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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Margasatwa Ragunan, Jl. R.M Harsono no.1 daerah 

Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 18 

Maret 2013. Penulis bertemu langsung dengan Bapak Wahyudi Bambang Prihantoro, selaku 

ketua Humas Taman Margasatwa Ragunan dan narasumber dari penulis.  

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan 

kuesioner mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perancangan sign system BLUD 

Taman Margasatwa Ragunan. Kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut dengan 

sedemikian rupa, yang akhirnya akan dijabarkan pada sebuah kesimpulan berupa visualisasi 

sistem desain yang akan diaplikasikan secara seragam dalam seluruh perancangan sign 

system ini. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian ini diperoleh dari : 

A. Observasi  

Untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Taman Margasatwa Ragunan, penulis 

melakukan observasi lapangan sekaligus mengamati keberadaan sign system yang 

sudah ada sekarang. Selain itu penulis juga mengamati keberadaan satwa, lokasi 
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satwa, alur jalan dan fasilitas-fasilitas di dalam kawasan, yang akan menjadi objek 

penelitian dalam perancangan ini. Penulis juga mengamati SWOT Taman 

Margasatwa Ragunan sebagai bahan pertimbangan perancangan.  

Analisis SWOT Taman Margasatwa Ragunan 

 Analisis ini diperoleh dari data yang berasal dari Kepala BLUD, Kepala Seksi 

Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Pengunjung dan Kepala Seksi Kesejahteraan 

dan Peragaan Satwa mengenai pandangan mereka terhadap lingkungan internal 

dan eksternal Taman Margasatwa Ragunan. Analisis SWOT terbagi atas dua 

bagian besar yaitu analisis faktor internal untuk mengetahui kekuatan maupun 

kelemahan Ragunan dan faktor eksternal untuk mengetahui ancaman maupun 

peluang yang ada.  

- Strength : 

• Merupakan Kebun Binatang pertama di Indonesia yang sudah berdiri 

selama 148 tahun. 

• Inventaris fauna dan flora yang beragam serta unggul dalam program 

penangkaran satwa. 

• Terdapat bermacam fasilitas yang sangat menunjang. 

• Kemampuan financial yang kuat tiap tahunnya dari APBD DKI Jakarta 

(40 M). 

• Harga tiket masuk yang murah (Rp 4.000,-) 

- Weakness : 

• Pengembangan fasilitas yang belum optimal. 

• Kurang efektifnya sarana informasi di dalam kawasan. 

• Fungsi edukasi yang belum optimal. 

• Kurang efektifnya penggunaan fasilitas-fasilitas oleh pengunjung. 
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• Identitas Ragunan yang belum ditampilkan dalam media informasi di 

dalam kawasan. 

- Opportunity : 

• Pendapatan masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah sesuai 

dengan harga tiket Ragunan yang relatif terjangkau. 

• Sedikitnya tempat rekreasi yang menyediakan tempat pembelajaran 

aneka satwa di Jakarta. 

• Kebutuhan akan tempat rekreasi alam di perkotaan meningkat.  

• Media informasi yang semakin berkembang. 

• Sudah banyaknya pusat-pusat pelatihan yang menangani masalah 

hewan untuk bertukar ilmu pengetahuan dalam perawatan satwa. 

- Threat :  

• Pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan dengan fasilitas yang lebih 

lengkap dan menarik. 

• Krisis Global yang berdampak hingga saat ini, berdampak pada jumlah 

pengunjung yang datang. 

• Kebijakan pemerintah mengenai target pengunjung terhadap 

penyesuaian dana APBD. 

• Pesaing memiliki sarana informasi yang lebih canggih dan menarik.  

Fasilitas Yang Ada di Taman Margasatwa Ragunan 

 Berikut ini adalah fasilitas-fasilitas yang terdapat di Taman Margasatwa 

Ragunan :  

- Pusat Primata Schmutzer 

- Taman Satwa Anak (children zoo) 

- Pusat Informasi 
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- Fasilitas Ibadah (Masjid) 

- Akuarium Arapaima 

- Sarana Rekreasi diantaranya : 

• Raket Wisata (raft tour) 

• Taman Perahu Angsa (swan boat park) 

• Pentas Satwa (animal show) 

• Gajah Tunggang (elephant riding) 

• Kuda Tunggang (horse riding) 

• Onta Tunggang (camel riding) 

• Kereta Keliling (train tour) 

• Kuda Bendi (horse cart) 

• Arena Bermain Anak (children’ playground) 

- Toilet 

- Warung Makan 

- Toko Souvenir  

- Tempat Parkir 

 

Identifikasi Target Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan 

Untuk merancang sebuah media informasi perlu mengetahui target pengunjung 

yang dibagi dalam segmenting, targeting dan positioning : 

  Segmenting 

• Demografis 

1. Usia : Keluarga yang membawa anak-anak berusia 3-12 tahun 

2. Gender : pria dan wanita 

3. SES : semua kalangan 
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4. Pendidikan : terdidik 

5. Pendapatan : cukup untuk kebutuhan primer 

• Geografis 

Berasal dari kota Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). 

