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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Kebun Raya Bogor  

Kebun Raya Bogor merupakan sebuah tempat konservasi tumbuhan ex-situ 

tropika daerah tropis yang dapat dijadikan sebagai tempat penelitian dan wisata. 

Terletak di kota Bogor dengan iklim curah hujan yang banyak menjadikan 

berbagai macam tanaman tropis di dalamnya tumbuh dengan sangat subur. Secara 

resmi berdiri pada 18 Mei 1817 oleh Profesor Carl Reindwart seorang pengamat 

botani. Pada awalnya Kebun Raya Bogor memiliki luas sebesar 47 hektar dengan 

koleksi 900 jenis tanaman hingga terus berkembang sampai zaman ini menjadi 87 

hektar dengan 15.000 lebih jenis koleksi berbagai macam tanaman. Secara resmi 

Kebun Raya Bogor beralih kuasa dari hak Belanda menjadi hak milik tanah air 

pada tahun 1956 oleh Sudjana Kassan. 

 

Gambar 3.1. Gerbang masuk Kebun Raya Bogor 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Kebun Raya Bogor merupakan satu-satunya konservasi tanaman tropis 

terlengkap di Indonesia dan tertua di Asia. Tidak hanya membangun kualitas dari 

sisi flora tetapi Kebun Raya Bogor juga memiliki berbagai macam pengetahuan 

lain seperti museum zoologi, koleksi dan laboratorium taman anggrek, Istana 

Presiden, dan berbagai macam objek pengetahuan lainnya. Di kota Bogor sendiri 

Kebun Raya Bogor sering menjadi pusat rekreasi sekolah-sekolah dan juga 

penelitian oleh universitas pertanian. Pengenalan koleksi tanaman langka seperti 

bunga Rafflesia patma, teratai raksasa, bunga bangkai Amorphopallus, kayu 

Kompasiana, dan ratusan koleksi Anggrek menjadi beberapa daya tarik andalan 

kepada para pengunjung. Berbagai macam koleksi tumbuhan yang subur ini juga 

berperan sebagai paru-paru kota Bogor dan habitat alam beberapa hewan kecil di 

dalamnya seperti kelelawar, bajing, biawak dan beberapa burung yang tinggal di 

dalamnya hingga kurang lebih mencapat 30 jenis.  

 

Gambar 3.2. Taman Air Mancur 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Kebun yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun asing ini 

dipisahkan menjadi dua bagian oleh sungai Ciliwung yang melalui sebagian besar 
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kota Bogor. Terdapat tiga jembatan yang menghubungkan kedua wilayah kebun 

ini. Sementara itu terdapat empat pintu masuk yang dapat diakses oleh 

pengunjung. Masing-masing pintu ini berjarak cukup jauh satu sama lain 

mengingat besarnya wilayah Kebun Raya Bogor sehingga ada baiknya 

pengunjung terlebih dahulu mengetahui wilayah mana yang akan ingin dikunjungi 

sebelum memasuki Kebun Raya Bogor. 

Kunjungan wisata dibuka mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 

WIB setiap harinya. Tersedia pula beberapa pemandu yang bersedia membantu 

pengunjung dalam dan luar negri dalam mencari informasi. Pengunjung bahkan 

dapat menyewa beberapa tempat di Kebun Raya Bogor untuk mengadakan acara 

tertentu. Tentunya penyewaan yang diadakan harus dapat menjamin tidak akan 

merusak ekosistem dan kelestarian alam di dalamnya. Dengan keanekaragaman 

fasilitas dan layanan yang dapat diberikan pihak Kebun raya Bogor pengunjung 

cukup membayar tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau. Pengunjung 

dewasa dan anak di atas empat tahun dikenakan tarif sebesar Rp.14,000,00 

sementara wisatawan asing dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00. Pengunjung juga 

dapat membawa kendaraan seperti mobil dengan tarif Rp.30.000,00 dan sepeda 

keliling sebesar Rp.5.000,00. Khusus pengguna motor hanya dapat memarkirkan 

kendaraannya di dalam Kebun Raya Bogor dan tidak dapat membawanya masuk 

ke dalam wilayah konservasi. Pengendara motor dikenakan biaya Rp.5000,00 

sebagai biaya parkir.  

