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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

 Gambaran Umum 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif 

yang berupa wawancara, penyebaran kuesioner online, dan observasi lapangan 

sebagai data primer. Sebagai data sekunder, penulis menggunakan metode studi 

literatur dari berbagai buku – buku sejarah, buku online, dan website – website yang 

teruji kebenarannya. Menurut Istijanto (2005, hlm.37) pengumpulan data kualitatif 

memberikan pandangan dan memperkaya ide yang mungkin tidak dipikirkan oleh 

periset sebelumnya. 

 

3.1.1. Wawancara 

Dalam mengumpulkan data untuk Perancangan Buku Ilustrasi Passer Baroe Jakarta, 

penulis mewawancarai 11 orang pengunjung Passer Baroe Jakarta pada tanggal 3 

September 2017 untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan sejarah pengunjung 

Passer Baroe Jakarta tentang Passer Baroe Jakarta dan ketertartikan mereka 

terhadap sejarah. Pada tanggal 7 September 2017, penulis melakukan wawancara 

dengan Bapak Hambali, selaku pengelola bagian tata usaha dan pengembangan 

Pasar untuk mengetahui informasi tempat, sejarah singkat, perdagangan, dan 

perkembangan Passer Baroe Jakarta di kantor pengelola Passer Baroe. Seminggu 

kemudian pada tanggal 16 September 2017, penulis melakukan wawancara dengan 

pedagang – pedagang Tionghoa yang merupakan kerabat penulis yang memiliki 
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kisaran umur >60 tahun di Passer Baroe sebanyak 3 orang yakni Ie Meily, Koh 

Akhong, dan Koh Kris. Selain itu, penulis juga berkesempatan untuk mengunjungi 

seluruh gedung – gedung bersejarah di dalam Passer Baroe Jakarta dan tanya jawab 

dengan penjaga/ pengelola gedung tersebut untuk mendapatkan informasi sejarah 

tentang gedung tersebut.  

A. Hasil Wawancara dengan Bapak Hambali Selaku Pimpinan Tata Usaha dan 

Pengembangan Passer Baroe Jakarta 

“Passer Baroe zaman sekarang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pusat 

belanja segala kebutuhan pokok manusia, mulai dari barang kelontong, sayur 

mayur, elektronik, emas, sepatu, kain, kacamata, dan masih banyak. Yang 

modern dan tradisional jadi satu disini. 95% isi Passer Baroe adalah toko, 

sisanya restaurant kuliner. Dahulu  ada kantor, tetapi sekarang sudah jarang.” 

Menurut Bapak Hambali, jika di tarik bedasarkan sejarahnya, Passer Baroe 

dahulu adalah tempat pemukiman orang Tionghoa yang ada pada zaman 

penjajahan Belanda oleh VOC. Dahulu, orang Tionghoa lebih mendominasi 

perdagangan Passer Baroe Jakarta. Mereka membuka beragam jenis toko yang 

menjual barang kelontong, kertas, jam, dan sepatu. Setelahnya, orang pribumi 

mulai datang sedikit demi sedikit ke Passer Baroe Jakarta. Kedatangan 

pedagang pribumi berawal dari pedagang – pedagang keliling yang memikul 

dagangan buah – buahan. Karena merasa lelah, mereka beristirahat di Passer 

Baroe Jakarta dan lama – kelamaan satu per satu dari mereka datang dan 

mencoba untuk berdagang di Passer Baroe Jakarta. Dahulu, pertokoan orang 

Tionghoa di Passer Baroe sudah berbentuk ruko  (rumah dan toko) tingkat 2 
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yang arsitekturnya bergaya Tionghoa dan Eropa. Penutup toko masi berupa 

hanggar kayu, belum berupa rolling door seperti zaman sekarang.  

Seiring dengan perkembangan zaman, Passer Baroe mengalami perubahan 

sedikit demi sedikit. Pada tahun 1960, PD Pasar Jaya turun tangan dalam 

menangani Passer Baroe. Dari situlah Passer Baroe mengalami peremajaan, 

perbaikan, dan tata ulang agar masih layak pakai untuk kedepannya. Pada tahun 

1984, PD Pasar Jaya membangun Metro Atom Plaza yang terdiri 8 lantai di 

Passer Baroe Jakarta sehingga menjadikan Passer Baroe menjadi wisata belanja 

semi mall pada masa itu. Berbicara soal jumlah pengunjung, Pak Hambali 

mengatakan bahwa jumlah pengunjung stabil. Diperkirakan setiap harinya 

pengunjung menyentuh angka lebih dari 500 pengunjung. Setiap beberapa hari 

setelah lebaran, Passer Baroe Jakarta lumayan sepi pengunjung dikarenakan 

beberapa pedagang terutama sayur mayur masih berada di kampung 

halamannya. Beliau mengakui memang Passer Baroe tidak seramai seperti 

dahulu karena adanya perkembangan mall, supermarket, atau pusat 

perbelanjaan yang lebih moderen. Banyak orang yang ke Passer Baroe apabila 

mereka ingin membeli barang yang mereka cari dengan harga yang lebih murah. 

Dahulu Passer Baroe menjadi idola pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat terutama 

untuk sepatu, emas, dan pakaian.  

Berbagai upaya sudah di lakukan untuk mempromosikan dan 

mempopulerkan kembali Passer Baroe Jakarta sebagai pusat perbelanjaan tertua 

di Jakarta. Salah satunya melalui kegiatan tahunan Festival Passer Baroe yang 

sudah di selenggarakan sejak tahun 1990 oleh Walikota Jakarta Pusat. Festival 
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tersebut diselenggarakan setiap bulan Juni sebagai salah satu acara untuk 

memperingati hari ulang tahun Jakarta juga. Dalam festival tersebut, akan 

diselenggarakan diskon besar – besaran selama sebulan untuk meningkatkan 

pendapatan para pedagang dan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya itu, terdapat 

pergelaran acara yang menampilkan tarian – tarian daerah Jakarta, tanjidor,  

peragaan busana betawi, festival perahu, dan Passer Baroe Tour.  

