatahillah 

yang tidak mementingkan jarak pandang pengunjung yang datang serta 

diletakan pada tempat yang terhalang oleh lingkungan sekitarnya.  

 

Gambar 3.11. Existing Sign Di Kawasan Taman Fatahillah 
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Gambar 3.12. Peletakan Signage Yang Kurang Efektif Di Kota Tua Jakarta 
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3.1.1.2. Analisa Observasi 

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Kawasan Taman Fatahillah 

saat ini sudah memiliki signage yang tersebar pada beberapa titik, namun 

penyebarannya masih terpusat di Kawasan Taman Fatahillah saja. Taman 

Fatahillah yang menjadi pusat Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan 

kawasan utama dari Batavia pada zaman dahulu sebab lokasi ini merupakan 

isi dalam Benteng Batavia yang menjadi pusat perekenomian dan kehidupan 

masyarakat Batavia.  

Meski sudah memiliki signage di beberapa titik namun sayangnya 

pemasangannya masih belum efektif. Beberapa signage, berupa orientation 

sign dan directional sign telah dipasang di setiap pintu masuk namun arah 

pemasangannya tidak memperhatikan arah pengelihatan pengunjung. 

Menurut Calori (2015) secara horizontal mata manusia memiliki 

kemampuan memperluas penglihatan hingga 20-30 derajat ke kanan dan kiri 

dari tengah bola mata, jika ditotal maka secara horizontal mata manusia 

yang melihat kedepan dapat meilihat 40 – 60 derajat (hlm. 207) untuk itu 

dalam pemasangan seharusnya signage diletakan pada jarak pandang 

manusia, namun nyatanya untuk melihat orientation sign pada setiap pintu 

yang ada pengunjung harus memutar kepala hingga 90 derajat. 

Menurut Calori (2015) warna memiliki fungsi khusus dalam 

perancangan signage, yaitu untuk membedakan signage dengan lingkungan 

sekitarnya, untuk membedakan pesan yang satu dengan pesan lainnya, 

untuk menambahkan pesan pada signage, dan untuk dekorasi (hlm. 157), 
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namun pada signage Taman Fatahillah saat ini memakai warna yang sama 

dengan lingkungannya sehingga signage tidak terlihat menonjol 

dibandingkan lingkungan disekitarnya. Selain itu dalam peletakan signage 

perlu mempelajari arsitektur sekitarnya, namun dalam penempatannya saat 

ini signage Taman Fatahillah belum sepenuhnya mengikuti aturan ini, 

masih ada signage yang diletakan tepat dibelakang tiang listrik yang telah 

dipasang sebelumnya. 

Selain itu saat melakukan observasi penulis menemukan beberapa 

desain signage pada Kawasan Taman Fatahillah, seharusnya dalam satu 

kawasan yang sama ada desain atau color pallette yang sama untuk menjaga 

kesatuan desain. Desain yang berbeda-beda ini menyebabkan kurang 

adanya kesatuan, prinsip unity dalam desain kurang tersampaikan disini. 

Selama melakukan observasi terhadap tingkah laku pengunjung 

yang ada diketahui bahwa pengunjung Taman Fatahillah kebanyakan 

merupakan pelajar hingga pekerja awal. Dari pengunjung yang datang 

penulis melihat beberapa diantaranya sudah melihat dan memperhatikan 

signage di Taman Fatahillah namun akhirnya masih datang ke tenda 

informasi untuk menanyakan arah pada petugas yang berjaga. Dari sini 

diketahui bahwa minat pengunjung untuk melihat dan membaca informasi 

pada signage sudah ada namun, informasinya yang terlalu panjang dan 

kurang enak dibaca menyebabkan informasi yang disampaikan masih belum 

maksimal. 
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3.1.2.  Wawancara 

Menurur Yusuf (2014), wawancara adalah percakapan tatap muka antara 

pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung 

tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (hlm. 372). 

Agar berjalan dengan lancar dalam wawancara terdapat empat komponen penting 

yang saling menunjang untuk mencapai tujuan wawancara, keempat komponen 

tersebut adalah pewawancara, sumber informasi, materi, dan situasi wawancara. 

3.1.2.1. Wawancara dengan staff Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta 

Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua merupakan badan pengelola yang 

mengelola Kawasan Kota Tua. Pada tanggal 4 Februari 2019 penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Dhanes, selaku salah satu staff UPK 

Kota Tua di kantor UPK Kota Tua yang beralamatkan di Jalan Taman 

Fatahillah No.2, Pinangsia, Jakarta Barat. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan data mengenai luas Kawasan Kota Tua Jakarta, proses 

pembuatan signgae, serta pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan saat 

merancang pembuatan signage Kawasan Taman Fatahillah saat ini. 

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terencana tidak 

terstruktur, sebelum datang untuk melakukan wawancara penulis telah 

mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, kemudian pada saat 

proses wawancara berlangsung penulis menambahkan beberapa pertanyaan 

didalamnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 
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Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki luas wilayah sebesar 344 hektar 

yang membentang dari Sunda Kelapa hingga ke Glodok, termasuk 

didalamnya tiga pulau di Kepulauan Seribu, yaitu pulau Onrust, Pulau Cipir, 

dan Pulau Kelor. Kawasan Kota Tua memiliki banyak potensi wisata dari 

wisata sejarah, arsitektur kuno, kawasan perdagangan, hingga 

perkampungan Arab didaerah Pekojan. Untuk menjangkau kawasan wisata 

di Kota Tua Jakarta juga tergolong cukup dimudahkan dengan hadirnya 

KRL, Transjakarta, hingga citytour bus. 

Dalam perancangan signage Kawasan Kota Tua Jakarta selama ini 

melewati beberapa proses. Biasanya UPK Kota Tua Jakarta membuat 

perencanaan dengan membuat anggaran pembuatan signage terlebih 

dahulu, baru kemudian anggaran tersebut diteruskan kepada pemerintah, 

setelah melalui persetujuan pemerintah dan pencairan dana baru UPK Kota 

Tua Jakarta mulai membuat dan memasang signage sesuai dengan 

perencanaan awal yang telah disepakati oleh pemerintah. Oleh karena 

persetujuan anggaran ini maka dalam pembuatan signage di Kawasan Kota 

Tua Jakarta ini dibuat secara bertahap sehingga ada beberapa desain yang 

terpasang di Kawasan Kota Tua Jakarta, khususnya Kawasan Taman 

Fatahillah. 
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Gambar 3.13. Keadaan Signage Kawasan Kota Tua Jakarta Yang Sudah Ada 

 

Pada gambar pertama terdapat plat besi yang dipasang di lantai 

Kawasan Taman Fatahillah, signage tersebut memuat sejarah singkat 

mengenai beberapa bangunan yang terdapat di Kawasan Taman Fatahillah. 

Plat besi ini merupakan hasil anggaran pada tahun 2010. Sedangkan gambar 

kedua merupakan identification sign dari Museum Bahari, tanda ini dibuat 

berdasarkan anggaran pada tahun 2013. Gambar ketiga merupakan gambar 

peta Kawasan Kota Tua Jakarta yang baru dipasang pada awal tahun 2019 

ini, orientation sign ini merupakan hasil anggaran signage pada tahun 2018. 

Gambar keempat merupakan identification sign yang dipasang didepan 

Museum Wayang, signage ini merupakan hasil anggaran tahun 2013 lalu. 

Gambar kelima merupakan identification sign Museum Fatahillah yang 
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diajukan oleh Museum Fatahillah pada tahun anggaran 2018. Sedangkan 

gambar keenam merupakan directional sign Kawasan Kota Tua Jakarta 

yang terpasang di Kawasan Taman Fatahillah dan Kawasan Pecinan 

Glodok, signage ini merupakan hasil anggaran pada tahun 2016 lalu. 