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



29 

 

3.1.1. Observasi 

Penulis melakukan observasi mengenai situasi yang sedang terjadi di 

dalam Kebun Raya Bogor. Observasi kali ini dilakukan guna mengamati objek-

objek apa saja yang menjadi keunggulan dan keunikan dari Kebun Raya Bogor. 

Objek-objek tersebut ke depannya juga dapat dijadikan pertimbangan ke depan 

dalam penerapan rancangan desain. Penelitian observasi dilakukan berulang kali 

pada tanggal 15 Maret, 1 April, dan 8 April 2015.  

Keanekaragaman tumbuhan tropis menjadi andalan khusus yang menjadi 

daya tarik utama para wisatawan untuk mengunjungi Kebun Raya Bogor. 

Beberapa tanaman langka seperti bunga bangkai Amorphophallus, bunga 

Raflessia patma, dan teratai raksasa seringkali menjadi objek yang dicari-cari para 

pengunjung. Tanaman-tanaman langka ini tidak dapat dijumpai di seluruh wilayah 

Indonesia dan hanya beberapa lokasi tertentu saja termasuk salah satunya adalah 

Kebun Raya Bogor. Meskipun begitu ternyata bunga bangkai yang menjadi daya 

andalan ini tidak mekar setiap harinya. Bunga bangkai hanya mekar di setiap 

kurang lebih satu hingga dua tahun sekali menurut pengelola setempat sehingga 

penulis tidak dapat melihatnya secara langsung. Sebenarnya hampir seluruh 

tanaman di Kebun Raya Bogor memiliki keunikan dan sejarahnya masing-masing. 

Kebun Raya Bogor memiliki kurang lebih memiliki 15.000 koleksi jenis tanaman 

sehingga tidak heran jika beberapa tanaman mungkin tidak semenonjol antara satu 

dengan lainnya.  
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Gambar 3.3. Taman Tugu Teysman 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Beberapa tempat tertentu juga seringkali ramai dikunjungi oleh wisatawan 

baik sebagai rekreasi maupun edukasi. Beberapa tempat yang ramai dikunjungi 

adalah Istana Presiden, Museum Zoologi, Garden Shop, makam Belanda, dan 

rumah anggrek. Tempat-tempat ini tidak selalu berdekatan tetapi bisa terletak 

sangat jauh satu sama lainnya. Mengingat besarnya wilayah Kebun Raya Bogor 

maka cukup memakan waktu untuk menjelajahi tempat-tempat tersebut terutama 

jika tidak menggunakan kendaraan tertentu.  

 

Gambar 3.4. Taman Teratai Raksasa 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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 Penulis juga melakukan observasi dari sisi desain identitas visual. 

Pengamatan dilakukan di dalam berbagai macam media resmi Kebun Raya Bogor 

agar dapat dirancang ulang ke depannya. Dalam pengamatan kali ini penulis 

menemukan tidak adanya keseragaman identitas berbagai macam desain di Kebun 

Raya Bogor. Sebagai contoh bahwa desain A dan desain B memiliki ciri desain 

yang sangat jauh berbeda. Penggunaan warna, typeface, dan elemen desain masih 

tidak memiliki keseragaman secara visual. Hal ini dapat dijumpai dengan mudah 

di dalam berbagai media cetak Kebun Raya Bogor. 

Kebun Raya Bogor ingin memperkenalkan seluruh tempat yang ada di 

dalamnya dan juga edukasi flora kepada pengunjung sehingga beberapa divisi 

seperti rumah anggrek, biopos, garden shop dan divisi lainnya memiliki leaflet 

masing-masing. Akan tetapi tidak adanya kesatuan sistem ini menyebabkan divisi-

divisi tersebut memiliki desain yang jauh berbeda dan seolah-olah setiap divisi 

berdiri sendiri. Padahal semua divisi ini masih berada di dalam sebuah organisasi 

kepengurusan di bawah kesatuan Kebun Raya Bogor. 

Dalam beberapa media terdapat sebuah visual yang cukup sering dijumpai. 