Merupakan pasar tertua di Jakarta, Pak Hambali mengatakan masih ada 

beberapa toko – toko jadul yang memiliki sejarah dan masi bertahan hingga saat 

ini. Toko jadul tersebut sudah dikelola secara turun temurun. Salah satu toko 

tertua yang sudah ada sejak zaman Belanda adalah Lee Ie Seng. Lee Ie Seng 

adalah toko yang menjual peralatan kantor sejak tahun 1837. Toko Lee Ie Seng 

merupakan salah satu toko jadul yang dapat dianggap cukup terkenal di Passer 

Baroe, meningat toko jadul ini merupakan toko pioneer yang menjual peralatan 

kantor di Passer Baroe. Untuk toko tekstil, toko Bombay menjadi toko favorit 

di Passer Baroe. Berbicara tentang ke eksisan toko sejarah/ jadul di Passer 

Baroe, beliau berpendapat, seiring dengan perkembangan zaman, toko – toko 

jadul tersebut sudah sebagian hilang. Toko- toko jadul/ bangunan bersejarah 

yang masih ada selalu dilakukan revitalisasi jika di perlukan ,misalnya 

pengecetan ulang; penggantian ubin, dll. Pak Hambali mengakui, Metro atom 

Plaza lebih dicari di Passer Baroe dan menjadi titik Passer Baroe itu sendiri.  

 95% populasi di Passer Baroe adalah pusat pertokoan, 3% restaurant, dan 

kantor 1%. Jumlah pertokoan yang ada di Passer Baroe ini mencapai 360 buah 

toko dengan 360 kepemilikan yang berbeda – beda. Ada toko yang merupakan 
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warisan turun temurun dan tetap menjalani usahanya sendiri, ada juga yang 

disewakan kegiatan perdagangan lainnya seperti Matahari, Gramedia, dan 

Ramayana. Bangunan – bangunan asli peninggalan masa lampau sudah banyak 

di pugar sehingga tidak terlihat lagi keasliannya. Hanya sedikit bangunan kecil 

yang masih terlihat asli, seperti Toko Jamu Nyonya Meneer dan Toko Kompak 

bergaya Tionghoa. 

Passer Baroe Jakarta memang dikenal sebagai pusat wisata belanja tetapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa Passer Baroe dapat dijadikan salah satu 

wisata sejarah. Passer Baroe memiliki rentetan sejarah yang panjang dan 

menarik untuk di ketahui meningat Passer Baroe sangat berperan penting bagi 

perekonomian nusantara. Selain itu, banyaknya peninggalan sejarah seperti 

toko, tempat ibadah, restaurant menjadikan Passer Baroe ini menjadi semakin 

spesial. Sayangnya, karena perkembangan zaman, peninggalan – peninggalan 

sejarah ini seakan hilang dan tidak diperhatikan oleh generasi sekarang. 

Generasi sekarang hanya tahu sebatas kalau itu bangunan tua, tetapi tidak tahu 

sejarah dibaliknya. Oleh karena itu, dengan adanya buku ilustrasi tempat – 

tempat sejarah di Passer Baroe diharapkan dapat memberikan informasi, 

pengetahuan, dan pengakuan kepada masyarakat Indonesia bahwa Passer Baroe 

kaya akan sejarah dan budaya.  

“Penting mengetahui sejarah Passer Baroe, karena ini berkaitan dengan sejarah. 

Sejarah yang harusnya tidak dilupakan. Meskipun kita tidak berjuang, tetapi 

nenek moyang kita berjuang mati – matian, dan inilah, karena mereka Passer 

Baroe tetap berdiri hingga saat ini.” 
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Hambali 

 

B. Hasil Wawancara Dengan 3 Pedagang Tionghoa di Passer Baroe Jakarta 

Data yang didapatkan dari hasil wawancara 3 pedagang Tionghoa bahwa 

perdagangan di Passer Baroe Jakarta rata – rata sudah dilakukan turun temurun 

dari generasi ke generasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Akhong bahwa 

toko jam yang sekarang beliau jaga adalah dari warisan pamannya sejak zaman 

dahulu. Toko – toko yang ada di Passer Baroe sudah buka sejak jam 9 pagi – 5 

sore setiap hari. Hanya saja ketika ada hari raya besar Tionghoa seperti Imlek 

dan Cap Go Meh, mereka memutukan untuk menutup toko agar dapat 

berkumpul dengan sanak saudara. Diluar dari hari raya itu, mereka tetap 

membuka toko setiap hari.  

 Dalam berdagang di Passer Baroe Jakarta, Pedagang Tionghoa yang penulis 

wawancarai sudah memperhitungkan segalanya matang – matang dan mencari 

segala jalan yang efektif dan mudah dalam berdagang tanpa membuat susah diri 
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sendiri. Menurut Ibu Meily, hemat ruang, hemat tenaga, dan hemat lain – 

lainnya sudah dipikirkan matang – matang oleh orang Tionghoa dalam 

berdagang bukan hanya di Passer Baroe Jakarta saja. 3 pedagang Tionghoa yang 

penulis wawancari menggunakan ruko sebagai lapak dagang sekaligus tempat 

tinggal agar mudah. Ibu Meily yang meneruskan usaha kuliner puluhan tahun 

dari saudaranya mengatakan bahwa konsep berjualan di Ruko lebih menghemat 

banyak hal. Penghematan itu tentu akan berimbas pada keuntungan.  

