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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1  Situgunung Park 

Situgunung Park merupakan area perluasan dari Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango yang diresmikan oleh pihak pemerintah pada tahun 2006. Area ini 

terletak pada ketinggian 950 - 1.175 mdpl di kaki Gunung Pangrango, Sukabumi, 

Jawa Barat. Panjang perjalanan yang harus ditempuh dari Jakarta hingga tiba di 

Situgunung Park kurang lebih sekitar 123 Km dengan menggunakan kereta, bus, 

angkutan umum, maupun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor melalui jalur 

Jakarta – Ciawi/Bogor – Cisaat – Situgunung. 

 

Gambar 3.1. Pintu masuk kawasan Situgunung Park 
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Situgunung Park mempunyai beberapa objek wisata alam yang terdapat di 

dalamnya seperti danau, air terjun (curug) Cimanaracun, air terjun (curug) Sawer, 

hutan tanaman damar, dan bumi perkemahan yang terbagi menjadi enam area 

dengan kapasitas yang berbeda-beda, yakni Bungbuay (250 orang), Harendong 

(100 orang), Tepus (50 orang), Kaliandra (150 orang), Bagedor (200 orang), dan 

Curug Sawer (150 orang). Pada tahun 2010, pihak pemerintah menyerahkan 

sebagian besar pengelolaannya kepada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) lokal, Rakata Adventure, sebagai penanggung jawab area Situgunung 

Park. Adapun pengelolaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan lingkungan, 

penyediaan penginapan, serta fasilitas outbond dan berkemah. 

Untuk mengetahui kondisi Situgunung Park lebih lanjut, penulis telah 

melakukan observasi lapangan dengan mengamati kawasan dan kegiatan yang 

berlangsung di dalamnya pada tanggal 29 Maret 2014 hingga 31 Maret 2014. Hal 

pertama yang diamati oleh penulis adalah aksesibilitas menuju lokasi. Situgunung 

Park memiliki akses yang cukup mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan umum maupun pribadi seperti kereta, bus, angkutan umum, maupun 

mobil dan motor pribadi. Mayoritas diantaranya lebih memilih menggunakan 

kendaraan pribadi saat berkunjung. Harga tiket masuk di kawasan ini tergolong 

relatif murah dengan rentang biaya Rp. 3000,- hingga Rp. 10.000,-. Tidak ada 

batasan jam berkunjung bagi para wisatawan, akan tetapi kawasan ini tidak 

memiliki penerangan khusus sehingga pengunjung mau tak mau hanya dapat 

beraktivitas dengan mengandalkan cahaya matahari. 
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Gambar 3.2. Kawasan Situgunung Park (a) Parkiran kendaraan (b) Medan bebatuan 

menuju curug sawer (c) Salah satu kelompok pengunjung (d) Curug sawer 

Situgunung Park menawarkan keindahan panorama alam khas dataran 

tinggi dengan berbagai objek wisata alam yang selalu ramai dikunjungi oleh 

wisatawan. Objek wisata yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah 

danau dan air terjun (curug) Sawer. Perjalanan menuju objek wisata tersebut 

hanya ditempuh dari area gerbang masuk dengan berjalan kaki maupun sepeda 

gunung. Hal ini dikarenakan jalanan yang memiliki medan bebatuan terjal dan 

curam tidak memadai untuk dilewati jenis kendaraan lainnya. Berjalan sambil 
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menikmati pemandangan alam di sekitar menjadi salah satu keunikan berwisata di 

Situgunung Park.  

Tak hanya itu, kawasan ini memiliki keanekaragaman ekosistem flora dan 

fauna yang dilindungi. Salah satu jenis tanaman langka yang terdapat di 

Situgunung Park adalah anggrek tanah bunga merah, sedangkan jenis hewan 

langka tak kalah menarik adalah surili, spesies hewan primata asli Jawa Barat 

yang hampir punah keberadaannya. Keistimewaan yang dimilikinya membuat 

surili kemudian diangkat menjadi maskot dalam logo Situgunung Park.  

 

Gambar 3.3. Logo Situgunung Park 

(Sumber: Dokumentasi Situgunung Park) 

Selama waktu berkunjung, para wisatawan yang ingin bermalam di 

Situgunung Park dapat memilih area perkemahan maupun penginapan. 

