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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual merupakan sebuah praktik desain yang bertujuan untuk 

menyampaikan sebuah pesan atau komunikasi melalui bentuk-bentuk visual. 

Sejumlah kelompok target tertentu biasanya menjadi sasaran komunikasi desain. 

Oleh karena itu sebuah desain komunikasi visual harus dapat dikenal, dibaca, 

dilihat, dan dimengerti oleh target grup yang dituju agar memberikan proses 

komunikasi yang berhasil. 

 Seorang desainer komunikasi visual harus memiliki kemampuan 

memecahkan sebuah masalah melalui sajian visual. Di dalam perkembangannya, 

fungsi desain komunikasi visual dapat dibagi menjadi tiga fungsi dasar yaitu 

sebagai sarana identifikasi, sarana informasi dan instruksi, serta sarana presentasi 

dan promosi.  (Cenadi, 1999:2-4) 

2.1.1. Desain Grafis 

Desain grafis menurut Cezzar adalah sebuah seni dan praktik untuk merancang 

sebuah ide dan pengalaman ke dalam bentuk visual dan konten tekstual. Bentuk 

komunikasi ini bisa dirasakan secara fisik maupun virtual dan dapat mengandung 

gambar, kata, atau olahan grafis lainnya. Sebuah desain yang dapat dikenali secara 

instan biasanya akan bertahan lebih lama. (2014)   

 Sementara itu Helfand mengungkapkan bahwa desain grafis adalah sebuah 

susunan kompleksitas antara gambar, teks, dan elemen grafis lainnya di dalam 

Perancangan Identitas..., Yoza Sugem, FSD UMN, 2015



10 

 

sebuah komunikasi visual. Seorang desainer grafis harus dapat menyeimbangi 

antara kejelasan dan inovasi. Di antara keduanya terdapat sebuah pertimbangan 

yang merujuk pada alasan tertentu mengapa desain tersebut diterapkan. Maka dari 

itu desainer grafis tidak sama dengan seniman. Segala perancangan desain di 

dalam prosesnya merupakan pemecahan masalah yang dituju. (2009). 

2.1.2. Elemen-elemen Desain 

Menurut Adi Kusrianto sebuah elemen di dalam desain memiliki hubungan antara 

satu elemen dengan elemen lainnya. Elemen-elemen visual terbentuk di dalam 

suatu organisasi dasar prinsip-prinsip desain. Susunan organisasi ini yang 

seringkali menjadi dasar pertimbangan di dalam perancangan desain. Elemen-

elemen desain juga dapat memberikan sebuah persepsi tertentu bagi orang yang 

melihatnya sehingga menimbulkan rangsangan atau imajinasi tersendiri.  

 Desainer yang baik dapat membangun dengan lengkap segala persiapan 

yang dibutuhkannya seperti menentukan materi kuantitas dan elemen-elemen 

seperti garis, bidang, ruang, terang-gelap, bayangan, warna, tone, serta tekstur 

yang dibutuhkannya. Perancangan antara dua dimensi akan membentuk sebuah 

“area” sementara perancangan dengan tiga dimensi atau lebih akan membentuk 

“volume”. (2007:29)  

2.1.3. Prinsip Desain 

Prinsip desain merupakan sebuah konvesi elemen-elemen desain yang sudah 

diolah dan diorganisasikan sedemikian rupa menjadi tatanan tertentu. Hasil 

pengolahan elemen tersebut menghasilkan beberapa prinsip dasar yang dapat 
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diaplikasikan ke dalam proses desain. Prinsip desain tersebut antara lain adalah 

figure-ground, balance, contrast, harmony, cropping, hierarchy, scale, 

proportion, dan pattern (repetisi dan pengulangan).  

2.2. Brand 

Brand adalah sebuah persepsi yang dibentuk oleh audiens mengenai perusahaan. 

