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    BAB III 

    STRATEGI KOMUNIKASI 

 

  

III.1 Analisis Data 

 III.1.1 Data Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan 

beberapa narasumber yang sudah ahli dan berpengalaman dalam bidangnya 

 

1. Wawancara dilakukan kepada Bapak Edy Kusworo selaku Manager Humas 

PT. KAI DAOP IV Semarang pada tanggal 8 Maret 2017. Berikut daftar 

pertanyaan yang diajukan :  

 Apa pengaruh Environmental Graphic atau yang jelasnya bisa digambarkan 

sebagai penunjuk arah dan jalan dalam lingkunagn Stasiun Tawang terhadap 

pengunjung ? 

 Perancangan EGD yang  telah ada di Stasiun Tawang dilakukan dengan panduan 

dasar sejauh mana ? 

Hasil wawancara dengan narasumber : 

 Sejak pembenahan terakhir tahun 2012 pastinya citra pada Stasiun akan berubah 

dengan digantinya informasil berupa visual di beberapa titik sehingga pengunjung 

dapat menjangkau tempat yang dituju 

 Untuk hal tersebut kurang paham tetapi mengenai tempat yang sering berpindah 

dengan adanya bukaan tempat baru membuat pengunjung yang memiliki perlu 

dengan hal disana kadang kebingungan. 

 

2. Wawancara dilakukan dengan Kepala Stasiun Besar Semarang Tawang  

   tanggal 23 Maret 2017. Berikut daftar pertanyaan yang diajukan: 

 Berhubungan dengan posisi narasumber yang berada lansgung dengan Stasiun 

Tawang sejauh mana komplain yang sering didapat khususnya berhubungan 

langsung dengan informasi Stasiun Tawang 

 Masalah utama yang sering dihadapi langsung di lapangan 

Hasil wawancara dengan narasumber : 

 Kalau untuk masalah rancangan informasi desain semacamnya biasanya hanya 

tentang Map lokasi yang ada di pintu sentral masuk ke ruang tunggu utama, 

kurang besar dan kurang jelas.  
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 Banyak sebenarnya terutama umtuk pekerja yang diambil langsung atau mencari 

masyarakat sekitaran kota lama, kalau untuk desain informasi sebenernya ngga 

begitu karena orang mudah mencari juga lokasi Stasiun Tawang yang mudah 

dihafal pengunjung, meskipun hal seperti yang dibahas seperti informasi desain 

itu penting dalam penerapannya. 

 

3. Wawancara dilakukan dengan pengunjung di Stasiun Tawang . Berikut 

daftar pertanyaan yang diajukan: 

 Mengenai kesulitan narasumber menemukan jalan dan ruang 

 Mengenai penggunaan narasumber terhadap Environmental Graphic yang ada 

pada Stasiun Tawang 

 

  Bagan Hasil Wawancara Responden 

 

Jumlah Responden Kesulitan Menemukan Ruang 
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    Bagan 3.1Responden dalam Menemukan Ruang 

 

     Dari total jumlah 70 responden, ada 17 orang yang dapat menemukan ruang 

dengan mudah atau sebesar 24,2%, dan 12 orang hanya sesekali kesulitan atau 17,14%, 

serta 41 orang sering mengalami kesulitan menemukan ruang atau 58,5% dari jumlah 

responden. Kesulitan dalam menemukan ruang seperti tempat pembatalan tiket,  

pemesanan tiket dikarenakan sering berpindah lokasi. 

 

 

 

 

 



30 

 

  Jumlah Responden Kesulitan Menemukan Jalan 
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      Bagan 3.2 Responden Menemukan Jalan 

 

     Responden dalam  menemukan jalan terutama jalan keluar dan masuk yang 

diambil secara acak baik responden yang sering bepergian melalui Tawang atau jarang. 

Sejumlah 39 responden tidak kesulitan dalam menemukan jalan atau sebesar 55,7%, 

sebanyak 21 responden hanya sesekali kesulitan atau 30% , dan sebanyak 10 responden 

atau 14,2% sering sekali mengalami kesulitan. 