Perkemahan di Situgunung Park terbagi menjadi enam bagian dengan kapasitas 

yang berbeda-beda dan memiliki masing-masing MCK di setiap area. Biaya yang 

dikenakan berkisar antara Rp. 450.000,- hingga Rp. 1.500.000,- per malam 

dengan kapasitas 40 hingga 100 orang. Lain halnya dengan penginapan yang 
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berada di tepi danau yang memiliki harga relatif lebih mahal, yakni Rp 400.000,- 

per malam dengan kapasitas maksimal untuk 4 orang. 

3.2  Wawancara dengan Pihak Pengelola 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan perwakilan pengelola 

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengadakan wawancara langsung 

kepada penanggung jawab lapangan Situgunung Park, Adam, pada tanggal 25 

November 2013 dan 29 Maret 2014. Wawancara awal yang dilakukan terkait 

dengan jumlah pengunjung di Situgunung Park dan golongan mayoritasnya. 

Adam mengatakan bahwa kunjungan wisatawan pada rentang waktu November 

2012 hingga November 2013 kurang lebih hanya berkisar 5000 orang, sedangkan 

jumlah yang ditargetkan oleh perusahaan dalam tiga tahun ke depan mencapai 
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10.000 orang per tahunnya dan terus meningkat sebanyak 15% setiap tahun yang 

mendatang.  

Menurut beliau, apabila dijumlahkan maka pengunjung berkelompok di 

hari libur lebih banyak dibandingkan jumlah pengunjung harian. Selain itu, 

mayoritas wisatawan berasal dari kalangan dewasa akhir seperti karyawan 

kantoran dan anggota komunitas maupun forum dari wilayah JABODETABEK. 

Selebihnya kawasan ini banyak dikunjungi mahasiswa dalam rangka melakukan 

suatu kegiatan kampus, meneliti lingkungan maupun yang hanya sekedar 

berkemah pada bulan-bulan tertentu. Adam juga menambahkan bahwa dengan 

adanya perancangan media promosi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai keberadaan Situgunung Park dan kemudian memudahkan 

wisatawan yang ingin datang berkunjung dengan disediakannya informasi yang 

lengkap dan jelas. 

3.3  Target Audience 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara dengan pengelola, penulis 

melakukan penelitian untuk mendapat pemahaman lebih lanjut mengenai 

pengunjung potensial Situgunung Park dengan cara melakukan diskusi pada 

tanggal 29 Maret 2014 antara pukul 10.00 hingga 17.00 WIB. Diskusi dilakukan 

terhadap sembilan kelompok wisatawan Situgunung Park yang dipilih secara 

acak.  

Keseluruhan hasil diskusi kemudian dianalisa dan dirangkum menjadi 

suatu kesimpulan bahwa sebagian besar pengunjung yang datang berkisar dalam 
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kategori umur 26-35 dan mayoritas berasal dari wilayah JABODETABEK. Para 

wisatawan mengatakan baru pertama maupun kedua kalinya datang berkunjung ke 

Situgunung Park. Seluruh informasi yang mereka dapatkan mengenai Situgunung 

Park hanya berasal mulut ke mulut maupun ulasan yang beredar di blog. Tak 

sedikit dari mereka yang merasa kesulitan dalam mencari informasi dan lokasi 

Situgunung Park saat pertama kali akan datang berkunjung, terlebih karena tidak 

adanya identitas penunjuk arah menuju lokasi. Dalam diskusi yang dilakukan, 

sebagian besar dari mereka sepakat bahwa tujuan berkunjung ke Situgunung Park 

adalah untuk menyegarkan pikiran dari kejenuhan dan hiruk pikuk perkotaan, 

sedangkan selebihnya mengatakan untuk mengisi waktu luang dan mencoba hal 

baru. 

Setelah mendapat kesimpulan dari para pengunjung potensial Situgunung 

Park, penulis masih perlu untuk memahami target audience yang diinginkan. 

Oleh karena itu, penulis melakukan kuesioner kepada sebagai langkah lebih lanjut 

untuk mendalami perilaku target audience terhadap media. Hasil kuesioner akan 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan media promosi kedepannya. Kuesioner 

ini terdiri dari 9 daftar pertanyaan dan diajukan secara online kepada anggota 

forum maupun komunitas dengan golongan umur 26-35 tahun sesuai dengan 

pengunjung potensial di Situgunung Park. Proses mengisi kuesioner berlangsung 

empat hari terhitung pada tanggal 10 Maret 2014 hingga 13 Maret 2014. 