Persepsi ini terbentuk melalui pengaruh logo, visual, pesan, produk, dan kinerja 

perusahaan yang bersangkutan. Seorang desainer tidak dapat “membuat” brand, 

hanya para audiens yang dapat melakukannya. Desainer hanya dapat merancang 

fondasi di dalam sebuah brand melalui logo dan sistem identitas. Brand mencakup 

segala elemen yang ada di dalamnya dan tidak terbatas pada ranah desain tetapi 

juga meliputi marketing, karakter perusahaan, dan segala macam hal yang 

berinteraksi dengan konsumen. (Adams, 2004: 18) 

2.2.1. Identitas Brand 

Menurut Wheeler identitas brand adalah sebuah wujud dari brand yang dapat 

dirasakan, diraba, disentuh, dipegang, dilihat, dan berbagai interaksi nyata 

lainnya.  Perannya di dalam branding adalah sebagai pengenal, pembeda, dan 

menerjemahkan berbagai macam ide dan tujuan perusahaan agar lebih mudah 

diterima oleh konsumen. Elemen-elemen yang ada di dalam sebuah identitas 

brand merupakan gabungan antara berbagai komponen berbeda yang disatukan ke 

dalam satu pengaturan sistem tertentu. (2009:4) 

2.2.2. Brand Architecture 

Brand  yang memiliki atau berada di bawah brand lain biasanya memiliki sebuah 

hirarki yang menghubungkan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan. 
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Dalam proses desain identitas visual, hal ini patut diperhitungkan sejak awal. 

Beberapa induk perusahaan memiliki aturan tersendiri yang mungkin berbeda 

dengan perusahaan lain. Ada induk perusahaan yang ingin ditonjolkan, sekedar 

tampil atau bahkan tidak perlu terlalu ditonjolkan. Hirarki ini dapat dikelompokan 

menjadi tiga jenis (Rustan:55-56). 

1. Monistik / Monolitik 

Jenis brand architecture yang menekankan pada perusahaan induknya di 

dalam brand mereka. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengenal 

brand tersebut melalui perusahaan induk. Perusahaan induk tampil lebih 

menonjol dan diingat di dalam masyarakat. Contohnya IBM, Nivea, 

Indomaret.  

2. Endorsed 

Menggunakan dua nama brand di dalamnya. Salah satunya merupakan 

perusahaan induk yang sudah memiliki reputasi dan kredibilitas yang 

terkenal. Keduanya biasanya sama-sama ditonjolkan dalam brand. 

Contohnya Mentari dengan Indosat, dan Teh Botol dengan Sosro. 

3. Pluralistik 

Menggunakan dua nama brand tetapi dalam hal ini perusahaan induk tidak 

terlalu ditonjolkan. Contohnya Unilever.   

2.3. Logo 

Logo merupakan sebuah elemen visual yang mewakili identitas tertentu di 

baliknya. logo dapat berupa bentuk, warna, simbol, ataupun tulisan. Logo berasal 

dari kata Yunani, logos yang berarti kata, pemikiran, pembicaraan, akal budi. 
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Pada tahun 1810 logo diartikan sebagai sebuah entitas yang didesain khusus 

menggunakan teknik lettering atau menggunakan jenis huruf tertentu sehingga 

pengertian logo saat itu masih berupa tulisan saja. Dalam perkembangannya logo 

mendapatkan arti yang lebih luas sehingga logo dapat berbaur dengan gambar 

baik menggunakan ataupun tidak menggunakan tulisan. (Rustan, 2011:14-15) 

Sementara itu menurut Budelmann, identitas visual seringkali disalahartikan 

dengan logo. Sebuah identitas visual mengandung hal yang lebih luas daripada 

logo itu sendiri. Identitas ini dapat mencakup berupa warna identik perusahaan, 

jenis desain yang diterapkan di dalam promosi mereka, tipografi, layout, dan 

lainnya. Segala identitas perusahaan ini nantinya dapat berhubungan dengan 

penerapan logo. Budelmann juga menjelaskan bahwa secara garis besar logo dapat 

disimpulkan menjadi sebuah gambar dengan elemen komplementer pendukung 

yang telah diaplikasikan dan diperhitungkan sedemikian rupa untuk diterapkan 

sebagai sebuah inti visual dari sebuah brand. (2011:7) 

