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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Ruddy Fadillah selaku Humas, guna untuk 

mendapatkan data-data mengenai Cagar Alam Pulau Dua berupa denah, sejarah, 

regulasi, serta kondisi daerah cagar alam. Wawancara dilakukan di gedung 

BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Barat yang terletak 

di Bandung, Jl.Gede Bage, pada 14 September 2017, pada pukul 13:30. Dari 

wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa Cagar Alam Pulau Dua dahulunya 

tidak menyatu dengan daratan Banten, awalnya hanya seluas 8 ha menjadi 32,58 

hektar. Sebagai kawasan, Cagar Alam Pulau Dua tidak luput dari berbagai 

permasalahan yang ada di dalamnya, berikut adalah permasalahan yang dialami 

oleh Cagar Alam Pulau Dua: 

1. Perburuan 

Keamanan burung air di Cagar Alam Pulau Dua masih relatif rawan. Hal 

ini disebabkan karena masih seringnya terjadi perburuan burung oleh 

oknum tertentu baik yang bertujuan ekonomi maupun hanya untuk 

memenuhi kesenangan berburu. 

Pernah dilaporkan dijumpai sekelompok orang melakukan perburuan 

terhadap jenis kuntul. Informasi petambak disekitar kawasan yang selalu 

menjaga tambaknya pada malam hari, didapatkan diketahui apabila burung 

di kawasan ini sedang musim berbiak, dijumpai sekelompok orang (4 - 8 
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orang) muncul dari Pulau Dua membawa burung melewati tambak mereka.   

Burung yang ditangkap tidak hanya burung dewasa tetapi juga telur dan 

anak yang masih di dalam sarang. 

2. Pemancingan 

Pemancingan di daerah pantai kawasan Cagar Alam Pulau Dua dilakukan 

oleh penduduk untuk mendapatkan jenis ikan dan kepiting. Hal ini sangat 

mengganggu 'ketenangan' burung-burung yang sedang berbiak, karena 

jumlah pemancing cukup banyak dan kadang-kadang mereka memakai 

sepeda kedalam kawasan. Para pemancing jenis kepiting bahkan 

melakukan aktivitasnya di lantai hutan mangrove secara langsung, yaitu di 

dalam kawasan terutama di hutan bakau yang sebenarnya banyak 

dipergunakan sebagai tempat bersarang oleh burung air pada saat berbiak. 

Kadang dijumpai pula masyarakat yang mengaku berada disana untuk 

mencari ikan dan kepiting tapi ternyata mereka nangkap burung. 

3. Pengambilan Kayu Bakar 

Pernah dilaporkan pula dijumpai sekelompok ibu dari masyarakat sekitar 

(4-5 orang) menggendong setumpukan ranting kayu bakau (kemungkinan 

untuk kayu bakar) dari dalam kawasan. Dari bekas potongan kayunya, 

terlihat bahwa sebagian dari mereka mengambil kayu bakar dengan 

menebang langsung dari kayu bakau yang masih hidup. didalam hutan 

bakau_pun dijumpai bekas tebasan-tebasan benda tajam yang masih baru, 

baik itu di bagian akar maupun di rantingnya. 
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Menurut Ruddy memang cagar alam ini mempunyai potensi yang sangat 

banyak baik potensi fauna, flora dan juga wisata. Namun karena minimnya 

informasi yang terdapat di Cagar Alam Pulau Dua mengakibatkan banyak 

informasi yang tidak diketahui oleh para pengunjung tentang regulasi di Cagar 

Alam Pulau Dua, sehingga tidak jarang ditemukan banyak pengunjung yang 

datang ke area cagar alam lalu tersesat, mengambil kayu untuk dijadikan kayu 

bakar, perburuan liar dan juga banyak yang membuang sampah sembarangan 

yang dapat berpotensi untuk mengancam ekosistem flora dan fauna di lingkungan 

cagar alam.  

Ruddy menjelaskan “Dikarenakan Cagar Alam Pulau Dua merupakan 

sebuah tempat yang dapat mereka kunjungi secara bebas untuk berwisata, hal ini 

menimbulkan banyaknya permasalahan dikarenakan kurangnya signage yang 

terdapat di Cagar Alam Pulau Dua sehingga mengakibatkan, masyarakat kurang 

teredukasi dengan baik tentang informasi dan regulasi yang terdapat di Cagar 

Alam Pulau Dua”. 

