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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Situgunung Park 

Situgunung Park merupakan sebuah Taman Wisata Alam yang merupakan bagian 

dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Situgunung 

Park merupakan bagian dari zona pemanfaatan, yang memiliki fungsi utama 

sebagai objek wisata dan rekreasi. Secara administratif, Situgunung Park terletak 

di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, 

Provinsi Jawa Barat. 

 

Gambar 3.1 Danau Situgunung 

(Sumber: http://iwayful.wordpress.com/2013/04/10) 

Sejak tahun 2010, Situgunung Park mulai dikelola oleh Rakata Adventure, 

sebuah perusahaan swasta yang sebelumnya memang telah mengelola beberapa 

objek wisata alam di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, Rakata Adventure 

bersama dengan pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersama-sama 

mengelola Situgunung Park. Rakata Adventure bertanggung jawab terhadap 
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keamanan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan objek-objek wisata yang ada di 

kawasan ini, sedangkan pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 

bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan hal-hal yang bersifat 

administratif. 

Menurut buku Master Plan Ekowisata Situgunung (2009), Situgunung 

Park terletak di kaki Gunung Pangrango, memiliki luas lahan 240 Ha, dengan 

ketinggian antara 950-1.175 mdpl. Tempat ini memiliki curah hujan dan tingkat 

kelembaban yang tinggi. Hampir seluruh jalan yang ada di kawasan Situgunung 

Park secara sengaja tidak diberi aspal, dan dibiarkan penuh dengan batu serta 

tanah. Hal ini dikarenakan pihak pengelola ingin membuat Situgunung Park 

menjadi objek wisata alam yang menantang dan memberi kesan natural. Secara 

tidak langsung, pihak pengelola peduli dengan kesehatan para pengunjung, dan 

ingin para pengunjung untuk melatih tubuh mereka dengan cara berjalan kaki 

selama berada di Situgunung Park. 

    

Gambar 3.2 Kondisi jalan di Situgunung Park 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ihak 

pengelola, Situgunung Park memiliki berbagai objek wisata yang meliputi Danau 
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Situgunung, Air Terjun (Curug) Simanaracun, Air Terjun (Curug) Sawer, Bumi 

Perkemahan, dan kawasan hutan damar. Saat ini, area hutan damar yang tersebut 

seringkali dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan outbond. Dari objek-objek 

wisata yang telah disebutkan sebelumnya, Danau Situgunung dan Bumi 

Perkemahan menjadi objek wisata yang paling diminati oleh pengunjung 

Situgunung Park. Selain memiliki objek wisata yang beragam, Situgunung Park 

juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. 

Tabel 3.1 Daftar Fasilitas Situgunung Park 
(Sumber: Rakata Adventure) 

No. Nama Fasilitas Jumlah Lokasi 

1. Musholla 3 • Basecamp 

• Bumi Perkemahan Curug Sawer 

• Danau Situgunung. 