Sebanyak 52 user memberikan respon terhadap pertanyaan yang telah diberikan 

untuk dianalisa kesimpulannya. 
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Berdasarkan pada hasil kuesioner menunjukkan bahwa 40 orang atau 76.92% dari 

total responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yang lebih banyak aktif 

dalam forum maupun komunitas apabila dibandingkan dengan wanita. 

Tabel 3.1 Jenis kelamin 

Jawaban Jumlah Persentase 

Pria 40 76.92% 

Wanita 12 23.08% 

Total 52 100% 
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Informasi mengenai jumlah pengeluaran membantu penulis dalam menentukan 

status ekonomi sosial para responden. Diketahui bahwa 36 orang atau 69.12% dari 

total responden memiliki jumlah pengeluaran lebih dari lima juta rupiah setiap 

bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas target audience termasuk 

dalam golongan  SES A. 

Tabel 3.2 Jumlah Pengeluaran Dalam Sebulan 

Jawaban Jumlah Persentase 

Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 3 5.92% 

Rp. 3.000.000-Rp. 5.000.000 13 24.96% 

>Rp. 5.000.000 36 69.12% 

Total 52 100% 
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Sebanyak 24 orang atau 46.15% dari total responden berdomisili di Jakarta, dan 

sebagian besar lainnya bertempat tinggal dalam wilayah Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis target audience 

berkompeten pada wilayah JABODETABEK. 

Tabel 3.3 Domisili tempat tinggal 

Jawaban Jumlah Persentase 

Jakarta 24 46.15% 

Bogor 8 15.38% 

Depok 4 7.69% 

Tangerang 9 17.30% 

Bekasi 5 9.61% 

Lainnya 3 3.87% 

Total 52 100% 
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Minat responden terhadap rekreasi di alam bebas tergolong tinggi, sebanyak 29 

orang atau 55.68% dari total responden menyatakan sangat tertarik. Hal ini 

tentunya menguntungkan Situgunung Park yang memiliki potensi untuk menjadi 

destinasi rekreasi di alam bebas. 

Tabel 3.4 Besarnya minat untuk melakukan rekreasi di alam bebas 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat tertarik 29 55.68% 

Tertarik 17 32.64% 

Biasa saja 6 11.68% 

Tidak tertarik sama sekali 0 0% 

Total 52 100% 
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Semua responden yang berjumlah 52 orang sepakat 100% bahwa aktivitas utama 

yang mereka lakukan saat rekreasi di alam bebas adalah menikmati keindahan 

alam, sedangkan 43 orang atau 82.56% dari total responden diantaranya memilih 

kegiatan memotret sebagai salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan. 

Aktivitas lain saat rekreasi di alam bebas yang juga disetujui lebih dari 40% 

responden adalah berkemah dan bermain outbond, dan sebanyak 8 orang atau 

15.36% dri total responden memilih untuk piknik. Seluruh aktivitas tersebut 

memadai untuk dapat dilakukan di Situgunung Park. Hal ini tentunya semakin 

mendukung Situgunung Park untuk dapat dipromosikan. 

Tabel 3.5 Aktivitas yang dilakukan saat  rekreasi di alam bebas 

Jawaban Jumlah Persentase 

Menikmati keindahan alam 52 100% 

Memotret 43 82.56% 

Piknik 8 15.36% 

Berkemah 21 40.32% 

Bermain outbond 26 50.00% 
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Ketika membahas tentang intensitas penggunaan internet, sebanyak 45 orang atau 

86.40% dari total responden menyatakan bahwa mereka menggunakan fasilitas 

internet setiap hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa internet dapat 

dimanfaatkan dalam pemilihan media promosi yang sesuai untuk Situgunung 

Park. 

Tabel 3.6 Intensitas penggunaan internet 

Jawaban Jumlah Persentase 

Setiap hari 45 86.40% 

2-3 hari sekali 4 7.68% 

Seminggu sekali 3 5.92% 

>Seminggu sekali 0 0% 

Total 52 100% 
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Untuk memahami intensitas penggunaan media dalam internet secara lebih 

spesifik, maka penulis perlu mengetahui halaman yang aktif diakses oleh user. 

Seluruh responden yang berjumlah 52 orang 100% menjawab bahwa website 

untuk mencari informasi dan berita menjadi halaman utama yang paling sering 

diakses. Sedangkan pada urutan selanjutnya  sebanyak 50 orang atau 96% dari 

total responden menjawab facebook dan  34 orang atau 65.28% dari total 

responden menjawab Twitter sebagai halaman lainnya yang paling sering 

dikunjungi. 

