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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 
 

3.1.  Gambaran Umum 

Sejarah Indonesia pada masa penjajahan, lebih banyak berpusat di Jakarta. Pada 

masa penjajahan Belanda, Jakarta dikenal dengan nama Batavia. Menurut Lin Che 

Wei (CEO JOTRC) pada saat diskusi Jakarta on The Move (Selasa, 09 Desember 

2014) Kota Tua mewakili tiga simbol Jakarta, yaitu simbol kekuatan, simbol 

kemanusiaan, dan simbol pendidikan. Dengan adanya revitalisasi, jiwa Kota Tua 

kembali hidup dan ekonomi kreatif modern meningkat.  

Pada tahun 1942, Batavia berganti nama menjadi Jakarta, tepat pada saat 

penjajahan Jepang. Pada waktu itu Jakarta masih menjadi Ibu Kota Indonesia, 

sampai sekarang. Pada Tahun 1972, Gubernur Jakarta (pada waktu itu Ali 

Sadikin) menetapkan secara resmi bahwa Kota Tua adalah situs warisan yang 

bertujuan untuk melindungi sisa-sisa bangunan bersejarah yang ada di sana 

(kotatuajakarta.info). 

Menurut Handoko (2006, hlm.1-2) karakter dan identitas kota salah 

satunya dapat diwakilkan oleh arsitektur kota yang dimilikinya. Dalam arsitektur 

kota, termasuk didalamnya adalah unsur-unsur fisik dan bentuk arsitektur, serta 

hubungan antar bagian kota yang satu dengan yang lainnya sebagai sebuah 

kesatuan. Heritage Built adalah salah satu karakter arsitektur yang menjadi 

kekayaan suatu kota, sedangkan Cultural Heritage adalah segala sesuatu yang 

mewakilkan perjalanan sejarah dan budaya yang pernah berlangsung. Dengan 

gabungan kedua hal ini, sebuah kota dapat dikatakan memiliki karakter arsitektur 
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warisan tradisional yang memiliki nilai historis dan romantisme tinggi dan 

melestarikannya adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap perannya dalam 

membentuk sejarah kota. Jakarta Kota adalah bagian kota yang paling memiliki 

karakter dibanding bagian kota jakarta lainnya. Jakarta Kota juga merupakan 

bagian kota dengan peninggalan kota kolonial yang paling utuh sebagai suatu kota 

bersejarah.  

Pihak yang mengelola seluruh kawasan Kota Tua Jakarta adalah Unit 

Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua. UPK Kota Tua dibentuk dan dilindungi 

dalam Undang Undang Negara Indonesia dalam Peraturan Provinsi DKI Jakarta 

No. 7 tahun 2011. Karena kawasan kota tua ditunjuk sebagai kawasan sejarah, 

bisnis, dan juga sabagai tujuan wisata, dibentuklah organisasi yang bertugas untuk 

mengatur seluruh kawasan dan mengkordinasi segala bentuk kegiatan di kota tua 

agar dapat dipertanggu jawabkan. Organisasi ini tercermin pada peraturan 

gubernur nomor 127 tahun 2007 yang membahas mengenai pembentukan, 

organisasi, dan tata kerja Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua 

Dinas Kebudayaan dan permuseunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

(kotatuajakarta.info). 

Tugas-tugas yang diberikan kepada UPK Kota Tua yaitu seperti 

mengelola, mengatur, melestarikan, memantau, mengoperasikan, dan terus 

menerus ikut memperkenalkan Kawasan Kota Tua. Tugas-tugas tersebut yang 

dilaksanakan oleh UPK Kota Tua dalam pengembangan dan pengawasan kawasan 

tersebut juga dilakukan atas beberapa undang-undang contohnya seperti tentang 

kepariwisataan, pengelolaan lingkungan hidup, sistem perencanaan pembangunan 
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nasional, dan tentang pelestarian pemanfaatan lingkungan dan cagar budaya 

(ibid). 

 

3.1.1.  Sejarah Kota Tua 

Sunda Kelapa berdiri pada abad ke -12, sebuah pelabuhan yang terletak di Sungai 

Ciliwung dan berada dibawah kekuasaan Kerajaan Hindu Padjajaran. Pangeran 

Fatahillah merebut pelabuhan Sunda Kelapa tersebut atas nama Kesultanan 

Cirebon pada tahun 1527. Kota tersebut dinamai Jayakarta oleh Pangeran 

Fatahillah, yang berarti kemenangan gemilang, dan tanggal kelahiran Jakarta 

ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527 sebab kejadian tersebut (Leushuis, 2014, 

hlm. 54). 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Leushuis (ibid) bentuk pusat kota Jakarta yang ada pada 

sekarang, sejarahnya dimulai pada tahun 1619, masa dimana VOC mendirikan 

Batavia yang sebelumnya diduduki oleh kaum pribumi dan bernama Jayakarta. 

VOC mulai mendirikan Batavia pada saat dipimpin oleh jendral Jan Pieterszoon 

Coen dan ia memulai pembangunan sistem kota dengan membangun benteng 

yang berfungsi sebagai pertahanan kota dan markas VOC. 