2. MCK (Mandi, Cuci, 
Kakus) 

9 • Basecamp 

• Danau Situgunung 

• Curug Sawer 

• Bumi Perkemahan Bungbuay 

• Bumi Perkemahan Harendong 

• Bumi Perkemahan Tepus 

• Bumi Perkemahan Kaliandra 

• Bumi Perkemahan Bagedor 

• Bumi Perkemahan Curug Sawer 

3. Shelter 3 • Basecamp 
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• Danau Situgunung 

• Curug Sawer 

4. Tempat Parkir 2 • Basecamp 

• Curug Sawer 

• Danau Situgunung 

5. Pusat Informasi 1 • Basecamp 

6. Wisma Tamu 1 • Danau Situgunung 

8. Bumi Perkemahan 6 • Bumi Perkemahan Bungbuay 

• Bumi Perkemahan Harendong 

• Bumi Perkemahan Tepus 

• Bumi Perkemahan Kaliandra 

• Bumi Perkemahan Bagedor 

• Bumi Perkemahan Curug Sawer 

Pengunjung yang datang ke Situgunung Park juga sangat beragam, mulai 

dari mahasiswa yang hendak melakukan penelitian dan LDK (Latihan Dasar 

Kepemimpinan), perusahaan dan komunitas yang hendak melakukan gathering, 

sampai kepada keluarga yang hendak berekreasi. Menurut buku Master Plan 

Ekowisata Situgunung (2009), jika dilihat dari tujuan kedatangannya, pengunjung 

Situgunung Park dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu untuk 

rekreasi, berkemah, dan melakukan kegiatan lainnya, seperti pendidikan, 

penelitian, dan ziarah. Berdasarkan data jumlah pengunjung pada tahun 2008, 

persentase pengunjung Situgunung Park yang datang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Persentase pengunjung Situgunung Park pada tahun 2008 

(Sumber: Rakata Adventure) 

No. Tujuan Kedatangan Persentase 

1. Rekreasi dan bermalam 65% 

2. Berkemah 31% 

3. Kegiatan lain (pendidikan, penelitian, dan ziarah) 4% 

 

3.1.1. Identitas Visual Situgunung Park 

Situgunung Park juga telah memiliki logo yang sudah merepresentasikan 

Situgunung Park itu sendiri. Logo ini menggunakan kombinasi warna hijau yang 

identik dengan hutan dan alam. Selain nama Situgunung Park dan Taman 

Nasional Gunung Gede Pangrango, logo ini juga dilengkapi dengan siluet Surili 

(Presbytis Mitrata) yang sedang bergelantung. Surili merupakan salah satu jenis 

kera yang terdapat di Situgunung Park. Adventure, Conservation, dan Education 

yang merupakan tagline dari Situgunung Park juga terdapat di dalam logo ini. 

 

Gambar 3.3 Logo Situgunung Park 

(Sumber: Rakata Adventure) 
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3.1.2. Hasil Analisa SWOT Situgunung Park 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan (Strength), kelemahan 

(Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) yang berhubungan 

dengan Situgunung Park. Hasil analisa ini diperoleh melalui wawancara yang 

dilakukan oleh penulis dengan pihak pengelola. Secara umum, SWOT terbagi 

menjadi 2 kategori. Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) berasal dari 

faktor internal, sedangkan peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) berasal 

dari faktor eksternal. Hasil analisa SWOT Situgunung Park adalah sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan (Strength): 

a. Memiliki alam yang masih asri, bebas polusi, dan jauh dari perkotaan. 

b. Memiliki keanekaragaman hayati. 

c. Harga tiket masuk yang terjangkau (Rp. 3000). 

2. Kelemahan (Weakness): 

a. Terletak di lokasi yang cukup sulit dijangkau. 

b. Memiliki akses yang sulit, dengan medan yang cukup berat. 

c. Fasilitas yang ada kurang terawat dan belum digunakan secara optimal 

oleh pengunjung. 

d. Media informasi (sign system) yang ada masih kurang efektif. 
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3. Peluang (Opportunity): 

a. Kebutuhan objek wisata alam bagi masyarakat di perkotaan semakin 

meningkat. 

b. Masih sedikitnya objek wisata alam yang memiliki keanekaragaman 

hayati sebanyak Situgunung Park. 

c. Masih sedikitnya objek wisata yang juga memiliki fungsi konservasi 

dan edukasi. 

4. Ancaman (Threat): 

1. Pesatnya perkembangan objek wisata lain yang lebih dekat, lengkap, 

dan menarik bagi masyarakat perkotaan. 

2. Media informasi (sign system) yang ada di objek wisata lain lebih 

lengkap. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam perancangan sign system ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan beberapa metode, seperti observasi, wawancara, survey, dan studi 

visual. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui kondisi di Situgunung 

Park, pendapat pengunjung tentang keberadaan sign system di Situgunung Park, 

contoh sign system di objek wisata lain yang dapat dijadikan referensi, serta 

fenomena-fenomena lain yang dapat mendukung dan membantu perancangan sign 

system ini. 
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3.2.1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Situgunung Park. 

Observasi ini meliputi pengamatan terhadap kegiatan pengunjung, serta 

keberadaan sign system yang sudah ada di Situgunung Park. Selain itu, penulis 

juga mengamati setiap jalur yang ada, seperti jenis dan kondisi jalur, serta 

keadaan objek wisata dan fasilitas di Situgunung Park. 