• Psikografis 

1. Suka berpergian 

2. Menyukai kegiatan di alam terbuka bersama keluarga  

3. Rasa ingin tahu anak yang tinggi (keinginan untuk belajar sambil bermain 

bersama satwa) 

4. Orang tua ingin mengenalkan metode bermain sambil belajar 

5. Sudah cukup mapan (sandang, pangan tercukupi) / memiliki kendaraan 

pribadi. 

• Segmentasi evolusi keluarga, peran orang tua yang membantu anaknya 

menemukan bermacam satwa dan fasilitas di dalam kawasan Ragunan.  

Targeting 

Keluarga modern yang tinggal di perkotaan, berwisata edukasi ke 

Ragunan untuk mengetahui sebanyak-banyaknya satwa dan memanfaatkan 

semaksimal mungkin fasilitas yang ada dengan keterbatasan kemampuan 

berjalan di dalam kawasan serta waktu kunjungan.  

Positionoing 

Menjadikan Taman Margasatwa Ragunan sebagai tempat rekreasi tujuan 

keluarga di kota Jakarta maupun luar kota, dengan konsep modern zoo melalui 

sistem informasi dan wayfinding untuk menemukan satwa dan fasilitas 

sehingga pengunjung merasa nyaman dan aman, yang akan ditampilkan secara 

menarik, sesuai dengan environmental di dalam kawasan. Yang nantinya sign 
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system ini akan menjadi identitas bagi Ragunan sendiri dibandingkan dengan 

kebun binatang lainnya dengan potensi yang setara.  

 

B. Wawancara 

Untuk mendapatkan pernyataan yang kuat tentang pentingnya perancangan sign 

system Taman Margasatwa Ragunan ini, penulis melakukan wawancara terhadap 

pengelola sekaligus pengunjung di dalam kawasan. Pertanyaan yang diajukan, 

seputar sign system yang ada sekarang, identitas Ragunan, serta kebutuhan 

informasi apa sajakah yang penting dibutuhkan untuk memudahkan mereka saat 

berada di dalam kawasan Ragunan. Metode ini dilakukan agar penulis 

memperoleh data secara lengkap, akurat dan langsung dari calon pengguna sign 

system.  

Hasil wawancara direkam dalam bentuk audio dan penulis mendapatkan 

kesimpulan bahwa sebagian besar pengunjung Ragunan sangat membutuhkan 

pedoman petunjuk yang membuat mereka merasa lebih nyaman karena seluruh 

kebutuhan informasi di dalam kawasan dapat terpenuhi. Didukung pula dengan 

pernyataan humas dan kepala pengelola Taman Margasatwa Ragunan yang 

mendukung proyek pembaruan perancangan sign system ini.  

 

C. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data visual tentang keberadaan sign 

system yang ada sekarang, titik peletakkan awal sign system dan rencana 

peletakkan sign system yang baru. Hasil dokumentasi merupakan acuan untuk 

penerapan dan perancangan sign system. Sign system yang baik harus sesuai 
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dengan environtment dan standar teori perancangan yang dapat ditentukan dari 

hasil data visual ini.  

Sign system dan fasilitas yang ada sekarang di Taman Margasatwa Ragunan :  

1. Papan Petunjuk Arah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Sign system yang ada di kawasan Ragunan 

Dapat dilihat belum adanya keseragaman sistem desain pada papan petunjuk 

arah di dalam kawasan ragunan, elemen-elemen desainnya beragam, bentuk tanda 

panah beragam dan bentuk serta ukuran papannya beragam. Peletakkannya belum 

berdasarkan alasan / sistem apapun, hanya diletakkan pada persimpangan jalan 

dan belum merata di seluruh kawasan. Sehingga informasi yang disampaikan pada 
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papan petunjuk arah pun tidak berdasarkan susunan alur lokasi satwa. Hal ini 

menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan pengunjung.  

2. Papan Peta Kawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.2 Papan Peta Kawasan Ragunan. 
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 Papan peta ini berada di setiap pintu masuk kawasan Ragunan. Terdapat 4 

pintu masuk yaitu Pintu Utara, Pintu Timur, Pintu Selatan dan Pintu Barat. 

Informasi yang disampaikan pada peta tidak dapat diingat pengunjung selama 

berkeliling di dalam kawasan Ragunan. Hal ini menyebabkan kurang nyamannya 

pengunjung jika harus berkali-kali kembali ke pintu masuk untuk melihat lokasi 

satwa yang ingin mereka tuju pada peta kawasan ragunan.  

