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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data 3.1.

3.1.1. Wawancara 

Wawancara adalah proses mengambilan data secara langsung dengan responden, 

ataupun pihak yang mengerti dalam tentang sebuah bidang. Wawancara yang 

dilakukan penulis dilakukan secara langsung. Penulis menanyakan pertanyaan 

dengan tatap muka. 

3.1.1.1. Wawancara dengan Tjia Boen Kiat 

Pada tanggal 10 April 2018, penulis melakukan wawancara dengan Tjia Boen 

Kiat, ketua komunitas China Town Art Culture. Tjia Boen Kiat adalah seorang 

penduduk lokal Glodok dan aktivis kebudayaan kawasan Glodok. Sebagai salah 

satu aktivis budaya Glodok, penulis menanyakan beberapa pendapat beliau 

mengenai kawasan Glodok sebagai destinasi wisata.  

 Menurut Tjia Boen Kiat, kawasan Glodok memiliki banyak kekayaan yang 

dapat diangkat, mulai dari sejarah peradabannya, budaya, kuliner, wisata belanja, 

hingga kekayaan arsitekturnya. Menurutnya, Kawasan Glodok memiliki potensi 

tinggi untuk diangkat sebagai salah satu kawasan destinasi wisata terpadu di 

Jakarta. Tjia Boen Kiat menambahkan, pada masa sekarang, kegiatan travelling 

menjadi sering dipilih sebagai sarana hiburan, dengan melakukan travelling ke 

sebuah tempat, menurutnya seseorang dapat mengenal lebih baik tempat yang 

dikunjunginya tersebut melalui pengalaman sendiri. 
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 Menanggapi fenomena turunnya ‘pamor’ Glodok sebagai kawasan 

Pertokoan Elektronik, Tjia Boen Kiat juga menambahkan, jika tidak bisa 

dipungkiri, hal tersebut terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena sudah 

banyak metode berbelanja elektronik yang lebih praktis, dimana pada masa kini, 

lebih banyak yang lebih memilih untuk berbelanja elektronik menggunakan media 

daring, dan platform belanja daring. Tjia Boen Kiat juga mengakui jika 

perdagangan elektronik di Kawasan Glodok mulai menurun, dan dibutuhkan 

sebuah usaha untuk kembali mengangkat Glodok sebagai destinasi dengan 

kemasan baru, yang lebih menjual. 

 

3.1.2. Observasi 

3.1.2.1. Observasi Daya Jual dan Wisata Kawasan Glodok 

a. Pasar Petak Sembilan 

Pasar Petak Sembilan adalah salah satu kawasan pasar tradisional 

yang beroperasi mulai pukul empat pagi hingga sekitar dua siang 

setiap harinya. Di pasar ini pengunjung dapat berbelanja bahan 

pangan segar, hingga berbelanja bahan makanan impor dari 

Tiongkok. Selain itu di Pasar Petak Sembilan ini, penduduk juga 

dapat membeli bahan mentah daging bulus.  
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Gambar 3.1. Pasar Petak Sembilan 

 

b. Vihara Dharma Jaya Toasebio 

Vihara Dharma Jaya Toasebio adalah sebuah Vihara umat Kong 

Hu Cu yang berada di Jalan Kemenangan. Bangunan di Vihara ini 

sangat otentik dengan ornamen etnis Indonesia-Tionghoa. 

 

Gambar 3.2. Vihara Dharma Jaya Toasebio 

c. Vihara Jin De Yuan 

Tak jauh berbeda dengan Vihara Dharma Jaya Toasebio, tempat 

ibadah umat konghucu ini berada di sebelah Pasar Petak Sembilan. 

Pada tahun 2015, sempat terbakar, sehingga bangunan ibadah 
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utama runtuh, dan sampat bulan Maret 2018, masih dilakukan 

renovasi. 

 

Gambar 3.3. Vihara Jin De Yuan 

 

d. Gereja Santa Maria De Fatima 

Gereja Santa Maria De Fatima merupakan gereja unik umat 

katolik, yang memiliki bentuk bangunan dengan ornamen khas 

etnis Indonesia-Tionghoa. Gereja ini sudah ada sejak tahun 1950. 

Gereja ini salah satu cagar bangunan yang di lindungi oleh 

pemerintah, dan kerap jadi tujuan utama pengunjung yang datang 

ke kawasan ini karena keunikan artitekturnya. 

e. Gedung Chandra Naya 

Gedung Chandra naya merupakan sebuah bangunan bersejarah, 

yang berada di Jalan Kemurnian. Gedung ini merupakan sebuah 

rumah tinggal pada masa lalu. Sekarang Gedung ini merupakan 

tempat Wisata Arsitektur, di kawasan ini pengunjung dapat 

berfoto, dan menikmati santai sore di tempat makan sekitar. 

Branding Kawasan Glodok..., Jordy Prayoga, FSD UMN, 2018



26 
 

 

Gambar 3.4. Gedung Chandra Naya 

 

f. Kawasan Pancoran 

Kawasan Jalan Pancoran adalah kawasan Wisata belanja dan 

kuliner, di kawasan ini pengunjung dapat berbelanja pakaian, 

snack, dan alat kosmetik.  