 

Gambar 3.4 Peta Kawasan Situgunung Park 

(Sumber: http://setapakkecil.blogspot.com/2014/03) 

 Situgunung Park memiliki 2 jalan besar yang menyatu di basecamp. Jalan 

sebelah kiri merupakan jalan besar yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, 

sedangkan jalan besar sebelah kanan merupakan jalan setapak yang hanya dapat 

dilalui dengan berjalan kaki. Kedua jalan besar ini dapat menjadi acuan untuk 

membagi wilayah Situgunung Park juga menjadi 2. Wilayah pertama adalah 

objek-objek wisata yang dapat dicapai dengan menggunakan jalur sebelah kiri, 
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yang meliputi Bumi Perkemahan Tepus, Bumi Perkemahan Harendong, Bumi 

Perkemahan Arben, Danau Situgunung, Penginapan, dan Curug Simanaracun. 

Wilayah yang kedua adalah objek-objek wisata yang dapat dicapai dengan 

menggunakan jalur sebelah kanan, yang meliputi Bumi Perkemahan Bagedor, 

Bumi Perkemahan Bungbuay, Bumi Perkemahan Kaliandra, dan Curug Sawer. 

Pada Gambar 3.4 juga dapat dilihat bahwa ada jalan-jalan setapak yang ditandai 

dengan garis putus-putus, yang tersebar di sekitar kedua jalan besar tersebut. 

Jalan-jalan setapak ini dapat menghubungkan dua jalur besar yang ada, tetapi 

jalan-jalan ini memiliki medan yang cukup sulit karena memiliki ketinggian yang 

beragam, dengan jalan yang penuh dengan tanah dan bebatuan. 

Selain melakukan pengamatan, kegiatan observasi ini juga dilengkapi 

dengan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data visual 

tentang kondisi Situgunung Park, serta keberadaan sign system di tempat tersebut. 

Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perancangan sign system 

yang akan dilakukan oleh penulis. Dokumentasi ini dapat menjadi pertimbangan 

dalam peletakkan sign system, maupun dalam proses desain sign system yang 

baru. Hal ini dilakukan karena sign system yang baik harus diletakkan di tempat 

yang efektif, memiliki konten yang informatif, dan desain yang sesuai dengan 

keadaan lingkungan sekitar. 
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Gambar 3.5 Sign system di Situgunung Park 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Dari Gambar 3.5, terlihat bahwa desain sign system yang terdapat di 

Situgunung Park belum memiliki suatu standar dan keseragaman. Elemen desain, 

tanda, tulisan warna, material, dan ukuran sign system yang ada masih terlihat 

berbeda-beda. Directional signage berupa papan penunjuk arah yang ada juga 

belum diletakkan secara merata, sehingga belum membentuk suatu sistem tanda 

dan sesuai dengan alur kegiatan pengunjung. Hal ini menyebabkan tidak 

lengkapnya informasi yang diterima, sehingga dapat mengganggu kenyamanan 

pengunjung selama berada di Situgunung Park. 

Selain itu, Situgunung Park juga belum memiliki orientational signage 

berupa peta kawasan secara keseluruhan, yang seharusnya paling tidak terdapat 

satu buah, yaitu di area basecamp. Idealnya, orientational signage diletakkan di 
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setiap objek wisata yang ada di Situgunung Park. Orientational signage ini berisi 

informasi tentang lokasi pengunjung pada saat itu, serta dilengkapi dengan peta 

kawasan secara keseluruhan. Hal ini berguna untuk menavigasikan pengunjung 

selama berada di dalam Situgunung Park. 