Visual tersebut sebenarnya bukanlah logo Kebun Raya Bogor secara resmi 

(dijelaskan lebih lanjut pada bab wawancara) dan belum digunakan secara merata 

pada berbagai media yang digunakan oleh Kebun Raya Bogor. Akan tetapi pihak 

Kebun Raya Bogor menetapkan visual ini sebagai sebuah “logo” sementara untuk 

digunakan dalam berbagai kepentingan mereka. Meskipun begitu penggunaan 
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visual ini belum digunakan secara merata pada berbagai macam media yang 

dimiliki Kebun Raya Bogor.  

 

Gambar 3.5. Visual yang seringkali digunakan oleh  Kebun Raya Bogor 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.6. Tiket Masuk Kebun Raya Bogor 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Informasi loket biawa sewa mobil dan sepeda 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.8. Informasi lokasi di Kebun Raya Bogor 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

                        

 

 

Gambar 3.9. Informasi barang di Garden Shop 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.10. Beberapa contoh perbedaan desain pada papan infromasi tanaman 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.11. Beberapa contoh perbedaan desain pada leaflet Kebun Raya Bogor 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

  

Gambar 3.12. Website Kebun Raya Bogor 

(Sumber: kebunrayabogor.org) 

 

Tidak adanya identitas visual ini juga berdampak pada barang-barang yang 

dijual oleh Kebun Raya Bogor. Beberapa produk hasil Kebun Raya Bogor tidak 

memiliki identitas dalam bentuk apapun yang mewakili tempat tersebut. Padahal 

Kebun Raya Bogor juga menjual beberapa produk titipan. Produk-produk titipan 

ini justru tampil lebih menonjol dalam segi visual dibandingkan produk yang 
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diproduksi Kebun Raya Bogor sendiri. Misalnya saja pada produk tanaman botol 

yang dikeluarkan Kebun Raya Bogor tidak memiliki identitas visual padahal dari 

segi pengemasan hal ini sudah cukup unik dan efektif untuk dibawa pulang oleh 

pengunjung. Hal ini sangat disayangkan jika produk-produk tersebut tiba ke 

tangan konsumen tanpa dimanfaatkan dengan baik. Identitas visual pada produk 

sebenarnya dapat memperkenalkan sosok Kebun Raya Bogor tanpa harus 

berbicara secara langsung. 

 

Gambar 3.13. Produk Tanaman Pot Garden Shop 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.14. Produk Tanaman Botol (Kecil) 
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(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.15. Produk Tanaman Botol (Besar) 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.16. Produk Tanaman Hias Garden Shop 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3.1.2. Wawancara 

Penulis melakukan proses wawancara guna mengetahui lebih lanjut apakah 

alasan-alasan dan harapan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Kebun Raya Bogor 

mengenai identitas visual mereka ke depannya. Proses wawancara dilakukan pada 

hari Rabu 1 April 2015. Berikut adalah beberapa hasil wawancara penulis kepada 
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Ibu Yupi selaku ketua koordinator unit kerja sama dan informasi Kebun Raya 

Bogor, serta Bapak Ahmad dan Bapak Tatang selaku perwakilan dari unit 

hubungan masyarakat. 

 

Gambar 3.17. Wawancara 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengenai posisi identitas visual 

yang ada saat ini di Kebun Raya Bogor. Bapak Ahmad menjelaskan bahwa pihak 

kebun raya masih menggunakan visual berupa bunga bangkai dan raflesia yang 

dahulu dikerjakan dan diberikan oleh mahasiswa pertanian IPB dalam rangka 

memperingati ulang tahun Kebun Raya Bogor. Visual ini saat diberikan hanya 

berdiri sendiri dan tidak memiliki aturan identitas lainnya sehingga selanjutnya 

adalah keputusan pengelola untuk mengolah visual ini di dalam berbagai materi 

perancangan kebun raya. Pada awalnya visual ini hanya digunakan sebagai simbol 

ulang tahun kebun raya saja, tetapi karena memang belum memiliki identitas 

visual maka gambar ini ikut digunakan di dalam berbagai atribut.  

Dijelaskan pula oleh Ibu Yupi bahwa Kebun Raya Bogor sendiri 

sebetulnya ingin memiliki identitas visual yang dapat memperkenalkan diri lebih 
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mudah kepada orang di luar. Hanya dengan melihat bentuk atau kombinasi warna 

tertentu mereka langsung ingat Kebun Raya Bogor dan hal inilah yang masih 

belum dapat dicapai. Sebenarnya ide ini sebelumnya sudah pernah dicetuskan 

namun dikarenakan kebanyakan dari pengelola memang bukan orang desain 

sehingga hingga saat ini masih memiliki kesulitan untuk mencari alternatif 

pengganti.  