 Pedagang Tionghoa yang berdagang di Passer Baroe Jakarta beberapa 

masih percaya dengan adanya keberuntungan/ hoki dan fengshui. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Kris dan Bapak Akhong bahwa mereka sempat 

mengubah tata letak barang dagangan mereka , menaruh patung keberuntungan, 

dan warna cat toko. Kemudian Bapak Akhong yang sudah berusia hampir 75 

tahun mengatakan bahwa dahulu pada sekitar tahun 1930, bedasarkan cerita 

dari pamannya, Passer Baroe Jakarta sempat mengalami kemerosotan drastis 

dalam kegiatan perekonomiannya. Hal ini sempat menyebabkan kerugian besar 

pada pedagang. Banyak toko – toko dagangan orang Tionghoa terpaksa tutup 

karena tidak kuat menganggung kerugian, terutama bagi pedagang Tionghoa 

yang hanya menyewa toko. Para pedagang Tionghoa pada zaman tersebut 

masih percaya dengan mitos. Kemudian, para pedagang Tionghoa kemudian 

memanggil pakar fengshui dari Tiongkok untuk menganalisis penyebab 

kemerosotan Passer Baroe Jakarta.  

 Ternyata setelah ditelusuri, penyebab kemerosotan Passer Baroe Jakarta 

adalah adanya patung ayam di sebuah gereja yang sangat berdekatan dengan 
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Passer Baroe Jakarta. Nama asli gereja tersebut adalah Gereja Baru, tetapi 

karena gereja tersebut memiliki patung ayam diatas atapnya sebagai penunjuk 

arah maka gereja tersebut dijuluki Gereja Ayam sampai sekarang. Konon, jika 

dilihat dari atas, bentuk geografis Passer Baroe berbentuk seperti kelabang. 

Sejumlah gang di Passer Baroe seperti kaki kelabang dengan Passer Baroe 

sebagai tubuh kelabang. Menurut kepercayaan Tiongkok, kelabang sangat takut 

dengan ayam. Bahkan, kelabang menjadi menu utama dari ayam. Karena 

patung ayam yang berada di atap gereja tersebut berhadapan langsung dengan 

Passer Baroe Jakarta, menyampaikan simbol bahwa ayam tersebut siap 

memangsa kelabang. Untuk mengatasi hal tersebut, pakar fengshui pada saat itu 

menyarankan untuk memasang patung elang di beberapa toko. Karena diketahui 

bahwa ayam sangat takut dengan elang, diharapkan dengan adanya pemasangan 

patung tersebut dapat menangkal kesialan. 

 Bapak Akhong menceritakan bahwa semenjak pemasangan patung elang 

tersebut, Passer Baroe kembali hidup dan ramai kembali. Golongan menengah 

ke atas dari Hindia Belanda kembali banyak berdatangan. Menurut Bapak 

Akhong dengan adanya cerita tersebut dapat menjadi bagian sejarah perjalanan 

Passer Baroe Jakarta yang mengalami perjalanan panjang sebagai bagian dari 

sejarah Kota Jakarta.  

 Penulis juga menanyakan toko Tionghoa apakah yang terkenal dan kuno di 

Passer Baroe Jakarta. Bapak Akhong dan Ibu Meily mengatakan bahwa Toko 

yang terkenal adalah toko baju Kompak yang sudah berusia ratusan tahun dan 

merupakan rumah mayor Tiongkok dahulu, toko buku tulis Lee Ie Seng yang 
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sudah berdiri tahun 1800- an sampai sekarang, toko jam kuno Tjung Tjung, dan 

toko sepatu Sin Lie Seng. Menurut Bapak Kris dan Ibu Meily, Passer Baroe 

bukan hanya tempat perdagangan saja tetapi terdapat beberapa tempat ibadah 

bersejarah seperti kelenteng Sin Tek Bio dan Kuan Im Bio, Kuil Sikh, Hare 

Krishna, gereja Katedral, dan gereja Ayam. Menurut Bapak Kris yang 

merupakan salah satu umat Buddha yang sering bersembhayang di kelenteng 

tersebut mengatakan bahwa vihara Sin Tek Bio sangat terlupakan sejarahnya 

oleh masyarakat padahal vihara tersebut sudah berdiri lama sebelum Passer 

Baroe berdiri dan merupakan tempat berdoa bagi orang Tionghoa zaman 

dahulu, dikarenakan lokasinya yang terpencil dan sudah di tutupi oleh bangunan 

– bangunan tinggi modern. 

 

Gambar 3.2. Gambaran tampak atas Passer Baroe Jakarta 

 

C. Hasil Wawancara Dengan 11 Pengunjung Passer Baroe Jakarta 

Penulis melakukan wawancara pertanyaan terbuka dengan 11 pengujung Passer 

Baroe Jakarta utuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan pengunjung tentang 

Passer Baroe Jakarta terutama sejarahnya dan ketertarikan mereka terhadap 

sejarah. Berikut adalah informasi dari responden yang penulis wawancarai : 
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1. Michelle (24 tahun, Public Relation) 

2. Vina (34 tahun, ibu rumah tangga)  

3. Alam Mufti (26 tahun, guru bahasa inggris) 

4. Lydia (22 tahun, mahasiswi) 

5. Jimmy (60 tahun, pensiunan) 

6. Ricko (27 tahun, karyawan) 

7. Anonim (56 tahun, suster gereja) 

8. Joni (39 tahun, dosen) 

9. Bryan (19 tahun, pelajar SMA) 

10. Tina (32 tahun, wirausaha) 

11. Vinsens (23 tahun, street photographer/mahasiswa) 

Kesimpulan hasil wawancara dengan 11 pengunjung Passer Baroe Jakarta : 

 Passer Baroe Jakarta dapat dicapai dengan berbagai macam transportasi 

seperti mobil, motor, dan transportasi umum seperti taksi dan busway. 

 Rata – rata responden mengetahui keberadaan Passer Baroe Jakarta dari 

orang tua, kerabat, dan teman melalui mouth to mouth.  

 Tujuan terbesar para responden mengunjungi Passer Baroe Jakarta adalah 

berbelanja dan kuliner. 
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 11 responden bukan merupakan pengunjung aktif Passer Baroe Jakarta. 