 

3. Papan Informasi Satwa / Papan Edukasi 
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Gambar 3.3 Papan Informasi Satwa pada Bermacam Variasi Kandang. 

 

Saat ini sebagian besar papan informasi satwa sudah mengalami kerusakan. 

Penulis juga mendapati kandang satwa yang belum memiliki papan identitas satwa. 

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pengunjung yang ingin mengetahui informasi 

tentang satwa yang sedang mereka lihat.  

4. Tanda Fasilitas Umum 
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Gambar 3.4 Tanda fasilitas umum. 

 

Tanda sebagai identitas lokasi belum terdapat di semua fasilitas umum 

yang ragunan miliki.  Tanda yang sudah ada juga tidak memiliki keseragaman baik 

sistem desain maupun material yang digunakan.  

   

D. Kuesioner 

Dua puluh kuesioner (angket tertutup) dibagikan kepada para pengunjung di 

kawasan Taman Margasatwa Ragunan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan seputar 

sign system yang ada sekarang dan informasi apa saja yang pengunjung butuhkan 

saat berada di dalam kawasan.  

Jumlah 20 kuisioner memang jauh dari ukuran sampel yang memadai. Namun 

menurut buku Mix Methodology, teori penentuan sampel, berdasarkan derajat 

keseragaman, presisi yang dikehendaki, rencana analisis data, fasilitas serta waktu 

yang tersedia, 20 sampel saja sudah cukup mewakili seluruh populasi yaitu 

pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, yang sesuai dengan segmenting, 

targeting dan positioning yang telah penulis tentukan.  
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Gambar 3.5 Keluarga Bapak Nurwahid Herman dan Ibu Maria Ulfa  

dari Keranggan, Bekasi sedang mengisi kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Ibu Erlin Herlina sedang mengisi kuesioner. 
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Berikut ini adalah data hasil dari 20 kuisioner yang dibagikan kepada pengunjung 

Taman Margasatwa Ragunan.   

• Usia Sample (keluarga yang membawa anak berusia 3-12 tahun) 

 

Diagram 3.1 Usia Sampel. 

 

• Kota tempat tinggal Sample 

 

Diagram 3.2 Kota Tempat Tinggal Sampel. 
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• Intensitas Sample berkunjung ke Ragunan 

 

Diagram 3.3 Intensitas Kunjungan Sampel. 

 

• Jenis kelamin Sample 

 

Diagram 3.4 Jenis Kelamin Sampel. 
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• Kesadaran Sample akan keberadaan sign system di dalam kawasan 

(pertanyaan nomor 1, 3, 7, dan 24) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Kesadaran Sampel akan Sign Sytem di Dalam Kawasan. 

• Seberapa mengertinya sample terhadap sign system yang ada sekarang 

(pertanyaan nomor 2, 4, 8, 25) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Seberapa Mengertinya Sampel Terhadap Sign System yang Ada Sekarang. 

 

 

 

 

Papan Selamat Datang 85% dari 100% 

Peta Kawasan 10% dari 100% 

Papan Petunjuk Arah 50% dari 100% 

Papan Identitas Lokasi 55% dari 100% 

Papan Selamat Datang 100% dari 100% 

Papan Peta Kawasan 90% dari 100% 

Papan Petunjuk Arah 100% dari 100% 

Papan Identitas Lokasi 85% dari 100% 
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• Pendapat Sample akan keseragaman sistem desain pada sign system yang ada 

sekarang (pertanyaan nomor 26) 

 

Diagram 3.5 Pendapat Sampel akan Keseragaman Sign System Sign System yang Ada Sekarang. 

 

• Apakah Sample mengetahui semua satwa dan fasilitas di dalam kawasan 

(pertanyaan nomor 28) 

 

Diagram 3.6 Pengetahuan Sampel akan Semua Satwa dan Fasilitas. 
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• Sudah nyamankah Sample dengan informasi yang ada pada sign system 

sekarang (pertanyaan nomor 29)  

 

Diagram 3.7 Kenyamanan Sampel Dengan Informasi yang Ada Pada Sign System Sekarang. 