Penulis menanyakan kondisi tentang signage yang telah ada di Cagar 

Alam Pulau Dua kepada bapak Ruddy dan beberapa staff lainnya yang ikut 

memonitori Cagar Alam Pulau Dua, mereka menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa papan petunjuk yang ada di cagar alam tersebut namun masih kurang 

memadai dan jumlahnya yang terbatas mengakibatkan banyak area atau zona-zona 

yang tidak ter-cover di seluruh wilayah cagar alam.  
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Walaupun begitu Ruddy mengatakan bahwa pihak BBKSDA Jawa Barat, 

sebagai pihak yang memonitor dan menjaga kawasan tersebut sudah melakukan 

beberapa cara pencegahan sebagai upaya tindak lanjut: 

Tabel 3.1. Permasalahan dan Upaya tindak lanjut  

 

No 

 

Permasalahan Kawasan 

 

Upaya tindak lanjut 

 

Keterangan 

 

1. 

 

Perburuan Burung 

 

1. Patroli rutin 

2. Patroli malam hari saat musim 

kawin burung 

3. Memberi teguran/peringatan pada 

pemburu liar diluar kawasan 

apabila kedapatan menembak 

burung. 

4. Membuat pernyatan tidak akan 

melakukan kembali bagi yang 

kedapatan melakukan pelanggaran 

tipihut  

 

 

 

2. 

 

Lintasan pemancingan ikan 

 

1. Memberi teguran/peringatan bila 

kedapatan merusak/ menganggu 

flora dan fauna 
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2. Merangkul para nelayan untuk 

memberikan informasi bila ada 

yang merusak kawasan pada saat 

petugas kosong. 

 

3. 

 

Pencurian kayu bakar 

 

1. Patroli rutin 

2. Penyuluhan pada masyarakat 

sekitar 

 

 

4. 

 

Abrasi pantai 

 

1. Belum ada upaya yang dilakukan 

 

 

3.1.1.1. Profil Cagar Alam Pulau Dua 

A. Sejarah Cagar Alam Pulau Dua 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak 

BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Barat, 

penulis memperoleh data berupa profil Cagar Alam Pulau Dua. Terletak di 

Teluk Banten, yang termasuk kedalam Desa Sawah Luhur, yang berada di 

kecamata Kasemen, Serang. Sebelumnya pulau ini berjarak 500m yang 

terpisah dari daratan pulau Jawa, dimana pulau ini menjadi tempat 

persinggahan burung-burung  yang sedang bermigrasi dari berbagai 

belahan bumi, tercatat sekurangnya terdapat 110 jenis burung dari 39 suku 

yang terbagi diantaranya 57 jenis burung air, dan 38 jenis diantaranya 

merupakan spesies burung yang dilindungi, dan 1 diantaranya merupakan 
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dalam kategori “endangered” yaitu jenis Cikalang Christmas (Fregata 

andrewesi), berdasarkan catatan tentang Cagar Alam Pulau Dua yang ada 

di BBKSDA Jawa Barat, sekelompok pelindung dan pecinta alam Hindia 

Belanda (Nederland Indische Vereniging tot Nature Bescerming) 

berpendapat bahwa burung-burung tidak mendapat perlindungan seperti 

yang dicantumkan dalam undang-undang tahun 1931, lalu sebagai langkah 

awal perkumpulan ini pada Juli tahun 1936 mereka memprakarsai Pulau 

Dua sebagai cagar alam guna melindungi ekosistem dan spesies burung 

liar, dan setahun kemudian atas desakan berbagai macam pihak, 

pemerintah Batavia dengan SK Gubernur Jendral Hindia Belanda pada 30 

Juli 1936, (termuat dalam lembaran negara No.21 Stbl 474, menetapkan 

Pulau Dua sebagai cagar alam seluas 8 ha. Karena aktivitas tektonik alam 

yang membuat tanah disekitarnya menjadi timbul membuat batas antara 

pulau ini dan dataran Pulau Jawa menjadi menyatu dengan di tahun 1978 

dan menjadi seluas 30 ha. Dikarenakan telah menyatu dengan dataran, 

memudahkan akses bagi pengunjung untuk datang dan berpotensi untuk 

merusak ekosistem dari Cagar Alam Pulau Dua, oleh karena itu di 26 

Desember 1984 meresemikan perluasan Cagar Alam Pulau Dua dari 8 ha 

menjadi 30 ha (SK Menteri Kehutanan No. 253/KptsII/1984). Lalu pada 

tahun 2014 tepatnya di tanggal 25 April, Cagar Alam Pulau Dua mendapat 

peresmian perluasan kembali menjadi 32,85 ha berdasarkan keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014. 
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B. Informasi Umum Cagar Alam Pulau Dua 