 

 Responden dalam Penggunaannya Terhadap EGD 
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 Bagan 3.3 Responden dalam Memanfaatkan EGD 

 

     Dari hasil bagan diatas responden melalui cara wawancara menjawab sebanyak 

48 atau sebesar 68,57 % memanfaatkan fasilitas EGD yang ada, sebanyak 13 atau  

18,57% hanya sesekali memanfaatkan EGD, dan sebanyak 9 atau 12,85% sama sekali 

tidak memanfaatkan tetapi dengan cara bertanya jika tidak memahami lokasi. 
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III.1.2 Data Observasi 

     Observasi dilakukan dengan mengamati klasifikasi Environmental Graphic 

Design yang ada pada Stasun Tawang: 

  a.  Identification Sign, meliputi:    

    -  Area Parkir   

       

       Gambar 3.1 Area Parkir 

 

    -  Charger Spot   

   

     Gambar 3.2 Charger Spot 

 

    -  Unit Kesehatan  

   

    Gambar 3.3 Unit Kesehatan 

 

    -  Mushala  

 

Gambar 3.4 Mushala 
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    -  Loket dan Layanan Pelanggan 

          

       Gambar 3.5 Loket dan Layanan Pelanggan 

 

    -  Kantor 

 

Gambar 3.6 Kantor Kepala Stasiun 

 

     -  Galeri ATM 

     

 Gambar 3.7 Galeri ATM 

 

     -  Ruang Menyusui 

   

    Gambar 3.8 Ruang Menyusui 
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     -  Pengatur Perjalanan KA dan Crew 

  

   Gambar 3.9 Ruang Crew Pengatur Perjalanan KA 

    

     -  Keamanan 

 

Gambar 3.10 Ruang Petugas Keamanan 

 

     -  Troli Barang 

 

Gambar 3.11 Troli Barang 

 

        b.  Directional Sign, dalam hal ini wayfinding atau penunjuk arah  

  

  

    Gambar 3.12 Directional Sign 
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  c.  Orientation Sign  

    -  Wayfinding Map (Peta Lokasi)  

 

Gambar 3.13 Peta Lokasi Stasiun Tawang 

 

    -  Info jadwal keberangkatan KA 

 

Gambar 3.14 Info Jadwal Keberangkatan KA 

   

    -  Informasi petunjuk angkutan lanjutan dan BRT 

      

Gambar 3.15 Informasi Angkutan Lanjutan 

     

  d.  Regulatory Sign, meliputi:  

    -  Toilet wanita dan pria 

   

     Gambar 3.16 Toilet Wanita dan Pria 
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     -  Dilarang merokok 

 

Gambar 3.17 Kawasan Dilarag Merokok 

 

Dari hasil observavasi sign system yang ada pada stasiun Tawang dan hasil 

sedikit wawancara dengan Kepala Stasiun Besar Semarang Tawang, Bapak Rohman 

mengenai Environmental Graphic Design yang ada pada Stasiun Tawang permasalahan 

yang sering dikeluhkan oleh pengunjung adalah kurang keterbacaannya sign system dan 

yang membuat pengunjung kurang paham akan lokasi adalah kurang adanya rasa 

interaksi antara pengunjung dengan environmental graphic design yang ada.  

 

III.1.2.1 Observasi Sign System Stasiun Tawang dan Postur Tubuh  

a.  Tinggi Postur Orang Indonesia 

 

          Gambar 3.18 Postur Tubuh Orang Indonesia 
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Orang Indonesia memiliki rata-rata tinggi antara 150-170 cm. Untuk 

tinggi pria yaitu 160-170 cm sementara untik tingi wanita antara 150-160 

cm. Tinggi postur tubuh menjadi tolak ukur peracangan sebuah sistem 

environmental graphic, supaya dalam penggunaannya antara tinggi tubuh 

serta aplikasi EGD efektif. 