Diketahui dari hasil wawancara pemilihan material, pembuatan 

desain, hingga penentuan titik pemasangan biasanya dilakukan oleh para 

petugas UPK Kota Tua sendiri. Directional sign yang dianggarkan pada 

tahun 2016 lalu dibuat dengan material besi yang dilapisi cat berwarna hijau, 

pemilihan warna dan bahan signage ini mengikuti signage yang dibuat 

dishub yang sudah ada di sekitar Kawasan Kota Tua Jakarta sebelumnya. 

Untuk titik-titik pemasangan signage di Kawasan Kota Tua Jakarta saat ini 

juga dilakukan oleh petugas UPK Kota Tua dengan pertimbangan jalur yang 

biasa dilalui oleh para wisatawan yang datang ke Kawasan Kota Tua 

Jakarta. 

 

Gambar 3.14. Signage Hasil Karya Mahasiswa Untuk Kawasan Taman Fatahillah 
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Selain menggunakan desain dari UPK Kota Tua, terdapat beberapa 

signage yang dipasang berdasarkan hasil desain mahasiswa yang sedang 

melakukan Tugas Akhir mengenai Kawasan Wisata Kota Tua. Signage 

mengenai wisata Kota Tua Jakarta pada gambar kedua merupakan hasil 

karya mahasiswa STP Bandung. Dalam perancangan signage di Kota Tua 

Jakarta saat ini belum ada guideline yang mengatur perancangan sehingga 

Kawasan Kota Tua belum memiliki keselarasan antar satu desain dengan 

desain lainnya yang dianggarkan pada tahun yang berbeda. 

 

Gambar 3.15. Wawancara Dengan Ibu Dhanes di Kantor UPK Kota Tua Jakarta 

 

3.1.2.2. Analisa Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dhanes dari pihak UPK Kota Tua Jakarta 

dapat diketahui bahwa dalam proses perancangan signage Kawasan Kota 

Tua Jakarta memiliki rangkaian proses yang panjang. Kawasan Kota Tua 

Jakarta yang mencapai hingga 344 hektar memiliki banyak kebutuhan 

signage, namun dalam pembuatannya petugas perlu persetujuan pemerintah 

terlebih dahulu. Menunggu lamanya persetujuan dan batas anggaran dana 
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yang disetujui menyebabkan adanya jangka waktu yang lumayan panjang 

antar pembuatan signage yang satu dengan yang lainnya. 

 Setiap pengajuan desain pengelola membuat desain baru yang 

berbeda dengan sebelumnya, pembuatannya yang kurang menerapkan 

prinsip desain baik secara desain maupun peletakannya menyebabkan 

hingga saat ini signage di kawasan ini belum dapat berguna secara 

maksimal. Selain itu kepemilikan bangunan milik swasta menajdi salah satu 

penyebab kurangnya kesatuan desain yang ada. Oleh karena itu seharusnya 

dalam menjaga konsistensi desain ada guideline yang mengatur, sehingga 

meskipun dibuat pada tahun dan oleh orang yang berbeda namun tetep ada 

unsur kesatuan antar desainnya.  

Peletakannya yang hanya berdasarkan kebutuhan tanpa 

memperhatikan jarak pandang pengunjung menjadi salah satu kekurangan 

dari signage yang sudah ada. Pemilihan bahan materialnya yang belum 

menggunakan pertimbangan yang matang juga menyebabkan pada saat 

malam hari beberapa signage yang terletak jauh dari lampu jalanan tidak 

terlihat. 

Sehingga dapat disimpulkan dari wawancara ini penulis mendapat 

data mengenai proses kerja perancangan signage oleh pengelola selama ini. 

Kurangnya guideline dan pertimbangan lokasi pemasangan yang tepat 

menjadi masalah keefektifan signage di kawasan ini. 
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3.1.2.3. Wawancara dengan Petugas Keamanan Kawasan Taman Fatahillah 

Pada tanggal 22 Februari 2019 penulis melakukan kunjungan ke Kawasan 

Taman Fatahillah yang merupakan salah satu kawasan wisata Kota Tua 

Jakarta. Dalam kunjungan ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Fathudin selaku anggota keamanan Kawasan Taman Fatahillah. Wawancara 

dilakukan pada pukul 15.30 di depan pusat informasi Kawasan Taman 

Fatahillah. Tujuan wawancara ini adalah mengumpulkan data mengenai hal 

apa saja yang umumnya ditanyakan pengunjung yang datang ke Taman 

Fatahillah kepada petugas keamanan, sebab pada saat berpergian, 

masyarakat yang mengalami kesulitan mengorientasi dirinya dalam suatu 

tempat akan datang menuju pusat informasi atau penjaga wilayah setempat 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. 

Dari kegiatan wawancara ini diketahui bahwa Kawasan Taman 

Fatahillah memiliki pasukan keamanan sendiri yang bertugas setiap harinya 

mulai pukul 07.00 hingga pukul 23.00 dengan pembagian 2 shift keamanan. 

Shift pertama dimulai pada pukul 07.00 hingga 15.00 dan shift kedua 

dimulai pukul 15.00 hingga 23.00. Setiap harinya para petugas keamanan 

ini ditempatkan pada beberapa tenda keamanan disekitar Kawasan Taman 

Fatahillah untuk membantu dan mengawasi keamanan kawasan ini. 

Kawasan ini sendiri tidak memiliki jam buka ataupun tutup sehingga setiap 

waktunya kawasan wisata ini selalu ramai dipadati pengunjung khususnya 

di akhir pekan. Sedangkan untuk hari biasa biasanya waktu kunjungan yang 

paling digemari pengunjung adalah sore hari sekitar pukul 15.00 hingga 
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18.00. Walaupun kawasan ini dibuka  sepanjang waktu namun untuk 

kunjungan ke museum jamnya dibatasi, semua museum di Kota Tua Jakarta 

ditutup secara serempak pada pukul 16.30. 

Setiap harinya banyak pengunjung Kota Tua Jakarta yang datang 

mengunjungi tenda pusat informasi untuk menanyakan arah serta tempat 

wisata yang dapat dikunjungi di Kawasan Kota Tua Jakarta. Baik 

pengunjung yang berasal dalam maupun luar negeri banyak yang datang 

bertanya ke pusat informasi. Biasanya pengunjung yang berasal dari luar 

negeri akan menanyakan arah-arah menuju ke lokasi-lokasi yang 

sebelumnya sudah mereka daftar terlebih dahulu sebelum datang 

mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta. Berbeda dengan pengunjung yang 

berasal dari dalam negeri, biasanya pengunjung lokal menanyakan 

mengenai lokasi-lokasi yang dapat dikunjungi di Kawasan Kota Tua Jakarta 

berserta arah menuju ke setiap lokasi tersebut. 

Pusat Informasi Taman Fatahillah saat ini juga memiliki jasa tour 

guide namun penyedia jasanya saat ini masih terbatas dilakukan oleh satu 

orang saja. Karena jumlahnya yang terbatas pula tidak setiap saat jasa ini 

tersedia, tidak ada biaya pastk untuk penyedia jasa ini sehingga pengunjung 

yang memakai jasanya diperbolehkan membayar seikhlasnya. Jasa tour 

guide Kota Tua Jakarta umumnya dipakai oleh pengunjung luar negeri yang 

biasanya dipandu dengan menggunakan bahasa inggris. 
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Gambar 3.16. Wawancara Dengan Bapak Fathudin di Depan Pusat Informasi 

 

3.1.2.4. Analisa Wawancara 

Dari wawancara dengan bapak Fathudin dapat disimpulkan bahwa meski 

kawasan ini telah dilengkapi signage namun masih banyak pengunjung 

yang datang ke Pusat Informasi untuk bertanya mengenai lokasi dan arah. 