 

Gambar 3.1. Peta Kawasan Cagar Alam Pulau Dua 

(Sumber: Arsip BBKSDA Jawa Barat) 

 

1. Cagar Alam Pulau Dua berletak di Teluk Banten, dan masuk di kawasan 

Desa Sawah Luhur yang berada di Kecamatan Kasemen, Serang. Letak 

Geografis berada pada 106°11’38" - 106°13’14" BT dan 6°11’5" - 6°12’5" 

LS. 

2. Ketinggian kawasan berada diantara 1 – 3 meter di atas permukaan laut  

dengan keadaan lapangan yang cukup landai serta memiliki kemiringan 

relatif datar yaitu berkisar  5-10%  yang  diliputi oleh daerah hutan pantai 

dan hutan bakau. 
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3. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson iklim kawasan ini termasuk 

kedalam type iklim C dengan curah hujan rata-rata 2.500 mm/tahun, dan 

suhu rata-rata antara  260C – 320C dengan kelembaban  udara  mencapai 

40-60 %. Yang menjadi bulan basah di daerah ini terjadi pada bulan 

November hingga bulan Februari sedangkan bulan kering terjadi antara 

bulan Maret hingga bulan Oktober.  

C. Legalitas Kawasan 

Kawasan Pulau Dua dahulu masih terpisah dari dataran Banten, pulau dua 

menjadi ekosistem habitat bagi berbagai jenis burung air, dengan SK 

Gubernur Jendral Hindia Belanda, pada 30 Juli 1937, pulau ini dijadikan 

cagar alam berdasarkan GB. No.21 Stbl. 474 dengan luas 8 hektar. Pada 

tanggal 26 desember 1984, Cagar Alam Pulau Dua diperluas menjadi 30 

hektar berdasarkan SK MENHUB No. 254/Kpte-ll/1984. 

3.1.1.2. Keadaan Fisik Kawasan 

A. Letak, Luas dan Batas 

Cagar Alam  Pulau Dua secara geografis terletak pada 1060 11’ 38” 

sampai dengan 1060 13’ 14” Bujur timur dan 60 11’ 5” sampai dengan 60 

12’ 5” Lintang Selatan, secara administrasi pemerintahan terletak di 

Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen Kota Serang. Kawasan 

cagar alam ini terletak di pantai utara Pulau Jawa, dengan batas-batas 

kawasan berikut: Selatan Tambak/ Kelurahan Sawah luhur, Barat, Utara, 

Timbur dikelilingi oleh pantai teluk Banten. 

Perancangan Signage Pada..., Oky, FSD UMN, 2018



38 

 

B. Geologi dan tanah 

Berdasarkan peta Geologi Brisitem Jawa dan pusat pengembangan serta 

penelelitian Geologi Direktorat Geologi Departemen Pertambangan 

Republik Indonesia (1994) skala 1: 250.000, sebagian besar terbentuk dari 

gugusan karang yang menyatu karena pengendapan dan pendangkalan 

aliran sungai banten, sehingga batu yang terdapat di kawasan ini adalah 

batu karang dan koral-koral mati. Satuan tanah yang ada di kawasan Cagar 

Alam Pulau Dua termasuk jenis berpasir dan pantai berlumpur yang 

dihasilkan dari endapan aliran sungai dengan tekstur tanah pada umumnya 

tebal dan berwarna abu-abu. 

C.  Topografi 

Cagar Alam Pulau Dua mempunyai keuntungan dari letaknya yang 

strategis dan aksesnya yang mudah sehingga memudahkan koordinasi dan 

kerjasama yang dijalin oleh instansi lain yang khususnya terkait dengan 

hal konservasi, penelitian dan pendidikan. Namun minimnya fasilitas yang 

terdapat di cagar alam ini mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap 

pengembangan potensi alam yang dimiliki oleh Cagar Alam Pulau Dua, 

sehingga sangat penting untuk menambah jumlah fasilitas serta 

pengelolaan yang lebih baik sangat penting dalam kelanjutan kelestarian 

kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Berikut adalah daftar saran prasarana 

yang diimiliki oleh Resor Konservasi Wilayah II Pulau Dua: 
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Tabel 3.2. Sarana dan prasarana di Cagar Alam Pulau Dua  

 

No. 