    

Gambar 3.6 Minimnya peta kawasan di basecamp 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Objek-objek wisata yang terdapat di situgunung park juga belum memiliki 

identificational signage yang berguna sebagai pemberi informasi dan keterangan 

tentang objek-objek wisata tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena menurut 

hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola dan warga setempat, beberapa 

objek wisata di Situgunung Park memiliki sejarah dan kisah yang menarik, baik 

kisah nyata maupun legenda. Identificational signage yang berguna sebagai 

penanda fasilitas juga belum terdapat di semua fasilitas umum yang ada di 

Situgunung Park. Signage yang ada belum memiliki keseragaman, baik dari segi 

desain maupun bahan yang digunakan. 
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Gambar 3.7 Pengelola membantu mobil pengunjung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Sementara itu, regulatory signage yang umumnya berisi peringatan, 

aturan, dan himbauan juga masih minim keberadaannya. Salah satu contohnya 

adalah pada jalur menuju Danau Situgunung yang berbatu dan memiliki turunan 

yang terjal, dimana mobil dengan tinggi tertentu seringkali kesulitan. Seharusnya, 

ada signage yang memberikan himbauan ketika ada pengunjung yang hendak 

mengendarai mobil untuk melewati jalur tersebut. Begitu pula dengan aturan atau 

larangan lainnya, yang berguna untuk melindungi pengunjung maupun objek 

wisata dan fasilitas yang ada di Situgunung Park. 

3.2.2. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan alasan tepat dan akurat 

tentang perlunya perancangan sign system di Situgunung Park. Pihak pengelola 

dan pengunjung Situgunung Park menjadi narasumber utama dari wawancara ini. 

Pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah mengenai Situgunung Park, serta 

fenomena yang terjadi, yang berhubungan dengan kebutuhan sign system di 

Situgunung Park. 
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Gambar 3.8 Pengunjung Situgunung Park 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengunjung, Situgunung Park 

dinilai belum memiliki sign system yang memadai, hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya pengunjung yang merasa kesulitan ketika menavigasikan diri mereka 

selama berada di Situgunung Park. Sebagian besar pengunjung juga tidak 

mengetahui letak objek wisata dan fasilitas yang ada, sehingga mereka berulang 

kali mendatangi kantor pengelola untuk bertanya. Papan penunjuk arah yang 

terdapat di Situgunung Park juga dinilai masih belum merata di semua daerah, dan 

belum memiliki keseragaman, baik dari segi desain maupun materialnya. Selain 

itu, informasi tentang objek wisata juga dianggap perlu, seperti misalnya tentang 

sejarah dan legenda tentang objek-objek wisata tersebut. Hal ini dinilai penting, 

agar pengunjung tidak hanya dapat menikmati objek wisata yang ada, tetapi juga 

dapat mengetahui sejarah, asal-usul, dan kisah yang berhubungan dengan objek 

wisata tersebut. 

Perancangan Sign..., Mikhael Andarias Sutomo, FSD UMN, 2014



53 
 

 

Gambar 3.9 Perwakilan pihak pengelola 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola, sign system 

di Situgunung Park diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi selama 

pengunjung berada di Situgunung Park. Menurut narasumber, salah satu jenis 

signage yang sangat dibutuhkan saat ini adalah peta kawasan secara keseluruhan 

untuk diletakkan di basecamp. Peta kawasan ini dinilai dapat meminimalisir 

jumlah pengunjung yang datang ke kantor pengelola untuk bertanya. Dengan 

begitu, pihak pengelola tidak perlu menjelaskan berulang kali kepada pengunjung. 

3.2.3. Survey 

Survey dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan kebutuhan dan keberadaan sign system di Situgunung Park. 

Dari 50 responden yang ditemui oleh penulis, 32 di antaranya belum pernah atau 

jarang mengunjungi Situgunung Park. Penulis menggunakan 32 responden ini 

sebagai acuan dalam pengumpulan data. Hasil dari survey ini menghasilkan data 

kualitatif yang merupakan kesimpulan dari jawaban setiap pertanyaan yang 
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diajukan. Berikut merupakan pertanyaan dan jawaban dari survey yang telah 

dilakukan oleh penulis kepada pengunjung Situgunung Park: 

1. Menurut anda, apakah desain sign system yang ada di Situgunung Park sudah 

memiliki keseragaman? 

 

Gambar 3.10 Keseragaman sign system menurut responden 

2. Menurut anda, apakah desain sign system yang ada di Situgunung Park sudah 

cukup baik dan mudah dipahami? 