 

• Apakah Sample memerlukan informasi yang lebih lengkap tentang seluruh 

keberadaan di dalam kawasan Ragunan (pertanyaan nomor 30) 

 

Diagram 3.8 Perlunya Sampel akan Informasi yang Lebih Lengkap Tentang Seluruh Keberadaan. 
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E. Studi Pustaka 

Studi pustaka penulis lakukan untuk mendapatkan landasan teori yang sangat 

berguna dalam proses perancangan sign system, yaitu dengan membaca beberapa 

buku yang didapat dari perpustakaan, e-book, maupun toko buku.  Selain itu 

penulis juga melakukan perbandingan dengan kompetitor, dalam hal ini yaitu 

kebun binatang lain di perkotaan baik dalam dan luar negri, mengenai 

perancangan sign system mereka, sebagai referensi. Penulis juga mengunjungi 

bagian pendidikan dan perpustakaan Ragunan untuk memperoleh data internal 

seperti data inventaris satwa dan identitas Taman Margasatwa Ragunan. Data 

penulis dapatkan baik dari media cetak maupun dari internet. Penulis juga 

mendapatkan artikel yang memberitakan tentang kasus tersesatnya pengunjung 

Ragunan dan masih kurang maksimalnya pengelolaan Ragunan.  

Perancangan sign system kebun binatang yang penulis jadikan sebagai referensi : 

1. Bali Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber google.com 
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2. Batu Secret Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seoul Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber google.com 
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4. Singapore Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber google.com 

Gambar 3.7 Referensi Kebun Binatang 
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Artikel kasus tersesatnya pengunjung di Ragunan : 

 

1.  

h

:

/

/

www.nonstop-

online.com/?x=0&y=0&s=Liburan+Tahun+Baru%2C30+Bocah+Hilang+di+Ragunan 

   

2.  

 

 

  

http://news.liputan6.com/read/478252/12-anak-hilang-di-ragunan 

 

Artikel masih minimnya pengelolaan di Ragunan : 

	  

h

t

http://www.tempo.co/read/news/2013/06/14/083488311/Disentil-‐Ahok-‐Pejabat-‐

Ragunan-‐Sontak-‐Gelar-‐Rapat	  

	  

	  

h

t

tp://www.tempo.co/read/news/2013/06/14/231488274/Ahok-‐Ancam-‐Pecat-‐Kepala-‐UPT-‐

Kebun-‐Binatang-‐Ragunan	  
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-‐nasional/13/06/14/mocryf-‐begini-‐

kekesalan-‐ahok-‐pada-‐pengelola-‐ragunan	  

	  

	  

http://www.gatra.com/nusantara-‐1/jawa-‐1/32500-‐ahok-‐pengelola-‐kebun-‐binatang-‐ragunan-‐

tak-‐becus.html	  

	  

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri didukung 

dengan peralatan elektronik seperti kamera digital dan komputer.  

 

3.5 Perancangan Konsep  

3.5.1. Identitas Taman Margasatwa Ragunan 

Dalam rangka menjawab permasalahan dan sebagai landasan konsep perancangan, 

penulis harus benar-benar mengetahui dan mendalami identitas Taman Margasatwa 

Ragunan. Berikut ini merupakan identitas Taman Margasatwa Ragunan :  

- Identitas visual, dalam hal ini adalah logo type Taman Margasatwa Ragunan.  

 

Gambar 3.8 Logo Type Ragunan 
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Logo ini merupakan perwakilan / pencitraan Taman Margasatwa Ragunan yang telah 

diaplikasikan pada media promosi yang ada. 

- Identitas komunikasi Taman Margasatwa Ragunan sebagai kebun binatang yang 

modern, rapih, dan edukatif.  

 

Ditarik dari sejarahnya, bentuk repetisi yang ada di Ragunan terpengaruh dari gaya 

desain Art Nouveau. Gaya desain ini merupakan gaya arsitektur dan dekorasi 

internasional yang berkembang dan menjadi inspirasi desain pada tahun 1880 dan 

1910, dimana Ragunan didirikan pada tahun 1864.  

Gaya desain arsitektur Art Nouveau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Arsitektur Art Nouveau 

Sumber google.com 

Bentuk repetisi yang ditemukan di ragunan : 
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Gambar 3.10 Bentuk Pengulangan di Ragunan 

Art Nouveau merupakan era yang sangat jauh dari modern. Sedangkan kebutuhan 

pengunjung, perkembangan di sekitar Ragunan, visi dan identitas komunikasi 

Ragunan menuntut Ragunan menjadi kebun binatang yang modern. Maka dari itu 

penulis ingin menghadirkan gaya desain yang modern namun juga sesuai dengan 

environmental dan kelas pengunjung Ragunan.  

 

3.5.2. Pendekatan Kreatif 

Mengadaptasi warna-warna pada logo type Ragunan untuk diaplikasikan pada 

perancangan sign system.  

Menggunakan konsep siluet real pada inti informasi yaitu ikon binatang dan 

symbol fasilitas untuk menampilkan kesan simpel dan mengkontraskan informasi 

dengan background warna-warna yang berasal dari logo type Ragunan. Ikon dan 

simbol berbentuk real untuk menunjukkan realitas bentuk secara harafiah, tujuannya 

agar lebih informatif bagi pengunjung Ragunan.  