 

Jenis barang inventaris 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

 

1. 

 

GPS Garmin Oregon 550 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

2. 

 

Kamera binokuler 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

3. 

 

Jas Hujan, Sleepingbag, 

Lampu Senter. 

 

Masing-masing 

5 unit 

 

Di pegang 

perorangan 

 

4. 

 

Felbet 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

 

No. 

 

Jenis barang inventaris 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

 

5.  

 

Kamera samsung 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

6. 

 

Kuris tamu, Meja kerja, dan  

Feeling cabinet. 

 

1 Set 

 

CA P.Dua 

 

7.  

 

Risbang 

 

1 set 

 

CA P.Dua 
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8. Genset 1 unit CA P.Dua 

 

 

No. 

 

Jenis barang inventaris 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

 

9.  

 

Komputer dan Printer 

 

1 set 

 

CA P.Dua 

 

10. 

 

Sepeda motor 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

11.  

 

Binokuler 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

12. 

 

Papan Himbauan 

 

3 unit 

 

CA P.Dua 

 

 

No. 

 

Jenis barang inventaris 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

 

13. 

 

Papan Nama 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

14. 

 

Peta Kerja 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

15. 

 

Menara Pengintai 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 

 

16. 

 

Pos Jaga 

 

1 unit 

 

CA P.Dua 
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3.1.1.3. Aksesbilitas 

Untuk mencapai kawasan Cagar Alam Pulau Dua, terdapat 2 alternatif jalur 

tempuhnya yaitu;  

1. Dari pusat kota Serang, dengan memakai kendaraan umum/pribadi ke arah 

Desa Sawah Luhur dengan jarak 10 km yang dapat ditempuh 20 menit, 

lalu setelah sampai dapat menggunakan ojeg, ataupun berjalan kaki. 

2. Dari pusat kota Serang, dapat menggunakan kendaraan umum/pribadi ke 

Pelabuhan Karangantu dengan jarak 12 km yang dapat ditempuh 20 menit. 

Setelah sampai pelabuhan Karangantu dapat menyewa motor boat atau 

kapal nelayan dan menuju ke Cagar Alam Pulau Dua dengan jarak 1 mil 

dengan jarak tempuh 30 menit. 

3.1.1.4. Potensi 

A. Potensi Fauna 

Menurut BBKSDA Jawa Barat, tercatat setidaknya 110 jenis burung dari 

39 suku, termasuk 57 jenis burung air, dan dari jumlah tersebut 38 jenis 

diantaranya adalah burung yang dilindungi di Indonesia dan 1 jenis 

diantaranya termasuk dalam kategori hampir punah yaitu jenis Cikalang 

Christmas (Fregata andrewesi). 

B. Potensi Flora 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, flora yang berada di cagar alam 

ini dibagi menjadi berbagai macam lokasi yang menentukan zona letaknya 

diantaranya terdapat; 
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1. Formasi Rhizopora 

Lokasi daerahnya yang ditutupi lumpur yang sedikit keras bercampur 

dengan koral-koral yang sudah mati, tumbuhan yang ada disini adalah 

bakau (Rhizophora aviculata), Rhizophora stylosa, tanjang (Bruguera 

clyndrica, gedangan (Aegiceros conilatum) dan taruntum (Lumnitzera 

racemosa). 

2. Formasi Avicenia 

Kondisi formasi ini merupakan daerah berlumpur yang masih lunak yang 

selalu tergenang air laut dengan posisi menjorok keluar, tumbuhan yang 

dapat beradaptasi pada formasi ini antara lain, api-api (Avicenia alba), 

Avicenia marina, pidada (Sonneratia acida), niri (Xilocarpus molucensis), 

dan tanjang (Bruguira clyndrica).   

3. Formasi Diospyros 

Formasi ini meliputi wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh genangan 

air laut Tumbuhan ada pada formasi ini antara lain, kiribut (Diospyros 

maritime), tanjung (mimosops elengi), kepuh (Sterculia foetida), ketapang 

(Terminalia cattapa), sawo kecik (Manilkara kauki), asam (Tamarindus 

indica), dadap laut (Erytria vaeriegata), dan soka hutan (Exora 

timorensis). 

