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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak tempat wisata alam 

yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 5 

tahun 1990, Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang 

memiliki manfaat utama sebagai tempat rekreasi. Pasal 31 Undang-undang No. 5 

tahun 1990 menyebutkan bahwa Taman Wisata Alam dapat digunakan sebagai 

sarana untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya dan wisata alam.  

Sukabumi merupakan salah satu daerah yang sering dijadikan sebagai 

tujuan wisata oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat. Salah satu 

Taman Wisata Alam yang terdapat di daerah Sukabumi adalah Situgunung Park. 

Sebelumnya, Situgunung Park merupakan kawasan hutan produksi kayu damar, 

yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan Taman 

Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

Situgunung Park merupakan salah satu lokasi wisata dengan lahan yang 

luas, serta memiliki beragam objek wisata dan fasilitas. Tempat seperti ini, 

tentunya membutuhkan sign system untuk membantu pengunjung dalam 

menavigasikan diri mereka. Tidak hanya di lokasi wisata, sign system juga 

menjadi komponen penting di berbagai tempat umum dan ruang publik lainnya, 

seperti sekolah, tempat perbelanjaan, dan rumah sakit. Dengan kondisi 
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Situgunung Park saat ini, keberadaan sign system menjadi sangat penting. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis, 24 dari 30 responden tidak 

mengetahui letak dan arah menuju objek wisata dan fasilitas yang ada. Selain itu, 

menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 November 

2013 dengan perwakilan pihak pengelola, Adam, keberadaan sign system di 

tempat ini dinilai masih sangat minim dan kurang memadai. Hal ini dibuktikan 

dengan pengunjung yang berulang kali mendatangi kantor pengelola untuk 

mencari informasi, karena tidak mengetahui lokasi dan arah menuju ke objek 

wisata maupun fasilitas yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang telah dilakukan, Situgunung 

Park memerlukan sign system yang efektif dan informatif untuk memudahkan 

pengunjung maupun pengelola yang berada di kawasan tersebut. Oleh karena itu, 

pada pengerjaan Tugas Akhir ini diangkat tema tentang perancangan sign system 

Situgunung Park. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada paparan masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

perancangan sign system ini adalah: 

1. Bagaimana membuat perancangan sign system yang efektif dan informatif 

untuk Situgunung Park? 
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1.3. Batasan Masalah 

Dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

diperlukan adanya batasan masalah, yang meliputi: 

1. Segmentasi 

Segmentasi dapat dijabarkan dengan menggunakan beberapa faktor, yaitu:  

a. Segmentasi Demografis 

Pria dan wanita berumur diatas 18 tahun, berprofesi sebagai 

mahasiswa, karyawan perusahaan, dan pengelola Situgunung Park. 

b. Segmentasi Geografis 

Penduduk yang berdomisili di Jabodetabek dan di sekitar kota 

Sukabumi. 

c. Segmentasi Psikografis 

Pria dan wanita yang menyukai fotografi, traveling, trekking, 

berkemah, dan kegiatan yang berhubungan dengan alam bebas. 

d. Segmentasi Sosiografis 

Pria dan wanita yang tergabung dalam komunitas pecinta alam, serta 

mahasiswa dan karyawan perusahaan yang melakukan gathering atau 

outbond. 
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2. Targeting 

Berdasarkan segmentasi yang telah dibuat, target yang dinilai paling potensial 

dalam perancangan sign system ini adalah pengunjung yang menyukai 

kegiatan di alam bebas seperti trekking, traveling, berkemah, dan fotografi. 

Target yang dinilai potensial ini umumnya merupakan keluarga, serta 

pengunjung yang berasal dari universitas dan perusahaan, dengan tingkat 

ekonomi menengah. 

3. Positioning 

Perancangan sign system ini diposisikan sebagai sign system yang efektif dan 

informatif, serta tepat guna dan sesuai dengan target. Dengan adanya sign 

system ini, diharapkan Situgunung Park tidak hanya dapat menjadi objek 

wisata yang menarik, tetapi juga dapat menjadi sarana pelestarian 

keanekaragaman hayati, konservasi, dan edukasi. 

4. Perancangan sign system ini terbatas hanya pada pembuatan: 

1. Directional Signage 

Directional signage berguna untuk memberi informasi tentang arah 

untuk menuju objek wisata dan fasilitas yang terdapat di dalam 

Situgunung Park. Signage ini umumnya dibuat secara freestanding dan 

terletak hampir di semua tempat, terutama di basecamp dan 

percabangan jalan. 
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2. Identificational signage 

Identificational signage berguna untuk memberi informasi tentang 

objek wisata dan fasilitas yang terdapat di Situgunung Park. Signage 

ini umumnya dibuat secara wall-mounted dan diletakkan di setiap 

objek wisata serta fasilitas yang ada. 