 

Gambar 3.5. Kawasan Pancoran 

g. Gang Gloria 

Gang Gloria adalah sebuah jalan kecil berada di seberang Jalan 

Pancoran. Di jalan ini banyak ditemukan ragam kuliner unik, 

seperti Bakmi Amoy, Es Kopi Tak Kie dan masih banyak lagi. 
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Gambar 3.6. Gang Gloria 

 

3.1.2.2. Observasi Kondisi Kuliner Kawasan Glodok 

a.  Kuliner Jalan Kemenangan Raya 

Observasi ini dilakukan penulis untuk menjelajah dan menemukan 

kuliner apa saja yang dapat di temukan di Kawasan Glodok. Observasi 

dimulai dengan menjelajahi kawasan Jalan Kemenangan. Di jalan 

Kemenangan terdapat 3 atraksi wisata utama, yakni Kelenteng Jin De 

Yuan, Gereja Santa Maria de Fatima, dan Vihara Dharma Jaya Toasebio.  
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Gambar 3.7. Jalan Kemenangan Raya 

 

 Di Jalan Kemenangan Raya, Penulis menemukan beberapa tempat Kuliner 

yang cukup dikenal dan sering disambangi pengunjung kawasan Glodok. 

i. Bakmi Akwet 

Terletak bersebrangan dengan Sekolah Ricci dan bersebelahan 

dengan Bank BCA, Bakmi Akwet merupakan sebuah kedai 

bakmi kecil yang menyajikan hidangan bakmi rebus, kwetiau 

rebus, locupan rebus dan nasi tim. Selain hidangan utama, di 

tempat ini dihidangkan juga hidangan sampingan pelengkap 

bakmi, seperti baso goreng dan pangsit goreng. Harga makanan 

di tempat ini berkisar dari Rp 7.000,- sampai Rp 25.000,-. 

Bakmi Akwet buka setiap hari pukul 06.00 hingga pukul 15.00. 
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ii. Nasi Ulam Misjaya 

Nasi Ulam Misjaya terletak di depan Vihara Dharma Jaya 

Toasebio. Nasi Ulam merupakan hidangan berupa nasi putih 

yang disajikan dengan bihun goreng, bawang goreng, kacang 

tanah halus, serta lengkap dengan daun kemangi dan timun 

potong, kemudian seluruh komposisi makanan disajikan dengan 

siraman kuah kecap. Sebagai pelengkap di tempat ini juga 

disediakan hidangan pendamping Nasi Ulam, seperti dendeng 

sapi, cumi asin, telur dadar, perkedel kentang, dan tempe 

goreng. Harga Nasi Ulam yang ditawarkan berkisar Rp 15.000,- 

hingga Rp 25.000,-. Nasi Ulam Misjaya buka setiap hari pukul 

18.00 hingga pukul 23.00. 

iii. Pisang Goreng Kalimantan Cap Gledek 

Di tempat ini dihidangkan makanan ringan berupa Pisang 

goreng renyah yang digoreng dengan tepung. Harga pisang 

goreng yang ditawarkan di tempat ini berkisar Rp 5.000,-. 

Pisang Goreng Kalimantan Cap Gledek buka setiap hari pukul 

07.00 hingga pukul 15.00. 

 

b. Kuliner Gang Kalimati 

Observasi dilanjutkan dengan memasuki Gang Kalimati yang 

menghubungkan Jalan Kemenangan Raya dengan kawasan Pancoran dan 
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Pasar Petak Sembilan. Gang Kali Mati merupakan jalan kecil yang hanya 

bisa dilalui dengan berjalan kaki atau dengan sepeda motor saja. Gang Kali 

Mati ini merupakan daerah pemukiman padat, yang sebagian besar 

penduduknya gunakan pula sebagai tempat usaha. Kebanyakan dari rumah 

penduduk di Gang Kali Mati digunakan pula sebagai tempat usaha berupa 

tempat makan. Memasuki Gang Kali Mati, penulis disambut dengan 

berbagai rumah makan rumahan siap saji.  

 

 

Gambar 3.8. Gang Kali Mati 

 

i. Kantin Sin Cu 

Rumah makan sederhana ini terletak di Gang Kali Mati. Rumah 

makan ini menyediakan berbagai hidangan siap saji seperti 

Chinese food dan makanan lokal daerah Indonesia. Makanan 

yang disajikan di rumah makan ini berbeda setiap harinya. 
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Makanan di tempat ini berkisar sekitar Rp 15.000,- hingga Rp 

30.000,-.  

ii. Bakmi Anggit 

Rumah makan ini menyediakan berbagai masakan Chinese food. 

Masakan andalan di tempat ini berupa bakmi goreng dan 

kwetiau goreng yang dimasak ala oriental. Menu yang 

dihidangkan di sini berkisar antara Rp 18.000,- hingga Rp 

35.000,-. 

iii. Cempedak Goreng Cik Lina  

Cempedak Cik Lina Sudah banyak dikenal masyarakat sekitar. 