4. Formasi semak belukar 

Meliputi daerah-daerah yang memiliki ketinggian 2-3 meter diatas 

permukaan laut. Tumbuhan yang terdapat di fomrasi ini antara lain, 
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Baleria prionitis, Lantana camara, Plucea indica, Trispasi teripolia, dan 

Exphahtorium oderatum.  

C. Potensi Wisata 

Terbuka untuk kegiatan wisata khusus dan wisata edukasi yang 

menyajikan kegiatan seperti pengamatan burung saat bermigrasi, selain itu 

kegiatan lain yang dimiliki adalah sebagai objek wisata pantai dan wisata 

menjelajahi hutan bakau. (profil bidang wilayah BBKSDA Jawa Barat, 

hlm 9-11). 

3.2. Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan melalui metode observasi dengan mendatangi 

kawasan Cagar Alam Pulau Dua pada tanggal 13 Juni 2017, guna untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kawasan Cagar Alam Pulau Dua. 

3.2.1. Kawasan Cagar Alam Pulau Dua 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan Cagar Alam Pulau Dua, 

hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang menjadi dasar perancangan 

signage, sehingga penulis dapat menemukan kesesuaian perancangan signage 

dengan keadaan lingkungan cagar alam. Hal yang menjadi pertimbangan dalam 

perancangan signage untuk Cagar Alam Pulau Dua yaitu dalam pemilihan, Media 

dan material yang akan digunakan, bentuk panel, dan warna untuk signage. 

Untuk mencapai Cagar Alam Pulau Dua, penulis harus memarkirkan 

kendaraan penulis di restoran & tempat pemancingan bernama rumah makan 

Pecak Bandeng, yang berlokasi di pinggir jalan utama di Desa Sawah Luhur. 
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Gambar 3.2. Rumah makan pecak bandeng 

Setelah memakirkan kendaraan pribadi, penulis dapat menuju Cagar Alam 

Pulau Dua dengan mengunakaan ojek yang di tawarkan oleh warga sekitar, 

dengan jarak tempuh sekitar 10-15 menit, atau dapat berjalan kaki namun 

membutuhkan waktu sekitar 30-50 menit. Akhirnya penulis memutuskan untuk 

berjalan kaki dengan tujuan untuk dapat sekalian melakukan observasi terhadap 

trek yang penulis gunakan untuk mencapai Cagar Alam Pulau Dua. 
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Gambar 3.3. Jalur menuju Cagar Alam Pulau Dua 

Sepanjang perjalanan, hanya terdapat jalan yang berukuran kecil yang 

hanya dapat dilewati oleh motor roda dua, sepeda, dan berjalan kaki dikarenakan 

disepanjang jalan menuju Cagar Alam Pulau Dua, penulis melewati pertambakan 

yang sudah tidak beroperasi lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Pertambakan desa Sawah Luhur 

Sesampainya didepan Cagar Alam Pulau Dua, penulis melihat sebuah 

papan yang  merupakan denah dari Cagar Alam Pulau Dua, saat dipintu masuk 

penulis melewati portal dan berjalan di jalur yang telah disediakan. Jalur tersebut 

berada diantara pepohonan, disamping kiri-kanan jalur tersebut tanahnya berair 
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dan lembek sehingga penulis menemukan tempat tersebut menjadi sarang dari 

banyak kepiting-kepiting kecil. 

 

Gambar 3.5. Denah Cagar Alam Pulau Dua 

(Sumber: http:www.panoramio.comp/2011) 

 

Gambar 3.6. Jalur setelah pintu masuk 

Setelah melewati tersebut, penulis sampai di pos jaga Cagar Alam Pulau 

Dua. Sesampainya di pos jaga, terdapat menara penjaga yang dibuat sendiri oleh 

alm. bapak Madsahi selaku penjaga Cagar Alam Pulau Dua sejak tahun 1979. Di 
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dalam area pos jaga selain rumah yang menjadi pos, terdapat juga beberapa 

signage. Area pos jaga ini juga berperan sebagai titik pertemuan untuk pengujung. 