Menggunakan elemen daun seperti yang terdapat pada logo type  Ragunan 

untuk mewakili unsur flora di Ragunan.  

Menggunakan bentuk melengkung sesuai dengan bentuk repetisi di Ragunan 

namun dirancang dalam bentuk yang lebih modern.  

Menghadirkan bentuk satwa  sebagai ciri khas kebun binatang.  
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3.5.3. Pengembangan Desain 

Brainstorming 

Setelah melakukan penelitian terhadap Taman Margasatwa Ragunan serta para 

pengunjung, penulis melakukan proses brainstorming dalam pengembangan 

konsep desain pada perancangan sign system ini. Berikut ini adalah hasil 

brainstorming yang penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Brainstorming 1 

 

Brainstorming pertama penulis lakukan untuk menemukan hal-hal 

penting yang berhubungan dengan peroses perancagan sign system Ragunan. 

Kesimpulannya ada pada tujuan, karena tujuan adalah hal terpenting yang 

harus dicapai dari perancangan ini, yaitu membuat pengunjung lebih nyaman 

saat berada di dalam kawasan, sekaligus menjawab permasalahan yang ada di 

Ragunan saat ini.  
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 Gambar 3.12 Brainstorming 2 

 

Brainstorming kedua penulis lakukan untuk menentukan media 

informasi apa saja yang dibuat untuk mencapai tujuan perancangan. Dari 

brainstorming ini penulis mendapatkan hal-hal penting yang harus 

dimasukkan pada media informasi serta konsep perancangan dan penempatan 

media. 
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Gambar 3.13 Brainstorming 3 

 

Brainstorming ketiga penulis lakukan untuk memperdalam konsep 

perancangan yaitu dengan mengembangkan elemen-elemen yang akan 

digunakan dalam perancangan media informasi. Penulis mengerucutkan jenis 

elemen yang akan penulis gunakan dalam perancangan nanti. Hal ini untuk 

memudahkan penulis dalam merancang sign system agar tidak keluar dari 

konsep brainstorming ini.  
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 3.5.4. Konsep Perancangan 

Karena luas kawasan Ragunan yang mencapai 147 Ha, maka penulis menciptakan 

sistem pembagian wilayah ke dalam zona warna untuk mempermudah pengunjung 

mengingat atau mengetahui posisi di dalam kawasan. Pembagian zona warna 

berdasarkan teori wayfinding yang penulis dapatkan dari hasil obervasi lapangan yaitu 

jalur yang paling sering dan banyak dilalui pengunjung saat hari libur (weekend).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Flow Pengunjung Ragunan. 

 

Dari hasil pengamatan, kebiasaan pengunjung Ragunan adalah mengikuti flow 

pengunjung di depannya. Alur jalan ini berlaku bagi pengunjung mulai dari pintu 

masuk kawasan, menuju lokasi satwa dan fasilitas yang diinginkan, menuju central 

area Ragunan, hingga pengunjung tersebut kembali ke pintu keluar.  
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Sistem wayfinding penulis terapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

yaitu : 

• Tujuan menemukan jalan, dalam hal ini wayfinding berfungsi untuk 

pengunjung yang ingin mengetahui satwa dan memanfaatkan fasilitas di dalam 

kawasan Ragunan semaksimal mungkin. 

• Analisa profil pengguna, yaitu keluarga yang membawa anak 3-12 tahun, 

berjalan kaki dan memiliki keterbatasan waktu kunjungan.  

• Tingkat kesulitan jalan, di Ragunan jalannya berliku-liku dan terdapat banyak 

persimpangan jalan, serta wilayah Ragunan yang luas. 

• Analisa kebutuhan desain, wayfinding sangat berguna dalam menentukan 

hierarki informasi pada perancangan sign system serta peletakkannya di setiap 

titik. 

Sistem wayfinding ini penulis terapkan dalam menentukan hierarki informasi 

yang akan dimunculkan pada papan petunjuk arah. Informasi yang dimunculkan pada 

papan petunjuk arah ini secara tidak langsung akan mengarahkan pengunjung untuk 

mengitari setiap zona warna yang seluruhnya menuju ke central area.  

Terdapat 6 zona wilayah yang dibedakan berdasarkan warna, yaitu zona 

orange, zona kuning, zona hijau, zona nila, zona merah, dan zona ungu. Warna ini 

diharapkan dapat mewakili setiap kawasan dengan baik pada benak para pengunjung 

(memorable) dan menjawab masalah tentang luasnya kawasan Ragunan.  