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai permasalahan yang dihadapi oleh 

Kebun Raya Bogor terkait identitas visual. Belum adanya penerapan desain yang 

merata secara keseluruhan menyebabkan desain yang ada tidak konsisten. Desain 

di Kebun Raya Bogor belum memiliki aturan baku sehingga setiap berbeda orang 

maka berbeda pula hasil desainnya. Hal ini pun berdampak pada berbagai macam 

visualisasi yang ada di Kebun Raya Bogor. Pengunjung ingat pernah datang ke 

kebun raya tetapi di saat mereka pulang kembali ke rumah gambaran mengenai 

kebun raya ini menjadi agak abstrak.   

Hal ini juga disayangkan karena dengan tidak adanya identitas visual ini 

juga berdampak pada brand Kebun Raya Bogor. Koleksi barang yang dijual 

sendiri tidak memiliki identitas yang tidak konsisten. Produk A dan produk B bisa 

terlihat sangat lain dan seolah-olah datang dari tempat yang berbeda. Padahal 

keinginan kebun raya adalah saat orang melihat Produk A atau Produk B mereka 

dapat langsung mengingat Kebun Raya Bogor melalui desain visualnya saja. 

Penulis juga bertanya apakah pernah ada konsumen yang menanggapi hal 

ini. Bu Yupi meenyatakan bahwa pernah ada yang komplain dan juga 
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memberikan masukan. Sebagian besar konsumen menanyakan kenapa tidak diberi 

logo atau kenapa tidak didesain lebih menarik. Banyak dari mereka yang 

menyayangkan bahwa kebun raya belum memiliki identitasnya yang dapat 

diterapkan di dalam berbagai brand. 

 Bahkan Bapak Mustad Siregar selaku ketua Kebun Raya Bogor terdahulu 

sempat mencetuskan ide untuk memiliki identitas visual tersendiri yang berbeda 

dengan LIPI. Kebun Raya Bogor harus dapat memiliki identitasnya sendiri. Logo 

LIPI diakui oleh Kebun Raya Bogor terlihat terlalu formal dan membosankan, 

tidak sesuai dengan karakteristik Kebun Raya Bogor yang berperan sebagai wisata 

edukasi konservasi tumbuhan tropis. Penggunaan logo LIPI memang sudah 

memiliki aturan bahwa harus muncul di setiap brand Kebun Raya Bogor akan 

tetapi bukan berarti bahwa LIPI adalah simbol Kebun Raya Bogor.  

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebenarnya ingin dicapai Kebun 

Raya Bogor dalam memiliki identitas visual kali ini. Menurut Ibu Yupi tujuan 

utamanya adalah memperkenalkan Kebun Raya Bogor tanpa harus berbicara. 

Dengan memiliki identitas di dalam perusahaan, pengunjung dapat mengenal 

lebih mudah dan baik. Selain itu identitas visual ini juga dapat menjangkau 

perhatian konsumen bahkan di luar lingkup Kebun Raya Bogor tanpa harus ada 

subjek (orang) tertentu yang menjelaskan siapa itu Kebun Raya Bogor. 

Di dalam proses observasi penullis menemukan sebuah logo yang tidak 

lagi dijumpai dalam berbagai atribut lainnya. Penulis menanyakan apakah ini 

sebenarnya memang logo Kebun Raya Bogor atau bukan. Dijelaskan oleh Pak 
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tatang dan Pak Ahmad bahwa logo kebun raya yang dimaksud ternyata sempat 

digunakan pada tahun 90-an, akan tetapi pertumbuhan zaman berkembang dengan 

cepat. Pihak Kebun Raya Bogor merasa bahwa di zaman yang modern ini logo 

tersebut terlihat kuno dan ketinggalan zaman. Pihak kebun raya tidak ingin 

menimbulkan persepsi ini di dalam masyarakat, maka diputuskan untuk 

menggunakan visual yang digunakan saat ini untuk sementara waktu hingga 

memiliki logo yang baru. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapati bahwa Kebun Raya 

Bogor memiliki keinginan untuk membentuk sebuah identitas visual yang dapat 

mewakili jati dirinya ke masyarakat luas. Identitas visual ini bermanfaat untuk 

memberikan “wajah” pada Kebun Raya Bogor sehingga dapat lebih mudah untuk 

dikenal di dalam masyarakat. Adapun visual yang digunakan saat ini masih 

berupa visual sementara hingga pihak Kebun Raya Bogor menemukan visual yang 

baru yang dapat digunakan di dalam berbagai media.  