Tabel 3.2. Area pos jaga Cagar Alam Pulau Dua 

 

 

Pos CA Pulau Dua Kondisi di ruangan pos jaga 

  

Menara pengintai CA Pulau Dua Papan larangan 
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Papan himbauan Papan himbauan 

 

 

Papan himbauan 

 

Ditutupi oleh pepohonan, warna dari cagar alam ini di dominasi warna 

hijau dan dengan rimbunnya pepohonan yang ada membuat cahaya matahari 

perlahan masuk dari sela-sela dedaunan yang rimbun. Cagar alam ini juga 

memiliki keadaan tanah yang beragam ditiap bagiannya, saat di jalur masuk 

menuju cagar alam ini, memiliki tanah yang terdiri dari 2 jenis, yaitu tanah yang 
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padat dan kering yang digunakan sebagai jalur dan yang lembek dan berair 

disamping-sampingnya. Area pos jaga memiliki kondisi tanah yang solid, kering 

serta sedikit memiliki retakan di permukaanya. 

 

Gambar 3.7. Cagar Alam Pulau Dua 

(Sumber: Google Earth) 

Setelah beristirahat di pos jaga, penulis melanjutkan perjalanan untuk 

menyusuri cagar alam, namun penulis mendapat kesulitan menentukan arah 

dikarenakan tidak adanya signage untuk membantu wayfinding, akhirnya penulis 

memilih jalan melewati daerah yang tidak terlalu ditutupi pepohonan, namun 

penulis berakhir memasuki area berlumpur dan kaki penulis terendam lumpur 

yang berwarna abu-abu gelap. Setelah itu penulis mencoba jalur lain yang ternyata 

jalur tersebut merupakan jalur yang benar. Penulis tidak menyadari jalur tersebut 

dikarenakan jalur tersebut berada di belakang pos jaga, lalu penulis menelusuri 

jalan setapak yang terdapat di Cagar Alam Pulau Dua, dan penulis mendapati diri 

berada di pinggir pantai. 
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Gambar 3.8. Jalan setapak Cagar Alam Pulau Dua menuju bibir pantai 

Sesampainya penulis di bibir pantai, penulis bertemu dengan beberapa 

warga yang sedang memancing ikan, lalu penulis bertanya tentang keadaan Cagar 

Alam Pulau Dua kepada mereka. Seorang warga bernama restu berkata, cukup 

banyak pengunjung yang datang dan tersesat ketika mereka berjalan-jalan tanpa 

ditemani oleh penjaga, karena terkadang penjaga cagar alam tidak di tempat dan 

membuat pengunjung memutuskan untuk menelusuri sendiri. Setelah itu penulis 

melanjutkan berkeliling dan menemukan banyak burung yang sedang berada 

pinggir pantai di sisi lain pulau, karena penulis tidak ingin menganggu burung-

burung tersebut akhirnya penulis memutuskan untuk kembali ke area pos jaga 

kembali. 
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Gambar 3.9. Bibir pantai Cagar Alam Pulau Dua 

Di area pos jaga, penulis bertemu dengan seorang pengujung lalu penulis 

bertanya-tanya tentang aktifitas yang pengunjung tersebut lakukan. Berdasarkan 

penjelasan pengunjung tersebut, saat kali pertama mendatangi cagar alam ini sulit 

untuk menemukan jalan kepinggir pantai. 

Kemungkinan penyebab hal tersebut terjadi adalah kurang jelas, lokasi 

penempatan dan kurang efektifnya papan larangan yang menjelaskan tentang 

perlunya surat izin untuk mengunjungi Cagar Alam Pulau Dua, sehingga 

pengunjung kurang mengetahui regulasi-regulasi yang dimiliki oleh cagar alam 

ini dan masih belum adanya signage yang berperan sebagai wayfinding, membuat 

pengunjung kesulitan untuk bernavigasi. Tidak terdapat signage yang berperan 

sebagai batas zona area, sehingga dapat berakibat membuat pengunjung tidak 

mengetahui dimana area mereka berada. 
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3.2.2. Regulasi Kawasan 

Kawasan cagar alam ini memiliki beberapa regulasi yang terbagi di 2 papan 

petunjuk yaitu himbauan dan sanksi serta perundang-undangan, yang bertujuan 

untuk menjaga ekosistem di Cagar Alam Pulau Dua sehingga tidak menjadi 

ancaman bagi flora dan fauna yang ada, papan himbauan berisi: 

1. Jangan membuat coretan di pohon, menara dan pos jaga. 

2. Jangan mengamati burung dalam kelompok besar. 

3. Buang sampah pada tempatnya. 

Papan sanksi dan perundang-undangan berisi: 

1. Setiap orang dilarang untuk: 

Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, 

mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. (Pasal 21 ayat 1 UU No.5 tahun 

1990) 