Sistem warna ini juga diterapkan pada signage yang diletakkan di masing-

masing zona wilayah (directional sign dan identification sign). Konsep ini untuk 

memudahkan pengunjung mengetahui orientasinya, dengan melihat sign system yang 

ada di sekitarnya.   
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Karena banyaknya informasi berupa satwa dan fasilitas yang ingin 

disampaikan kepada pengunjung dan kemampuan pengunjung untuk mengingat 

informasi terbatas, maka penulis menerapkan garis alur yang akan diaplikasikan pada 

jalan (aspal) di dalam kawasan Ragunan. Alur ini berupa garis pada pinggir jalan 

sepanjang alur wayfinding yang ada pada zona tersebut. Warna garis disesuaikan 

dengan warna zona. Penggunaan garis ini sebagai sign penuntun yang dapat dipercaya 

sehingga pengunjung nyaman menjalaninya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Alur Wayfinding pada Aspal. 

 

Penulis memilih zona hijau sebagai zona pengaplikasian perancangan sign 

system ini. Grand desain akan dibuat berdasarkan alur wayfinding pada zona hijau, 

yang nantinya akan diaplikasikan pula pada zona-zona lain sesuai dengan 

wayfindingnya masing-masing. Alasan pemilihan zona hijau adalah : 

• Lokasi teramai kedua setelah zona kuning. 

• Lokasi terluas diantara semua zona.  
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• Dapat di akses melalui dua pintu masuk, pintu utara dan pintu barat, dimana 

pintu masuk utara merupakan pintu masuk yang teramai dilalui pengunjung.  

• Memiliki fasilitas terlengkap yang dapat mewakili fasilitas-fasilitas di zona 

lain. 

• Memiliki jenis satwa yang terbanyak diantara zona-zona lainnya. 

• Terdapat Gajah yang paling sering dikunjungi oleh pengunjung.  

 

3.5.5. Strategi Komunikasi  

Menampilkan seluruh jenis satwa yang terdapat di dalam kawasan Ragunan berupa 

ikon dengan visualisasi siluet real. Konsep siluet pada ikon dipilih untuk 

menimbulkan kesan simple. Keinginginan pengelola Ragunan untuk menjadikan 

Ragunan sebagai modern zoo, penulis jadikan sebagai alasan pemilihan konsep simpel 

ini dan bentuk real dipilih untuk memudahkan pengunjung ragunan mengidentifikasi 

bentuk satwa tersebut. Ikon tidak didesain dengan teknik simplicity untuk menjangkau 

semua tingkat kepahaman pengunjung ragunan akan ikon. Konsep siluet real pada 

ikon satwa lebih informatif karena langsung mewakili bentuk real satwa. Hal ini 

penting dalam rangka menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengunjung. 

Terdapat 51 jenis inventaris satwa hingga tahun 2012. Ikon ini akan diaplikasikan 

pada signage yang menginformasikan satwa kecuali pada papan identifikasi satwa. 

Penulis menggunakan foto real binatang pada papan identifikasi satwa di setiap 

kandang agar pengunjung dapat melihat bagaimana bentuk hewan, untuk 

mengantisipasi jika hewan tersebut sedang tidak terlihat.  

Menggunakan simbol yang telah disepakati bersama untuk mewakili fasilitas-

fasilitas yang terdapat di dalam kawasan. Simbol juga dipilih untuk menimbulkan 

kesan simpel. Simbol dapat mewakili fasilitas secara langsung dan umumnya dapat 
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dimengerti oleh semua pengunjung ragunan. Dengan begitu semua fasilitas yang ada 

di Ragunan dapat langsung terinformasikan.  

Untuk mengantisipasi ketidakpahaman pengunjung terhadap ikon dan simbol 

yang digunakan, ikon dan simbol selalu diikuti dengan keterangan berupa penjelasan 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemilihan Bahasa Indonesia tentu saja 

karena mayoritas pengunjung Ragunan merupakan WNI. Pemilihan Bahasa Inggris 

karena menurut data pengunjung Ragunan, terdapat pula pengunjung berwarga negara 

asing. Selain untuk menarik lebih banyak minat pengunjung WNA berkunjung ke 

Ragunan penggunaan Bahasa Inggris pada informasi-informasi di dalam kawasan 

juga untuk mempersiapkan Ragunan sebagai world-class zoo di Indonesia.  

Menggunakan tanda panah untuk menunjukkan arah secara jelas. Kejelasan 

arah sangat penting dalam berjalannya wayfinding di dalam kawasan. Tanda panah 

digunakan pada directional sign dan keterangan pada peta. Pemilihan tanda panah 

dengan tepian curve untuk menyesuaikan dengan kehidupan (dinamis) yang ada di 

environtmentnya yaitu fauna dan flora.  