3.1.3. Kuisioner 

Penulis melakukan kuisioner sebanyak dua kali. Kuisioner pertama ditujukan 

kepada pengunjung Kebun Raya Bogor di saat mereka mengunjungi tempat 

tersebut. Kuisioner pertama bertujuan untuk mengetahui apa saja yang ada di 

benak pengunjung saat berada di Kebun Raya Bogor. Kuisioner pertama ini 

disebar kepada 50 pengunjung yang ditemukan oleh penulis di dalam wilayah 

Kebun Raya Bogor. Berikut adalah hasil data yang telah dirangkum ke dalam 

penjelasan di bawah.  
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 Identitas responden 

Dari 50 narasumber yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor di antaranya 

terdapat 23 orang Pria (46%) dan 27 orang wanita (54%). Hal ini menunjukan 

tidak adanya dominasi jenis kelamin yang terlalu signifikan sebagai pengunjung 

Kebun Raya Bogor.  

 

Diagram 3.1. Jenis Kelamin Responden 

 

Di antara 50 narasumber sebanyak 17 orang berusia antara 20-25 tahun 

(34%), diikuti oleh usia di bawah 20 tahun sebanyak 12 orang (20%), lalu usia 26-

30 tahun dengan jumlah narasumber 7 orang (14%), usia 36-40 dengan jumlah 

narasumber 6 orang (12%), usia 40 sejumlah 5 orang (10%), dan usia 31-35 

sebanyak 3 orang (6%).  
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Diagram 3.2. Usia Responden 

 

Sebagian besar responden berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa 

yaitu sebanyak 20 orang (40%), diikuti dengan pegawai swasta sebanyak 12 orang 

(24%), wiraswasta sebanyak 9 orang (18%), pegawai negri sebanyak 5 orang 

(10%), dan ibu rumah tangga sebanyak 4 orang (8%). 

 

Diagram 3.3. Pekerjaan Responden 
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Sebagian besar pengunjung berasal dari luar Bogor dibuktikan dengan 

hasil responden berasal dari luar Bogor sebanyak 35 orang (24%) dan sebanyak 

13 orang (76%) merupakan pengunjung yang menetap di dalam Bogor. 

 

Diagram 3.4. Domisili Responden 

 Intensitas kunjungan 

Hasil kuisioner menunjukan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh 

pengunjung sebagian besar berada pada intensitas di atas satu bulan sekali 

sebanyak 34 orang (68%). Lalu sebanyak 9 orang menyatakan bahwa kunjungan 

dilakukan kurang lebih satu bulan sekali (18%). Diikuti oleh 5 orang pengunjung 

menyatakan seminggu satu kali (10%), dan hanya 2 responden yan menyatakan 

sering berkunjung ke Kebun Raya Bogor di bawah satu minggu sekali (4%). 
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Diagram 3.5. Intensitas Kungjungan  

 Tujuan kunjungan 

Alasan mengenai tujuan berkunjung ke Kebun Raya Bogor didominasi 

oleh tujuan mereka untuk wisata dan rekreasi. Dibuktikan dengan 38 orang dari 

50 pengunjung memilih opsi wisata atau rekreasi (72%). Setelahnya diikuti oleh 

responden dengan pilihan edukasi sebanyak 6 orang (12%). Lalu 7 orang memilih 

opsi lainnya dengan status 5 orang memiliki tujuan menjadikan Kebun Raya 

Bogor sebagai tempat foto (10%) dan 2 lainnya sebagai kunjungan acara (4%). 

sementara selama dilakukan kuisioner hanya 1 orang yang ditemukan sedang 

melakukan penelitian ilmiah (2%).  