Responden mengunjungi Passer Baroe Jakarta jika hendak berbelanja dan  

mencari barang yang ia butuhkan seperti pakaian dan elektronik. 

 Harga yang murah menjadi daya tarik terbesar para responden untuk 

mengunjungi Passer Baroe Jakarta. 

 10 responden tidak tahu dengan jelas sejarah Passer Baroe Jakarta hanya 

tahu Passer Baroe sebagai pasar yang tua , hanya 1 responden yang 

mengetahui garis besar sejarah pendirian Passer Baroe akarta.  

 Kurangnya informasi, kesadaran, dan perhatian responden menjadi faktor 

responden tidak tahu sejarah Passer Baroe Jakarta. 

 8 responden menyatakan penting untuk mengetahui sejarah Passer Baroe 

Jakarta, sedangkan 3 responden menyatakan bahwa kebutuhan pengetahuan 

akan sejarah Passer Baroe Jakarta bisa penting dan tidak penting tergantung 

dengan kebutuhannya. 

 Pengetahuan responden akan tempat – tempat bersejarah di Passer Baroe 

dikatakan minim.   

 

 

 

3.1.2. Kuesioner Online 

Kemudian penulis menyebarkan kuesioner online mengenai topik Passer Baroe 

Jakarta pada tanggal 9 September 2017 dan ditutup pada tanggal 18 September 

2017. Tujuan kuesioner online ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat 
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pengetahuan masyarakat tentang Passer Baroe Jakarta. Jumlah responden yang 

didapatkan penulis selama kurun waktu 8 hari adalah sebanyak 191 responden. 

Berikut data yang didapatkan dari hasil kuesioner online : 

 

Jenis kelamin anda? 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Jenis kelamin responden 

 

Umur anda?  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Umur responden 

 

Pekerjaan anda? 

 

Wanita 108  56.5% 

Pria       83   43.5% 

17 – 25 tahun     141   74.2% 

< 17 tahun          9        4.7%   

25 – 35 tahun     33     17.4% 

> 35 tahun          7        3.7% 
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Gambar 3.5. Pekerjaan responden 

 

Menurut anda tempat apakah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Suasana di dalam Passer Baroe Jakarta 
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Gambar 3.7. Foto Passer Baroe Jakarta menurut responden 

 

Dari pertanyaan diatas, didapatkan bahwa sebanyak 158 responden melihat gambar 

suasana didalam Passer Baroe Jakarta terlihat seperti wisata belanja karena 

banyaknya toko – toko yang berjajar di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan, dapat 

disimpulkan sebanyak 9 responden berpendapat bahwa gambar tersebut hanya 

sebuah gambar jalanan biasa, jajaran toko, dan pasar moderen 

 

Apakah anda bertempat tinggal di Jakarta? 

 

 

 

 

  

Gambar 3.8. Jumlah responden yang bertempat tinggal di Jakarta dan non Jakarta 

 

 

Ya           94    93.6% 

Tidak      97    6.4% 
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Jumlah responden yang bertempat tinggal di Jakarta dan diluar Jakarta memiliki 

jumlah yang hampir sama yakni sebanyak 93 responden bertempat tinggal di 

Jakarta sedangkan sisanya sebanyak 97 responden bertempat tinggal di luar Jakarta. 

Tujuan pembagian ini adalah untuk memisahkan dalam pembagian kesimpulan 

data.  

 

Apakah anda mengetahui Passer Baroe Jakarta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Pengetahuan responden terhadap Passer Baroe Jakarta 

Ya           88    93.6% 

Tidak       6     6.4% 

Jakarta 

Non Jakarta 

Ya           70    72.2% 

Tidak      27    27.8% 
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Bedasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang bertempat tinggal 

di Jakarta jauh lebih mengetahui keberadaan Passer Baroe di Jakarta dibandingkan 

responden yang tinggal di luar Jakarta.  

 

Apakah anda pernah mengunjungi Passer Baroe Jakarta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Presentase kunjungan responden ke Passer Baroe Jakarta 

Jakarta 

Ya           80       86% 

Tidak      13       14% 

Non Jakarta 

Ya            48    49.5% 

Tidak       49    50.5% 
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Karena bertempat tinggal di Jakarta, maka presentase terbesar yang mengunjungi 

Passer Baroe Jakarta adalah responden yang bertempat tinggal di Jakarta sebanyak 

80 responden.  

 

Jika YA, apakah tujuan anda mengunjungi Passer Baroe Jakarta? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Tujuan responden  Jakarta mengunjungi Passer Baroe Jakarta 

 

Aktifitas berbelanja lebih besar pada responden yang bertempat tinggal di Jakarta 

dibandingkan responden yang bertempat tinggal di luar Jakarta. 

Jakarta (80 responden) 

Non Jakarta (48 responden) 
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Sejauh apa anda mengetahui sejarah/ asal usul Passer Baroe Jakarta? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Tingkat pengetahuan responden terhadap sejarah Passer Baroe 

Jakarta 

 

Tingkat ketidaktahuan responden terhadap asal usul/ sejarah Passer Baroe Jakarta 

lebih tinggi pada responden yang bertempat tinggal di luar Jakarta yaitu sebanyak 

55 suara jika dibandingkan dengan jumlah 48 suara pada responden Jakarta. ( skala 

1 – sangat tidak tahu, 2 – tidak tahu, 3 – lumayan tahu, 4 – tahu, 5- sangat tahu) 

Jakarta 

Non Jakarta 
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Faktor apa saja yang membuat anda kurang mengetahui sejarah Passer Baroe 

Jakarta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan responden tentang 

sejarah Passer Baroe Jakarta 

 

Apakah anda tahu bahwa Passer Baroe memiliki tempat – tempat bersejarah 

di dalamnya? 
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Gambar 3.14. Pengetahuan responden terhadap tempat – tempat bersejarah di 

Passer Baroe Jakarta 

 

Dapat disimpulkan bahwa baik responden yang bertempat tinggal di Jakarta 

maupun di luar Jakarta tidak tahu betul dengan adanya keberadaan tempat – tempat 

bersejarah yang ada di dalam Passer Baroe Jakarta.  