2.3.1. Logo dalam Branding 

Airey menjelaskan bahwa baik branding dan logo saling memiliki keterikatan satu 

sama lain. Sebuah logo yang baik belum tentu efektif jika tidak didukung dengan 

branding yang baik. Begitu pula sebaliknya, sebuah brand tidak dapat berjalan 

dengan sempurna tanpa adanya logo. Setiap orang terbiasa untuk menilai sebuah 

hal melalui apa yang mereka rasakan dan lihat bukan apa yang sebenarnya produk 

itu berikan. Dalam hal ini branding berperan sebagai penarik impresi utama 

kostumer sebelum dilanjutkan lebih detail mengenai produk yang ada di 

dalamnya. (Airey, 2010:8) 
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Branding yang dikelola dengan baik dalam sebuah bisnis dapat 

mengembangkan nilai jual produk mereka untuk membangun sebuah relasi 

dengan kostumer dalam jangka waktu yang panjang. Tugas desainer adalah 

mencari cara untuk bercerita melalui logo mengenai brand tersebut. Tanpa adanya 

sebuah logo di dalam brand menjadikan sebuah perusahaan hanyalah sebuah 

nama tanpa “muka”. Kostumer mungkin mengenal nama perusahaan itu tetapi 

mereka tidak pernah betul-betul mengenal siapa perusahaan itu. (Airey, 2010:10) 

Airey juga menjelaskan untuk memasarkan sebuah brand ke ranah 

internasional maka brand itu harus dapat “berbicara” ke dalam berbagai bahasa 

Mengingat setiap negara memiliki bahasa dan budaya yang berbeda mustahil jika 

kita memiliki sebuah brand tanpa simbol yang mudah diingat. Hadirnya sebuah 

logo dalam brand dapat menggantikan posisi “bahasa” untuk berbicara pada 

konsumen mengenai perusahaan tersebut. Kostumer akan lebih mudah mengingat 

sebuah simbol daripada penjelasan deskriptif mengenai brand tersebut. (2010:13) 

2.3.2. Klasifikasi Jenis Logo 

Pembagian batasan logo sangatlah fleksibel, sehingga satu buah logo dapat masuk 

ke dalam banyak kategori sekaligus. Rustan mengemukakan bahwa Yasaburo 

Kuwayama membagi logo ke dalam empat jenis yaitu; alfabet, simbol, bentuk, 

dan abstrak. Jika kita menyimpulkan secara lebih kategoris maka logo dapat 

diklasifikasikan ke dalam logo berdasarkan struktur dan bentuk. (2011:22-23,47) 

1. Logo berdasarkan struktur 
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Logo yang dikategorikan berdasarkan struktur dapat dipertimbangkan lagi 

menjadi tiga bagian yaitu Picture and Lettermark logo, Picture that is also 

lettermark logo, dan Lettermark logo. 

2. Logo berdasarkan bentuk 

Pada dasarnya semua logo dapat dikembalikan ke dalam bentuk-bentuk 

dasar. Bentuk dasar tersebut adalah lingkaran, persegi, dan segitiga. 

Beberapa bentuk dasar ini kemudian dapat digabung menjadi dua jenis 

objek yang lebih kompleks yang kita kenal dengan gambar dan huruf 

(pada logo disebut picture mark dan Letter mark). Meskipun bentuk-

bentuk dasar tersebut dapat saling digabungkan sehingga membentuk 

sebuah bentuk yang lebih rumit, tetapi tetap ada sebuah bentuk dasar yang 

menjadi bentuk paling sederhana dari logo tersebut. 