Pelanggan hidangan ini juga tidak hanya berasal dari kalangan 

penduduk Glodok saja, namun banyak pengunjung dari kawasan 

lain berkunjung dan mencicipi jajanan cempedak goreng ini. 

Warung sederhana ini menjual cempedak goreng tepung 

yang disajikan dengan gula aren cair hangat. Harga makanan 

yang ditawarkan berkisar Rp 10.000,-. Warung Cempedak ini 

buka setiap hari pukul 08.00 hingga 17.00. 

iv. Bakso Idola Remaja (Wonogiri)  

Kedai bakso ini terletak di dekat pertigaan Gang Kali Mati. 

Kedai bakso ini menyediakan masakan Bakso sapi kuah khas 

Wonogiri. Kedai bakso ini menyajikan berbagai varian bakso 

kuah; baso urat sapi, bakso sapi halus, bakso besar dan lainnya. 
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Hidangan bakso kuah ini di sajikan dengan bihun atau mie, 

lengkap dengan sayuran seperti tauge dan caisim.  

Selain itu disediakan pula menu Bakso kuah dengan 

tambahan Indomie kuah. Bakso yang ditawarkan di tempat ini 

berkisar dari Rp 15.000,- hingga Rp 35.000,- per porsi. Selain 

bakso kuah, di tempat ini juga disediakan minuman makanan 

penutup seperti es campur dan es alpukat. 

 

v. Mi Pan Gang Kali Mati 

Mipan merupakan makanan khas Bandung yang terbuat dari 

tepung beras dan air yang dikukus. Mipan biasa disajikan 

dengan gula aren cair lengkap dengan minyak dan irisan bawang 

putih goreng. Makanan ini dapat dijumpai di Gang Kali Mati 

Pancoran.  

 

Gambar 3.9. Mipan Gang Kali Mati  
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vi. Ketoprak Gang Kali Mati  

Salah satu hidangan yang ramai di kunjungi di jalan Pancoran 

ini adalah Ketoprak. Ketoprak ini terletak di pinggir jalan 

Pancoran. Ketoprak Gang Kali Mati dijual melalui kedai 

gerobak sederhana. 

vii. Bakmi Goreng Baskom Gang Kalimati  

Bakmi Goreng Baskom Gang Kali Mati merupakan kedai kecil 

yang menjual bakmi goreng, lengkap dengan hidangan gorengan 

pendamping lainnya. Bakmi goreng yang dijual di kedai ini 

sudah dimasak sebelumnya, bakmi goreng disajikan di dalam 

baskom besi besar, sehingga ketika pembeli ingin memesan 

seporsi bakmi goreng, penjual bakmi goreng hanya tinggal 

menakarkan per porsi saja.  

 Bakmi goreng di kedai ini disajikan dengan sambal kacang, 

kacang tanah serta bawang goreng. Selain bakmi goreng, 

hidangan lainnya yang disajikan di tempat ini adalah bihun 

goreng dan kwetiau goreng. Makanan pelengkap lainnya yang 

disajikan di kedai ini berupa bakwan udang, bakwan sayur, tahu 

/ tempe goreng tepung dan masih banyak lagi. 

viii. Kedai Laksa Lao Hoe  

Kedai laksa ini merupakan salah satu tempat makan yang unik 

di daerah Gang Kali Mati. Keunikan utama yang membedakan 
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tempat makan ini dengan tempat makan lainnya adalah dekorasi 

tempat makan yang terkesan Tionghoa-Betawi tradisional. 

Kedai laksa ini, memiliki interior rumah adat Betawi dengan 

sentuhan ornamen etnis Tionghoa, seperti lampion hingga 

poster-poster iklan masa lalu. 

Di kedai ini tersedia laksa khas Bogor, selain itu menu 

lain andalan kedai ini adalah bakmi belitung dan ayam goreng 

kuning. Hidangan yang disajikan disini berkisar antara Rp 

20.000,- hingga Rp 35.000,-.  

 

 

Gambar 3.10. Kedai Laksa Lao Hoe  

ix. Bakmi Ake 

Kedai bakmi ini terletak bersebelahan dengan Kedai Laksa Lao 

Hoe. Tempat ini menghidangkan masakan bakmi rebus dengan 

bakso daging non halal. 
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c. Kuliner Jalan Pancoran 

Di penghujung Gang Kali Mati, dapat ditemukan berbagai kios buah, 

Berbagai macam buah dapat ditemukan di kios-kios ini seperti, pisang, 

mangga, salah, alpukat, jeruk, anggur dan lainnya. 