Gambar 3.1. Pangeran Fatahillah 
(https-//notohardjo.files.wordpress.com/2009/05/sunan_gunung_jati) 
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Pada tahun 1650, VOC telah selesai membangun kota Batavia, kota yang 

dibangun dalam bentuk blok, terdapat kanal, benteng dan parit, menyerupai 

struktur bangunan di kota-kota Belanda berdasarkan jakarta-tourism.go.id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Peta Batavia dengan Benteng pada Tahun 1667 
(http://www.wikiwand.com/id/Kota_Tua_Jakarta) 

Gambar 3.2. Jan Pieterszoon Coen 
(http-//media-3.web.britannica.com/eb-media/33/7633-004-E2361B37) 
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3.1.2.  Batasan Wilayah Kota Tua 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta No. 36 Tahun 

2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, terdapat lima zona kawasan 

cagar budaya yaitu sebagai berikut. 

• Zona 1 : Kawasan Sunda Kelapa 

• Zona 2 (Zona Pusat) : Kawasan Fatahillah 

• Zona 3 : Kawasan Pecinan 

• Zona 4 : Kawasan Pekojan 

• Zona 5 : Kawasan Peremajaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona/kawasan inti dengan luar 87 Hektar dan mempunyai 87 bangunan 

yang perlu dilestarikan dan beberapa contoh bangunan pada zona ini seperti 

Museum Wayang, Cafe Batavia, dan Toko Merah. Berdasarkan Guideline Kota 

Tua yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2007) didalam zona dua juga terbagi-bagi 

menjadi tiga golongan kawasan cagar budaya dengan perincian sebagai berikut. 

Gambar 3.4. Zona 2 - Kawasan Inti Kota Tua 
(Guidelines Kotatua, 2007) 
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• Golongan I : bangunan di kawasan sekitar Taman Fatahillah dan Jalan 

Cengkeh 

• Golongan II : bangunan di kawasan sekitar Kali Besar dan Taman 

Beos 

• Golongan III : bangunan yang berada di kawasan berdekatan dengan 

Golongan I dan II tetapi masih didalam Zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada peta diatas yakni wilayah wisata kawasan inti Kota, dijelaskan 

tempat mana saja yang dicantumkan dalam panduan wisata menurut batasan 

masalah dan penjelasan lebih detail akan arah jalan pada kawasan tersebut, dan 

poin-poin yang terdapat peta informasi dari pemerintah sekitar kawasan tersebut. 

Gambar 3.5. Kawasan Wisata Inti/Pusat Kota Tua 
(dokumentasi milik pribadi) 
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Bangunan-bangunan bersejarah yang dijadikan sebagai obyek wisata pada 

kawasan inti Kota Tua yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum 

Seni Rupa dan Keramik, Kantor Pos Indonesia, Café Batavia, Museum Bank 

Indonesia, Museum Bank Mandiri, Stasiun Jakarta Kota, Toko Merah dan 

Jembatan Kota Intan. 

 

1. Museum Sejarah Jakarta 

Kawasan Kota Tua Jakarta adalah tempat awal mulanya berdiri sistem 

pemerintahan kota Jakarta. Kota Tua yang pada jaman dahulu bernama Batavia 

dirancang oleh seorang jenderal Jan Pieterszoon Coen, salah seorang pihak dari 

VOC yang mempunyai ambisi membuat sebuah kota baru yang mirip dengan 

Amsterdam. Pada tanggal 23 Januari 1707, Gubernur Jenderal Johan Van Hoorn 

memerintahkan untuk membangun sebuah gedung yang berfungsi sebagai balai 

kota pemerintahan. Gedung tersebut membutuhkan waktu tiga tahun untuk 

dibangun sampai selesai pada tahun 1710, pada masa pemerintahan Gubernur 

Jenderal Abraham Van Riebeck (Dwiharti, 2011, hlm. 15).  

Museum ini dibangun dengan gaya arsitektur lagam renaissance Belanda, 

menyerupai istana yang berada di Lapangan Dam di Amsterdam (Leushuis, 2014, 

hlm. 70). Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 1, dan 

bangunan ini suka disebut sebagai Museum Fatahillah.  
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Di dalam museum  ini terdapat benda-benda cagar budaya lebih dari 

30.000 buah. Salah satu koleksi kebanggaan pada museum ini adalah lukisan 

besar yang memenuhi satu dinding rungan dengan ukuran 3x10 meter. Lukisan 

tersebut adalah penggambaran akan pertempuran Sultan Agung melawan Jan 

Pieterszoon Coen hasil karya S. Sudjojono. Benda koleksi lainnya juga ada seperti 

pedang dengan panjang satu meter yang pada jaman dulu digunakan Jan 

Pieterszoon Coen untuk memenggal kepala manusia yang melanggar hukum 

(Dwiharti, 2011, hlm. 49). Museum Sejarah Jakarta juga mempunyai koleksi 

furniture yang terbuat dari  kayu tua dan kebanyak dibuat dari abad ke-17. Benda-

benda furniture tersebut ada seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur (ibid, 

hlm. 50).  

Dengan mendatangkan salah satu arsitek terbaik dari Belanda, Balai kota 

ini mempunyai tempat yang pada jaman dahulunya ditakuti oleh para kaum 

pribumi, yaitu penjara bawah tanah. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah ditahan 

di penjara ini yaitu seperti Pangeran Diponegoro dan Untung Surapati (ibid, hlm. 

52). Hampir seluruh tahanan meninggal yang disekap selama empat bulan pada 

tahun 1845 (Leushuis, 2014, hlm.70). 