Pertanyaan mengenai lokasi biasanya didominasi turis lokal, sedangkan 

turis mancanegara biasanya hanya menanyakan arah. Pertanyaan 

pengunjung mengenai lokasi dan arah menunjukan jika hingga saat ini 

pengunjung yang datang merasa masih belum terbantu dengan signage yang 

ada. Tingkat keingintahuan pengunjung terhadap lokasi dan arah cukup 

tinggi, namun sayangnya belum ada sumber informasi yang dapat 

memuaskan rasa ingin tahu pengunjung hingga saat ini. 
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3.1.3.  Kuesioner 

Menurut Yusuf (2014), kuisioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang 

berhubungan dengan topik tertentu yang diberikan kepada sekelompok individu 

dengan maksud meperoleh data (hlm.199). Tujuan dari melaukan teknik 

pengumpulan data menggunakan kuisioner adalah untuk memperoleh informasi 

yang lebih relevan dengan tujuan penelitian, serta mengumpulkan informasi dengan 

reliblitas dan validitas yang tinggi. 

3.1.3.1. Hasil Penyebaran Kuisioner 

Selain melakukan observasi dan wawancara, penulis juga melakukan 

penyebaran kuisioner kepada remaja yang pernah datang berkunjung ke 

Kawasan Kota Tua Jakarta. Penulis menggunakan google form sebagai 

media pembuatan kuisioner dan kemudian menyebarkannya melalui grup-

grup di akun media sosial penulis dimulai sejak tanggal 8 Februari 2019 

hingga 12 Februari 2019. Kuisioner ini dibuat dengan tujuan mengetahui 

pendapat pengunjung Kawasan Kota Tua Jakata terhadap persepsi dan 

pendapatnya mengenai signage yang telah terpasang di Kawasan Taman 

Fatahillah hingga saat ini. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tingkat 

kepuasan pengunjung serta kebutuhan pengunjung akan keberadaan papan 

informasi atau signage di Kawasan Taman Fatahillah. 

 Dalam pengumpulan data kuisioner ini penulis memilih remaja 

dengan bentang usia 15-24 tahun yang berdomisili di Jakarta. Berdasarkan 

data dari jakarta.bps.go.id ditemukan bahwa populasi remaja usia 15-24 

tahun ada 1.590.433 sehingga jika dihitung dengan rumus Slovin: 
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𝑆 =
𝑛

1+𝑛.𝑒2
 = 

1.590.443

1 +(1.590.443 𝑥 (0,09)2)
 = 

1.590.443

1 +12.882
 = 

1.590.443

12.883
 = 123 

Maka jumlah sampel yang diperlukan oleh penulis adalah sebanyak 123 

orang. Namun dalam rentang waktu 8-12 Februari tersebut penulis berhasil 

mengumpulkan sebanyak 142 responden. Sebelum memulai pertanyaan 

sesuai dengan tujuan pengunjung membuat kuisioner ini, yaitu untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengunjung, maka penulis mengerucutkan 

responden menjadi pernah dan tidak pernah berkunjung ke Kota Tua 

Jakarta. Responden yang tidak pernah berkunjung langsung diteruskan ke 

halaman men-submit form, sedangkan responden yang pernah berkunjung 

diteruskan ke halaman pertanyaan selanjutnya. Dari 142 responden 

kemudian diketahui 129 responden diantaranya pernah berkunjung ke Kota 

Tua Jakarta dengan perolehan data sebagai berikut 

1. Luas wilayah Kawasan Kota Tua Jakarta 

Kota Tua Jakarta terdiri atas 344 hektar, namun sayangnya hingga saat 

ini masih banyak masyarakat berasumsi bahwa wilayah yang termasuk 

sebagai Kawasan Kota Tua Jakarta hanya sebatas Kawasan Taman 

Fatahillah saja, berdasarkan hasil kuisioner didapatkan data bahwa 

sebesar 62,8% responden hanya mengetahui Kawasan Kota Tua Jakarta 

sebatas Museum Fatahillah, Museum Wayang, Gedung Cipta Niaga, 

Museum Keramik dan Seni Rupa, Cafe Batavia, Museum Bank 

Indonesia, Museum Bank Mandiri. Dalam pertanyaan selanjutnya 

didapatkan data baru bahwa 75,2% responden tidak mengetahui bahwa 
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sebenarnya Pelabuhan Sunda, Kali Besar, Glodok, hingga Pulau Kelor, 

Cipir, dan Onrust masuk ke dalam Kawasan Kota Tua Jakarta.  

 

Gambar 3.17. Diagram Pengetahuan Pengunjung Luas Wilayah Kota Tua (1) 

 

Gambar 3.18. Diagram Pengetahuan Pengunjung Luas Wilayah Kota Tua (2) 

 

Dari dua pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga 

saat ini masih banyak tempat wisata di Kawasan Kota Tua Jakarta yang 

belum diketahui masyarakat sebagai bagian dari Kota Tua Jakarta dan 

dapat menjadi referensi tempat yang bisa dikunjungi ketika berada di 

Kota Tua Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa saat ini Kawasan Taman 
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Fatahillah dikenali oleh responden sebagai tujuan utama saat 

mengunjungi Kota Tua Jakarta. 

2. Kendaraan yang dipakai mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta 

Pemakaian kendaraan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembuatan signage. Kendaraan yang digunakan pengunjung 

mempengaruhi lajur perjalanan para pengunjung, dari tingkat 

pemakaian kendaraan tersebut akan terlihat dari arah mana pengunjung 

Kota Tua Jakarta biasanya memasuki kawasan wisata di Kota Tua 

Jakarta. Berdasarkan penyebaran kuisioner didapatkan data sebagai 

berikut 

 

Gambar 3.19. Data Penggunaan Kendaraan Pengunjung 

 

Diketahui bahwa kendaraan yang dipakai oleh pengunjung Kota Tua 

Jakarta didominasi dengan kendaraan pribadi (68,2%) kemudian disusul 

dengan pengguna kereta rel listrik (KRL). Namun sayangnya meski 

banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi 61,2% 
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responden menyatakan masih belum mengetahui secara jelas letak lahan 

parkir kendaraan pribadi di Kawasan Kota Tua Jakarta, khususnya 

didaerah Kawasan Taman Fatahillah. 

 

Gambar 3.20. Diagram Pengetahuan Letak Lahan Parkir 

 

3. Pengurus Kawasan Kota Tua Jakarta 

Pengurus Kawasan merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang 

bertanggung jawab atas keamanan serta kenyamanan suatu kawasan, 

oleh karena itu penting bagi pengunjung Kota Tua Jakarta untuk 

mengetahui siapa pengurus Kawasan Kota Tua Jakarta agar suatu saat 

jika pengunjung mengalami kesulitan, kendala, ataupun kritik 

pengunjung dapat menyampaikannya kepada pengurus yang tepat 

sasaran. Masyarakat saat ini masih belum mengetahui pengurus Kota 

Tua Jakarta, dari penyebaran kuisioner didapatkan data hanya 34,9% 

resindek yang mengetahui bahwa Kawasan Kota Tua Jakarta dikelola 

oleh Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua.  
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Gambar 3.21. Diagram Badan Yang Mengelola Kawasan Kota Tua 

 

4. Mengalami kesulitan mencari lokasi saat berada di Kawasan Kota Tua 

Jakarta 

Kota Tua Jakarta merupakan kawasan yang kompleks karena terdiri atas 

344 hektar. Terdapat banyak lokasi wisata didalamnya, beberapa lokasi 

wisata terpusat pada Kawasan Taman Fatahillah, namun ada beberapa 

lokasi wisata yang tersebar di sekitarnya. Sebagai daerah yang kompleks 

perlu adanya sistem tanda yang dapat membantu pengunjung dalam 

mengorientasikan dirinya dan arah yang ingin ditujunya. Meski saat ini 

telah dipasang beberapa signage pada titik-titik tertentu namun nyatanya 

72,1% responden merasa masih kesulitan dalam mengorientasi dan 

menentukan arah saat berada di Kawasan Kota Tua Jakarta. 
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Gambar 3.22. Diagram Kesulitan Pengunjung Kota Tua Jakarta 

 

5. Efisiensi signage yang sudah ada 

Pada bagian pertanyaan ini penulis menampilkan salah satu directional 

sign yang terpasang di Kawasan Taman Fatahillah dan menanyakan 

kepada pengunjung yang datang apakah pengunjung pernah melihat dan 

merasa terbantu dengan signage ini. 