 

 

Gambar 3.11. Kios-kios buah Gang Kalimati  

 

Setelah melewati kawasan Gang Kali Mati, penulis melanjutkan 

perjalanan ke Gedung Chandra Building. Di sekitar Chandra Building 

dapat ditemukan beragam toko dan pedagang kaki lima. Di kawasan ini 

juga dapat ditemuka Apotek yang sudah sejak lama beroperasi, Apotek 

Bintang Semesta (Beng Seng). Selain itu di kawasan ini ditemukan banyak 

sekali pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang kebutuhan 

sehari-hari, seperti pakaian, alat kecantikan, dompet dan tas, dan alas kaki.  
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Gambar 3.12. Suasana gang sekitar Chandra Building  

  

 

Gambar 3.13. Chandra Building  
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i. Chandra Building 

Di sepanjang jalan menuju Chandra Building, dapat ditemukan 

berbagai Toko Manisan Kiloan. Di toko ini anda dapat 

menemukan berbagai makanan ringan seperti emping manis, 

coklat, permen, kacang goreng dan lainnya, semua dijual 

perkilo. Sebagian makanan yang dijual di toko-toko ini diimpor 

dari Tiongkok. Selain ditemukan di depan sekitar Chandra 

Building, toko manisan kiloan serupa juga dapat ditemukan di 

belakang Chandra Building. 

 

Gambar 3.14. Toko manisan kiloan (belakang Chandra Building) 

  

Selanjutnya penulis melanjutkan observasi ke dalam 

Chandra Building. Chandra Building merupakan bangunan 

perniagaan yang terletak di jalan Pancoran. Chandra Building 

merupakan gedung perniagaan aktif yang masih banyak dikunjungi 
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hingga saat ini. Kios yang berdagang di gedung ini beragam, mulai 

dari pakaian, kosmetik dan alat kecantikan, ornamen hiasan etnis 

tionghoa, toko optik, dan tentunya tempat kuliner.  

 

Gambar 3.15. Suasana dalam Chandra Building 

 

 

Gambar 3.16. Suasana dalam Chandra Building (1) 
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Gambar 3.17. Suasana dalam Chandra Building (2) 

 

        

Gambar 3.18. Suasana dalam Chandra Building (3) 
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Gambar 3.19. Suasana dalam Chandra Building (4) 

 

 

Gambar 3.20. Suasana dalam Chandra Building (5) 
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ii. Foodcourt Lantai Satu Chandra Building  

Di lantai satu dapat ditemukan foodcourt sederhana yang 

dipenuhi dengan beragam masakan. Di tempat ini pengunjung 

dapat memilih berbagai hidangan mulai dari makanan Indonesia 

hingga chinese food. Suasana foodcourt terkesan klasik, dengan 

interior yang masih terkesan seperti era tahun 1990.  

 

Gambar 3.21. Suasana foodcourt lantai satu Chandra Building (1) 

 

 

Gambar 3.22. Suasana foodcourt lantai satu Chandra Building (2) 
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Gambar 3.23. Suasana foodcourt lantai satu Chandra Building (3) 

iii. Foodcourt Lantai Dua Chandra Building  

Pada lantai kedua Chandra Building juga dapat ditemukan food 

court seperti pada lantai satu. Sedikit berbeda dengan foodcourt 

pada lantai satu, di lantai dua terdapat panggung karaoke, 

pengunjung boleh bernyanyi lagu apapun tanpa dipungut biaya. 

Di foodcourt lantai dua Chandra Building pengunjung dapat 

menemukan banyak hidangan, mulai dari masakan Indonesia , 

chinese food , hingga hidangan penutup.  
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Gambar 3.24. Suasana foodcourt lantai dua Chandra Building (4) 

 

Setelah menyambangi Chandra Building, penulis 

melanjutkan observasi ke kawasan Gang Gloria. Gang Gloria 

merupakang sebuah jalan sempit yang berada di samping bangunan 

Gloria. Nama Gloria diambil dari gedung Gloria yang merupakan 

gedung pasar yang terletak di seberang Chandra Building. 

Bangunan Gloria sendiri terbakar pada tahun 2010 lalu, sehingga 

kiri bangunan  Gloria dalam proses pembangunan kembali.  

d. Kuliner Gang Gloria 

i. Bakmi Amoy  

Saat memasuki Gang Gloria penulis disambut dengan berbagai 

kuliner, salah satunya adalah Bakmi Amoy. Bakmi amoy 

merupakan bakmi yang disajikan menggunakan daging ayam 

dengan campuran daging babi kecap. Untuk seporsi bakmi 
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berkisar Rp 25.000,-. Di tempat ini selain bakmi, pengunjung 

juga dapat mencicipi, nasi campur babi, sedangkan untuk 

hidangan penutup disini disajikan juga es campur dan es buah 

lainnya. Hidangan pendamping bakmi yang disajikan di sini 

berupa bakso goreng, pangsit goreng dan siomay.  

ii. Kopi Es Tak Kie 

Berada sedikit dalam di Gang Gloria, Kopi Es Tak Kie 

merupakan kedai kecil yang cukup dikenal di masyarakat luas. 

Kedai kecil ini menyajikan masakan berupa nasi campur daging 

babi, dan pie oh. Pie oh merupakan hidangan sup yang terbuat 

dari daging bulus, yang dimasak menggunakan tauco. Selain itu 

sesuai dengan nama kedai, tempat ini juga menyediakan minuman 

andalan berupa kopi es. Kopi es yang disajikan disini berupa kopi 

hitam pahit yang disajikan dengan es, selain itu ada juga kopi es 

susu.  