Gambar 3.6. Balai Kota Jakarta Tahun 1710 
(https-//www.wikiwand.com/id/Museum_Fatahillah) 

) 
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2. Museum Wayang 

Pada tahun 1640 VOC mendirikan sebuah gedung yang terletak dekat Balai Kota, 

berfungsi sebagai gereja dan namanya De Oude Hollandsche Kerk atau Gereja 

Belanda Lama. Gereja tersebut pernah terkena gempa dan terkabar, makan banyak 

bagian yang runtuh, kemudian pada tahun 1733 diperbaharui dan diganti dengan 

nama baru yaitu De Nieuwe Hollandsche Kerk (Gereja Belanda Baru). Bangunan 

bagian depan yang baru, dibentuk dengan gaya arsitektur Neo-Rennaisance 

Belanda pada tahun 1912, bentuknya menyerupai gaya bangunan rumah Belanda 

(Dwiharti, 2011, hlm. 149). 

 

 

Museum Wayang terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Jakarta Barat, 

dan diresmikan pada tanggak 13 Januari 1975. Sebelum dijadikan Museum 

Wayang, tempat ini dijadikan sebagai Museum Oud Batavia yang sekarang ini 

semua koleksi barang-barang dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta. Museum 

Wayang menyimpan lebih dari 4000 wayang, contohnya seperti wayang golek, 

Gambar 3.7. Gereja Belanda Lama 
(http-//www.museumwayang.com/wayang/foto%20tua/de%20nieuwe%20Hollandsche%20Kerk%202) 

) 

) 
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wayang kulit, gamelan, dan topeng-topeng. Tidak hanya menyimpan wayang dari 

Indonesia, tetapi ada juga wayang dari beberapa negara lainnya seperti dari China, 

Thailand, dan India (ibid, hlm. 148). 

 

3. Museum Seni Rupa dan Keramik 

Museum Seni Rupa dan Keramik diresmikan sebagai museum pada tahun 1990, 

akan tetapi mulanya dibangun pada tanggal 12 Januari 1870. Pada jaman dahulu 

bangunan ini dijadikan sebagai tempat pengadilan tempat menjatuhkan vonis 

kepada orang-orang yang melanggar hukum, khususnya kaum pribumi dan setelah 

orang-orang tersebut dinyatakan bersalah, mereka ditahan di penjara bawah tanah 

Balai Kota (Dwiharti, 2011, hlm. 154). 

 Museum ini dibangun dengan gaya arsitektur Yunani Klasik, sehingga 

benda pertama yang dijadikan cagar budaya dan perlu dilindungi dari bangunan 

ini adalah delapan buah pillar besar yang berada di bagian depan museum (ibid). 

 Koleksi yang dimasukkan kedalam bangunan ini yaitu benda-benda seni 

seperti lukisan dan keramik. Tidak hanya keramik yang berasal dari Nusantara, 

tetapi juga ada keramik yang berasal dari China, Jepang, Thailand, dan Belanda. 

Keramik yang dijadikan benda cagar budaya juga beragam bentuknya seperti 

guci, mangkuk, dan teko (ibid). Lukisan yang dibuat oleh pelukis-pelukis terkenal 

dari Indonesia juga dipajang dalam bangunan tersebut seperti karya Raden Saleh, 

Afandi, dan Sudjojono (Leushuis, 2014, hlm. 71). 
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4. Kantor Pos Indonesia 

Menurut Leushuis (2014), Kantor Pos Indonesia dibangun pada tahun 

1928, bersamaan dengan pembangunan Stasiun Jakarta Kota (hlm.71). Bangunan 

ini memang dari awal dirancang dengan mempunyai fungsi sebagai kantor pos. 

Kantor pos yang dibangun berdekatan dengan Balai Kota menandakan bahwa 

pada jaman dahulu, surat menyurat sangat digunakan dalam suatu pemerintahan 

menurut UPK Kota Tua (kotatuajakarta.info). 

 

 

 

 

5. Café Batavia 

Jaman dahulu Café Batavia adalah sebuah tempat tinggal seorang saudagar yang 

dibangun pada tahun 1805, kemudian pada tahun 1850 bangunan tersebut 

direstorasi (Leushuis, 2014, hlm. 71). Café Batavia mempunyai interior yang 

unik, sebab hampir disetiap dindingnya terdapat banyak foto portrait yang sudah 

diberi figura. Salah satu foto orang terkenal yang dipasang didinding ialah 

presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.  

Gambar 3.8. Kantor Pos Indonesia 
(http-//www.sarasvati.co.id/artnewskabarseni/03/kantor-pos-dan-revitalisasi-kota-tua/) 

) 

) 
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Menurut Dinas Komunikasi Pemprov DKI Jakarta yang tertera didalam 

jakarta.co.id, Café Batavia mempunyai keunikan dari segi bangunannya yaitu pola 

jendela yang tertata rapat di sepanjang lantai dua masih dipertahankan. Restoran 

atau café ini terletak di seberang Museum Sejarah Jakarta dan berada di area 

Taman Fatahillah, Jalan Pintu Besar Barat No. 14, Jakarta Barat. 

 

 

 

6. Museum Bank Indonesia 

Pertama kali pada tahun 1642-1808 berdiri sebuah bangunan Binnenhospitaal 

yang berfungsi sebagai rumah sakit. Kemudian pada tahun 1828, bangunan ini 

dirubah dan dibangun kembali menjadi gedung Javasche Bank, dan tahun 1909 

bangunan ini dirombak kembali sampai seperti sekarang ini (Leushuis, 2014, hlm. 

72).  Gedung tua ini berfungsi sebagai bank dan tempat transaksi keuangan pada 

tahun 1953-1975, sehingga saat memasuki ruangan utamanya terdapat 12 buah 

loket kasir, sebagai tempat transaksi keuangan pada jaman dulunya (Dwiharti, 

2011, hlm. 55). 