Menampilkan peta kawasan ditampilkan dalam bentuk illustrasi sesuai dengan 

bentuk daratan sebenarnya. Warna daratan disesuaikan dengan sistem pembagian 

warna zona dan perairan dengan warna biru. Warna jalan dibuat kontras dengan 

warna daratan untuk memunculkan warna daratan. Perbandingan komposisi daratan, 

jalan dan perairan sama dengan skala realnya. Hal ini untuk menggambarkan secara 

persis lokasi satwa dan alur jalan yang akan dilalui oleh pengunjung.  

Menggunakan garis alur wayfinding (berupa garis tebal, tidak putus-putus agar 

jelas dan meyakinkan) pada jalan (aspal) di kawasan dengan mempertimbangkan 

jarak antara titik peletakkan papan.  
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3.5.6. Konsep Media 

Kawasan Ragunan merupakan area terbuka dan aktifitas pengunjung sebagian besar 

di luar ruangan, sehingga sign system yang dibutuhkan adalah outdoor signage. 

Kebutuhan informasi pengunjung Ragunan dapat seluruhnya terpenuhi melalui media 

pengaplikasian perancangan sign system berupa peta kawasan (orientational sign) 

didukung dengan papan petunjuk arah (directional sign), serta papan identitas satwa 

dan fasilitas (identification sign).  

A. Papan Peta Kawasan 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang seluruh keberadaan di Taman 

Margasatwa Ragunan, dibutuhkan perancangan papan peta kawasan yang berisi 

semua jenis satwa dan fasilitas, serta peletakkannya di dalam area peta. Satwa dan 

fasilitas diwakilkan dengan ikon binatang dan simbol fasilitas. Terdapat legenda dan 

keterangan ikon pada peta dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terdapat pula 

keterangan akses jalan yang menghubungkan Ragunan dengan wilayah-wilayah di 

sekitarnya. Juga kompas sebagai pedoman petunjuk arah.  

Peta sebagai orientational sign merupakan media informasi utama dan paling 

efektif karena mampu mencakup seluruh informasi yang pengunjung butuhkan di 

dalam kawasan seluas Ragunan. Selain itu medianya yang besar, dapat memuat 

banyak informasi, menarik perhatian dan lebih jelas dilihat oleh pengunjung. Peta 

dapat memberitahu suatu lokasi secara jelas serta alur jalan yang menghubungkan 

antara tempat yang satu dengan yang lainnya.  

B. Brosur Peta Kawasan 

Selain pada papan peta, peta akan diaplikasikan pada media brosur. Pemilihan 

brosur sebagai media, untuk memudahkan pengunjung membawa informasi saat 

mereka berkeliling di kawasan Ragunan. Hal ini dikarenakan papan peta hanya ada 
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pada empat pintu masuk saja. Brosur peta terdiri dari sisi depan dan sisi belakang. Sisi 

depan berisi judul, peta kawasan secara keseluruhan, legenda simbol fasilitas,  dan 

keterangan akses jalan. Sisi belakang peta berisi zona warna yang terpisah beserta 

penjelasan ikon satwa di masing-masing zona. Terdapat pula alur wayfinding pada 

setiap zona. Konsep ini untuk memudahkan pengunjung saat sedang menjalani alur 

pada zona tertentu, misalnya saat menjalani zona hijau, pengunjung hanya perlu 

membuka lipatan bagian zona hijau saja. Brosur akan di print di media A3 dan 

disediakan untuk pengunjung pada papan peta kawasan. 

C. Papan Petunjuk Arah 

Untuk menjalankan sistem wayfinding di dalam kawasan Ragunan dibutuhkan 

directional sign sebagai petunjuk alur yang membawa pengunjung dari pintu masuk, 

mencapai tujuan, hingga kembali lagi ke luar. Directional sign merupakan media 

pendukung orientational sign yang menjalankan keseluruhan fungsi signage.  

Terdapat tanda panah dan hierarki informasi terperinci mulai dari lokasi satwa 

atau fasilitas yang terdekat hingga yang terjauh dari masing-masing peletakkan papan. 

Letakknya ada di beberapa titik yang telah ditentukan pada setiap zona. Papan 

petunjuk arah merupakan media yang sangat informatif, karena menunjukkan arah 

secara harafiah kepada pengunujung. Hal ini berguna untuk meyakinkan pengunjung 

berada pada alur jalan yang benar sesuai dengan tujuan mereka.  

D. Papan Identitas Satwa dan Fasilitas 

Dibutuhkan juga identification sign berupa papan identitas satwa dan papan 

identitas fasilitas. Papan identitas satwa berada di masing-masing kandang. Berisi 

penjelasan tentang satwa. Informasi yang ada di dalam papan identitas satwa harus 

jelas dan dapat dipercaya, karena akan dibaca oleh pengunjung dan menjadi sumber 

pengetahuan. Begitu pula dengan papan identitas fasilitas. Identitas fasilitas harus 
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terlihat jelas agar pengunjung tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di 

Ragunan dengan semaksimal mungkin. Identification sign penting karena satwa dan 

fasilitas merupakan potensi yang dimiliki oleh Ragunan. Semakin jelasnya informasi 

akan satwa dan fasilitas, semakin nyaman pengunjung berwisata di Taman 

Margasatwa Ragunan.  