 

Gambar 3.23. Contoh Gambar Directional Sign yang Disertakan di Kuisioner 
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Dari gambar ini 74,4% responden menyebutkan pernah melihat signage 

ini di Kawasan Taman Fatahillah, namun 44,2% diantaranya merasa 

tidak terbantu oleh signage ini. Sedangkan 25,6% dari total responden 

merasa tidak pernah melihat gambar ini sebelumnya di Kawasan Taman 

Fatahillah. 

 

Gambar 3.24. Diagram Manfaat Directional Sign yang Ada Bagi Pengunjung 

 

Selain itu penulis juga menyertakan mengenai desain orientation sign 

yang berisikan peta kawasan terbaru yang dipasang pada tahun 2019 

untuk mengetahui respon responden yang pernah dan tidak pernah 

melihatnya secara langsung. Dari kuisioner di ketahui bahwa 75,2% 

menjawab bahwa peta ini masih kurang efektif karena tulisannya yang 

rumit, gambarnya yang terlalu banyak, serta dipasang pada ketinggian 

yang terlalu tinggi sehingga sulit dibaca. 
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Gambar 2.27. Orientation Signage yang dipasang pada awal tahun 2019 

 

 

Gambar 3.25. Diagram Respon Masyarakat Terhadap Desain Maps 

 

6. Pusat informasi di Kawasan Taman Fatahillah 

Saat merasa kebingungan umumnya orang akan datang mencari 

informasi ke Pusat Informasi oleh karena itu letak Pusat Informasi 
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menjadi salah satu tempat penting di suatu kawasan wisata. Berdasarkan 

kuisioner ini didapatkan data bahwa sebanyak 81,4% responden tidak 

mengetahui letak Pusat Informasi di Taman Fatahillah. Padahal Pusat 

Informasi sendiri terletak di pintu masuk utama Kawasan Taman 

Fatahillah. 

 

Gambar 3.26. Diagram Pengetahuan Pengunjung Mengenai Pusat Informasi 

 

7. Pengetahuan arah menuju lokasi di Kawasan Kota Tua Jakarta 

Fungsi penting dari signage selain untuk mengorientasi dan 

mengidentifikasi dirinya dalam suatu area, signage juga berfungsi untuk 

menavigasi seseorang menuju ke suatu lokasi yang diinginkannya. 

Untuk itu penulis menanyakan kepada responden mengenai kemampuan 

responden sebagai pengunjung dalam menavigasi dirinya di Kawasan 

Kota Tua Jakarta. Berdasarkan dua pertanyaan penulis terhadap 

kemampuan navigasi responden diketahui bahwa 76,7% responden 

tidak mengetahui arah menuju Taman Fatahilah dari Kawasan Glodok, 
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dan 76% responden tidak mengetahui arah menuju Museum Bahari dari 

Taman Fatahillah. 

Kawasan Glodok dan Taman Fatahillah memiliki jarak yang 

cukup dekat yaitu 1,8 km dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki 

selama 7 menit. Di kawasan Glodok sendiri sudah terdapat directional 

sign yang menunjukan arah menuju Taman Fatahillah namun sayangnya 

masih banyak responden yang tidak mengetahuinya. 

 

Gambar 3.27. Diagram Pengetahuan Pengunjung Terhadap Arah (1) 

 

Sedangkan untuk perjalanan dari Taman Fatahillah dan Museum 

Bahari pengunjung memerlukan kendaraan khusus menuju tempat 

tersebut karena jaraknya yang mencapai 3 km dengan keadaan yang 

tidak ramah pada pejalan kaki karena tidak ada trotoar yang memadai 

serta jalanan yang ramai dengan kendaraan besar. 
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Gambar 3.28. Diagram Pengetahuan Pengunjung Terhadap Arah (2) 

 

Pada pertanyaan selanjutnya penulis menampilkan gambar 

sebuah directional sign yang memuat keterangan menuju arah Museum 

Bahari dari Taman Fatahillah, penulis ingin mengumpulkan mengenai 

reaksi apa yang akan ditimbulkan responden saat melihat tanda tersebut. 

Dari hasil kuisioner diketahui bahwa 80,6% responden akan memilih 

berjalan kaki menuju ke arah yang diberikan. 7% responden memilih 

mencari Museum Bahari di Taman Fatahillah, 3,9% responden memilih 

menggunakan city tour yang telah disiapkan Kota Tua Jakarta. Hanya 

8,5% responden yang menjawab akan mencari kendaraan menuju 

Museum Bahari. Kurangnya penunjuk seberapa jauh jarak tempuh 

pengunjung dapat menyebabkan pengunjung yang melihat tanda 

tersebut merasa tersesat dan kesal karena lokasi yang dicari tidak dapat 

ditemukan. 
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Gambar 3.29. Diagram Reaksi Pengunjung Atas Directional Sign Yang Ada 

 

8. Tidak semua kawasan terjamah dengan baik 

Dari data kuisioner didapatkan bahwa mayoritas responden yang datang 

ke Kota Tua Jakarta masih terpusat hanya mendatangi Taman Fatahillah 

saja, sebanyak 89,9% responden pernah mengunjungi Kawasan Taman 

Fatahillah, 32% responden pernah mengunjungi Kawasan Glodok, 23% 

responden pernah mengunjungi Kawasan Peremajaan, 18,8% responden 

pernah mengunjungi Kawasan Sunda Kelapa, sedangkan dari semua 

responden yang mengisi belum ada responden yang datang 

mengunjungi Kawasan Perkojan. Penyebaran pengunjung yang kurang 

merata dapat dipengaruhi karena kurangnya papan informasi yang 

memuat daftar tempat wisata yang dapat dikunjugi selama berada di 

Kawasan Kota Tua Jakarta, berdasarkan penyebaran kuisioner diketahui 

89,4% responden merasakan hal tersebut. 
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Gambar 3.30. Data Kawsan Yang Pernah Dikunjungi Responden 

 

Gambar 3.31. Diagram Penyebab Banyak Kawasan Yang Tidak Terjamah 

 

9. Kepuasan pengunjung terhadap signage yang sudah ada 

Kepuasan pengunjung terhadap signage dapat menjadi tolak ukur 

keefektifan signage yang ada, berdasarkan kuisioner sebanyak 84,5% 

responden merasa kurang puas dengan papan informasi yang telah ada.  
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Gambar 3.32. Diagram Kepuasan Pengunjung Terhadap Informasi Yang Ada 

 