Museum yang terletak di Jalan Pintu Besar Utama No. 3 ini, menceritakan 

tentang sejarah Indonesia dari mulanya kedatangan bangsa Barat hingga adanya 

Gambar 3.9. Café Batavia 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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peranan Bank Indonesia dalam sejarah tersebut (ibid, hlm. 54). Di dalam museum 

ini terdapat sebuah ruangan dengan pintu brangkas besar, berisikan pameran 

uang-uang yang dipakai di Indonesia dari jaman dahulu sampai yang ada sekarang 

(Leushuis, hlm. 72). 

Hal yang menarik pada museum ini adalah cara penyajian informasi yang 

diberikan museum tersebut. Museum Bank Indonesia menggunakan teknologi 

modern seperti display TV plasma dan audio visual. Adanya juga bantuan dari 

patung untuk menggambarkan secara visual sebuah situasi di beberapa tempat.  

Setiap ruangan juga dilengkapi dengan latar yang berbeda-beda untuk 

memperlihatkan suasana pada masa yang diceritakan (Dwiharti, 2011, hlm. 55). 

 

7. Museum Bank Mandiri 

Pada tanggal 14 Januari 1933, didirikan sebuah bangunan bernama Nederlandsche 

Handel Maatschappij (NHM). Gedung ini dibuat dengan gaya arsitektur Art Deco 

Indische, berbentuk simetris dengan bentuk-bentuk simetris yang bertumpuk, 

garis-garis vertikal dan horizontal yang kaku (Leushuis, 2014, hlm.72).  

 

 
Gambar 3.10. Museum Bank Mandiri 

(http-//www.tempatwisataterbaik.com/museum-bank-mandiri/) 

) 

) 
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Gedung ini pada jaman dahulunya berfungsi sebagai Maskapai Dagang 

Belanda, akan tetapi sekarang ini dijadikan sebagai museum yang berisikan 

tentang sejarh perkembangan kegiatan perbankan jaman dulu. Adanya koleksi 

benda cagar budaya yang diperlihatkan seperti surat berharga, mesin tik, mesin 

hitung uang, kalkulator dan brangkas uang. Salah satu koleksi lainnya dari 

Museum Bank Mandiri adalah Buku Besar dari NHM yang berisikan catatan 

laporan keuangan dari kurun waktu satu tahun (Dwiharti, 2011, hlm. 48). 

 Keunikan dari bangunan ini adalah dinding pintu masuk yang berupa 

stained glass, berisikan ornament lambang-lambang kota Hindia Belanda yaitu 

Semarang, Surabaya, Batavia dan lambang kerajaan Belanda dan Kota 

Amsterdam (ibid, hlm. 59). 

 

8. Stasiun Jakarta Kota (Beos) 

Nama stasiun pertama kali ini dinamakan Bataviasche Oosterspoorweg-

Maatschappij, yang disingkat menjadi Beos. Nama tersebut diartikan menjadi 

Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur. Stasiun ini dibangun pada tahun 

1928 pada beberapa arsitektur Belanda. Ada sebuah jam tua yang terletak di 

dalam stasiun dijadikan sebagai benda cagar budaya (Leushuis, 2014, hlm. 73). 

Menurut Bapak Permana (2014) bahwa keunikan dari bangunan ini yakni pintu 

masuk yang dimiliki sebanyak tiga buah yang setiap pintunya berbentuk sama, 

menghadap ke tiga arah. 

 Stasiun Beos ini pada jaman dulunya menjadi pusat transportasi yang 

menghubungkan Batavia dengan Bekasi, Bogor, Bandung dan Kerawang. Jenis 
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arsitektur bangunan ini adalah gaya yang berkembang pada awal abad ke-20, Art 

Deco Eropa. Sampai sekarang, stasiun ini masih beroperasi seperti fungsi awal 

dibuat (kotatuajakarta.info). 

 

9. Toko Merah 

Bangunan yang identik dengan warna merah ini dibangun pada tahun 1730 atas 

perintah Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Warna merah dari batu bata 

merah yang mencolok, juga pada bagian interiornya menggunakan kayu merah 

tua menjadi bagian yang menarik dari bangunan ini. Desain arsitektur interior dari 

Toko Merah menggunakan gaya Baroque (Leushuis, 2014, hlm.67). 

Toko Merah terletak pada Jalan Kali Besar Barat No. 7, Jakarta barat. 

Menurut Bapak Wicaksono (2014) pertama kali Toko Merah dibangun sebagai 

tempat tinggal gubernur kemudian setelah beberapa puluh tahun terakhir 

ditempati oleh salah satu saudagar dari China, maka dari itu dinamakan menjadi 

Toko Merah. 

Pada abad ke-18, Toko Merah dianggap sebagai rumah mewah terbesar di 

dalam area Kota. Bangunan bersejarah ini terdiri dari tiga bangunan yang 

memanjang ke belakang. Terdapat gedung bagian depan, kemudian gedung 

bagian belakang, dan gedung penghubung antara dua buah gedung tersebut. 