Tabel 3.7 Halaman yang diakses saat menggunakan internet 

Jawaban Jumlah Persentase 

Website (informasi dan berita) 52 100% 

Facebook 50 96.00% 

Twitter 34 65.28% 

Path 19 36.48% 

Instagram 21 40.32% 

Blog 14 26.88% 

Foursquare 16 30.72% 
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Saat membahas mengenai kegiatan yang dilakukan saat menggunakan internet, 

seluruh responden sebanyak 52 orang 100% menjawab bahwa mencari informasi 

dan berita menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan ketika menggunakan 

internet. Sedangkan kegiatan lain yang juga mendapatkan pilihan lebih dari 50% 

responden memilih untuk mengunggah foto/gambar, mengulas suatu produk atau 

tempat (review), berbagi alamat situs, dan berkomunikasi dengan kerabat. 

Tabel 3.8 Kegiatan yang dilakukan saat menggunakan internet 

Jawaban Jumlah Persentase 

Mencari informasi dan berita 52 100% 

Menulis status 23 44.16% 

Berkomunikasi dengan 

kerabat 
29 55.68% 

Menampilkan lokasi yang 

sedang dikunjungi 
21 40.32% 

Mengunggah foto/gambar 39 74.88% 

Mengulas suatu produk atau 

tempat (review) 
32 61.44% 

Berbagi alamat situs 31 59.52% 
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Sebanyak 50 orang atau 96% responden memilih foto pemandangan sebagai foto 

yang paling sering diunggah ke dalam media sosial milik mereka, sedangkan 

92.16% menjawab foto diri sendiri atau bersama kerabat dengan latar belakang 

pemandangan menjadi jenis foto kedua yang paling sering diunggah. Hal ini 

menguntungkan bagi Situgunung Park karena target audience yang datang 

berkunjung sangat memungkinkan untuk mengunggah foto kawasan yang secara 

tidak langsung akan membantu penyebarluasan promosi. 

Tabel 3.9 Jenis foto yang diunggah ke dalam media sosial 

Jawaban Jumlah Persentase 

Foto diri sendiri atau bersama 

kerabat (close up) 
18 34.56% 

Foto diri sendiri atau bersama 

kerabat dengan latar 

belakang pemandangan 

48 92.16% 

Foto pemandangan 50 96.00% 

Foto kegiatan (event) 23 44.16% 

Foto makanan 29 55.68% 
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Berdasarkan pada seluruh proses penelitian dan pengumpulan data yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa target audience yang tepat dalam 

perancangan media promosi pariwisata Situgunung Park ini dibagi menjadi target 

primer dan sekunder, yakni: 

a. Target Primer 

-   Segmetasi Demografis 

Pria dengan rentang usia antara 26-35 tahun, kalangan dewasa akhir yang sudah 

memiliki pendapatan dan mampu membuat keputusan sendiri, serta memiliki 

status ekonomi sosial A. 

-   Segmentasi Geografis 

Berlaku untuk seluruh Indonesia, akan tetapi difokuskan pada wilayah 

JABODETABEK. 

-   Segmentasi Psikografis 

Memiliki hobi memotret, berjiwa petualang, dan menyukai kegiatan alam. 

-   Segmentasi Sosial 

Aktif menggunakan internet, senang berkumpul bersama kerabat, pernah maupun 

sedang mengikuti klub fotografi, pecinta alam, maupun forum dan komunitas 

lainnya. 
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b. Target Sekunder 

Pria dan wanita dengan rentang usia antara 17-25 tahun, kalangan remaja akhir 

yang sudah mampu membuat keputusan sendiri, serta memiliki status ekonomi 

sosial B dan A. 

-   Segmentasi Geografis 

Berlaku untuk seluruh Indonesia, akan tetapi difokuskan pada wilayah 

JABODETABEK. 

-   Segmentasi Psikografis 

Memiliki hobi memotret, berjiwa petualang, dan menyukai kegiatan alam. 

-   Segmentasi Sosial 

Aktif menggunakan internet, aktif dalam berbagai organisasi, pernah maupun 

sedang mengikuti klub fotografi atau pecinta alam. 

Sedangkan untuk jenis media yang dapat dimanfaatkan dengan 

penggunaan internet yang aktif meliputi website, facebook fan page, twitter 

header. Media lainnya yang juga dapat mendukung pengenalan dan penyampaian 

informasi seputar Situgunung Park antara lain spanduk, flyer, dan stiker mobil. 