 

3.5.7. Konsep Teknis 

Signage dirancang sesuai dengan standarisasi sign system yang berlaku dari 

segi bentuk papan, ukuran papan, ukuran simbol, ukuran typeface dan material. 

Argonometri manusia Indonesia juga diperhitungkan dalam perancangan ini. 

Termasuk sudut pandang dan jarak pengelihatan mata terhadap sebuah display.  

Bentuk papan diadaptasi dari bentuk pengulangan yang ada di Ragunan yaitu 

bentuk lengkung yang khas dari era Art Nouveau. Bentuk lengkung ini kemudian 

dimodifikasi ke bentuk yang lebih modern sesuai dengan identitas visual Ragunan 

yang ingin menjadikan Ragunan menjadi kebun binatang yang modern dengan tidak 

menghilangkan unsur lengkungnya agar selaras dengan environment dimana sign 

system diletakkan. Selain itu menurut sejarah Totemisme, bentuk lengkung 

melambangkan kehidupan yang dinamis sesuai dengan kehidupan fauna dan flora di 

Ragunan.  

Ukuran papan dan informasi ditentukan berdasarkan teori sign system, teori 

ukuran symbol, teori legibilitas, argonometri, sudut dan jarak mata terhadap display. 

Perancangan ini mengikuti teori yang penulis cantumkan di BAB II yang tetap 

disesuaikan dengan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan.  

Peletakkan papan peta dan papan petunjuk arah ditentukan dari hasil  

observasi di zona hijau. Peletakkan papan peta kawasan yaitu di dekat pintu masuk 
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Utara dan pintu masuk Barat. Sedangkan peletakkan papan petunjuk arah ada pada 5 

titik yang dilalui oleh alur wayfinding yaitu, di awal jalan Kangguru, jalan Jerapah, 

jalan Elang, Jalan Tapir dan jalan Komodo. Penentuan peletakkan titik ini 

berdasarkan dengan jarak dan percabangan jalan besar yang penulis dapatkan dari 

hasil observasi lapangan.  

Observasi lapangan : 

 

Gambar 3.16 Fotocopy Peta Brosur Ragunan. Gambar 3.17 Observasi Peletakkan Awal. 
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Gambar 3.18 Digitalisasi Peta Kawasan Ragunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Penerapan Pembagian Zona Wilayah Warna. 
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Gambar 3.20 Peletakkan Sign System yang Ada Sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Perencanaan Peletakkan Sign System berdasarkan Wayfinding. 
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Peletakkan awal papan petunjuk arah di zona hijau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Titik Peletakkan Awal. 

Berikut ini data hasil observasi lapangan sebagai dasar penentuan peletakkan 

dan hierarki informasi papan petunjuk arah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Observasi Lokasi dari Titik Peletakkan. 
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Berikut merupakan susunan hirarki isi informasi di setiap papan berdasarkan 

hasil observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Hirarki Informasi. 

 

Peletakkan berdasarkan dengan perancangan dan system wayfinding di zona 

hijau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Peletakkan Papan Petunjuk Arah Zona Hijau. 
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Material untuk papan petunjuk arah dan papan peta kawasan dipilih dengan 

mempertimbangkan durabilitas dan budget bagi outdoor signage. Perancangan ini 

menggunakan material semen, alumunium dan besi. Semen merupakan material yang 

kokoh untuk dijadikan pondasi utama bagi papan petunjuk arah dan papan identitas. 

Material semen cocok untuk diletakkan di outdoor karena tahan terhadap cuaca dan 

sulit dirusak. Sign system sengaja dibuat permanen dengan pertimbangan ketepatan 

informasi, budget jangka panjang, peletakkan satwa yang kecil kemungkinannya 

berpindah, serta konsep perancangan yang ingin menyatukan elemen garis dari papan 

petujuk arah dengan aspal untuk memperjelas alur wayfinding. Isi informasi 

menggunakan material alumunium yang dapat dicat (semprot). Alumunium ini akan 

ditanam pada semen sehingga aman dan kokoh.  
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3.6. Alternatif Desain 

Setelah proses perancangan konsep, penulis melakukan perancangan desain. 

Tahap awal proses desain yaitu sktsa, sebelum akhirnya diproses secara digital. 

Berikut ini adalah sketsa perancangan : 
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Gambar 3.24 Sketsa 
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