Keunikan dari Toko Merah ini adalah tangga bagian depan yang mempunyai gaya 

arsitektur Baroque dan jenis bangunan ini tersirat gabungan antara bangunan gaya 

Belanda dan etnis China (http://www.jakarta.go.id). 
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10. Jembatan Kota Intan 

Jembatan Kota Intan yang terletak di antara Jalan Kali Besar Barat dan Timur, di 

tengah Sungai Ciliwung, dibangun pada tahun 1628. Jembatan ini dahulunya 

sering dilalui oleh berbagai orang sehinngga menjadi salah satu pusat kegiatan 

perekonomian Batavia. Disekitar bangunan tersebut, terdapat banyak bangunan-

bangunan tua bersejarah yang menyimpan kejayaan pada masa lalu (Dwiharti, 

2011, hlm.28).  

 

 

Keunikan dari jembatan ini adalah pada saat kapal ingin melintas Sungai 

Ciliwung, jembatan ini dapat diangkat naik terbuka. Jembatan ini disebut sebagai 

Jembatan Inggris karena berada diperbatasan Benteng Belanda dan Benteng 

Inggris, akan tetapi setelah itu lebih sering disebut sebagai Jembatan Pasar Ayam 

sebab dekat situ terdapat pasar menjual ayam. Bangsa Belanda membangun 

jembatan tersebut mirip dengan gaya jembatan di Amsterdam (ibid, hlm. 35). 

 

 

Gambar 3.11. Jembatan Kota Intan tahun 1928 
(http-//www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1621093&page=3) 
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3.2.  Tahapan Kerja 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. Penulis melakukan penelitian melalui beberapa cara yaitu metode 

survey dengan penyebaran kuesioner  dan observasi untuk mendapatkan inti 

masalah dari kawasan inti Kota Tua yang ingin diangkat untuk melandasi 

perancangan aplikasi ini. Selain itu, penulis juga melakukan metode studi pustaka 

untuk pengumpulan data mengenai Kota Tua dan studi eksiting untuk mencari 

bentuk-bentuk media informasi dalam suatu tempat wisata yang sudah ada 

sebagai perbandingan dan acuan perancangan media tersebut. 

 

 

3.2.1.  Metode Survey Kuesioner 

Penulis melakukan penyebaran kuesioner sebagai metode survey untuk 

mendapatkan inti masalah dari kawasan inti Kota Tua. Kuesioner dibagikan 

Tabel 3.1. Rangkaian Jadwal Penelitian 
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kepada turis yang berada di Kota Tua dan juga beberapa orang melalui pengisian 

kuesioner online. Target pengisi kuesioner adalah turis yang berumur 15-24 

tahun.  

Pada tahap penyebaran pertama, pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk 

mendapatkan data seperti bangunan bersejarah apa yang paling sering dikunjungi, 

hal apa yang mengidentikkan Kota Tua, dan kepekaan para turis terhadap peta 

yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, penulis juga melakukan kuesioner 

tahap kedua untuk mendapatkan data seperti apakah turis mengetahui informasi 

mengenai bangunan obyek wisata di kawasan inti Kota Tua, dan media yang 

paling sering dipakai oleh para turis saat berwisata dengan batas umur yang telah 

ditentukan. Setiap kuesioner dibagikan sebagai 200 responden, sebab menurut 

Hendryadi (2015) bahwa untuk mendapatkan hasil yang tepat, minimal jumlah 

responden sebanyak 100 orang.  

 

Berikut ini beberapa pertanyaan pada kuesioner pertama yang 

berhubungan dengan data yang dituju oleh penulis. Data dikumpulkan dari 

tanggal 14-19 Maret 2015 sebanyak 200 responden. 

1. Museum atau bangunan bersejarah apa saja yang Anda sudah 

kunjungi? (pilih lebih dari satu) 
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2. Museum atau bangunan bersejarah apa saja yang menarik dari segi 

interior dan eksterior menurut Anda? (pilih lebih dari satu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Hasil Survey Pertama - 01 

Tabel 3.3. Hasil Survey Pertama - 02 
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3. Alasan utama apa saat Anda ke Kota Tua? 

 

 

 

4. Apakah Anda tahu dengan sejarah pembangunan dan pemerintahan 

jaman dahulu di Kota Tua Jakarta? 

 

 

 

5. Apakah Anda pernah melihat peta dikawasan Kota Tua? 

 

 

Tabel 3.4. Hasil Survey Pertama - 03 

Tabel 3.5. Hasil Survey Pertama - 04 

Tabel 3.6. Hasil Survey Pertama - 05 
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6. Apakah Anda menggunakan peta tersebut sebagai petunjuk jalan 

untuk menelusuri kawasan Kota Tua? 

 

 

 

7. Menurut Anda, hal apa yang mewakili Kota Tua Jakarta? (open 

question) 

Pertanyaan ini merupakan open question, yaitu setiap responden 

bebas untuk menjawab dan tidak apa pilihan. Data yang telah 

terkumpul membuktikan bahwa sebanyak 137 responden menganggap 

kata “Fatahillah” yang dapat mewakili Kota Tua Jakarta, dan selain 

itu ada juga kata “Tempo Dulu” banyak dituliskan oleh para 

responden untuk menjawab pertanyaan ini. 

 

Berikut ini beberapa pertanyaan pada survey kedua yang berhubungan 

dengan data yang dituju oleh penulis. Data dikumpulkan dari tanggal 28 Maret – 1 

April 2015 sebanyak 200 responden. 

1. Museum atau bangungan bersejarah apa saja yang sudah Anda 

kunjungi? 

Tabel 3.7. Hasil Survey Pertama - 06 
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2. Informasi bangunan apa saja yang Anda tahu? (seperti sejarah 

pembangunan, interior, dan apa saja yang ada didalamnya?) 