10. Kebutuhan pengunjung di Kawasan Kota Tua Jakarta 

Dari hasil kuisioner dapat dilihat bahwa pengunjung Kota Tua Jakarta 

memiliki ketertarikan lebih terhadap signage, dari 94,6% responden 

mengharapkan adanya perbaikan signage agar dibuat lebih menarik dan 

informatif. 89,9% responden merasa memerlukan papan informasi yang 

memuat daftar referensi kendaraan yang dapat dipakai selama berwisata 

di Kota Tua Jakarta. 91,5% responden juga berharap agar mendapat 

informasi singkat mengenai isi setiap museum agar dapat 

membayangkan terlebih dahulu isi museum tersebut sebelum 

memasukinya. Dari tingginya minat pengunjung terhadap signage dapat 

disimpulkan bahwa pengunjung Kota Tua Jakarta memiliki ketertarikan 

lebih terhadap signage dan membutuhkan tambahan informasi dari 

signage. 
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Gambar 3.33. Diagram Kebutuhan Pengunjung Terhadap Signage 

 

Gambar 3.34. Diagram Kebutuhan Informasi Kendaraan Oleh Pengunjung 

 

Gambar 3.35. Diagram Kebutuhan Informasi Isi Museum Oleh Pengunjung 
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3.1.3.2. Analisa Kuisioner 

Tingkat keingintahuan pengunjung terhadap informasi di Kawasan Kota 

Tua Jakarta sangatlah tinggi, namun sayangnya responden merasa signage 

yang ada saat ini belum informatif dan menarik. Dari pertanyaan terbuka 

yang diajukan penulis untuk mengetahui pendapat responden mengenai 

desain dan pemasangan beberapa signage, banyak responden yang 

menjawab bahwa mereka sangat tertarik untuk mencari dan mengikuti 

petunjuk signage di setiap tempat yang dikunjunginya namun Kawasan 

Kota Tua Jakarta saat ini belum memiliki desain signage yang menarik 

minat pengunjung untuk melihat dan mendapatkan pesan didalamnya.  

Kurangnya informasi mengenai jauh perpindahan antar lokasi juga 

menghambat pengunjung untuk mengunjungi lokasi wisata yang letaknya 

saling berjauhan. Kurangnya informasi dapat menyesatkan pengunjung 

seperti data dari reaksi pengunjung atas salah satu directional sign. Karena 

kurangnya tambahan informasi mengenai jarak akhirnya orang yang 

melihatnya akan bereaksi mencarinya di sekitar lokasi tanda tersebut tanpa 

berpikir kemungkinan lokasi tersebut ada di kawasan yang berbeda. 

Hingga saat ini juga masih banyak daerah di Kawasan Kota Tua 

Jakarta yang masih belum diketahui dan dijamah oleh pengunjung. Salah 

satunya karena kurangnya informasi mengenai referensi daerah wisata yang 

dapat dikunjungi di Kota Tua Jakarta. Sehingga perlu adanya perbaikan 

signage di kawasan tersebut agar pengunjung dapat memperoleh informasi 

yang lebih baik dan efektif kedepannya. 
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3.1.4. Dokumen 

Dalam menunjang pencarian data yang lebih akurat dan tepat, maka penulis 

menggunakan teknik dokumen. Menurut  Yusuf (2015) Dokumen merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data Kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara mempelajari kembali catatan atau karya yang sebelumnya pernah ada. 

Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto yang 

berisikan sejarah, biografi, karya tulis, atau cerita (hlm. 391). 

3.1.4.1. Sejarah Kota Tua Jakarta 

Abad ke-16 dibawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC merebut 

Jayakarta secara resmi dari Sultan Banten dan mengganti namanya menjadi 

Batavia untuk menghormati leluhur bangsa Belanda yang bernama 

Batavieren. Dengan bantuan tenaga dari Kapitan Souw Beng Kong, 

Gubernur J.P. Coen resmi meratakan keraton Jayakarta dan mulai 

mendirikan Batavia pada 30 Mei 1619 yang kemudian selama masa kolonial 

diperingari sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1635 terjadi perluasan 

hingga ke bagian barat sungai Ciliwung, perluasan ini kemudian dilengkapi 

dengan Benteng Kasteel, kanal, dan dinding kota yang membuat Batavia 

semakin memukau. Batavia dirancang dengan gaya Eropa dan diatur dalam 

beberapa blok yang dipisahkan oleh Kanal. Tahun 1650 Batavia akhirnya 

selesai dibangun, Gedung Museum Fatahilah saat itu difungsikan sebagai 

kantor pusat VOC di Hindia Belanda.  

Awalnya Belanda datang ke Batavia dibawah pimpinan Cornelis de 

Houtman untuk menukar rempah-rempah, namun karena kekayaan alam 
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Indonesia yang melimpah Belanda berubah ingin memonopoli sumber daya 

alam Indonesia. Letak pelabuhan Sunda Kelapa yang sangat strategis pada 

jalur perdangangan menyebabkan tidak hanya Bangsa Belanda saja yang 

ingin memiliki Batavia, namun juga Bangsa Portugis yang kemudian datang 

ke Indonesia.  

Tergiur dengan tingginya etos kerja, daya tahan, dan keterampilan 

orang-orang China perantauan (hoakiau) Hokkian asal Fukien, China 

bagian selatan, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier membiarkan 

gelombang imigrasi kaum Hokkian terus berlangsung. Akibatnya jumlah 

imigran semakin meningkat dan akhirnya melebihi lapangan kerja yang ada. 

Gubernur VOC melakukn tindakan dengan membuang sebagian imigran ke 

Srilanka dan menetapkan pajak bea cukai pada para pedagang. Kesempatan 

ini dipakai untuk memperkaya diri, orang yang tidak mau membayar pajak 

ada yang dibuang ke Srilanka, ada pula yang kemudian di Penjara. Sikap 

Belanda yang mulai tidak bersahabat bagi orang China pun membuat perang 

meletus dimana akhirnya dalam 3 hari sekitar 10.000 orang China yang 500 

diantaranya merupakan tahanan VOC dibunuh secara tragis dan dibuang 

mayatnya ke sungai Angke yang merupakan pusat pecinan pada masa itu. 

Kemudian dibiarkannya bangunan berarsitektur China di tepian kali 

Sondetan ntuk menandakan kejayaan masyrakat China di sana saat itu. 

Tahun 1942 setelah kependudukan Jepang berakhir Batavia berubah 

nama menjadi Jakarta. Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan 

pengumuman resmi yang menjadikan Kota Tua Jakarta sebagai situs 
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warisan bersejarah pada tahun 1972. Peresmian ini bertujuan untuk 

melindungi sejarah dan arsitektur bangunan yang masih tersisa di wilayah 

Kota Tua Jakarta.  

Dalam perkembangannya ada beberapa bangunan di kawasan Kota 

Tua Jakarta yang dihancurkan dengan beberapa alasan. Bangunan-

bangunan tersebut adalah Benteng Batavia, Gerbang Amsterdam, dan Jalur 

Trem Batavia. Benteng Batavia dihancurkan sekitar tahun 1890-1910 

karena beberapa material yang digunakan dalam pembangunan Istana 

Daendels dipakai menjadi Departemen Keuangan Nasional. Gerbang 

Amsterdam yang berada dipertigaan Jalan Cengkeh, Jalan Nelayan Timur, 

dan Jalan Tongol dihancurkan pada tahun 1950 demi perluasan jalanan. 

Sedangkan Jalur Trem Batavia yang merupakan jalur khusus untuk Trem di 

kota Batavia ditimbun aspal atas perintah Presiden Soekarno yang 

memandang Trem tersebut menyebabkan kemacetan di Batavia. 