Spanduk tak hanya bermanfaat untuk media promosi, namun juga membantu para 

wisatawan yang kesulitan mencari lokasi Situgunung Park untuk mendapat 

petunjuk arah. Pada media flyer dicantumkan berbagai informasi penting 

mengenai Situgunung Park untuk dapat diedarkan dalam bentuk cetak maupun 
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digital. Sedangkan stiker mobil menjadi pilihan media dikarenakan mayoritas dari 

para wisatawan yang datang berkunjung dari wilayah JABODETABEK 

menggunakan mobil untuk dapat tiba di Situgunung Park. Stiker mobil dapat 

menjadi promosi berjalan yang membantu proses pengenalan keberadaan 

Situgunung Park kepada masyarakat. 

1.4 Studi Visual 

Setelah melalui proses pengumpulan landasan teori dan informasi terkait 

mengenai Situgunung Park, penulis melakukan studi visual yang bertujuan untuk 

membantu perancangan visual media promosi Situgunung Park. Adapun proses 

studi visual yang dilakukan adalah dengan mengamati berbagai referensi website 

yang berhubungan dengan wisata alam bebas. Studi visual ini didapatkan dengan 

melakukan pencarian melalui internet. Berikut adalah beberapa halaman website 

yang dinilai oleh penulis sesuai untuk dijadikan sebagai referensi: 
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1. Trees Adventure 

 

Gambar 3.5. Website Trees Adventure 

(Sumber: www.treesadventure.com.au) 

2. Zipit Forest Adventure 

 

Gambar 3.6. Website Zipit Forest Adventure 

(Sumber: www.zipit.ie) 
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3. Tree Top Adventure 

 

Gambar 3.7. Website Tree Top Adventure 

(Sumber: www.ttadventure.co.uk) 

Setelah melakukan pengamatan visual terhadap berbagai website wisata alam lain, 

selanjutnya penulis melakukan analisa keseragaman yang terdapat dalam segi 

desain dan menarik kesimpulan. Hasil studi visual ini akan menjadi referensi yang 

mendukung perancangan website Situgunung Park. Adapun penjabaran analisa 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Layout website lebih banyak difokuskan kepada teknik fotografi dengan 

menampilkan suasana dan aktivitas yang terdapat di kawasan objek wisata. 

Ada yang menggunakan foto sebagai background dan selebihnya 

menggunakan foto dengan ukuran besar sehingga tetap menjadi fokus utama 

saat membuka halaman website. Adanya penggunaan foto sebagai fokus 

utama ini menjadi daya tarik yang berpotensi untuk mengundang calon 

pengunjung.  
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2. Menu yang ditampilkan memiliki  varian site plan yang berbeda-beda, ada 

yang berdasarkan pada jenis konten informasi maupun jenis aktivitas yang 

memadai di kawasan objek wisata. Selain itu, terdapat pula testimonial 

sebagai menu pelengkap pada website. Site plan yang terstruktur dengan 

baik akan memudahkan user untuk memahami konten website dan mencari 

informasi yang diinginkan. Beberapa bagian menu dapat menggunakan 

teknik ikonografi sebagai ornamen tambahan. 

3. Pemilihan palet warna berdasarkan pada elemen warna yang terdapat pada 

logo perusahaan dan dibantu dengan warna-warna dasar seperti putih dan 

hitam sebagai pelengkapnya. 

4. Font pada website cenderung menggunakan jenis sans-serif. Pemilihan jenis 

huruf ini memudahkan user untuk membaca tulisan pada monitor. 

5. Konten yang terdapat pada website menjelaskan berbagai detail seputar 

objek wisata seperti deskripsi, fasilitas, harga, dan lainnya yang membantu 

user mendapatkan informasi terkait. 

6. Website secara langsung terhubung dengan link media sosial yang 

memudahkan user untuk tergabung dalam komunitas objek wisata. Adapun 

media sosial yang digunakan antara lain facebook fan page, twitter, serta 

instagram. 
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3.5  Analisa SWOT 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dilakukan analisis 

pada Situgunung Park yang meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang perlu diantisipasi dalam 

proses perancangan media promosi. 

1. Strength 

- Keindahan panorama alam yang menyajikan pemandangan dari dataran 

tinggi 

- Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di kawasan ini, termasuk 

beberapa jenis spesies langka 

- Harga tiket masuk yang sangat terjangkau 

- Lokasi yang jauh dari kepadatan kota memberikan keleluasaan bagi 

masyarakat yang jenuh dengan suasana perkotaan. 