 

Ya            29   30.9% 

Tidak       65   69.1% 

Non Jakarta 

Ya               21  18.6% 

Tidak         76   81.4% 

Jakarta 
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Jika ada buku mengenai pembahasan sejarah Passer Baroe Jakarta sebagai 

yang memuat sejarah, budaya, dan tradisi dengan tempat - tempat 

bersejarah/kuno didalamnya , apakah anda tertarik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Ketertarikan responden terhadap buku sejarah Passer Baroe 

Ketertarikan terhadap perancangan buku ilustrasi Passer Baroe Jakarta lebih besar 

mengarah ke target yang bertempat tinggal di Jakarta. Jika ditotalkan, ada sebanyak  

149 responden yang tertarik dan sebanyak 42 responden yang tidak tertarik dengan 

buku ilustrasi Passer Baroe Jakarta.  

Jakarta 

Ya           78   83% 

Tidak      16   17% 

Non Jakarta 

Ya           71   73.2% 

Tidak      26   26.8% 
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Isi/konten yang seperti apa yang anda harapkan temukan dalam buku 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta 
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Non Jakarta 
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Gambar 3.16. Usulan Konten Terhadap Buku Passer Baroe Jakarta 

 

Apakah anda menyukai ilmu pengetahuan khususnya sejarah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Ketertarikan responden terhadap ilmu sejarah 

 

 

Ya           158   73.2% 

Tidak      33     26.8% 
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Jika YA/TIDAK, mengapa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Faktor tertarik atau tidak tertariknya terhadap sejarah 
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Kesimpulan hasil kuesioner : 

a. Banyaknya responden yang melihat Passer Baroe sebagai pusat perbelanjaan 

pada masa kini. 

b. Cukup banyak responden yang tidak mengetahui dengan jelas asal 

usul/sejarah Passer Baroe Jakarta. 

c. Baik responden yang bertempat tinggal di Jakarta maupun di luar Jakarta tidak 

tahu betul dengan adanya keberadaan tempat – tempat bersejarah yang ada di 

dalam Passer Baroe Jakarta. 

d. Cukup banyak responden yang bertempat tinggal di Jakarta yang tertarik 

dengan buku ilustrasi yang membahas sejarah dan tempat – tempat bersejarah 

di Passer Baroe Jakarta. 

e. Banyak yang tertarik dengan sejarah tetapi tidak mengetahui sejarah Passer 

Baroe Jakarta. 

f. Kesimpulan dari beberapa konten yang diharapkan responden ada di dalam 

buku tersebut: 

o Sejarah dan asal usul lengkap Passer Baroe Jakarta mulai dari siapa 

pendirinya, asal muasal nama Passer Baroe, orang – orang yang 

berperan penting didalamnya, dan  cerita menarik dibaliknya yang 

dikemas seperti cerita rakyat. 

o Cerita unik Passer Baroe Jakarta 

o Foto – foto dan ilustrasi keadaan Passer Baroe masa lampau hingga 

kondisi perubahannya masa kini. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Fergina Laurensia, FSD UMN, 2018



97 

 

o Tempat – tempat bersejarah yang ada di Passer Baroe seperti toko, 

gedung, jalan, tempat ibadah hingga kuliner legendaris yang sudah 

ada dari masa lampau hingga kini. 

o Ada konten khusus trivia, fakta – fakta menarik tentang Passer 

Baroe Jakarta dan sejarahnya dikemas secara padat dan jelas. 

 

3.1.3. Observasi  

Penulis melakukan observasi di Passer Baroe setiap minggunya mulai pada tanggal 

3 September 2017 – 21 September 2017. Observasi dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai gedung – gedung bersejarah atau kuno di Passer Baroe Jakarta. 

Berikut hasil observasi yang penulis dapatkan : 

1. Gedung/Pertokoan 

 

a. Toko Kompak 

Alamat  : Jalan Pasar Baru No. 18 A, Jakarta Pusat 

Menjual   : Kaus Jakarta, kemeja dan daster batik, alat – alat 

perhotelan, dan mebel. 

Sejarah singkat: 

 

Bangunan Toko Kompak dahulu merupakan bekas rumah Mayor Tio Tek 

Ho. Bangunan yang sudah bertahan selama 300 tahun lebih ini sama sekali 

belum pernah direnovasi atau di pugar. Toko Kompak merupakan satu – 

satu nya yang memiliki rooflight dan atrium. Sebelum dinamakan Kompak, 
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toko ini dinamakan Sin Siong Wouw. Pemerintahan zaman Soeharto pada 

tahun 1965 sempat melarang penggunaan nama yang berbau Tiongkok, 

sehingga toko ini mengganti namanya menjadi Kompak. Harapannya agar 

setiap anggora keluarga tetap kompak sampai kapanpun. Bangunan Toko 

Kompak sudah terdaftar beberapa tahun lalu sebagai bangunan Cagar 

Budaya  oleh pemerintah Kota Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Toko Kompak 

 

b. Lee Ie Seng 

Alamat  : Jalan Pasar Baru No. 119 

Menjual : Peralatan Kantor, makanan jadul 

Sejarah singkat : 
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Lee Ie Seng merupakan bangunan tertua yang ada di Passer Baroe untuk 

kategori toko. Toko yang sudah ada sejak tahun 1873 tesebut sudah 

membuka menjual peralatan kantor dari zaman Belanda. Bangunan Toko 

Lee Ie Seng masih mempertahankan bentuk aslinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Toko Lee Ie Seng 

c. Bekas toko jamu Nyonya Meneer 

Alamat : Jalan Juanda, Pasar Baru 

Menjual : gerai jamu tradisional 

Sejarah singkat : 