Sesuai pengamatan penulis pada saat observasi, tempat ini 

ramai disambangi pengunjung yang sedang menikmasi siang 

menuju sorenya di kawasan ini. Selain itu di depan Kopi Es Tak 

Kie juga terlihat banyak pedagang kaki lima yang menjajakan 

jajanan seperti buah, gorengan, dan juga siomay.  

 

 

 

Branding Kawasan Glodok..., Jordy Prayoga, FSD UMN, 2018



45 
 

iii. Soto Betawi Afung  

Terletak bersebelahan dengan Kopi Es Tak Kie, Soto Betawi 

Afung menyajikan hidangan soto sejak lama. Soto Betawi 

Afung merupakan kedai yang menyajikan hidangan utama 

berupa Soto Betawi. 

iv. Kari Lam  

Salah satu kuliner andalan di kawasan ini adalah Kari Lam. Kari 

Lam merupakan sebuah kios kecil di pertigaan Gang Gloria 

yang menjual kari ayam dan sapi yang kental. Kari Lam cukup 

dikenal masyarakat luas.  

v. Gado-gado Direksi  

Gado-gado direksi merupakan sebuah kios kecil yang berada di 

sebelah Kari Lam, kedua kios ini berada di satu tempat food 

court yang sama. Gado-gado direksi sudah ada sejak lama, dan 

dinamakan direksi karena pada masa lalu banyak pejabat-pejabat 

(direksi) dari Bank Indonesia yang terletak tak jauh dari 

kawasan ini, makan di tempat ini.  

vi. Rujak Shanghai Encim 

Rujak Shanghai Encim merupakan kuliner unik khas Glodok, 

Rujak yang disajikan disini bukanlah menggunakan buah atau 

sayur mayur, melainkan menggunakan ubur-ubur. Rujak 
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shanghai ini terbuat dari ubur-ubur rebus yang disajikan dengan 

sayur tauge dan saus merah, lengkap dengan ebi. 

3.1.2.3. Observasi Kondisi PD Pasarjaya Glodok 

Setelah menjelajahi kawasan Pancoran, Gang Kali Mati, dan Gang Gloria, penulis 

melanjutkan observasi menuju gedung PD Pasarjaya Glodok. Penulis sampai di 

Gedung PD Pasarjaya Glodok pukul 13.00. Observasi ini dilakukan penulis untuk 

mengetahui kondisi PD Pasarjaya Glodok saat ini. 

a. Lantai Basement PD Pasarjaya Glodok  

Setelah menjelajahi kawasan Pancoran dan Gang Kali Mati, penulis 

melanjutkan observasi menuju gedung PD Pasarjaya Glodok. Penulis 

sampai di Gedung PD Pasarjaya Glodok pukul 13.00. Sesampainya di 

Gedung PD Pasarjaya Glodok penulis pertama-tama menjelajahi lantai 

basement Gedung PD Pasarjaya Glodok.  

Di lantai basement Gedung PD Pasarjaya Glodok, dapat ditemukan 

berbagai pedagang bahan pangan seperti selayaknya pada pasar 

modern. Kondisi pasar terlihat cukup gelap dan banyak genangan air.  
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Gambar 3.25. Suasana pasar pangan basement PD Pasarjaya Glodok (1) 

 

 

Gambar 3.26. Suasana pasar pangan basement PD Pasarjaya Glodok (2) 

 

Di pasar ini  lokasi pedagang dikelompokkan sesuai komoditi yang 

diperdagangkan. Selain kebutuhan pangan mentah di lantai ini juga terlihat 

beberapa kios bahan obat-obatan mentah, seperti obat herbal tumbuhan, 

ginseng, sirip hiu dan banyak lagi.  
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Gambar 3.27. Toko obat herbal lantai basement PD Pasarjaya Glodok 

 

Di lantai ini juga dapat ditemukan beberapa kios manisan 

kiloan dan kios yang menjual pakaian. Secara keseluruhan lantai 

basement PD Pasarjaya berisi kios yang menjual bahan pangan mentah 

maupun instan. 

b. Lantai Satu PD Pasarjaya Glodok  

Setelah menjelajahi lantai basement, penulis melanjutkan observasi ke 

lantai satu, di lantai ini cukup beragam, dapat ditemukan kios yang 

menjual pakaian tradisional adat Tionghoa (cheongsam), alat medis, 

hingga terlihat pula banyak toko elektronik. Sebagian besar elektronik 

yang diperjualbelikan di lantai ini berupa peralatan sound system, 

seperti speaker, mikrofon, alat karaoke, hingga CCTV.  
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Gambar 3.28. Suasana lantai satu PD Pasarjaya Glodok 

c. Lantai Dua PD Pasarjaya Glodok  

Kondisi lantai dua PD Pasarjaya Glodok kurang lebih sama seperti 

kondisi lantai satu, di lantai dua mulai terlihat banyak toko yang 

dijadikan pergudangan, karena sudah tidak beroperasi menjadi 

toko. 

