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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Tua Jakarta merupakan wilayah di Kelurahan Pinangsia yang menyimpan 

banyak cerita di balik megahnya bangunan cagar budaya peninggalan dari zaman 

kolonial Belanda. Kota Tua Jakarta dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama 

(Oud Batavia). Wilayah ini melintasi dua wilayah kotamadya, yaitu Jakarta Utara 

dan Jakarta Barat, dengan total wilayah mencapai 344 hektar. Dahulunya kawasan 

ini dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan pasa masa penjajahan Belanda, 

hingga saat ini bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda masih 

dijaga ciri khasnya sebagai warisan budaya. Pada tahun 1972 Kota Tua Jakarta 

resmi menjadi warisan sejarah oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Kota Tua 

Jakarta dimanfaatkan sebagai tempat wisata bersejarah dengan mengubah fungsi 

bangunan lama menjadi museum yang menyimpan banyak informasi berharga 

mengenai Kota Tua Jakarta di masa lampau. Dalam upaya pengendaliannya, 

Kawasan Kota Tua Jakarta dibagi menjadi 4 zona berdasarkan karakteristik 

pengembangannya dimana Taman Fatahillah menjadi zona inti dari pengendalian 

ini dengan visi pengembangan memori kota kolonial. 

Berdasarkan hasil observasi ke Kota Tua Jakarta pada tanggal 8 Februari 

2018, penulis melihat kawasan Taman Fatahillah telah memiliki papan informasi 

atau signage, namun dari beberapa pemasangan signage di Kawasan Taman 

Fatahillah belum ada kesatuan desain antara satu signage dengan signage lainnya. 
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Menurut Gibson (2009) perlu adanya kesatuan signage untuk mewakilkan satu 

daerah atau citra. Selain itu terdapat permasalahan lain yang muncul dari signage 

yang sudah ada sebelumnya, seperti beberapa signage yang terpasang kurang 

efektif baik peletakannya sehingga tertutup pohon atau pedagang kaki lima, 

maupun konten informasinya yang kurang menjelaskan mengenai seberapa jauh 

jarak yang perlu ditempuh untuk mencapai lokasi wisata yang ditujukan oleh 

directional sign di Taman Fatahillah saat ini.  

Kurangnya signage mengakibatkan pengunjung yang datang kesulitan 

mengorientasi dan mengetahui arah menuju lokasi wisata dari dan menuju Taman 

Fatahillah. Berdasarkan kuisioner yang disebarkan pada tanggal 8-12 Februari 2019 

melalui google form kepada remaja di Jakarta yang pernah mengunjungi Kota Tua 

Jakarta didapatkan data sebanyak 71,7% responden merasa kesulitan saat mencari 

lokasi yang ingin dikunjungi. Sebanyak 75,6% responden yang pernah datang 

berkunjung ke Taman Fatahillah belum mengetahui arah menuju Museum Bahari 

dari Taman Fatahillah. Padahal sejak tahun 2016 Unit Pengelola Kawasan (UPK) 

Kota Tua Jakarta sudah menampilkan Museum Bahari di directional sign namun 

kurangnya petunjuk mengenai jarak sebenarnya lokasi Museum Bahari dari Taman 

Fatahillah. Hal ini dapat menyebabkan efisiensi waktu pengunjung terganggu, 

contohnya seperti directional sign  Museum Bahari dari Taman Fatahillah, kedua 

lokasi ini memiliki rentang jarak sejauh 3 km dengan kondisi kurang ramah kepada 

pejalan kaki sehingga butuh kendaraan untuk mencapai Museum Bahari, hanya 

8,7% responden yang bereaksi langsung mencari kendaraan untuk ke Museum 

Bahari setelah melihat directional sign yang telah tersedia, sedangkan responden 
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sisanya memilih berjalan menuju arah yang ditujukan oleh directional sign tersebut 

akibatnya kurang keterangan jarak dan cara mencapai lokasi tersebut.  

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kurangnya informasi dapat 

berdampak berkurangnya efiesiensi waktu pengunjung serta dapat membuat 

pengunjung tersesat. Oleh karena hal tersebut penulis akan merancang signage 

Taman Fatahillah. Menurut Calori (2015), Signage adalah pesan atau informasi 

yang muncul secara berturut-turut atau teratur dalam hubungannya dengan tanda-

tanda penting dan menimbulkan respon manusia. Tujuan signage salah satunya 

adalah untuk membantu manusia dengan cara mengarahkan, mengidentifikasi 

ruang atau struktur dan memberi informasi manusia dalam melakukan kegiatan 

dalam suatu ruang (hlm. 6). Pengalaman penulis selama melakukan kerja praktik 

magang di sebuah konsultan signage menarik minat penulis dalam merancangan 

signage yang dapat memberikan informasi secara efektif dan menarik. Oleh 

karenanya penulis memilih topik perancangan signage Kota Tua Jakarta sebagai 

pembahasan tugas akhir ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di latar belakang, dapat dirumuskan 

masalah dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perancangan Signage Untuk Kawasan Kota Tua Jakarta pada tahun 

2019 ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka 

penulis memandang masalah dalam perancangan signage di Kota Tua Jakarta perlu 

dibatasi variabelnya. 

1.  Topik 

Topik pembahasan hanya berfokus pada signage inti Kawasan Kota Tua Jakarta, 

yaitu Kawasan Taman Fatahillah. Taman Fatahillah merupakan area dalam 

Tembok Batavia yang menjadi inti Kota Batavia pada masa penjajahan Belanda. 

2. Segmentasi 

a. Demografis 

1.) Jenis Kelamin: Pria dan Wanita 

2.) Usia: 17-25 tahun 

3.) SES: B-C 

4.) Pekerjaan: Pelajar – pekerja awal 

b. Psikografis : 

1.) Orang yang suka melakukan aktivitas travelling. 

2.) Orang yang menyukai fotografi. 

3.) Orang yang menyukai wisata sejarah. 

3. Media 

Media yang digunakan untuk perancangan signage di Taman Fatahillah adalah 

a. Media utama: identification sign, information signs, directional signs. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, Tugas Akhir ini 

bertujuan untuk merancang signage Kawasan Kota Tua Jakarta tahun 2019 yang 

dapat membantu wisatawan saat berada di Kawasan Kota Tua Jakarta. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir ini mrmiliki beberapa manfaat yang dapat berguna bagi beberapa sudut 

pandang 

a. Bagi penulis adalah dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam 

mengenai proses pembuatan signage yang baik dan efektif. Serta membantu 

mengasah ide kreatif dalam mengerjakan signage. 

b. Bagi orang lain, tugas akhir ini akan memudahkan pengunjung yang datang 

ke Taman Fatahillah agar tidak mengalami kebingungan saat mencari letak 

suatu tempat atau fasilitas umum yang tersedia. 

c. Bagi universitas adalah mampu memberikan gambaran mengenai 

perancangan signage yang baik dan efektif bagi mahasiswa lainnya maupun 

keperluan akademis lainnya. 

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