2. Weakness 

- Aktivitas yang dilakukan dalam area Situgunung Park hanya dapat 

berlangsung selama masih ada cahaya matahari 

- Fasilitas yang masih kurang optimal karena kurangnya perawatan gedung 

- Belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas 
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- Belum memiliki media promosi secara khusus untuk memperkenalkan 

kawasan kepada para wisatawan 

3.  Opportunity 

- Sangat potensial karena keindahan panorama dan keanekaragaman 

hayatinya. 

- Medan jalan yang mengharuskan wisatawan berjalan kaki di dalam 

kawasan sambil menikmati panorama alam membedakannya dengan objek 

wisata lain dan menjadi keunikan tersendiri. 

- Kebutuhan rekreasi alam di JABODETABEK yang semakin meningkat 

4. Threat 

- Terdapat beberapa lokasi objek wisata alam yang lebih mudah dijangkau 

dengan fasilitas yang lebih lengkap 

- Media promosi objek pariwisata lain sudah lebih gencar dilakukan. 

- Cuaca yang tidak dapat diprediksi seringkali mengganggu aktivitas para 

pengunjung 

3.5  Mind Mapping 

Langkah awal yang dilakukan dalam mengembangkan konsep kreatif dimulai 

dengan pembuatan mindmap yang menjabarkan gambaran umum permasalahan 

secara menyeluruh berkaitan dengan tema yang diangkat. Proses mindmap 

Situgunung Park dimulai dengan menjabarkan data terkait mengenai objek wisata,  
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permasalahan yang dihadapi, dan solusi dengan menonjolkan keistimewaan yang 

dimiliki. 

Gambar 3.8. Mind Mapping 

Berdasarkan pada mindmap yang telah dibuat, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang menjadi kata kunci utama yang menjadi landasan perancangan 

promosi Situgunung Park. Adapun kesimpulan tersebut adalah Situgunung Park 

merupakan objek wisata alam bebas yang memiliki berbagai tantangan pemacu 

adrenalin dengan memprioritaskan keamanan. Kesimpulan ini kemudian dijadikan 

sebagai landasan utama dalam perancangan rancangan media promosi yang sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan Situgunung Park.  
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3.6  Konsep Kreatif 

Penjabaran pola pikir yang telah dibuat dalam mindmap menuntun penulis untuk 

menemukan gambaran konsep kreatif yang akan digunakan dalam perancangan 

media promosi pariwisata Situgunung Park. Kesimpulan yang telah didapat akan 

menjadi landasan konsep dalam pengerjaan karya yang mencerminkan Situgunung 

Park merupakan objek wisata alam bebas yang memiliki berbagai tantangan 

pemacu adrenalin dengan memprioritaskan keamanan. Hal utama yang akan 

ditonjolkan dalam perancangan media promosi ini adalah sisi petualang 

(adventure) yang berpadu dalam keindahan wisata alam bebas. 

Media utama yang akan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi 

maupun keberadaan Situgunung Park adalah website. Jangkauan yang luas, hemat 

waktu, tempat, dan biaya menjadi alasan utama dalam pemilihan media website. 

Tak hanya itu, website juga dapat diakses oleh khalayak selama dua puluh empat 

jam setiap hari. Perancangan website ini bertujuan untuk mengenalkan keberadaan 

serta menyampaikan informasi dan lokasi seputar Situgunung Park kepada target 

audience. Proses pengerjaan website akan menggunakan teknik komputerisasi 

dengan memakai software Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, dan 

Adobe Dreamweaver CS5.  

Berdasarkan pada teori web usability yang telah dijabarkan oleh Nielsen 

(2000), simplicity merupakan salah satu variabel penting yang harus diperhatikan 

karena berpengaruh terhadap kinerja website. Website ini akan menggunakan 

struktur navigasi hirarki yang menggunakan halaman utama (parent) dan halaman 
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percabangan (child). Halaman home akan menjadi beranda awal dari seluruh 

konten website, yang dengan kata lain akan menjadi parent dalam struktur website 

ini. Home merupakan halaman utama yang akan menghubungkannya dengan 

halaman-halaman isi. 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pertimbangan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yang mengarahkan pembuatan desain secara lebih spesifik. 

Perancangan website akan menggunakan jenis desain simplicity yang 

memudahkan user untuk memahami seluruh konten yang terkandung dalam 

website dengan cara menghindari berbagai ornamen dan cenderung fokus dengan 

background yang menampilkan foto suasana dan aktivitas di Situgunung Park 

sebagai daya tarik terhadap user untuk datang berkunjung.  
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