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



46 

 

 

Diagram 3.6. Tujuan Kunjungan 

 Alasan memilih Kebun Raya Bogor 

Alasan pengunjung memilih Kebun Raya Bogor sebagai tempat tujuan 

terbanyak adalah karena ketertarikan mereka dengan koleksi tanaman yang 

dimiliki. Hal ini terangkum dalam hasil data kuisioner dengan bukti bahwa opsi 

dengan pernyataan yang terkait dipilih sebanyak 29 kali. Alasan kedua terbanyak 

yang dipilih pengunjung adalah tempatnya yang nyaman untuk dikunjungi. Hal ini 

dipilih pengunjung sebanyak 17 kali.   
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Diagram 3.7. Alasan memilih Kebun Raya Bogor 

 Objek / Hal terkait Kebun Raya Bogor 

Penulis juga menanyakan kepada para responden mengenai beberapa 

objek atau hal yang menonjol seputar Kebun Raya Bogor. Pilihan terbanyak 

adalah kota Bogor sebanyak 28 kali. Pilihan kedua jatuh kepada Tanaman Tropis 

sebagai hal yang menurut pengunjung menonjol dari Kebun Raya Bogor dan 

dipilih sebanyak 17 kali. Sementara itu tidak ada yang memilih untuk menjawab 

seputar koleksi biji dan tugu Raffles. 
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Diagram 3.8. Objek dan Hal yang menonjol dari Kebun Raya Bogor 

 Gambaran umum  

Dalam pertanyaan kali ini penulis ingin mengetahui gambaran umum 

seperti apa yang didapatkan pengunjung mengenai Kebun Raya Bogor. Sebagian 

besar kembali memilih opsi “nyaman” sebanyak 30 kali. Setelah itu opsi “asri” 

menjadi gambaran mengenai Kebun Raya Bogor kedua setelahnya dan dipilih 

sebanyak 18 kali. 
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Diagram 3.9. Gambaran Umum Kebun Raya Bogor 

Setelah mendapatkan berbagai macam data di atas penulis lalu melanjutkannya ke 

dalam kuisioner lanjutan. Kuisioner kedua ini merupakan pengamatan mengenai 

logo taman botanikal. Beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam kuisioner 

kedua dibentuk melalui pernyataan hasil kuisioner sebelumnya. Tujuannya adalah 

agar penulis juga dapat mendapatkan acuan mengenai selera masyarakat mengenai 

logo taman botani yang sebelumnya telah ada. Selain itu penulis juga ingin 

mengetahui apakah visual yang digunakan di dalam Kebun Raya Bogor ini 

memiliki kelemahan dan kelebihan dalam bidang tertentu. Maka dari itu penulis 

juga turut menyertakan visual Kebun Raya Bogor yang saat ini sedang digunakan 

sebagai pembanding dengan logo-logo lainnya.  

Berikut adalah hasil data yang didapatkan oleh penulis mengenai selera 

masyarakat dalam menilai sebuah logo. Kuisioner dilakukan kepada 50 

responden. Di dalam kuisioner penulis menghadirkan beberpa macam logo 
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sebagai pilihan di dalam proses survei yang terlampir pada gambar di bawah. 

Terdapat enam butir pertanyaan yang diajukan dan di dalam setiap pertanyaan 

tersebut responden dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kesembilan logo 

yang tertera.  

 

Gambar 3.18. Logo-logo di dalam kuisioner 

 

 Pertanyaan pertama merupakan bagaimana pendapat masyarakat mengenai 

tampilan logo yang natural dan alamiah. Pilihan terbanyak jatuh pada logo C yaitu 

The Royal Botanic Garden sebanyak 21 pemilih lalu diikuti dengan logo D yaitu 

Van Dusen Botanical Garden dengan pilihan sebanyak 13 pemilih.  

Lalu penulis melanjutkan pertanyaan mengenai logo mana yang menurut 

responden dapat memberikan kesan asri dan nyaman. Kedua pilihan teratas 

kembali lagi jatuh kepada logo C dan D di mana logo  The Royal Botanic Garden 

terpilih sebanyak 26 kali dan logo Van Dusen Botanical Garden terpilih sebanyak 

10 kali. 
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Pertanyaan dilanjutkan mengenai logo manakah yang dapat memberikan 

gambaran mengenai taman tersebut hanya dari melihat logonya saja. Sebagian 

besar jawaban mengacu pada logo F yaitu logo Kebun Raya Bogor sebanyak 21 

kali. Sementara itu pilihan kedua berada cukup jauh dengan keadaan seri dengan 

masing-masing 9 pilihan antara logo A (Desert Botanical Garden) dan I 

(Cleveland Botanical Garden). Dari pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa 

Kebun Raya Bogor memiliki keunggulan dapat bercerita mengenai keadaan di 

dalam taman tersebut melalui logonya.  