Mengambil. Merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau 

memiliki telur dan/atau sarang satwa yang diindungi. (Pasal 21 ayat 2 UU 

No.5 tahun 1990) 

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah). (Pasal 40 ayat 2 UU 

No.5 tahun 1990). 
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2. Cagar Alam Pulau Dua, dilarang untuk: 

a. Masuk kendaraan motor 

b. Masuk membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya 

c. Membawa gitar 

d. Jagalah kebersihan 

e. Membuang sampah sembarangan 

f. Jagalah kebersihan 

3.2.3. Studi Referensi 

Dalam rangka perancangan tugas akhir tentang signage Cagar Alam Pulau Dua, 

penulis melakukan studi referensi guna menambah wawasan untuk membantu 

penulis dalam pertimbangan saat mengambil keputusan terkait perancangan 

signage. Pada kasus ini penulis menjadikan Taman Safari Indonesia yang berada 

di Bogor sebagai referensi penulis dalam perancangan signage Cagar Alam Pulau 

Dua. 

Penulis memilih Taman Safari Indonesia yang berada di Bogor, di 

karenakan taman safari tersebut memiliki semua jenis signage yang telah 

dikategorikan Calori (2007) dibukunya serta mempunyai keselarasan dalam 

pengaplikasianya yang memungkinkan untuk dapat digunakan dalam perancagan 

signage pada Cagar Alam Pulau Dua. Taman Safari Indonesia memiliki signage 

yang menarik serta terdiri dari berbagai macam desain sesuai dengan tema dan 

penempatan lokasinya, selain itu sign yang berada di taman safari mempunyai 

komposisi, keterbacaan, pemilihan tipografi, elemen grafis seperti piktogram dan 

warna yang menarik untuk di implementasikan di alam terbuka layaknya cagar 
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alam sehingga pengunjung lebih mudah mengerti tentang informasi yang 

disampaikan. 

 

Gambar 3.10. Identification sign Taman Safari Indonesia, Bogor 

 

Gambar 3.11. Directional sign Taman Safari Indonesia, Bogor 
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Gambar 3.12. Warning sign Taman Safari Indonesia, Bogor 

 

Gambar 3.13. Regulatory and Prohibitory sign Taman Safari Indonesia, Bogor 
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Gambar 3.14. Operational sign Taman Safari Indonesia, Bogor 

 

Gambar 3.15. Honorific sign Taman Safari Indonesia, Bogor 
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Gambar 3.16. Intepretive sign Taman Safari Indonesia, Bogor 
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3.2.4. Study Existing Signage 

Setelah melakukan observasi, peneliti mendapatkan data tentang signage 

yang berada di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Pembelajaran signage tersebut 

bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan serta perbandingan dalam 

perancangan signage ini. 

Tabel 3.3. Existing Signage 1 

  Foto 

No. 1 

 

Lokasi Pintu Masuk 

Kategori Site map (Identification 

Sign) 

Informasi Nama tempat & Denah 

lokasi 

Material a. Panel: 

Kayu 

b. Grafis: 

Cat tembok 

c. Kerangka: 

Kayu 

d. Mounting: 

Free Standing 
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Tabel 3.4. Existing Signage 2 

   

Foto 

No. 2 

 

Lokasi Area pos jaga 

Kategori (Regulatory Sign) 

Informasi Himbauan dan 

Larangan 

Material a. Panel: 

Kayu 

b. Grafis: 

Cat tembok 

c. Kerangka: 

Kayu 

d. Mounting: 

Wall Mounted 
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Tabel 3.5. Existing Signage 3 

   

Foto 

No. 3 

 

Lokasi Pintu masuk 

Kategori (Regulatory Sign) 

Informasi Peraturan dan 

Perundang-undangan 

Material a. Panel: 

Besi  

b. Grafis: 

Cat tembok 

c. Kerangka: 

Kayu 

d. Mounting: 

Free Standing 
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Tabel 3.5. Existing Signage 4 

   

Foto 

No. 4 

 

Lokasi Area pos jaga 

Kategori (Regulatory Sign) 

Informasi Himbauan  

Material a. Panel: 

Plastik 

b. Grafis: 

Tinta Printing  

c. Kerangka: 

Kayu 

d. Mounting: 

Wall Mounted 
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3.2.5. SWOT 

Dalam proses analisa, penulis melakukan pencarian terhadap SWOT Cagar Alam 

Pulau Dua, yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Proses 

ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, 

peluang dan ancaman bagi signage Cagar Alam Pulau Dua. 