2.3.3. Teori Gestalt dalam Logo 

Teori Gestalt merupakan sebuah teori psikologi yang menjelaskan bahwa persepsi 

seseorang akan terbentuk melalui lingkungannya sebagai sebuah kesatuan yang 

utuh. Dijelaskan oleh Rustan bahwa teori Gestalt dikembangkan oleh Max 

Wertheimer (1880-1943) bersama rekan-rekannya. Teori ini dapat menjelaskan 

sebuah kecenderungan persepsi yang terbentuk dalam benak individu tersebut.  

Sebenarnya hampir seluruh prinsip Gestlat dapat diimplementasikan ke 

dalam proses desain termasuk pembuatan logo. Akan tetapi menurut Rustan 

prinsip Gestalt yang sangat luas ini dapat dikerucutkan menjadi empat prinsip 
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yang paling sering digunakan dalam proses desain sebuah logo. Beberapa teori 

Gestlat yang seirng digunakan tersebut adalah (2011:49-50). 

2.3.3.1. Kesamaan (Similarity) 

Sebuah objek dengan bentuk atau elemen yang memiliki kemiripan 

dengan objek lainnya cenderung dianggap sebagai sebuah satu kelompok 

yang sama.  

2.3.3.2. Keutuhan (Closure) 

Sebuah persepsi yang membuat otak kita melihat sebuah bentuk secara 

utuh meskipun pada tampilan visualnya objek tersebut tidak hadir secara 

lengkap. Hal ini dikarenakan pengalaman yang pernah terbentuk di dalam 

otak kita sehingga kita dapat membuat persepsi tersendiri. 

2.3.3.3. Figur dan Latar (Figure and Ground) 

Meskipun hadir secara datar namun sebuah visual akan memiliki peranan 

latar depan (foreground) dan latar belakangnya (background). Keduanya 

sering dilihat sebagai dua buah objek yang berbeda. 

2.3.3.4. Impossible Figure 

Merupakan sebuah objek visual yang mampu hadir dalam wujud dua 

dimensi akan tetapi sulit untuk diimplementasikan ke dalam bentuk tiga 

dimensi. Persepsi ini biasanya memanfaatkan keunikan yang timbul akibat 

arah cahaya, bayangan, dan bentuk yang mustahil untuk dihadirkan dalam 
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wujud nyata. Hal ini biasanya menciptakan sebuah ilusi dalam persepsi 

otak. 

2.3.4. Tipografi dalam Logo 

Budelmann menjelaskan bahwa pemilihan tipografi di dalam sebuah logo 

sebenarnya mengacu pada intuisi desainer tersebut. Tidak ada teori pasti yang 

dapat membuktikan apakah tipografi tersebut salah atau benar. Permasalahnnya di 

sini apakah tipografi yang dipilih dapat mengeluarkan emosi yang ingin dicapai 

bukan bagaimana bentuk tipografi tersebut. Penggunaan serif seringkali 

diasosiasikan dengan kondisi tradisional sementara sans sangat identik dengan 

modernism. Meskipun emosi berperan sangat penting bukan berarti fleksibilitas 

tipografi tidak diperhitungkan (2011:46). 

2.4. Warna 

Warna adalah spektrum yang berasal dari cahaya sempurna (putih) dan 

dipantulkan kembali oleh pigmen yang terdapat di suatu permukaan objek. Warna 

juga dapat disebut sebagai hue. Masing-masing warna memiliki panjang 

gelombang cahaya yang berbeda satu sama lain. Mata kita hanya dapat 

menangkap warna dengan kisaran 380-780 nanometer. Menurut Gunter Wyszecki 

(2006) kita dapat melihat kurang lebih sebanyak sepuluh juta warna.  Angka 

inipun tidak dapat dipastikan secara jelas berapa jumlah yang pasti karena setiap 

warna bersifat subjektif. Sedangkan menurut Jennifer Leong (2006) tanpa adanya 

cahaya, warna tidak akan dapat terlihat. Pada dasarnya retina manusia yang 

normal (tidak buta warna) memiliki sifat trikromatik yaitu di mana retina 

mendapat gelombang warna dalam bentuk biru, merah, dan hijau.  
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Sementara dalam seni rupa dan industri pencampuran warna terjadi antara 