 

Bangunan yang didirikan pada tahun 1940 ini dijadikan sebuah gerai 

pertama  Nyonya Meneer menjual jamu – jamu tradisional hasil racikannya 

di Jakarta. Dahulu, yang mengelola gerai tersebut adalah anak pertama dari 

Nyonya Meneer yaitu Nonnie. Dengan adanya pembukaan gerai pertama 
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di Passer Baroe Jakarta, membuat bisnis jamu Nyonya Meneer sangat 

sukses pada masanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Gedung Jamu Nyonya Meneer 

 

d. Gedung Antara 

Alamat : Jalan Antara No. 59 

Sejarah singkat: 

Dari tempat inilah kabar kemerdekaan RI disebarluaskan. Itulah mengapa 

tempat ini menjadi salah satu tempat yang bersejarah. Saat ini bangunan 

dipergunakan sebagai tempat Lembaga pendidikan Jurnalistik Antara. 

Didalamnya terdapat sejumlah peninggalan alat-alat jurnalistik beserta 

sejumlah foto-foto bersejarah. 
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Gambar 3.24. Gedung Antara 

 

e. Bekas Toko Tio Tek Hong 

Alamat : Jalan Pintu Air Raya 

Menjual : Piringan Hitam 

Sejarah singkat : 

Bangunan bersejarah ini awalnya merupakan toko dari seorang penemu 

label rekaman pertama di Indonesia yaitu Tio Tek Hong. tahun 1905, 

perusahaan rekaman Tio Tek Hong mulai merilis plaatgramofoon atau 

piringan hitam ke seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Adapun 

lagu-lagu yang direkam Tio Tek Hong mencakupi jenis Stambul, 

Keroncong, Gambus, Kasidah, Musik India, Swing hingga Irama Melayu. 
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Gambar 3.25. Bekas Toko Tio Tek Hong 

 

f. Toko De Zon 

Menjual : pakaian dan sepatu 

Sejarah singkat : 

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, De Zon diartikan sebagai 

Matahari. Toko De Zon merupakan toko pertama kali Matahari Department 

Store membuka bisnis retailnya di Passer Baroe Jakarta pada tahun 1958. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Toko De Zon 

 

2. Tempat Ibadah 
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a. Vihara Sin Tek Bio ( Dharma Jaya ) 

Alamat : Jalan Pasar Baru Dalam No. 146 

Sejarah singkat : 

Vihara Dharma Jaya tau Sin Tek Bio merupakan salah satu vihara tua yang 

didirikan pada tahun 1698 sebelum Passer Baroe berdiri. Dahulu vihara ini 

merupakan kelenteng kecil. Hal ini dapat dilihat dari ukuran dan bentuk atap 

bangunan Sin Tek Bio lama yang kini dipergunakan untuk Bakmie Aboen. 

Sin Tek Bio dibangun oleh petani – petani Tionghoa yang dahulu tinggal di 

tepi kali sungai Ciliwung di sekitar Passer Baroe Jakarta. Vihara ini sudah 

mengalami pemugaran sebanyak 3 kali. Didalam vihara ni terdapat patung – 

patung tua yang berasal dari abad 17 sampai 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Vihara Sin Tek Bio 

 

b. Vihara Kwan Im Bio 

Sejarah Singkat : 
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Lokasi Vihara Kwan Im Bio sangat berdekatan dengan Vihara Sin Tek Bio. 

Vihara ini sudah berumur 120 tahun. Keunikan dari vihara ini adalah terdapat 

patung dewi Kwan Im Bio tertua.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Vihara Kwan Im Bio 

 

c. Sikh Temple 

Alamat : Jalan Pasar Baru Timur No. 11 

Sejarah singkat : 

Berdiri pada tahun 1955, Gurdwara Sikh Temple Pasar Baru menjadi salah 

satu kuil hindu terbesar di Jakarta. Penduduk – penduduk Sikh India yang 

bermukim di sekitar Passer Baroe Jakarta melakukan ritual ibadahnya di kuil 

ini. 
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Gambar 3.29. Sikh Temple 

 

d. Gereja Pniel / Gereja Ayam 

Alamat : Jalan Samanhudi No. 12 

Sejarah singkat: 

Gereja Ayam Passer Baroe merupakan bangunan sejarah dan menjadi salah 

satu cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Gereja Ayam dibangun pada 

tahun 1856 untuk memenuhi kebutuhan beribadah penghuni panti jompo 

yang dibangun pemerintah Belanda. Pniel berasal dari bahasa Belanda 

memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu Persektuan. Sedangkan dijuluki 

Gereja Ayam karena atap bagian tengah gereja terdapat ayam sebagai 

penunjuk angin.  
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Gambar 3.30. Gereja Ayam 

 

3. Toko Jadul di Passer Baroe Jakarta 

Penulis melakukan observasi dan dokumentasi bedasarkan data – data yang 

penulis dapatkan lewat buku mengenai toko – toko lama di Passer Baroe 

Jakarta yang masih berdiri hingga saat ini. Antara lain : Toko arloji Tjung – 

Tjung, Toko Melati, Toko Kacamata Tjun Lie yang merupakan nama 

pertama dari Optik Seis, Toko Isardas, Toko Bombay, Toko Maharaja, Toko 

sepatu Sin Lie Seng, Toko Populer, Toko Garuda dan Toko Sinar Terang,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Fergina Laurensia, FSD UMN, 2018



107 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Toko-toko jadul 

 

3.1.4. Focus Group Discussion (FGD) 

Penulis melakukan proses FGD kepada 4 orang pria dan 5 orang wanita yang 

mewakili target buku ilustrasi Passer Baroe Jakarta. Proses FGD ini dilakukan 

sebanyak 2 kali dengan peserta yang sama yaitu yang pertama pada akhir bulan 

November dan yang kedua adalah pertengahan bulan Desember. Pada bulan 

November penulis melakukan FGD berupa teknik ilustrasi, pembagian 

perbandingan antara gambar dan teks, dan gaya visual, lalu pada bulan Desember 

berupa aternatif  kover buku. Hasil dari jawaban pertanyaan tersebut akan menjadi 

pertimbangan penulis untuk merancang buku ilustrasi ini.  