 

  

3. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk ke Kota Tua? 

 

 

Tabel 3.8. Hasil Survey Kedua - 01 

Tabel 3.9. Hasil Survey Kedua - 02 

Tabel 3.10. Hasil Survey Kedua - 03 
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4. Jalur mana saja yang Anda ketahui di kawasan Kota Tua? (pilih lebih 

dari satu) 

 

 

5. Pilih salah satu bentuk media informasi yang Anda pakai saat 

berwisata. 

 

 

6. Media informasi dalam bentuk cetak seperti apa yang Anda pakai 

untuk mencari informasi saat di tempat wisata? 

 

 

7. Media informasi dalam bentuk digital seperti apa yang Anda pakai 

untuk mencari informasi saat di tempat berwisata? 

Tabel 3.11. Hasil Survey Kedua - 04 

Tabel 3.12. Hasil Survey Kedua - 05 

Tabel 3.13. Hasil Survey Kedua - 06 
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8. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang bangunan-bangunan 

tersebut dikawasan Kota Tua? (open question) 

Sebagian besar dari responden, jawaban yang diutarakan yaitu 

melalui internet, dan saat berkunjung. Di beberapa tempat wisata, 

disediakan media informasi untuk tempat tersebut, dan beberapa 

responden mendapatkan informasi tersebut saat di dalam gedung. 

Akan tetapi, sebagian besar responden mendapatkan informasi yang 

mereka butuhkan melalui internet. 

 

 

Pada hasil pengumpulan data survey kuesioner bahwa museum yang 

paling banyak dikunjungi para responden adalah Museum Sejarah 

Jakarta/Fatahillah. Setelah itu, diurutan selanjutnya ada Museum Wayang dan 

Museum Bank Indonesia. Menurut para responden, terdapat 51 orang yang 

Tabel 3.14. Hasil Survey Kedua - 07 

Gambar 3.12. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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mengetahui sejarah pembangunan dan pemerintahan jaman dahulu di Kota Tua, 

akan tetapi terdapat 149 orang yang tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dapat 

disimpulkan sebagian besar dari responden kurang mengetahui informasi yang 

dimaksud. Pada survey tahap kedua, juga didapatkan hasil bahwa tidak begitu 

banyak turis yang mengetahui informasi apa saja pada bangunan-bangunan 

bersejarah. 

 Turis yang berwisata ke kawasan tersebut berkecenderungan mengetahui 

tata letak lokasi tiap-tiap bangunan wisata, walaupun pada umumnya responden 

lebih mengetahui arah jalan ke museum-museum sekitar Taman Fatahillah dengan 

transportasi umum seperti kereta dan Transjakarta.  

 

3.2.2. Metode Observasi 

 

 

 Menurut Riduwan (2004, hlm. 104) yang dimaksud dengan metode 

observasi yakni proses menggabungkan data yang didapat dari penelitian secara 

langsung ke tempat yang dituju, dengan tujuan untuk mengamati lebih mendalam 

kegiatan-kegiatan dan apa saja yang ada di tempat tersebut. 

Gambar 3.13. Suasana Taman Fatahillah saat Weekend 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi di kawasan inti Kota Tua 

untuk mengamati bagaimana kondisi ketersediaan informasi pada tempat-tempat 

wisata dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan para turis. Observasi ini dilakukan 

dengan mendatangi tempat wisata yang berada pada pusat Kota Tua maupun yang 

letaknya agak berjauhan dari pusat wisata, dan juga  penulis masuk kedalam 

beberapa museum untuk perbandingan tingkat pengunjung, mengikuti alur jalan 

yang dipakai oleh para turis yang menggunakan transportasi umum dari terminal 

menuju tempat wisata, dan mengamati aktivitas turis-turis yang berada di 

kawasan. 

 

 

Gambar 3.14. Peta Obyek Wisata Kota Tua Jakarta 
(Dokumentasi milik pribadi) 

Gambar 3.15. Pintu Masuk Museum Sejarah Jakarta 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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 Penelitian observasi sudah dimulai dari tanggal 24 November 2014 dengan 

tujuan untuk menghampiri gedung-gedung yang tertera pada Guidelines Kota Tua 

yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2007. Kemudian 

observasi dilakukan kembali pada tanggal 25 Februari 2015, dan 14 Maret 2015. 

Selama melakukan observasi, penulis juga mengambil foto dokumentasi untuk 

mendukung perancangan tugas akhir ini. 

 

 

 

3.2.3. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa staff Unit Pengelola Kawasan 

Kota Tua Jakarta, yaitu Bapak Bayu Niti Permana selaku Kasatpel Penataan dan 

Pengawasan UPK Kota Tua, dan Bapak Ario Wicaksono selaku staff  Seksi 

Pengembangan UPK Kota Tua. Kantor UPK Kota Tua terletak pada  lantai 2 

Gedoeng Asuransi Jasindo,  Jalan Taman Fatahillah No. 2 Jakarta Barat. Menurut 

Gambar 3.16. Ruangan Museum Seni Rupa dan Keramik 
(Dokumentasi milik pribadi) 

Gambar 3.17. Jembatan Kota Intan 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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Bapak Bayu N. Permana, kawasan Kota Tua terdiri dari bangunan-bangunan 

cagar budaya yang mempunyai nilai-nilai sejarah dari masa penjajahan VOC 

Belanda.  