3. Orientational Signage 

Orientational signage berguna untuk memberi informasi tentang 

posisi pengunjung secara keseluruhan, selama berada di Situgunung 

Park. Signage ini umumnya dibuat secara freestanding, terletak di 

basecamp dan di setiap lokasi objek wisata. 

4. Regulatory Signage 

Regulatory signage berguna untuk menyampaikan larangan dan 

aturan, tentang segala sesuatu yang terdapat di Situgunung Park. 

Signage ini umumnya dibuat secara freestanding, dan diletakkan di 

tempat yang dinilai berbahaya dan membutuhkan aturan khusus. 

5. Perancangan sign system ini hanya meliputi bagian dan jalur yang paling 

banyak dikunjungi oleh pengunjung Situgunung Park, yaitu area basecamp, 

penginapan, Danau Situgunung, dan bumi perkemahan. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari perancangan sign system Situgunung Park adalah 

sebagai berikut:  

1. Membuat perancangan sign system yang efektif dan informatif untuk 

Situgunung Park. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat perancangan sign system Situgunung Park adalah: 

1. Memberi informasi tentang letak, arah, serta objek wisata dan fasilitas yang 

terdapat di Situgunung Park. 

2. Memudahkan pengunjung untuk mengetahui letak dan arah menuju ke objek 

wisata dan fasilitas yang terdapat di Situgunung Park dengan cepat. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Perancangan sign system ini dilengkapi dengan beberapa metode pengumpulan 

data yang dinilai sesuai, yaitu: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dalam rangka mencari landasan teori tentang 

perancangan sign system dan informasi mengenai Situgunung Park. Studi 

literatur akan dilakukan dengan pencarian melalui buku dan internet. 
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2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual yang berkaitan 

dengan tema perancangan sign system. Studi lapangan ini mengutamakan 

kegiatan observasi terhadap kondisi Situgunung Park, karakteristik 

pengunjung, dan kaitan antara sign system yang ada dengan alur kegiatan 

pengunjung selama berada di tempat tersebut. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola Situgunung Park sebagai 

narasumber. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah utama, 

fenomena yang ada, serta informasi yang dapat membantu perancangan sign 

system Situgunung Park.  

4. Survey 

Survey akan dilakukan kepada pengunjung Situgunung Park selaku 

responden, dalam rangka mencari data faktual tentang pendapat pengunjung 

mengenai keberadaan sign system, hubungan antara sign system dengan pola 

pikir  dan aktivitas pengunjung. 

5. Studi Visual 

Studi visual dilakukan melalui pengamatan terhadap sign system yang 

terdapat di objek-objek wisata alam yang ada di daerah lain. Hal ini dilakukan 

untuk mencari referensi yang akan berguna dalam perancangan desain, agar 
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dapat menghasilkan perancangan sign system yang sesuai dengan landasan 

teori, serta efektif dan informatif. 

1.7. Metode Perancangan  

Metode yang akan digunakan pada perancangan sign system ini akan dilaksanakan 

secara bertahap dan bersifat kualitatif, agar mendapatkan hasil penelitian yang 

akurat, serta dapat menyelesaikan perancangan sign system dengan hasil yang 

maksimal. Studi literatur akan dilakukan untuk mendapatkan data-data rinci 

mengenai landasan teori dan informasi mengenai Situgunung Park, sedangkan 

kuesioner akan digunakan untuk mendapatkan data-data objektif tentang 

keberadaan sign system di Situgunung Park dari sudut pandang pengunjung. 

Wawancara akan dilakukan dengan pihak pengelola Situgunung Park 

selaku narasumber, untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi, 

serta data-data yang tidak bisa didapat melalui kuesioner. Sedangkan studi 

lapangan akan dilakukan dalam bentuk observasi terhadap karakteristik 

pengunjung, serta mempelajari kaitan antara sign system yang ada dengan alur 

kegiatan pengunjung selama berada di tempat ini. Studi visual dalam bentuk 

pengamatan terhadap sign system di objek wisata lain juga akan dilakukan untuk 

mencari referensi desain sign system yang baik. Seluruh data yang telah 

dikumpulkan akan dijadikan sebagai landasan tahap berikutnya, yaitu proses 

kreatif. Proses kreatif ini meliputi brainstorming dan perancangan konsep, yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan proses desain dan perancangan untuk sign 

system Situgunung Park. 
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1.8. Skematika Perancangan 
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