 

a. Teknik Ilustrasi 

Penulis kemudian memberikan 3 alternatif gaya visual ilustrasi yang menggunakan 

teknik yang berbeda – beda. Gaya visual 1 berupa teknik cat air secara manual, gaya 

visual 2 berupa vektor yang dibuat menggunakan software Adobe Illustrator, dan 

gaya visual 3 berupa digital painting yang dibuat menggunakan software Adobe 

Photoshop.  
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Gambar 3.32. Teknik Ilustrasi 1  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Teknik ilustrasi 2  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34. Teknik ilustrasi 3  

 

Dari pertanyaan tersebut 8 peserta memilih teknik ilustrasi 1 dikarenakan dengan 

penggunaan cat air dapat memberikan kesan lebih menarik lewat pencampuran 

warna pada ilustrasi. Penggunaan cat air membuat ilustrasi lebih bernyawa, 
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memiliki emosi dan terlihat artistik terlebih lagi buku ilustrasi ini lebih membahas 

masa lampau / sejarah. Penggunaan teknik ilustrasi ke  2 dinilai lebih kaku, terlalu 

simple dan masih lebih cocok untuk buku panduan dibandingkan peristiwa sejarah. 

Sementara 1 peserta memilih ilustrasi ke 3 karena penggunaan cat air sudah terlalu 

banyak dipakai dibandingkan pewarnaan secara digital painting. 

 

b. Gaya Visual Ilustrasi  

Semua peserta lebih memilih gaya ilustrasi yang berupa semi realis karena lebih 

mewakili bentuk aslinya. Selain itu, semua peserta lebih menyukai gambar jika 

buku tersebut berkaitan dengan sejarah.  

 

c. Kover Buku  

Penulis memberikan 2 alternatif sketsa yang akan dipilih oleh para peserta. Sketsa 

pertama berupa gambar Passer Baroe masa lampau dengan ciri khas toko yang 

berada di sebelah kiri dan kanan. Kemudian gambar kedua berupa sebuah kolase 

yang menggambarkan Passer Baroe Jakarta.  

 

 

 

 

Gambar 3.35. Alternatif kover buku 1 
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Gambar 3.36. Alternatif kover buku 2 

 

Alternatif kover buku yang paling banyak dipilih adalah kover buku ke 2 yang 

berupa kolase sebanyak 5 orang. Alasan yang melatar belakangi pemilihan tersebut 

karena kemungkinan akan lebih menarik perhatian calon pembeli/ eyecatching. 

Selain itu, penggunaan kover kolase lebih sesuai dengan isi buku. Tentunya, para 

peserta menyarankan agar tata letak dan komposisi gambar diatur sedimikian baik 

agar tidak terlalu ramai atau sesak. Sementara itu, 4 orang lainnya memilih 

alternatif kover 1 karena lebih santai dilihat, dan mewakili Passer Baroe Jakarta 

sebagai pusat perbelanjaan bersejarah.  

 

3.1.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh penulis melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan 

kuesioner tentang Passer Baroe Jakarta ada beberapa aspek yang berkaitan dengan 

Passer Baroe Jakarta, antara lain sejarah, arsitektur khas Passer Baroe Jakarta, 

kepercayaan fengshui pedagang – pedagang Tionghoa, Yang khas di Passer Baroe 

Jakarta, gedung – gedung bersejarah di Passer Baroe Jakarta,  toko – toko jadul, dan 

perkembangan Passer Baroe Jakarta dari dahulu hingga sekarang. Sejarah Passer 
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Baroe Jakarta meliputi asal nama Passer Baroe Jakarta, cerita sejarah pendirian 

Passer Baroe Jakarta, dan tokoh Tionghoa yang berperan penting di Passer Baroe 

Jakarta. Arsitektur khas Passer Baroe Jakarta meliputi ciri – ciri pertokoan 

Tionghoa di Passer Baroe Jakarta dan pemukiman orang Tionghoa. Kepercayaan 

fengshui meliputi keyakinan dan mitos orang Tionghoa Passer Baroe. Yang khas di 

Passer Baroe meliputi toko – toko terkenal, jajanan khas dan perayaan khas di 

Passer Baroe Jakarta. Gedung – gedung bersejarah meliputi pertokoan, bangunan 

pemerintah, dan tempat ibadah. 

 

3.1.6. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing terhadap buku – buku ilustrasi yang bertemakan 

sejarah dan memiliki timeline yang panjang. Adapun buku-buku yang penulis 

analisis antara lain:  

1. Kepahlawanan Nyi Ageng Serang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37. Buku Sejarah Kepahlawanan  

(sumber: http://sastrobuku.blogspot.co.id/2016/04/deddy-armand-nyi-ageng-serang.html) 
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Gambar 3.38. Bagian isi 1 

(sumber: http://paksrimo-2.blogspot.co.id/2017/07/seri-pahlawan-nasional-nyi-ageng-serang.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Bagian isi 2 

(sumber: http://paksrimo-2.blogspot.co.id/2017/07/seri-pahlawan-nasional-nyi-ageng-serang.html) 
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Buku kepahlawanan Nyi Ageng Serang oleh Deddy Armand merupakan terbitan 

Pustaka Kartini pada tahun 1987. Buku ini berisi 34 halaman dengan kertas HVS 

80 gram dan berdimensi ukuran 21x15 cm.  

Kelebihan Buku : 

Buku tersebut menggunakan teknik perwarnaan cat air semi realis. Adanya 

penggunaan teknik gradasi dan bayangan pada pewarnaan membuat gambar 

tersebut cukup realistis dan tidak flat. Warna yang digunakan cukup 

menggambarkan kesan kuno dan sejarah.  