 

Gambar 3.11 Pendapat responden tentang sign system 
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3. Menurut anda, apakah papan peta kawasan di basecamp Situgunung Park 

diperlukan? 

 

Gambar 3.12 Perlunya peta kawasan di basecamp menurut responden 

4. Menurut anda, apakah papan peta kawasan di setiap objek wisata yang ada di 

Situgunung Park diperlukan? 

 

Gambar 3.13 Perlunya peta kawasan di setiap objek wisata menurut responden 
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5. Apakah anda mengetahui arah untuk menuju ke semua objek wisata yang ada 

di Situgunung Park? 

 

Gambar 3.14 Pengetahuan responden tentang arah untuk menuju objek wisata 

6. Apakah anda merasa kesulitan ketika mencari fasilitas umum yang ada di 

Situgunung Park? 

 

Gambar 3.15 Pendapat responden tentang sulitnya menemukan fasilitas 
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7. Apakah anda tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang 

objek-objek wisata yang ada di Situgunung Park? 

 

Gambar 3.16 Ketertarikan responden terhadap informasi tentang objek wisata 

 Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian 

besar pengunjung merasa bahwa keberadaan sign system di Situgunung Park 

masih kurang memadai. Beberapa responden merasa kesulitan dalam menemukan 

fasilitas yang ada, serta jalur dan arah untuk menuju ke objek-objek wisata yang 

ada di Situgunung Park. Selain itu, peta kawasan juga dinilai perlu untuk 

diletakkan di area basecamp, sehingga para pengunjung dapat melihat area 

Situgunung Park secara keseluruhan sejak awal kedatangan mereka. Hal ini akan 

memberi kemudahan bagi pengunjung maupun pengelola. 

3.2.4. Studi Visual 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan informasi lainnya 

yang berhubungan dengan Situgunung Park dan sign system. Studi literatur ini 

diharapkan dapat berguna dalam proses perancangan sign system, dan berasal dari 
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buku yang terdapat di perpustakaan, toko buku, maupun e-book. Selain studi 

literatur, penulis juga melakukan studi visual melalui pengamatan terhadap sign 

system yang terdapat di wisata alam lain sebagai referensi, yang dapat membantu 

perancangan sign system Situgunung Park. Studi visual ini dilakukan dengan 2 

cara, yaitu dengan mendatangi tempat tersebut secara langsung, maupun pencarian 

melalui internet. Berikut adalah beberapa sign system wisata alam di daerah lain 

yang dinilai penulis cocok untuk dijadikan sebagai referensi: 

1. Yellowstone National Park 

     

       

Gambar 3.17 Sign system di Yellowstone National Park 

(Sumber: http://www.nps.gov) 

 

 

Perancangan Sign..., Mikhael Andarias Sutomo, FSD UMN, 2014



59 
 

2. Grand Teton National Park 

    

    

    

Gambar 3.18 Sign system di Grand Teton National Park 

(Sumber: http://www.lobenhofer.com) 
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3. Taman Nasional Gunung Tangkuban Perahu 

    

    

Gambar 3.19 Sign system di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu 

(Sumber: http://juniasih.wordpress.com) 

4. Taman Nasional Gunung Leuser dan Gunung Gede Pangrango 

    

Gambar 3.20 Sign system di Taman Nasional lainnya 

(Sumber: http://argajaladri.or.id) 

Dari studi visual yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sign system 

yang terdapat di objek-objek wisata lain, didapatkan beberapa keseragaman dalam 
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segi desain, yang dapat dijadikan referensi untuk mendukung perancangan sign 

system Situgunung Park. Keseragaman tersebut antara lain: 

1. Sign system yang ada, terbuat dari material yang cukup tahan terhadap cuaca. 

Material yang paling banyak digunakan adalah kayu dan logam. Selain itu, 

concrete wood atau beton yang diberi tekstur kayu juga seringkali digunakan. 