cyan, magenta, kuning, dan hitam. Kehadiran seluruh gelombang warna akan 

menimbulkan putih, sementara ketidakadaan seluruh gelombang warna akan 

menimbulkan hitam. Secara ilmiah keduanya bukanlah warna meskipun mereka 

dapat dihadirkan dalam bentuk pigmen. Akan tetapi intensitas hitam dan putih ini 

dapat dicampur ke dalam komposisi warna sehingga menimbulkan sebuah 

tingkatan shade (warna yang lebih gelap) dan tint (warna yang lebih cerah). Istilah 

lain yang sering digunakan adalah tone yaitu tingkatan warna melalui tingkat 

keabu-abuannya (greyscale).  

2.4.1. Relasi Warna 

Warna yang berhubungan dengan warna lain akan menimbulkan suasana sesuai 

dengan karakter yang dibawanya. Kinerja warna secara keseluruhan ini 

dipengaruhi oleh besar dan kecilnya peranan yang dibawa warna tersebut. Warna 

yang tidak memiliki perbedaan kontras yang mencolok (baik dari segi hue atau 

lainnya) tidak akan memiliki sosok dominan dan akan menimbulkan sebuah 

suasana yang tidak dapat dibedakan. Relasi warna sejenis ini sering dihindari 

dalam pemakaiannya karena audiens tidak akan menangkap perbedaan kedua 

warna secara jelas. Salah satu teknik untuk mengeceknya adalah dengan 

mengubah kumpulan warna tersebut ke dalam greyscale maka akan terlihat mana 

warna-warna mana yang terlihat sama tonenya. 

Kontras yang seimbang akan menciptakan warna tertentu berdiri sebagai 

pemimpin sementara warna lain sebagai pendukung. Warna pendukung di sekitar 

berpengaruh sebagai penonjol warna utama, maka dari itu pemilihan warna 
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pendukung juga dapat memperkuat ataupun memperlemah karakteristik warna 

utama. Misalnya penggunaan warna analog dengan penggunaan salah satu warna 

komplementer bisa menimbulkan kesan dramatis yang baik dan buruk. (Simmons, 

2006:21) 

2.4.2. Pembagian Warna 

Christopher Simmons (2006:20) menjelaskan bahwa warna dapat dibagi 

berdasarkan susunannya di dalam roda warna sehingga menimbulkan 

pengelompokan warna tersendiri. Roda warna sebenarnya terbangun dari tiga 

warna dasar yaitu merah, biru, dan kuning yang mengatur roda warna sehingga 

dapat menyambung antar warna secara seimbang. Ketiga warna di atas 

menyebabkan terjadinya beberapa jenis kategori di dalam roda warna. Di 

antaranya adalah warna primer, sekunder, tertier, monokromatik, analog, clash, 

komplementer, dan komplementer terpisah. 

2.4.3. Harmoni Warna Natural  

Palet warna ini meminjam banyak warna dari kondisi alam seperti tanaman, tanah, 

cahaya, dan air. Sehingga warna-warna seperti hijau apel, kuning cerah, biru 

langit, dan merah kecokelatan seringkali digunakan untuk mewakili kesan alam. 

Karena warna ini berasal dari sumber alam maka seringkali menciptakan perasaan 

“nyaman” kepada audiens. Biasanya rasa nyaman ini diperoleh melalui 

pengkombinasian dengan warna-warna hangat. Penerapan warna-warna hangat ini 

juga diperlukan agar menghindari penggunaan warna-warna cerah yang terlalu 

dramatis. Penggunaan warna cerah yang terlalu dramatis justru akan 

menumbulkan kesan tidak fokus dan juga kekanak-kanakan. Harmoni warna ini 
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cocok diterakan dalam kegiatan luar rumah seperti kemah dan edukasi alam. 

(Simmons, 2006:48,76).   