Kawasan Kota Tua tersebar luas, akan tetapi kawasan pusat dari Kota Tua 

terletak pada zona dua. Bangunan-bangunan di kawasan Kota Tua yang dijadikan 

sebagai cagar budaya ialah bangunan yang dilindungi oleh Undang-undang No.11 

tahun 2010 mengenai cagar budaya. Pada kawasan inti Kota Tua, terdapat 

beberapa bangunan selain museum yang dijadikan sebagai salah satu obyek wisata 

sebab pada bangunan tersebut, terdapat informasi dan nilai sejarah contohnya 

seperti Toko Merah dan Jembatan Kota Intan. Museum Sejarah Jakarta yang pada 

dahulunya dijadikan sebagai Balai Kota mempunyai daya tarik tersendiri 

dibandingkan tempat wisata lainnya, sehingga tingkat pengunjungnya paling 

tinggi menurut Bapak Ario Wicaksono.  

 UPK Kota Tua dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta beserta pihak-pihak 

pemerintah maupun swasta lainnya, sekarang ini sedang melakukan revitalisasi 

dengan restorasi gedung-gedung lama dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan 

Kota Tua Jakarta menjadi warisan cagar budaya dunia atau world heritage. Media 

informasi yang ada pada saat ini ialah berupa media cetak seperti peta yang 

tersedia dibeberapa tempat dan booklet dari UPK Kota Tua, akan tetapi booklet 

tersebut disediakan hanya di kantornya saja (Wicaksono, 2015). Pada saat penulis 

menjelaskan tentang perancangan tugas akhir yang dilakukan, kedua belah pihak 

mengatakan bahwa selama ini memang belum ada panduan wisata secara digital, 
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walaupun memang sudah ada niat untuk membuatnya sebagai salah satu sarana 

yang mengikuti teknologi modern. 

     

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan ketua Komunitas Historia Indonesia, 

Bapak Asep Kambali. Menurut beliau, nilai sejarah itu penting karena pada 

dasarnya manusia memiliki memori sehingga tanpa tahu akan sejarah, manusia 

tidak punya memori akan masa lalu. Tanpa pengetahuan sejarah pun manusia 

kehilangan identitas; jati dirinya yang menyebabkan suatu bangsa rentan terhadap 

kehancuran. 

 Menurut beliau, penduduk Indonesia khususnya generasi mudanya lebih 

cenderung menyukai segala sesuatu yang berbau kebarat-baratan (globalisasi) dan 

itu merupakan salah satu contoh bagaimana generasi muda Indonesia telah 

kehilangan identitasnya, tidak lagi menjadi bangsa yang kuat yang bangga akan 

bangsanya sendiri. Beliau menambahkan bahwa pengetahuan akan sejarah 

merupakan sumber jati diri dan sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia pernah 

Gambar 3.18. Dokumentasi Wawancara dengan Pihak UPK Kota Tua 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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dijajah, jangan sampai dijajah kembali. Maka dari itu, beliau berpesan walaupun 

memakai teknologi harus seimbang dengan mengetahui identitas bangsa sendiri. 

 Sebagai ketua Komunitas Historia Indonesia, Bapak Asep Kambali juga 

tidak jarang menjadi pemandu wisata, salah satunya di Kota Tua, Jakarta. 

Pengalaman belasan tahun-nya memandu wisatawan di Kota Tua membuatnya 

tahu betul seluk beluk wisata Kota Tua, Jakarta. Dari soal batas wilayah, sejarah 

bangunan, sampai peraturan pemerintah yang mengatur tentang wisata Kota Tua, 

beliau sudah diluar kepala. Sehingga saat memandu wisata di Kota Tua, Bapak 

Asep dengan lengkapnya menceritakan tentang sejarah Jakarta, sejarah bangunan, 

dan sejarah kejadian di Kota Tua. Untuk rute wisata, pria yang lebih senang 

dipanggil kang ini menyarankan untuk dapat melihat rute secara lengkap dan 

detail di website dengan alamat website www.heritagetrail.co 

 Beliau berpendapat jika ada media informasi yang dapat memandu 

wisatawan di Kota Tua, Jakarta harus memiliki beberapa hal seperti profil seluruh 

bangunan di kawasan Kota Tua yang dimaksud, fasilitas umum yang ada di 

kawasan yang dimaksud, rute dan mapping, sampai list pemandu, kualifikasi, dan 

fasilitas memesan (booking) pemandu. 

  

Perancangan Aplikasi..., Shelli Bilanti, FSD UMN, 2015



 

91 
 

 

 

 

3.3. Analisis Data 

Survey dari 200 responden yang telah dilakukan, ditemukan bahwa memang 

Museum Sejarah Jakarta dan Museum Wayang adalah tempat yang paling banyak 

dikunjungi saat ditanyakan museum atau bangunan bersejarah apa saja yang 

sudah dikunjungi.  Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel ini. 

 

 

 

Tabel 3.15. Tingkat Kunjungan Museum dan Bangunan Bersejarah 

Gambar 3.13. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Asep Kambali 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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Kemudian saat penulis menanyakan informasi dari bangunan bersejarah 

apa saja yang telah diketahui seperti sejarah pembangunan, interior, dan apa saja 

yang ada didalamnya, dari 200 responden secara keseluruhan hasil survey bahwa 

hanya sebagian kecil yang mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 

berikut ini, bahwa bangunan bersejarah yang paling banyak diketahui informasi 

didalamnya yakni Museum Sejarah Jakarta. Akan tetapi, walaupun Museum 

Sejarah Jakarta menempati posisi tertinggi, jumlahnya pun dibawah dari 100 

responden. 