Pertanyaan selanjutnya berisi mengenai konten typography pada logo-logo 

tersebut. Penulis bertanya mengenai logo manakah yang memiliki kualitas 

keterbacaan yang baik. Sebagain besar responden memilih logo I (Cleveland 

Botanical Garden) sebanyak 16 pilihan. Pilihan kedua jatuh kepada logo C (The 

Royal Botanic Garden) sebanyak 10 pilihan.  

Pertanyaan kelima membahas seputar harmoni warna. Mengingat Kebun 

Raya Bogor merupakan sebuah konservasi yang mengedepankan wisata dan 

edukasi. Maka penulis ingin mengetahui dari seluruh logo tersebut manakah yang 

menurut mereeka dapat mewakili sebuah tempat wisata tetapi sekaligus edukasi. 

Hasil yang didapatkan sebagian besar memilih logo D (Van Dusen Botanical 

Garden) dan G (Monterey Bay Botanical Garden). Acuan warna pada kedua logo 

ini ke depannya juga dapat dijadikan pertimbangan penulis dalam merancang 

identitas visual nantinya.   
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Sementara itu pertanyaan terakhir adalah mengenai pendapat masyarakat 

mengenai logo manakah yang menurut mereka dapat mengikuti perkembangan 

zaman dan tidak termakan waktu serta tampak modern. Sebagian besar memiih 

logo E (Kew Royal Botanic Garden) sebanyak 13 pemilih dan D (Van Dusen 

Botanical Garden) sebanyak 12 pemilh.  

 

Gambar 3.19. (Kiri) Logo Van Dusen Botanical Garden 

(Kanan) Logo The Royal Botanic Garden Sydney 

 

Setelah semua pertanyaan terangkum dan memberikan sebuah hasil 

masing-masing penulis mendapati dua buah logo yang cenderung terus dipilih di 

dalam setiap pertanyaan. Logo-logo tersebut adalah logo Van Dusen Botanical 

Garden dan juga The Royal Botanic Garden. Intensitas kedua logo ini cukup 

sering menjadi unggul di dalam setiap opsi pertanyaan. Ke depannya kedua logo 

ini bisa dijadikan beberapa pertimbangan dan acuan desain tetapi hal tersebut 

tidak menutup bagi logo lain untuk dijadikan acuan dan eksplorasi penulis dalam 

berkarya. Terlebih tidak sepenuhnya kedua logo ini kuat dalam seluruh aspek, 

sehinga kolaborasi dantara elemen lainnya akan dibutuhkan dalam pengerjaan 

identitas visual Kebun Raya Bogor ke depannya.  
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3.1.4. SWOT  Kebun Raya Bogor 

Melalui proses penelitian dengan metode wawancara, kuisioner, pustaka, dan 

observasi maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang dapat 

dirangkum ke dalam teknik SWOT. 

a.  Strength (Kekuatan) 

 Kebun raya Bogor telah memiliki akreditasi sebagai taman konservasi 

tumbuhan tropis tertua di Asia dan memiliki ribuan koleksi tanaman 

langka yang belum tentu dapat dijumpai di setiap tempat.  

 Melalui data kuisioner yang ditunjukan sebagian besar pengunjung 

memiliki kesan positif terhadap Kebun Raya Bogor di mana sebagian 

besar responden menyatakan bahwa Kebun Raya Bogor adalah tempat 

yang nyaman sebagai sebuah lokasi pilihan wisata.  

 Harga tiket yang murah juga menjadi nilai lebih terhadap Kebun Raya 

Bogor sehingga dapat mencakup berbagai macam golongan.  

 Memiliki banyak laboratorium sebagai penunjang ilmu pengetahuan 

khususnya di dalam bidang konservasi alam 

 Kondisi alam di dalam Kebun Raya Bogor terawat dengan baik.  