3.1.4.2. Daftar Pengunjung Taman Fatahillah 

Setiap harinya, petugas Kota Tua Jakarta mendata berapa banyak jumlah 

pengunjung yang datang ke Kawasan Kota Tua Jakarta, khususnya Taman 

Fatahillah. Pengumpulan data pengunjung dilakukan dengan dua cara, yaitu 

data kunjungan harian dari museum yang ada di Kota Tua Jakarta, dan data 

pengunjung yang datang ke area Taman Fatahillah. Data kunjungan ke 

museum dilakukan dengan cara pendataan langsung di pintu masuk setiap 

museumnya, sedangkan data pengunjung yang datang ke Taman Fatahillah 

diambil dengan metode sampling yang diambil setiap beberapa jam. Berikut 
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merupakan data yang diperoleh dari hasil kunjungan pengunjung ke 

museum. 

Tabel 3.1. Tabel Data Kunjungan 

Museum Data Pengunjung 

Umum Rombongan Lan- 

sia 

Tamu 

Dewasa Pelajar Anak2 Dewasa Pelajar Anak2   

Sejarah 480.031 36.049 229.170 12.448 2.976 68.132 7.215 1.044 

Wayang 227.440 13.485 95.489 5.963 747 30.200 1.786 705 

Keramik 114.467 8.641 48.140 2.474 468 16.156 1.933 536 

BI 110.697 80.947 - 3.999 32.392 - - 3.331 

Mandiri 69.842 

Bahari 35.640 

Onrust 72.672 

Marunda 46.106 

 

Tabel 3.2. Tabel Kenaikan Pengunjung 

 2017 2018 

Wisatawan lokal 8.450.995 9.437.901 

Wisatawan Mancanegara - 299.162 

Mandiri 61.959 69.842 

 

Dari data tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya pengunjung Kota Tua 

Jakarta mengalami kenaikan, banyak pengunjung yang datang ke Kota Tua 

Jakarta. Pengunjung saat ini masih didominasi oleh dewasa pada kategori 

umum, dan anak-anak pada kategori rombongan. Selain orang dewasa, 

pelajar, dan anak-anak, pengunjung Kota Tua juga terdiri dari lansia dan 

penyandang disabilitas. Pada data yang diberikan oleh Kota Tua Jakarta 

diketahui dalam penghitungannya pihak Kota Tua menggabungkan jumlah 

penyandang disabilitas pada kolom yang sama dengan lansia karena 

jumlahnya yang sangat minim. 

Selain itu dapat diketahui jumlah pengunjung museum di Kawasan 

Taman Fatahillah dan museum diluar kawasan ini memiliki jumlah yang 
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berbeda jauh dimana tempat wisata di Taman Fatahillah memiliki jumlah 

pengunjung dengan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengunjung 

tempat wisata diluar Taman Fatahillah. Dapat disimpulkan bahwa saat ini 

Taman Fatahillah masih dianggap sebagai kawasan wisata utama di Kota 

Tua Jakarta. 

3.1.4.3. Pembagian Luas Wilayah Kota Tua Jakarta 

Arsitektural masa lalu yang terdiri dari bangunan dan kawasan cagar budaya 

memiliki peranan penting dalam menghubungkan sejarah Kota Jakarta dari 

masa lampau ke masa saat ini dan masa yang akan datang nantinya. Untuk 

itu perlu adanya perawatan pada bangunaan dan kawasan cagar budaya. 

Berdasarkan kajian sejarah, cikal bakal kota tua dimulai dari sebagian besar 

kawasan di Sunda Kelapa dan Zona 2 (Kawasan Taman Fatahillah) sebab 

kedua wilayah ini merupakan kota yang pada masa pemerintahan Belanda 

berada didalam dinding benteng Batavia berdasarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2015. 

Dari data yang ada Kawasan Kota Tua diketahui dalam pengendalian 

Kota Tua Jakarta sebagai kawasan cagar budaya, ada pembagian daerah 

pengendalian berdasarkan area dalam dan luar tembok Kota Batavia pada 

zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan Rencana Induk Kotatua Jakarta 

yang menjadi zona inti kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta adalah area 

yang memiliki nilai sejarah yang lebih bernilai. Area yang dimaksud 

merupakan sebagian besar kota di dalam dinding Benteng Batavia dengan 

pembagian luas daerah sebagai berikut :  
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Gambar 3.36. Kawasan Kota Tua Jakarta Berdarkan SK Gubernur 

 

Tabel 3.3. Tabel Area Pengendalian Kota Tua Jakarta 

Area Dalam Tembok Kota (± 134  Ha) 

Zona Inti ±   75  Ha 

Zona Penunjang ±   59  Ha 

Area Luar Tembok Kota (±  200  Ha) 

Kampung Luar Batang ±    19  Ha 

Pekojan ±    49  Ha 

Pecinan ±  132  Ha 

Total Area ±  334  Ha 

 

 

Gambar 3.37. Pembagian Zona Kawasan Kota Tua Jakarta 
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Tabel 3.4. Pembagian Zona Kawasan Kota Tua Jakarta 

Zona Karakter 

morfologi asal 

Visi 

pengembangan 

Fungsi 

Zona 1: 

Sunda 

Kelapa 

Bahari Semarak bahari Pelabuhan tradisional, 

gudang, pasar ikan, pusat 

wisata bahari 

Zona 2 : 

Fatahillah 

Kota Kolonial Memori kota 

kolonial 

Museum, perkantoran 

skala besar & kecil, 

universitas, wisata seni 

dan budaya, fungsi 

campuran 

Zona 3 : 

Pecinan 

Budaya - Etnis Pelestarian 

lingkungan 

pecinan 

Pusat grosir dan retail, 

pemukiman, destinasi 

wisata, belanja tematik, 

pecinan 

Zona 4 : 

Pekojan 

Budaya - 

Religius 

Kampung multi 

etnis 

Pemukiman, mixed use, 

komersial grosir, destinasi 

wisata religius. 

Zona 5 : 

Kawasan 

peremajaan 

Pengembangan 

Baru 

Pusat bisnis Kota 

Tua 

Daerah penerima TDR, 

fungsi campuran, CBD, 

pemukiman 

 

 

Gambar 3.38. Peta Kawasan Taman Fatahillah 
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3.1.4.4. Fasilitas di Taman Fatahillah 

Untuk mendukung wisata Taman Fatahillah, pengelola Kota Tua Jakarta 

menyediakan fasilitas penunjang kebutuhan pengunjung, seperti toilet 

umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, sarana ibadah. Sedangkan 

fasilitas pendukung yang bersifat komersial, seperti hotel, tempat makan, 

dan rest area diletakan pada jarak yang sedikit lebih jauh sebab daerah 

kawasan wisata harus bersifat steril. 

Pengelola Kota Tua Jakarta juga menyediakan beberapa aksesibilitas 

untuk menunjang wisata ini. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur 

utuk menuju destinasi. Untuk menunjang aksesibilitas pengelola 

menyediakan akses jalan raya, sarana transportasi, dan rambu-rambu 

penunjuk jalan.  

Tabel 3.5. Fasilitas yang disediakan Pengelola Kota Tua Jakarta 

Amenitas Aksesibilitas 

Mesjid Jalan Kemukus 

 

Papan Petunjuk 

 

Cafe Batavia Peta Kawasan  Kota Tua 

Perancangan Signage Kawasan..., Angelina Rosalin, FSD UMN, 2019



96 

 

 

 
Hotel Batavia 

 

Stasiun Kereta 

 

Taman Kota Intan 

 

City tour bus dan transjakarta 

 
 Gerbang di sekitar Taman Fatahillah 
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3.1.4.5. Guidelines Kota Tua Jakarta 

Guidelines Kota Tua Jakarta merupakan buku panduan yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kebudayaan Dan Permuseuman Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta untuk memberikan aturan dan keterangan mengenai 

Kawasan Kota Tua Jakarta. Dalam dokumen ini diberikan beberapa 

keterangan berisikan mengenai peraturan dalam membuat papan nama dan 

iklan di Kawasan Kota Tua Jakarta, khususnya di Taman Fatahillah. Dalam 

peraturannya pemerintah membagi papan informasi kedalam dua jenis 

berdasarkan lama pemasangannya, yaitu : 

1. Papan nama atau papan iklan tradisional 

Papan nama atau iklan tradisional umumnya dibuat menggunakan 

material kayu yang di cat atau menggunakan material utama bangunan 

yang menjadi bagian dari fasade bangunan. Dalam perkembangannya 

papan kayu dapat digantikan menggunakan bahan metal seperti seng 

dan sejenisnya, namun dalam pemasangannya tidak dibuat menyala. 