 

 

 Dari 200 responden dengan usia 15-24 tahun, penulis mendapati 

kesimpulan bahwa sebagian besar lebih memilih media digital untuk mendapatkan 

informasi saat berwisata. Maka dari itu, penulis memilih media digital sebagai 

saran penyaji informasi. 

Kesimpulan masalah yang didapat oleh penulis yakni turis atau wisatawan 

yang hanya berkunjung kebeberapa tempat, salah satu penyebabnya yakni 

kurangnya media informasi yang dapat menjelaskan  informasi dan keunikan dari 

Tabel 3.16. Tingkat Pengetahuan Informasi dari Responden 
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bangunan-bangungan bersejarah tersebut sehingga turis kurang tertarik untuk 

mengunjungi semua tempat cagar budaya yang ada. Hal pendukung lainnya 

didapatkan dari hasil survey bahwa sebagian besar responden tahu akan arah jalan 

atau jalur-jalur untuk ke tempat-tempat wisata dikawasan inti Kota Tua, tetapi 

hanya beberapa dari responden yang mengunjungi dan tahu akan informasi 

tempat-tempat tersebut. Dari data yang telah terkumpul, penulis menjabarkan 

kawasan inti Kota Tua dari segi strength (kekuatan), weakness (kelemahan), 

opportunity (kesempatan), dan threats (ancaman), disingkat sebagai SWOT. 

 

 

3.4.  Studi Eksisting 

Media yang bisa dijadikan sebagai acuan/referensi yaitu bentuk panduan wisata 

interaktif yang pernah dibuat untuk tempat lain. Umumnya, peta interaktif berupa 

aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone. Berikut ini contoh referensi 

aplikasi dari Albany History District. 

Tabel 3.17. SWOT 
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Pada aplikasi tersebut, dapat dilihat bahwa ada sebuah tema yang sama 

pada setiap layout halaman. Warna yang dipakai sebagai background berupa 

cokelat, untuk membuat kesan tua dan tentang masa lampau. Fitur yang diberikan 

pada aplikasi tersebut, ada halaman pembuka berisikan penjelasan garis besar 

mengenai Alabama dan bagaimana penggambaran wisata. Pada bagian halaman 

peta terdapat titik-titik lokasi wisata yang dapat dikunjungi pada kawasan 

tersebut, dan pada halaman list terdapat nama-nama tempat wisata dan bisa di-klik 

kemudian keluar halaman baru berupa penjelasan atas tempat tersebut. Dari segi 

tipografi, untuk bodytext aplikasi Albany memakai sans serif untuk sistem 

keterbacaan pada media digital lebih mudah terbaca, sedangkan pada logotype 

menggunakan serif jenis Old Style untuk menambah kesan klasik dan tua. Apabila 

dilihat dari segi gambar (imagery) yang dipakai untuk melengkapi keterangan, 

menggunakan fotografi.  

Sama halnya dengan aplikasi Albury CBD Historic Buildings: Walking 

Tours disingkat pada icon Albury Walking Tour mempunyai fitur-fitur panduan 

berwisata seperti aplikasi diatas. 

Gambar 3.20. Albany History District 
(Appstore) 
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Contoh panduan wisata lainnya dengan media digital, yang menyediakan 

peta dan informasi yang dibutuhkan saat berwisata yaitu Helen Tour. Helen Tour 

adalah panduan wisata di kota Helen, Georgia, Amerika Serikat. Aplikasi tersebut 

dibuat saat merayakan ulang tahun kota tersebut pada umur 100 tahun. 

 

  

 Fitur-fitur yang selalu ada dalam aplikasi-aplikasi tersebut adalah menu 

peta tersendiri yang menunjukkan tempat apa saja yang perlu dikunjungi, 

kemudian terdapat menu daftar tempat-tempat wisata beserta halaman akan setiap 

tempat tersebut berisikan penjelasan singkat, informasi apa saja yang ada didalam 

tempat yang dimaksud. Kemudian fitur lainnya sebagai tambahan seperti halaman 

yang berisikan berita acara yang diselengggarkan pada kurun waktu tertentu dan 

Gambar 3.21. Albury Walking Tour 
(Appstore) 

Gambar 3.22. Helen Tour 
(Appstore) 
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informasi seperti alamat dan nomor telepon untuk mendapatkan informasi yang 

lebih lanjut. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi panduan wisata tempat 

bersejarah, maka dari itu pada setiap aplikasi diatas mempunyai kesan tua dari 

segi logo, latar, ataupun foto yang disajikan. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ario Wicaksono, UPK Kota Tua sudah 

pernah mengeluarkan media informasi berupa peta signage dan peta tersebut 

dijadikan sebagai map leaflet dan diletakkan dibeberapa situs wisata kawasan 

Kota Tua, akan tetapi menurut Bapak Bayu Niti Permana, peta tersebut memang 

kurang efektif dalam memberikan informasi dan sudah tidak diproduksi kembali.  

 

 

Pada saat ini, UPK Kota membuat sebuah booklet tentang UPK Kota Tua 

dan tentang apa saja yang ada di Kota Tua menurut Bapak Ario Wicaksono. 

Booklet tersebut diletakkan pada kantornya di Gedoeng Jasindo, dan bisa 

didapatkan oleh turis rombongan yang mengikuti program pariwisata. 

Gambar 3.23. Map Brosur UPK Kota Tua 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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Gambar 3.24. Booklet UPK Kota Tua 
(Dokumentasi milik pribadi) 
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