 

Gambar 3.29. Suasana lantai dua PD Pasarjaya Glodok (1) 
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Gambar 3.30. Suasana lantai dua PD Pasarjaya Glodok (2) 

d. Lantai Tiga-Lima PD Pasarjaya Glodok 

Setelah menjelajahi lantai satu dan dua, penulis melanjutkan observasi 

ke lantai tiga. Di lantai ini terlihat kontras dengan lantai satu dan dua, 

di lantai ini toko yang beroperasi sangat minim. Sebagian besar toko di 

lantai ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. 

Pemandangan yang sama juga terlihat di lantai empat dan lima. Ketiga 

lantai ini terlihat sepi kegiatan transaksi, dan pengunjung. 

Beberapa kios di ketiga lantai ini juga digunakan sebagai pusat 

service konsol game seperti Playstation, Xbox, dan peralatan 

elektronik lainnya. 

 

Gambar 3.31. Suasana lantai lima PD Pasarjaya Glodok 
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Setelah menelaah seluruh isi PD Pasarjaya Glodok, Penulis 

menyimpulkan bahwa PD Pasarjaya Glodok sepi pengunjung, 

Kawasan pertokoan aktif sebagian besar di lantai satu dan dua, 

sedangkan untuk lantai tiga hingga lima kurang aktif dan pertokoan 

cenderung berpindah fungsi menjadi tempat penyimpanan barang 

ataupun pusat servis alat elektronik.  

3.1.2.4. Kesimpulan Observasi 

Setelah melakukan observasi kawasan Glodok, penulis dapat menyimpulkan, 

kawasan Glodok terbagi atas 4 bagian utama yakni, Jalan Pancoran, Kawasan 

Petak Sembilan, Jalan Kemenangan Raya, dan PD Pasarjaya Glodok. 

 

3.1.3. Kuesioner 

3.1.3.1. Kuesioner Kepada target Audiens 

Kuesioner penulis ajukan secara digital melalui Google Forms. Kuesioner penulis 

ajukan kepada seluruh penduduk Jabodetabek yang termasuk dalam batasan 

audiens yang sudah penulis tentukan di bab 1. Kuesioner penulis sebarkan pada 

tanggal 1 Maret 2018 pk 16.00 dan ditutup pada tanggal 3 Maret 2018 pk 17.00.  

Penulis mendapatkan 130 responden yang memenuhi kriteria dalam batasan 

masalah. Kuesioner ini penulis ajukan untuk melihat pendapat target audiens 

mengenai kawasan Glodok. 
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3.1.3.2. Analisa Kuesioner Kepada target Audiens 

 

 

Gambar 3.32. Diagram domisili responden 

 

Dari 3 hari penyebaran kuesioner, penulis berhasil 

mengumpulkan 130 responden, yang terdiri atas, 34 responden 

berasal dari Jakarta Barat, 13 responden berasal dari Jakarta Utara, 

2 Responden berasal dari Jakarta Pusat, 15 responden berasal dari 

Jakarta Selatan, 9 responden berasal dari Jakarta timur, 45 

responden berasal dari Tangerang, 2 responden berasal dari Depok, 

9 responden berasal dari Bekasi, dan 1 responden berasal dari 

Bogor. 
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Gambar 3.33. Diagram pengetahuan responden tentang kawasan Glodok 

 

Dalam pertanyaan ini, responden boleh memilih kata yang 

menggambarkan kawasan Glodok. Beberapa kata penulis siapkan 

sebagai pilihan ; Kawasan Pertokoan Elektronik, Kawasan 

Pertokoan Obat, Kawasan Ragam Kuliner, tak lupa penulis juga 

menyediakan isian kosong bagi responden jika memiliki 

pandangan lain yang menggambarkan kawasan Glodok. Pilihan 

boleh dipilih secara paralel oleh responden, sehingga responden 

boleh memilih lebih dari satu kata yang menggambarkan kawasan 

Glodok untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat 

Jabodetabek mengenai kawasan Glodok. 
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  Dari 130 responden, 98 responden mengaku mengetahui 

kawasan Glodok sebagai kawasan elektronik, 42 responden 

mengaku mengetahui kawasan Glodok sebagai kawasan ragam 

kuliner,  35 responden mengaku mengetahui kawasan Glodok 

sebagai kawasan pertokoan obat, 10 responden menambahkan 

mengetahui kawasan Glodok sebagai kawasan pecinan, 4 

responden menambahkan mengetahui kawasan Glodok sebagai 

kawasan serba ada, dan 1 responden menambahkan mengetahui 

kawasan Glodok sebagai kawasan pertokoan baju. 

Dari diagram tersebut dapat disimpulkan sebagian besar 

masih melihat Glodok sebagai kawasan pertokoan elektronik, yang 

mengindikasikan bahwa mereka mengetahui Glodok dari segi 

elektronik, hal ini mungkin terjadi karena masih beredarnya trade 

mark Glodok sebagai kawasan pertokoan elektronik di kalangan 

masyarakat Jabodetabek. Kurangnya kesadaran akan kondisi 

pertokoan elektronik Glodok saat ini menjadi salah satu penyebab 

trade mark ini masih melekat di benak masyarakat Jabodetabek. 