2. Sign system yang ada, memiliki tinggi yang tidak berbeda jauh dengan tinggi 

manusia. Hal ini disebabkan karena kondisi alam di hutan umumnya memiliki 

pepohonan yang cukup lebat dan berpotensi menutupi signage yang terlalu 

tinggi. Selain itu, objek wisata seperti ini jarang dipenuhi pengunjung pada 

saat yang bersamaan, sehingga tinggi signage tidak menjadi masalah besar. 

3. Sign system yang ada menggunakan latar belakang dengan warna yang sesuai 

dengan lingkungannya, yaitu berwarna cokelat dan hijau, yang memberi 

kesan asri dan natural. Warna yang eye catching seperti warna merah 

digunakan pada signage yang berfungsi sebagai peringatan dan larangan. 

4. Sign system yang ada menggunakan warna putih pada tipografinya. Hal ini 

dikarenakan ketika warna putih terkena cahaya pada malam hari, warna putih 

akan memantulkan cahaya tersebut. Hal ini akan memudahkan pengunjung 

ketika membaca sign system yang ada pada malam hari. 

5. Sign system yang ada menggunakan jenis typeface sans serif. Hal ini 

dilakukan karena jenis typeface ini dinilai sesuai untuk digunakan pada sign 

system karena bersifat geometris dan berkesan bersih dan modern. Selain itu, 

jenis typeface sans serif  juga memiliki tingkat legibility dan yang tinggi. 
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3.3. Mind Mapping 

Perancangan sign system Situgunung Park akan dimulai dengan melakukan mind 

mapping sebagai usaha untuk menjabarkan ide-ide yang berhubungan dengan 

Situgunung Park dan sign system. Proses mind mapping ini akan membantu 

penulis untuk mendapatkan kata-kata kunci yang dapat mendukung perancangan 

sign system ini. Proses mind mapping ini dimulai dengan memetakan objek-objek 

wisata yang ada, karakteristik, dan hasil analisa SWOT dari Situgunung Park. 

Karakteristik dan keunggulan yang ada akan diolah menjadi suatu konsep desain, 

yang kemudian akan diterapkan pada sign system yang akan dibuat. 

 

Gambar 3.21 Mind mapping Situgunung Park 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Proses mind mapping pertama dilakukan untuk menentukan hal-hal 

penting yang berhubungan dengan Situgunung Park. Hal-hal ini meliputi tentang 
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objek-objek wisata yang ada, karakteristik pengunjung, latar belakang masalah, 

tujuan, keunggulan, serta visi dan misi dari Situgunung Park. 

 

Gambar 3.22 Mind mapping sign system 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Proses mind mapping kedua dibuat untuk menentukan jenis sign system 

yang perlu dibuat untuk mencapai tujuan perancangan. Penulis dapat mengetahui 

hal apa saja yang harus dijadikan sebagai konten pada sign system yang akan 

dibuat, lokasi-lokasi yang dinilai strategis untuk meletakkan sign system tersebut, 

serta dasar konsep desain yang sesuai dengan citra yang ingin dibangun oleh 

Situgunung Park. 

Dari proses mind mapping yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kata 

kunci utama yang penting sebagai dasar dari perancangan sign system ini. 

Beberapa kata kunci yang berhasil penulis dapatkan adalah alam bebas dan 
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petualangan. Kata-kata ini dinilai mampu menggambarkan Situgunung Park 

secara keseluruhan, dan dapat ditelaah dan menjadi dasar proses desain.  

3.4. Konsep Kreatif 

Berdasarkan mind mapping yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis, telah 

didapatkan beberapa kata kunci yang dapat mendukung proses perancangan sign 

system ini. Kata-kata kunci yang telah didapatkan ini akan ditelaah lebih lanjut 

untuk menghasilkan sebuah konsep kreatif yang dapat digunakan dalam proses 

perancangan sign system ini. Kata-kata kunci tersebut antara lain natural dan 

adventure. Desain sign system di Situgunung Park akan dibuat dengan 

menggunakan kata-kata kunci ini sebagai dasar. 

3.4.1. Konsep Jenis Media 

Kebutuhan informasi pengunjung Situgunung Park dapat dipenuhi melalui 

perancangan sign system yang terdiri dari orientational signage, directional 

signage, identificational signage, dan regulatory signage. 