2. Papan nama atau papan iklan kontemporer 

Papan nama atau papan iklan kontemporer dapat dibuat menggunakan 

bahan metal atau plastik dengan huruf dan kata menggunakan warna-

warna kontras, selain itu papan nama dan iklan juga dapat berupa banner 

dari kain. Papan nama dan iklan ini diperbolehkan dibuat menyala. 

Papan ini digunakan untuk mempublikasikan suatu acara atau promosi 

obral. 
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  Selain itu dalam terdapat beberapa pedoman yang harus 

diperhatikan dalam merancang papan nama dan iklan di Kawasan Kota Tua 

Jakarta, berikut merupakan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah : 

1. Penggunaan papan nama dan papan reklame baru tidak diperkenankan 

di Lingkungan cagar budaya Golongan I, yaitu disekitar Taman 

Fatahillah dan Jalan Cengkeh. Papan nama bangunan yang baru cukup 

berupa plakat/ prasasti yang diletakkan disamping atau dekat dengan 

pintu utama bangunan, tanpa mengganggu keseluruhan wajah depan 

bangunan. 

2. Papan nama dan papan iklan kontemporer pada bangunan bukan 

bangunan cagar budaya diluar Lingkungan cagar budaya Golongan I, 

yaitu diluar lingkungan Taman Fatahillah dan Jalan Cengkeh, dirancang 

agar tidak mengganggu bangunan cagar budaya. 

3. Penggunaan papan reklame yang berdiri sendiri atau terlepas dari 

bangunan tidak diizinkan didalam kawasan cagar budaya ini. 

4. Para pemilik bangunan cagar budaya dianjurkan untuk mempertahankan 

papan nama dan atau papan iklan tradisional, terutama yang dibuat dari 

material bahan bangunan dan merupakan bagian dari fasade bangunan 

asli, misalnya yang terdapat di dinding, dinding atas (frieze, gable wall, 

dll), kolom, balok, dan segala dekorasinya. Penghilangan dari papan 

nama dan atau papan iklan tradisional yang merupakan bagian dari 

fasade bangunan pada bangunan cagar budaya, terutama yang 
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menunjukkan kapan bangunan didirikan / selesai dibangun tidak 

diizinkan. 

5. Papan nama dan atau papan iklan baru pada bangunan cagar budaya 

dibuat secara terpisah namun terintegrasi dengan arsitektur bangunan.  

Seluruh rambu, papan nama dan papan reklame kontemporer di 

Lingkungan cagar budaya Golongan II dan III, diharuskan: terkendali dalam hal 

rancangan, tidak boleh diletakkan pada atap bangunan, dan menggunakan 

standart tinggi dalam hal material, konstruksi serta rancangan grafis. 

3.1.4.6. Analisa Dokumen 

Dari dokumen-dokumen yang diberikan UPK Kota Tua Jakarta kepada 

penulis dapat diketahui bahwa Taman Fatahillah merupakan kawasan yang 

menyimpan banyak sejarah tentang Kota Batavia pada masa penjajahan 

Belanda. Saat ini masih tersisa beberapa peninggalan bangunan-bangunan 

berarsitektural Belanda di kawasan Kota Tua Jakarta, bangunan-bangunan 

tersebut kemudian dijadikan cagar budaya yang dilindungi pemerintah 

sebagai aset negara. Beberapa bangunan dialihkan fungsinya sebagai 

museum atau cafe namun tetap mempertahankan arsitektural dan 

suasananya.  

Dalam perawatannya sebagai cagar budaya, pemerintah 

memfokuskan perawatannya kedalam zona inti dan zona penunjang sebagai 

zona prioritas. Zona inti dan penunjang sendiri terletak didalam Benteng 

Batavia yang menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan Kota Batavia 

pada masa penjajahan Belanda. Selain itu sebagai kawasan wisata yang 
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banyak dipadati pengunjung dari berbagai daerah dan negara, Kota Tua 

Jakarta juga memiliki beberapa amenitas dan aksesibilitas untuk membantu 

kebutuhan pengunjung. Diantaranya menyediakan fasilitas umum seperti 

jalan raya, kendaraan umum, papan penunjuk, toilet umum, tempat makan, 

hotel, dan fasilitas lainnya. 

Dalam perancangan signage, penulis perlu memperhatikan beberapa 

pedoman yang telah ditetapkan khususnya untuk papan nama. Dari 

guideline Kota Tua Jakarta penulis mendapat beberapa hal yang perlu 

dipertimbangan dalam memilih material dan peletakannya, khususnya 

untuk papan nama dari Museum yang ada di Kawasan Kota Tua Jakarta. 

Berdasarkan data yang didapat sebaiknya dalam pembuatan signage 

menggunakan bahan-bahan dari fasade bangunan dan dibuat tidak 

bercahaya jika ingin dipasang secara permanen. Selain  itu dalam 

peletakannya di Taman Fatahillah dan zona lainnya harus 

mempertimbangkan arah pergerakan pengunjung agar nantinya tanda yang 

dibuat tidak menghalangi jalan pengunjung. 

3.1.5. Studi Eksisting 

Untuk mencari mengenai gambaran desain yang dapat digunakan sebagai referensi 

dalam merancang, penulis melakukan studi existing dengan melihat elemen-elemen 

desain yang dipakai dalam perancangan exterior signage di beberapa tempat seperti 

pada taman atau situs bersejarah di luar negeri. Menurut Berger (2009) area warisan 

sejarah merupakan area yang memiliki skala besaran yang sama dengan taman 

nasional, dimana orang tinggal dan hidup ditempat tersebut. Keduanya sama-sama 
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memiliki perbandingan yang kuat mengenai keluarga, bangsa, dan negara yang 

penuh sejarah. Dimana pengunjung dan orang yang tinggal disekitarnya menyadari 

mengenai kehebatan sejarah dan keindahannya sehingga sadar untuk menjaga area 

tersebut (hlm. 132). Oleh karena itu dalam perancangan ini penulis mengambil studi 

eksisting dari beberapa signage yang dipasang pada taman atau area warisan sejarah 

dari berbagai belahan dunia. 

Tabel 3.6. Tabel Perbandingan Studi Eksisting 

  

 

Canons Ashby House Signage in 

Daventry, England.  

 

  

Fundatia ADEPT signage in 

Romania 

Warna Menggunakan 3 warna saja, 

hitam, putih, dan kuning 

Menggunakan fullcolour untuk 

menggambarkan burung secara 

detail. 

Font Menggunakan huruf serif, tittle 

case untuk memudahkan audiens 

mencerna informasi 

Menggunaka huruf serif, tittle 

case untuk memudahkan audiens 

mencerna informasi 

simbol Menggunakan foto pada masa 

lampau untuk menggambarkan 

keadaan masa lalu. 

Menggunakan foto burung untuk 

menunjukan jenis burung yang 

terdapat di taman tersebut. 