Dengan kuesioner tersebut, penulis juga mengedukasi responden 

dengan memberikan pengkinian gambaran kondisi pasar elektronik 

Glodok saat ini. Kemudian penulis juga menanyakan kembali 

apakah trade mark Glodok sebagai kawasan pertokoan elektronik 

masih relevan dengan kondisi pasar elektronik Glodok saat ini? 
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Gambar 3.34. Diagram pendapat responden tentang trademark Glodok sebagai kawasan 

pertokoan elektronik 

 

127 responden mengaku bahwa untuk saai ini trade 

mark Glodok sebagai kawasan pertokoan elektronik dirasa 

kurang relevan dengan kondisi pasar Glodok saat ini, di sisi 

lain 3 responden masih merasakan trade mark tersebut 

relevan. 

 

Setelah menanyakan pendapat responden mengenai 

pasar elektronik Glodok, penulis berpindah topik menuju 

kuliner kawasan Glodok. Penulis menanyakan dari 12 

kuliner Glodok yang paling sering dikenal dan diulas di 

berbagai media, kuliner apa saja yang diketahui masyarakat 

Jabodetabek? 
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Gambar 3.35. Diagram pengetahuan responden tentang kuliner Glodok 

 

Pada diagram di atas penulis menemukan bahwa 25 

responden tidak mengetahui sama sekali mengenai kuliner 

Glodok. Senggang terbesar terlihat antara Bakmi Amoy, 

Kopi Es Tak Kie, Kuo Tie Shan Tung, Manisan Kiloan 

dengan kuliner lainnya, dapat disimpulkan dari 12 kuliner 

terpopuler yang penulis tampilkan hanya empat kuliner 

yang banyak diketahui oleh masyarakat Jabodetabek, 

selebihnya kurang diketahui. 
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Setelah menampilkan kuliner Glodok, penulis 

menanyakan kembali apakah responden tertarik untuk 

mencoba kuliner-kuliner tersebut? 

 

 

Gambar 3.36. Diagram ketertarikan responden dengan kuliner Glodok. 

 

 Dari diagram di atas terlihat 122 responden 

mengaku tertarik setelah melihat ragam kuliner Glodok 

yang penulis sudah jabarkan. Sedangkan 8 responden 

mengaku tidak/kurang tertarik, karena berbagai alasan. 

Alasan yang paling sering diungkapkan adalah karena 

takut kuliner tersebut tidak halal, selebihnya menjawab 

karena jauh dengan domisili asal. Dari diagram di atas 

dapat disimpulkan bahwa responden mengaku tertarik 

setelah mengetahui ragam kuliner kawasan Glodok. 
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3.1.3.3. Kuesioner Kepada Tenant Kuliner di Kawasan Glodok 

Pada kuesioner kali ini, penulis menanyakan pendapat seluruh pemilik kios 

kuliner di kawasan ini. Pendapat yang penulis tanyakan adalah seputar 

pengunjung kawasan Glodok, dan harapan bagi kelangsungan usaha mereka. 

Dari analisis pertanyaan kualitatif oleh pemilik tempat kuliner di kawasan 

glodok, sebagian besar menjawab pengunjung ramai menyambangi kawasan ini 

pada akhir minggu. Selain itu pada situasi dan acara tertentu pengunjung ramai 

datang, seperti pada acara tahunan kirab budaya Cap Go Meh yang selalu 

diadakan tiap tahun di kawasan ini, atau setiap menjelang imlek. 

Selain itu penulis mendapatkan insight , menurut sebagan pemilik tempat 

kuliner di kawasan ini, kebanyakan pengunjung mengunjungi kawasan Glodok 

untuk mencari barang grosir dan barang pasar, sehingga kebutuhan kuliner belum 

menjadi kepentingan primer pengunjung untuk datang ke kawasan ini. Dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan kuliner mengenai 

kawasan ini memengaruhi tujuan utama pengunjung datang ke kawasan ini. 

Dari 20 tempat kuliner yang bersedia penulis tanyakan pendapatnya, seluruh 

responden mengaku berharap ke depannya makin banyak pengunjung yang 

bersedia datang ke kawasan ini untuk mencoicipi kuliner di kawasan ini. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemilik tempat makan di tempat ini 

mengharapkan adanya usaha bersama untuk meningkatkan pengunjung kawasan 

ini untuk datang dengan tujuan utama menikmati kuliner kawasan ini. 
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 Metodologi  Perancangan 3.2.

Metodologi perancangan yang digunakan penulis pada Perancangan Brand 

Identity adalah menggunakan Teori Alena Wheeler (2013) dan Airey (2010). 

 

3.2.1. Conducting Research 

Wheeler (2013), menjelaskan bahwa sebelum memulai perancangan, diperlukan 

visi utama yang perlu ditetapkan. Visi berupa sebuah ide dan tujuan  akhir dari 

perancangan yang akan dikerjakan. Dengan menentukan visi atau tujuan akhir, 

perancangan dapat dimulai dari meneliti masalah utama, dan subjek utama 

rancangan yang akan di rancang. Mengenal subjek utama perancangan adalah 

penting, dengan demikian perlu ditetapkan, Value apa saja yang dapat 

dikembangkan dan diangkat sebagai value utama objek rancangan brand identity. 