1. Orientational Signage - Papan Peta Kawasan 

Papan peta kawasan menjadi salah satu jenis signage yang paling penting 

dalam sign system di sebuah tempat, termasuk di Situgunung Park. Peta 

kawasan ini akan diletakkan di basecamp, dan juga di setiap objek wisata 

yang ada. Peta kawasan ini akan membantu pengunjung untuk mengetahui 

keberadaan mereka pada saat itu. Peta kawasan ini akan memperlihatkan 

jalan-jalan yang ada di Situgunung Park, sedangkan objek wisata dan fasilitas 
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yang ada akan diwakili dengan ikon dan simbol. Peta kawasan ini juga akan 

dilengkapi dengan legenda, yang memberikan keterangan tentang ikon dan 

simbol yang terdapat pada peta kawasan tersebut. 

2. Directional Signage - Papan Petunjuk Arah 

Papan penunjuk arah merupakan jenis directional signage yang berguna 

untuk memberikan informasi tentang arah dan menavigasikan pengunjung 

selama berada di dalam Situgunung Park. Papan penunjuk arah akan 

menggunakan tanda panah sebagi pengarah utama, dan fungsi hierarki yang 

mengurutkan lokasi terdekat sampai yang terjauh dari papan petunjuk arah 

tersebut berada. 

3. Identificational Signage - Papan Identitas Fasilitas dan Objek Wisata 

Identificational signage berupa papan identitas ini akan diletakkan di setiap 

objek wisata dan fasilitas yang ada di Situgunung Park. Papan identitas ini 

berguna untuk memberi informasi tentang fasilitas dan objek wisata yang ada.  

4. Regulatory Signage - Papan Larangan dan Aturan 

Regulatory signage berguna untuk memperingati pengunjung ketika berada di 

suatu tempat yang rawan, berbahaya, ataau membutuhkan aturan khusus.  

3.4.2. Konsep Teknis 

Situgunung Park merupakan objek wisata ruang terbuka, sehingga sign system 

yang dibuat akan menggunakan material yang tahan terhadap perubahan cuaca, 
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tetapi tetap menggambarkan sisi natural dari Situgunung Park. Material yang 

akan digunakan adalah kayu dan logam. Jenis kayu yang akan digunakan adalah 

jenis kayu sonokeling, yang merupakan jenis kayu berbobot sedang, memiliki 

serat indah, dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kayu jati. Jenis logam 

yang akan digunakan adalah stainless steel untuk tiang penyangga signage. 

 Warna yang akan digunakan pada sign system yang akan dibuat adalah 

warna yang memiliki kesan natural, dan sesuai dengan environment Situgunung 

Park. Warna cokelat dipilih sebagai warna utama karena menyatu dengan kondisi 

visual Situgunung Park, dan juga merupakan simbol warna yang dipakai untuk 

signage yang berhubungan dengan rekreasi dan wisata. Untuk signage yang berisi 

peringatan dan tanda bahaya, akan tetap menggunakan aksen warna merah dan 

kuning agar mudah terlihat. Sedangkan typeface dan simbol-simbol lainnya akan 

menggunakan warna putih, karena warna tersebut memiliki tingkat legibility yang 

tinggi, dan mampu memantulkan cahaya sehingga lebih mudah terlihat ketika 

malam hari. Jenis typeface yang akan digunakan adalah jenis typeface sans serif. 

Hal ini dilakukan karena jenis typeface umumnya bersifat geometris, memberi 

kesan sederhana dan bersih, serta memiliki tingkat legibility yang tinggi. 

Peletakkan signage akan ditentukan berdasarkan hasil observasi, 

orientational signage akan diletakkan di basecamp dan di objek wisata yang ada. 

Directional signage akan diletakkan di percabangan jalan. Identificational 

signage akan diletakkan di fasilitas dan objek wisata yang ada. Regulatory 

signage akan diletakkan di basecamp, di daerah-daerah yang dianggap berbahaya 

dan membutuhkan aturan khusus. 
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