1. Strength 

a. Terdapat beberapa signage yaitu identification dan regulatory sign 

b. Beberapa warna panel signage tidak menyatu dengan lingkungan sekitar 

sehingga dapat terlihat dengan mudah. 

2. Weakness 

a. Signage yang terdapat di Cagar Alam Pulau Dua tidak mempunyai 

kesamaan baik dalam ukuran, desain, material pembuatan, dan desain. 

b. Tidak ada lampu yang menerangi signage sehingga ketika sudah cukup 

gelap, signage tidak terlihat lagi. 

c. Keadaan signage kurang optimal, karena banyak cat yang mulai 

mengelupas, warna dan teks mulai hilang, dan paku disekitar sign sudah 

berkarat. 

d. Beberapa sign hanya dibuat dengan material plastik yang dicetak dengan 

tinta printing dan di bingkai dengan potongan kayu kecil dan di tempelkan 

ke pohon. 

e. Tidak adanya directional sign, warning sign, operational sign, dan batas 

zona.  
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3. Opportunity 

a. Pengunjung dapet mengetahui arah. 

b. Regulasi yang ada dapat di patuhi oleh pengunjung. 

c. Pengunjung dapat memahami signage 

4. Threat 

a. Pengunjung akan tersesat saat berada di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. 

b. Pengunjung tidak mengetahui batas-batas zona yang dapat didatangi dan 

dilalui. 

c. Penempatan sign kurang efektif sehingga pengunjung kurang aware dan 

menghiraukan regulasi yang ada. 

d. Dengan material seadanya, dapat membuat signage menjadi rentan 

mengalami rusak. 

Dengan tidak adanya operational sign dapat berakibat ketika penjaga tidak 

ada ditempat, pengunjung tidak tahu harus melakukan apa dan membuat 

pengunjung cenderung bereksplorasi sendiri sehingga dapat beresiko membuat 

pengunjung tersesat. 
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3.3. Metodologi Perancangan 

Menurut Gibson (2009) dalam proses perancangan sebuah signage terdapat 8 

tahapan yang dibagi menjadi 3 tahapan besar yaitu Planning, Design, dan 

Implementation. (hlm.34-35) 

1. Planning 

a. Research & Analysis 

Penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu meeting dengan 

pihak yang bersangkutan, interview, focus group meeting (FGD), dan 

survey langsung untuk dapat mengetahui tentang keperluan operasional 

dan wayfinding dari user. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

dapat memahami pola pemakaian dan kebutuhan yang diperlukan user 

sebagai dasar dari perancangan. Penulis mencari data terkait dengan cagar 

alam dan tentang perancangan signage untuk ruang terbuka di alam. 

b. Strategy 

Penulis memfiltrasi dan mensortir data yang akan digunakan dalam 

perancangan sehingga dapat menghasilkan signage yang dapat berguna 

secara efektif. Strategi yang penulis lakukan selanjutnya yaitu mencari 

masalah sebagai latar belakang penelitian, dan membatasi masalah 

sehingga strategi awal tersebut menjadi dasar dari perancangan. 

c. Programming 

Pada tahap ini penulis mulai membuat mind mapping, serta melakukan 

brain storming, sehingga penulis dapat menentukan apa saja yang 

diperlukan dalam menentukan hasil akhir signage. 
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2. Design 

a. Schematic Design 

Penulis membuat sketsa untuk hasil akhir signage berbentuk draft, lalu 

akan dilanjutkan ke proses digitalisasi yang akan menghasilkan bentuk 3 

dimensi, selain itu penulis juga membuat beberapa alternatif dengan 

berbagai macam pendekatan visual berupa bentuk, warna, tipografi, dan isi 

konten. 

b. Design Development 

Penulis akan mengembangkan hasil dari skema desain yang telah dibuat 

dan menambahkan detil-detil serta identitas visual dari Cagar Alam Pulau 

Dua. 

c. Construction Documentation 

Penulis membuat timeline desain produksi yang sudah disetujui oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

3. Implementation 

a. Construction Administration 

Sebelum tahap produksi dimulai, penulis akan berkonsultasi dengan pihak 

yang terkait, serta menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan 

signage rancangan penulis, setelah finalisasi penulis akan meminta 

feedback sebagai acuan pembelajaran penulis dalam tugas akhir ini. 

Perancangan Signage Pada..., Oky, FSD UMN, 2018