 Dengan mengenal subjek rancangan dan melihat visi akhir hasil 

perancangan, dapat ditentukan strategi apa yang cocok diterapkan sebagai cara 

untuk membangun brand image kepada audiens. Untuk mengenal subjek 

rancangan dapat dilakukan dengan mencari data primer : Wawancara dan 

kuesioner, data primer : studi pustaka. Ide dan konsep awal dikembangkan 

melalui mind-mapping dan brainstorming. Menurut Airey (2010), Proses mind-

mapping mempermudah desainer dalam melihat kemungkinan arah desain, 

dengan cara memugar kata utama menjadi kata-kata lain yang berhubungan 

dengan kata utama. Konsep utama mind-mapping adalah dengan membuat “awan 

ide”, yang berfungsi untuk menjabarkan pemikiran desainer dalam proses berpikir 

kreatif.  
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Penggunaan mind-mapping pada proses berpikir kreatif mempermudah 

desainer untuk mengumpulkan ide, mengolah ide, serta memproyeksikan 

gambaran pertama rancangan. Proses mind-mapping dimulai dengan menentukan 

kata utama yang ingin di tampilkan pada brand, dan kemudian memugar kata 

utama tersebut menjadi kata lain yang terasosiasi dengan kata utama tersebut, dan 

kata yang telah dipugar, dipugar kembali menjadi kata lain, dan seterusnya.  

Langkah selanjutnya adalah menentukan beberapa kata turunan dari kata-kata 

utama yang masuk ke dalam image brand. Dengan mengeliminasi kata-kata 

turunan lainnya, membantu desainer menentukan arah desain. 

3.2.2. Clarifying Strategy 

Setelah mengenal subjek rancangan melalui penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menentukan cara dan langkah yang paling tepat untuk menyampaikan 

brand value, demi membangun brand image. Strategi yang dirancang harus 

memperhatikan siapa target audiens yang dituju. Dengan menentukan target 

audiens, perancangan strategi lebih terarah dan lebih efektif. Pengembangan ide 

dan konsep awal, mengacu pada brand value dan target audiens.    

 

3.2.3. Designing Identity 

Dalam tahap merancang visual identity, konsep dan ide yang sudah 

dikembangkan, dituangkan ke dalam proses visual melalui tahap Sketsa. Proses 

sketsa dilakukan untuk membantu perancangan visual desainer. Airey (2010) 

menyarankan agar menunda pemakaian komputer dalam proses awal kreatif, 

dengan melakukan sketsa pensil, desainer mendapatkan kebebasan lebih untuk 
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melakukan eksplorasi visual. Dengan sketsa pensil desainer dapat lebih bebas 

menerjemahkan pemikirannya terhadap ide utama yang sudah didapatkan dari 

proses mind-mapping.  

Dengan menggunakan pensil, desainer tidak memerlukan keahlian khusus 

untuk mengoperasikan pensil, sehingga penyampaian ide ke bentuk visual lebih 

bebas, cepat dan mudah. Airey (2010) juga berpendapat bahwa pada proses awal 

sketsa akan sulit mendapatkan desain yang sesuai, namun dengan terus-menerus 

melakukan sketsa bebas, pada akhirnya desainer pun dapat perlahan-lahan 

mengerti rancangan apa yang akan sesuai dengan desain akhir nanti. 

Setelah mendapatkan rancangan sketsa pensil yang sesuai, langkah 

selanjutnya adalah melakukan finalisasi desain. Pada tahap ini desainer 

menentukan desain apa saja yang sesuai dengan “suara” utama brand. Pada 

perancangan ini, Airey (2010) menyarankan untuk hanya fokus pada pengerjaan 

bentuk terlebih dahulu. Dengan memfokuskan perancangan pada bentuk, agar 

dapat menentukan bentuk desain manakah yang paling sesuai dengan rencana 

akhir rancangan.  

 Langkah selanjutnya adalah menentukan warna, penentuan warna 

dilakukan setelah finalisasi bentuk desain, Airey (2010) berpendapat bahwa warna 

merupakan elemen detail yang dapat dengan mudah diubah. Pemilihan warna 

pada desain kembali lagi bergantung pada ide utama brand.  
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3.2.4. Creating Touchpoints 

Setelah merancang logo dan menemukan logo yang tepat, hal selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengaplikasikan desain pada rangkaian rancangan. 

 

3.2.5. Managing Assets 

Untuk menjaga kelangsungan brand image diperlukan sebuah rangkaian usaha 

berkelanjutan dalam memperkenalkan brand kepada masyarakat. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengembangkan ide utama sesuai dengan perkembangan 

zaman dan waktu, namun tanpa mengubah esensi utama brand. Wheeler (2013) 

berpendapat bahwa pengenalan brand dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni 

memperkenalkan brand secara internal terlebih dahulu dan memperkenalkan 

brand secara luas (eksternal) kemudian.  
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