Kekurangan Buku: 

Buku tersebut terlalu mengandung banyak teks dalam setiap halaman. Teknik jilid 

buku yang digunakan hanya menggunakan staples sehingga halaman buku tersebut 

rentan lepas dan robek. Selain itu, bahan kertas yang digunakan buku tersebut 

sangat tipis yaitu HVS 80 gram sehingga mudah robek dan tidak tahan lama.  

 

2. Meramu Kearifan Lokal Jamu 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40. Buku Ilustrasi Jamu 

(sumber: http://www.kreavi.com/portofolio/Leranadiar/History-of-Jamu-from-Indonesia/65205) 
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Gambar 3.41. Isi Buku Ilustrasi Jamu 1 

(sumber: http://www.kreavi.com/portofolio/Leranadiar/History-of-Jamu-from-Indonesia/65205) 

 

 

 

 

Gambar 3.42. Isi Buku Ilustrasi Jamu 2 

(sumber: http://www.kreavi.com/portofolio/Leranadiar/History-of-Jamu-from-Indonesia/65205) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43. Isi Buku Ilustrasi Jamu 3 

(sumber: http://www.kreavi.com/portofolio/Leranadiar/History-of-Jamu-from-Indonesia/65205) 
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Gambar 3.44. Isi Buku Ilustrasi Jamu 4 

(sumber: http://www.kreavi.com/portofolio/Leranadiar/History-of-Jamu-from-Indonesia/65205) 

 

Buku ilustrasi yang menceritakan sejarah jamu di Indonesia tersebut diilustrasikan 

oleh Lera Nadia Arfileani pada tahun 2015. Buku tersebut menggunakan bahan 

kertas fancy paper dengan tebal 80 halaman, dan memiliki dimensi ukuran 21x27 

cm. 

Kelebihan Buku: 

Buku tersebut sangat kreatif dalam perancangannya. Dalam menyampaikan pesan, 

illustrator menggunakan campuran ilustrasi cat air semi realis dengan fotografi 

sehingga menjadi daya tarik pembaca untuk membacanya. Penggunaan tone warna 

yang cerah, huruf yang ringan pada buku tersebut membuat kesan moderen dan 

cocok jika ditunjukan ke anak – anak muda. Konten teks tidak terlalu banyak. 

Penggunaan hardcover sebagai sampul buku membuat buku lebih terlindungi dan 

tahan lama.  

Kekurangan Buku: 

Penggunaan bahan kertas fancy paper dan hardcover sebagai bahan cover buku 

membuat biaya produksi yang cukup mahal.  
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3. Lawang Sewu in Watercolor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45. Kover buku illustrasi Lawang Sewu 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46. Isi buku illustrasi Lawang Sewu 1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47. Isi buku illustrasi Lawang Sewu 2 
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Buku Lawang Sewu in Watecolor merupakan buku ilustrasi yang dibuat oleh PT 

Kereta Api Indonesia. Buku ini berukuran 25 cm x 25 cm dijilid menggunakan 

hardcover.  

Kelebihan Buku: 

Buku ini memuat banyak ilustrasi yang diwarnai menggunakan cat air sehingga 

terlihat sangat elegan. Ilustrasi lebih banyak menggunakan tone cokelat sehingga 

membangkitkan kesan masa lalu dan kuno. Dijilid mengunakan hardcover sehingga 

buku dapat bertahan lama.  

Kekurangan Buku: 

Bahan yang digunakan buku ini adalah fancy sehingga biaya produksi semakin 

mahal.  
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3.1.7. Analisis S.W.O.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strength 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weakness 

 

 

a. Passer Baroe Jakarta merupakan salah satu pusat 

perbelanjaan tertua di warisan Jakarta yang masih bertahan 

hingga saat ini  setelah Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, dan 

Glodok.  

b. Passer Baroe Jakarta merupakan salah satu pusat 

perbelanjaan di Jakarta Pusat yang turut membantu 

perkembangan dan perekonomian Jakarta dari zaman dahulu.  

c. Untuk melindungi pasar yang kaya akan nilai sejarah ini, 

pada tahun 2000 Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Passer 

Baroe Jakarta dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan 

belanja bersejarah bertaraf Internasional melalui SK 

Gubernur No. 3048 tahun 2000.  

d. Melalui situs resmi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan 

permuseuman (cagarbudaya.kemendikbud.go.id/) Passer 

Baroe, gedung – gedung di wilayah Passer Baroe dan 

sekitarnya sudah diakui sebagai peninggalan cagar budaya 

sebagai kategori bangunan. 

 

a. Kurangnya pengetahuan dan awareness masyarakat terhadap 

Passer Baroe Jakarta khususnya sejarah. 

b. Belum adanya media terutama buku yang membahas Passer 

Baroe Jakarta secara mendalam khususnya sejarah.  
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Opportunities 

 

 

 

 

 

 

 

Threats 

 

c. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui Passer Baroe 

Jakarta sebagai pusat perbelanjaan barang – barang murah.  

 

 

A. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai Passer 

Baroe Jakarta khususnya sejarahnya yang kurang diketahui 

masyarakat dengan harapan setelah adanya buku ilustrasi ini 

masyarakat mengetahui sejarah Passer Baroe Jakarta 

diperkiat dengan budaya dan tradisi didalamnya. 

B. Dengan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai 

Passer Baroe Jakarta khususnya sejarahnya, dapat 

meningkatkan tingkat kunjungan / pariwisata ke Passer 

Baroe Jakarta yang berada di tengah – tengah persaingan 

mall moderen dan sebagai media promosi Passer Baroe 

Jakarta. 

 

a. Gaya visual yang kurang realis seperti aslinya dapat 

menghambat proses penyampaian informasi kepada target 

pembaca. 

 

Tabel 3.1. Tabel S.W.O.T 
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