2.4.4. Harmoni Warna Tropikal 

Menurut Simmons palet warna tropikal mayoritas terinspirasi dari warna biru dan 

hijau mengingat kondisi alam tropis yang dipenuhi oleh curah hujan yang tinggi 

dan juga tumbuhan subur. Kedua warna ini dapat dianggap menjadi simbol utama 

yang dapat melambangkan alam tropis. Komposisi warna yang digunakan 

cenderung menggunakan warna biru dan hijau yang cerah agar menguatkan kesan 

segar. Penggunaan warna tropikal cocok diaplikasikan pada beberapa tema yang 

berbeda di antaranya adalah tema wisata, tema muda, dan tema kesehatan. 

(2006:96) 

2.5. Semiotik 

Secara etimologis berasal dari kata Yunani Semeion yang berarti tanda. Tanda 

yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang mewakili hal lain melalui 

konvesi sosial yang terbangun sebelumnya. Contohnya asap menandai bahwa ada 

api. Secara Terminologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ranah 

luas mengenai objek, peristiwa, dan budaya sebagai sebuah tanda. (Wahyuni, 

2012:95) 

2.5.1. Jenis Semiotik 

Sementara itu jika dijabarkan melalui jenis dasarnya, menurut Wibowo kita dapat 

menemukan tiga jenis tanda yaitu ikon (icon), indeks (index), dan simbol 

(symbol). (2011:14) 
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1. Ikon 

Sebuah tanda yang terbentuk melalui kemiripan rupa sehingga dapat 

dikenali melalui unsur persamaan tersebut. Di dalam ikon hubungan 

terjadi antara representasi dan objek melalui persamaan dalam beberapa 

kualitas. Contohnya gambar rambu tanah longsor memiliki kemiripan 

dengan keadaan tanah miring dengan batu berjatuhan sama seperti kondisi 

tanah longsor sebenarnya. 

2. Indeks 

Tanda yang terbentuk melalui keterkaitan fenomena yang berada di dalam 

representasi dan objeknya dengan makna di baliknya. Indeks memiliki 

bentuk hubungan yang bersifat konkret, aktual, dan kausal. Contohnya 

asap menandakan adanya api, tapak kaki menandakan ada yang pernah 

melewati, dan sebagainya. 

3. Simbol 

Jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional melalui kesepakatan 

masyarakat. Proses penerjemahan simbol didapatkan melalui proses 

pembelajaran mengenai simbol yang bersangkutan. Contohnya rambu 

dilarang masuk tidak mewakili bentuk tertentu tetapi semua orang sepakat 

mengartikannya sebagai larangan masuk. 

2.5.2. Semiotik dan Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah proses transaksi (mengirimkan dan menerima) 

pesan melalui sebuah perantara yang melibatkan berbagai macam tanda di 
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dalamnya. Tanda-tanda ini memiliki struktur tertentu yang dipengaruhi oleh 

keadaan sosiologi ataupun budaya setempat. Semiotika berfungsi untuk 

mempelajari bagaimana struktur pesan atau konteks yang terjadi dan dikandung 

dibalik tanda tersebut. (Wibowo, 2011:134) 

2.6. Pariwisata 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 

dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 mengenai kepariwisataan, “wisata adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara.”  

Sementara itu Definisi pariwisata sendiri dijelaskan dalam Bab 1 ayat 1 

pasal 3, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah.” 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan 

wisata yang dilakukan di sebuah tempat rekreasi yang dikunjungi oleh sebuah 

individu baik perorangan maupun kelompok akibat daya tarik yang ada di dalam 

tempat tersebut. Tujuan tiap individu dapat berbeda satu sama lainnya, baik untuk 

kepentingan rekreasi maupun pengembangan diri yang terjadi dalam jangka waktu 

yang sementara. (Kementrian Pariwisata Indonesia, 2009:2-3) 
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2.6.1. Kebun Raya Bogor 

2.6.1.1. Sejarah 

Pada tahun 1816 Profesor Carl Reindwart diangkat menjadi direktur 

pertanian, seni, dan pendidikan untuk pulau Jawa. Beliau memulai riset 

mengenai tanaman-tanaman didasari atas ketertarikannya dalam 

menyelidiki tanaman sebagai pengobatan dan juga pertanian.  