Material Papan yang ditempelkan pada 

bekas alat pengangkut pasir 

Menggunakan bahan dasar kayu 
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Vanke Forest Park signage in 

China 

 

 

 

Tuileries garden signage in Paris 

Warna Memakai warna putih yang 

kontras dengan backgroundnya 

Menggunakan warna abu-abu 

gelap yang kontras dengan 

backgroundnya yang terang 

Font Menggunakan huruf mandarin dan 

sans serif, all caps 

Menggunakan huruf serif, tittle 

case sehingga tulisan mudah 

dibaca 

simbol Menggunakan piktogram untuk 

legend peta dan gambar vektor 

yang dibuat timbul untuk 

menimbulkan kesan perumahan 

Menggunakan piktogram untuk 

melengkapi informasi dan panah 

untuk menunjukan arah 

Material Menggunakan stainless steel agar 

tahan pada perubahan cuaca. 

Menggunakan carbon steel agar 

tahan pada perubahan cuaca. 
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Amsterdam identification sign 

 

 

Novartis Campus Basel signage 

Warna Memakai warna merah untuk 

menekankan “I am” dan warna 

putih untuk “strerdam” warna 

merah untuk menekankan makna 

“I am” pada tulisan “I amsterdam” 

Penggunaan warna monokrom 

dengan warna abu-abu, terdapat 

penekanan nama halte dengan 

memberi warna yang lebih bold 

pada tulisan nama halte. 

Font Sans serif sehingga mudah dibaca 

dan dikenali 

Sans serif, all caps 

simbol tidak ada Menggunakan piktogram untuk 

menggambarkan bus. 

Material Menggunakan akrilik yang dicat. Menggunakan akrilik bening yang 

dicat pada bagian belakangnya 

saja. 

 

Dari beberapa studi eksisting diatas terdapat beberapa kesamaan elemen 

desain pada signage diatas. Maka dari contoh sign diatas dapat ditarik kesimpulan 

disebagai berikut: 

1. Umumnya dalam perancangan exterior signage huruf yang dipakai 

merupakan huruf sans-serif. Untuk penggunaan informasi yang panjang 

biasanya memakai tittle case. Sedangkan untuk informasi yang penting 
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biasanya diberi penekanan lewat bold atau penggunaan warna seperti “I 

amsterdam”. 

2. Untuk memberikan penekanan mengenai hirarki pesan bisa dengan membuat 

ukuran pesan yang lebih penting dengan menggunakan gambar yang lebih 

besar, seperti pada directional sign di Tuileries garden yang dalam 

penekanannya membuat gambar panah lebih besar dari keterangan lokasinya. 

3. Warna pada signage bisa menjadi salah satu elemen penting yang 

membedakan signage dengan lingkungannya. Oleh karena itu dalam 

perancanan signage harus memperhatikan warna lingkungan sekitarnya. 

4. Selain menggunakan material umum untuk exterior signage, seperti metal, 

plastik, kayu dan bahan umum lainnya, signage  juga dapat menggunkan 

bahan-bahan yang dapat mendekorasi signage untuk menambahkan makna 

pesan atau cerita yang ingin disampaikan seperti Canons Ashby House 

Signage di Inggris. 

 Metodologi Perancangan 

Menurut Calori (2015) dalam merancangan sign system dibagi kedalam tiga fase, 

yaitu pre-design, design, dan post-design. Berikut merupakan langkah-langkah 

dalam merancang sign system (hlm. 27) : 

3.2.1. Data collection and analysis 

Signage dibuat untuk memcahkan suatu permasalahan yang dimiliki oleh klien, 

oleh karena itu desainer perlu mencari data-data mengenai permasalahan yang 

dialami klien terlebih dahulu sebelum menentukan desain apa yang akan dipakai. 

Desainer harus memperoleh data mengenai permasalahan serta skala permasalahan 
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yang dihadapi agar nantinya dapat dianalisa untuk menentukan solusi yang paling 

tepat menghadapi permasalahan tersebut. Langkah ini masuk dalam fase pre-design 

(hlm. 28). 

3.2.2. Schematic design 

Proses perancangan desain yang meletakan fondasi informasi dan visual. Tujuan 

dari proses ini adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide, konsep dan pendekatan 

untuk masalah desain, setelah terkumpul ide-ide tersebut mulai evaluasi dan dipilih. 

Setelah itu dilanjutkan dengan sketsa dan gambar desain dari sign system yang akan 

dipakai (hlm. 30). 

3.2.3. Design development 

Tujuan pada tahap ini adalah memantapkan dan memperbaiki arah konseptual yang 

telah dirancang pada akhir tahap 2, dan mendapatkan persetujuan klien sebelum 

masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap dokumentasi. Tahap ini menghasilkan 

beberapa item yang memuat informasi dan visual dari konsep desain kepada klien, 

berikut hasil dari design development : rencana pemasangan signs, jadwal pesan, 

gambar mengenai grafis tanda, dan gambar mengenai hasil jadi sistem tanda dalam 

bentuk mock up (hlm. 38). 

3.2.4. Documentation 

Tahap ini bertujuan sebagai penyempurnaan desain dengan menambahkan atau 

mengurangi elemen-elemen yang dirasa kurang tepat untuk dipakai setelah revisi 

dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini sistem tanda juga dibuat detail ukuran dan 

perbandingannya dengan manusia. Desain dibuat detail dengan menampilkan sisi 

Perancangan Signage Kawasan..., Angelina Rosalin, FSD UMN, 2019



106 

 

depan, belakang, kanan, kiri serta atas sistem tanda berserta ukurannya. Hasil akhir 

dari tahap ini adalah hasil akhir dari lokasi tanda diletakan, jadwal final pesan, 

gambar final grafis tanda, gambar final wujud sistem tanda, dan spesifikasi teknis 

(hlm. 49). 

3.2.5. Bidding 

Bidding masuk dalam tahap post-design dimana tujuan dari tahap ini adalah 

mendapatkan kontrak dengan klien, setelah mendapat kontrak dilanjutkan dengan 

membuat kontrak dengan jasa perakitan yang membuat hasil jadi desain sign system 

dengan harga yang sesuai dengan budget kontrak. Proses ini melibatkan 

permintaan, administrasi, dan peninjauan penawaran kontrak. Tahap ini 

menghasilkan beberapa dokumen seperti surat penawaran, undangan untuk 

mengajukan penawaran, dan tanggapan atas informasi permintaan, termasuk 

pertemuan sebelum penawaran. Perlu adanya kecermatan dan ketelitian 

menganalisa kompetitor lainnya dalam menawarkan kontrak dan harga kepada 

klien (hlm.60). 

3.2.6. Fabrication & installation observation 

Tujuan dari tahap ini adalah mengobservasi dan melihat kembali pembuatan dan 

pemasangan sign system. Penanggung jawab kontrak bertugas mengurus 

administrasi kontrak pembuatan, sedangkan desainer bertugas sebagai penasehat 

dan fasilitator yang berhubungan dengan masalah teknis berhubungan dengan 

pemenuhan pembuatan desain. Dalam tahap ini hal yang perlu dilakukan adalah 

pertemuan koordinasi, submittal review, kunjungan toko, kunjungan ke lokasi, dan 

inspeksi daftar pabrik instalasi (hlm.65). 
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3.2.7. Postinstallation evaluation 

Postinstallation evaluation bertujuan untuk mempelajari kembali seberapa 

efektifkah signage yang diletakan pada lokasi. Evaluasi ini berguna agar 

dipembuatan signage selanjutnya dapat menghindari hal-hal yang kurang efektif. 

Evaluasi ini dapat dibantu dengan feedback dari klien dan observasi langsung (hlm. 

77). 
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