 Secara geografis lokasi wilayahnya sangat luas. Kebun Raya Bogor 

mencakup sebagian besar wilayah kabupaten Bogor. Wilayah yang luas ini 

menjadikan Kebun Raya Bogor dapat dengan mudah ditemukan oleh 

wisatawan.  
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b.  Weakness (Kelemahan) 

 Belum memiliki identitas visual yang konsisten pada berbagai macam 

media yang digunakannya. 

 Brand yang dimiliki kebun Raya Bogor juga sebagian besar belum 

memiliki identitas visual dalam bentuk apapun. Orang-orang tidak akan 

tahu bahwa produk tersebut dibeli melalui Kebun Raya Bogor. 

c.  Opportunity (Peluang) 

 Banyaknya wisatawan mancanegara dapat turut mempromosikan Kebun 

Raya Bogor ke dalam ranah internasional. 

 Tempatnya yang strategis dan sangat terawat kebersihannya menjadikan 

Kebun Raya Bogor sebagai pilihan acara-acara tertentu (misalnya: 

karyawisata, pernikahan, kenegaraan). 

 Mudah dijangkau berbagai macam transportasi umum. Hampir seluruh 

angkot di dalam kota Bogor melewati akses masuk Kebun Raya Bogor.  

 Budidaya flora koleksi Kebun Raya Bogor sebagai tabungan koleksi 

tanaman di generasi masa depan.  

d.  Threat (Ancaman) 

 Kurangnya pengelolaan melalui sisi visual dan estetika dapat saja 

menjadikan Kebun Raya Bogor kalah dengan tempat wisata lainnya.  
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 Tidak adanya identitas visual menyebabkan pengenalan Kebun Raya 

Bogor menjadi abstrak. Penerapan identitas visual dapat membantu Kebun 

Raya Bogor memperkenalkan diri mereka lebih baik.  

 Kualitas visual Kebun Raya Bogor masih kalah dengan beberapa taman 

botani di luar negri. Padahal salah satu visi Kebun Raya Bogor adalah 

menjadi taman botani terbaik di dunia.  

3.2. Studi Eksisting 

Penulis menemukan beberapa referensi identitas visual pada lembaga yang masih 

berkinerja dalam bidang yang sejenis. Di antaranya adalah identitas visual dari 

Kew Royal Botanic Gardens dan Monterey Bay Botanical Gardens. 

 

Gambar 3.20. Logo Kew Botanical Gardens 

(Sumber: www.kew.org) 
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Gambar 3.21. Halaman Website Kew 

(Sumber: www.kew.org) 

 

Gambar 3.22. Tas Belanja Kew 

(Sumber: www.kew.org) 

 

 

Gambar 3.23. Brosur dan Kartu Nama Kew 

(Sumber: www.kew.org) 

 

 

Gambar 3.24. Logo Monterey Bay 

(Sumber: http://www.fullsteam.com) 
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Gambar 3.25. Leaflet Moneterey Bay 

(Sumber: http://www.fullsteam.com) 

 

Beberapa media ternyata memiliki kemiripan satu sama lain. Pada situs 

halaman Kew desain mengadopsi system grid dengan warna-warna cerah pada 

setiap bagiannya. Hal ini juga ditemukan di dalam Monterey Bay melalui leaflet 

yang tercantum pada gambar di atas. Kebun Raya Bogor juga ternyata memiliki 

konsep yang serupa pada halaman websitenya. Penulis dapat menyimpulkan dari 

beberapa kasus di atas penggunaan kolom grid kotak-kotak memang cukup efisien 

untuk menampilkan keragaman tanaman yang ingin ditonjolkan secara rapih dan 

teratur. Warna-warna yang digunakan juga tidak harus terpaku pada warna hijau 

netral. Pencampuran berbagai warna-warna cerah justru menjadikan desain pada 

produk menjadi lebih menarik.  

Sebagian besar produk yang digunakan memanfaatkan visualisasi berupa 

foto objek tanaman yang berada di dalam kebun raya tersebut. Tentu saja hal ini 

sebagai salah satu media pengenal kepada masyarakat mengenai apa saja yang 

dikandung di dalam kebun raya tersebut. Objek-objek yang ditampilkan pada 

umumnya merupakan objek-objek yang memiliki keunikan yang khas.  
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