Pada 15 April 1817, Reindwart mencetuskan ide untuk membuat 

sebuah kebun botani kepada Gubernur Jendral G. G.P. Baron van der 

Capellen yang lalu disetujuinya. Secara resmi Kebun Raya Bogor 

didirikan pada 18 Mei 1817 dengan nama ‘s Lands Plententui te 

Buitenzorg. Pengerjaan Kebun Raya Bogor dilakukan di dalam lahan 

seluas 47 hektar dan diarahkan oleh Reindwart itu sendiri. Pada masa itu 

diperkirakan sekitar 900 jenis tanaman hidup di dalam kebun tersebut. 

Reinwart juga menjadi perintis di dalam bidang herbarium dengan 

mendirikan Herbarium Bogoriense.  

Pada tahun 1822 Reindwart kembali ke Belanda dan digantikan 

oleh Dr. Carl Ludwig Blume. Beliau berhasil mencatat hingga pada 

masanya terdapat 912 spesies tumbuhan. Pelaksanaan Kebun Raya Bogor 

sempat terhenti akibat kekurangan dana tetapi kemudian dirintis lagi oleh 

Johannes Elias Teijsman pada tahun 1831. Teijsman mulai 

mengelompokan tanaman-tanaman tersebut berdasarkan famili masing-

masing. Ini merupakan sebuah kerja keras di mana sebagian besar tanaman 

yang berada di dalam kebun harus dipindahkan dan ditanam ulang, 
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termasuk pohon-pohon besar. Setelah dilakukan penanaman sesuai famili 

masing-masing maka diberilah label tanggal penanamannya yang masih 

bisa kita lihat hingga saat ini. Teijsman juga berhasil membawa ribuan 

spesies tumbuhan dari berbagai penjuru negara selama masa 

penjajahannya. Atas segala jasanya ini dibuatlah tugu peringatan sebagai 

penghargaan berupa 4 spesies pohon jati dan verbena dengan marga 

Teijsmaniodendron yang diambil dari namanya.  

Pada tahun 1867 Dr. Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer 

menggantikannya. Setahun kemudian pada 30 Mei 1868 kepengurusan 

Kebun Raya Bogor dipisahkan dari Istana Bogor. Pada saat itu Indonesia 

mulai mewadahi beberapa ilmuwan di bidangnya. Lalu lahirlah sebuah 

institusi ilmu pengetahuan lain seperti Bibliotheca Bogoriensis (1842), 

Herbarium Bogoriensis (1844), Kebun Raya Cibodas (1860), Laboratorim 

Terub (1884) dan Museum Zoologi (1894). 

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1949 nama ‘s Lands 

Plententui te Buitenzorg  berubah menjadi Jawatan Penyelidikan Alam 

yang dikelola oleh orang Indonesia pertama yaitu Prof. Ir. Kusnoto 

Setyodiwiryo. Pada akhirnya kepemimpinan Kebun raya Bogor dipegang 

oleh Indonesia secara penuh pada tahun 1956 oleh Sudjana Kassan. 

(Kebun Raya Bogor, 2014) 

2.6.1.2. Visi dan Misi 

Menjadi Kebun Raya yang terbaik di dunia dalam bidang konservasi 

penelitian tumbuhan tropika, pendidikan lingkungan, dan pariwisata 
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merupakan sebuah visi yang dijelaskan oleh Kebun Raya Bogor (2014). 

Sementara misi Kebun Raya Bogor dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 Melestarikan tumbuhan tropika. 

 Mengembangkan penelitian bidang konservasi dan pendayagunaan 

tumbuhan tropika. 

 Mengembangkan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan apresiasi masyrakat terhadap tumbuhan dan 

lingkungan. 

 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 
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