 

b.  Tinggi Sign System Stasiun Tawang 

 

     Gambar 3.19 Tinggi EGD Stasiun Tawang 

 

  Dalam hasil observasi dengan pengunjung yang ada dengan 

ukuran sign system seperti gambar diatas masih didominasi dengan 

pengunjung yang masih kesulitan dalam membaca, dengan bermacam 

alasan, baik dengan font, warna dan tinggi yang ada. 
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  III.1.3  Hasil Analisa 

    Dari kedua penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ke beberapa 

sumber dan observasi langsung ke lapangan, mendapatkan hasil: 

 

1. Diperlukan media sebagai pembantu pengunjung untuk memahami lokasi yang 

dikunjungi terutama pada kasus masalah Stasiun Tawang. Karena apabila terus 

tidak dilakukan pembenahan dari segi informasi berupa desain dengan identitas 

stasiun Tawang yang setiap tahun mengalami peningkatan pengunjung akan 

membuat rasa ketidaknyamanan dalam segi pelayanan beruapa informasi 

lingkungannya. 

2. Beberapa informasi desain yang penting untuk menambah informasi pengunjung 

tetapi kurang maksimal dalam penerapannya 

3. Peran grafis lingkungan yang penting dalam tempat besar seperti Stasiun Tawang 

meskipun lokasi yang mudah dihafal, selain membantu pengunjung diharapkan 

adanya environmental yang maksimal sebagai pelengkap pelayanan pada Stasiun 

Tawang 

 

III.2 Khalayak Sasaran 

 III.2.1 Geografis 

     Khalayak sasaran yang dituju adalah lingkup wisatawan, dengan khalayak 

sebagai berikut :  

  Primer  : pengunjung Stasiun Tawang terutama Stakeholder atau wisatawan   

yang jarang datang ke Semarang melalui stasiun Tawang Semarang 

     Sekunder : pengguna sarana stasiun Tawang Semarang 

 

 III.2.2 Demografis 

     Target sasaran adalah dewasa laki –  laki dan perempuan yang masuk dalam 

kategori dewasa awal yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Dengan karakteristik memiliki 

postur tubuh tinggi rata-rata 155-180 cm.  

 

 III.2.3 Psikografis dan Behavioral 

     Target sasaran memiliki kecenderungan untuk: 

1. Memiliki intuisi terhadap menangkap sebuah informasi 

2. Memiliki rasa ingin tau yang lebih  
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3. Kemandirian dalam menyelesaikan masalah dengan mengendalikan diri 

sendiri 

4. Memiliki hobi berwisata 

5. Membutuhkan wisata terjangkau 

 

 

III.3 Strategi Komunikasi  

 III.3.1 Creative Brief  

a) BACKGROUND  

       Stasiun Tawang memiliki keunggulan dimana keunikan bangunannya 

serta sebagai stasiun besar di semarang. Hal ini menjadi magnet bagi 

pengunjung yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini menjadi perhatian pihak 

KAI dimana mereka harus berusaha menjamin pengunjung merasa nyaman 

dalam menggunakan fasilitas stasiun Tawang. Selain mendukung visi misi kota 

Lama juga sebagai pemikat wisatawan yang berkunjung sehingga dengan 

meningkatya jumlah pengunjung setiap tahunnya mampu diikuti dengan 

peningkatan pelayanan dari pihak KAI. 

 

b) OBJECTIVE  

       Memberikan kemudahan bagi pengujung dan membantu untuk 

menemukan solusi dalam mengunjungi stasiun Tawang.  

 

c) TARGET SASARAN  

       Target sasaran adalah dewasa laki –  laki dan perempuan yang masuk 

dalam kategori dewasa awal yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Dengan 

karakteristik memiliki postur tubuh tinggi rata-rata 155-180 cm, serta usia lansia 

yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi di stasiun. 

 

d) INSIGHT  

        Insight yang ingin diberikan kepada khalayak sasaran adalah : 

1. Stasiun Tawang sebagai bangunan bersejarah yang hingga saat ini diharapkan    

  dapat memberi pelayanan yang baik kepada pengunjung dalam fungsinya sebagai 

sarana fasilitas transportasi umum. 
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2. Sebagai aset bangunan cagar budaya yang memiliki sejarah panjang mengenai 

masuknya bangsa barat ke Semarang, sebagai media edukasi bagi warga lokal 

maupun pengunjung. 

3. Memelihara kebudayaan yang ada dengan menambah citra visual sebagai 

pelengkap sarana kebutuhan bagi pengunjung. 

 

   e.  KEY MESSAGE  

      Melestarikan budaya tidak cukup dengan hanya melakukan tahapan 

konservasi saja. Dalam kasus di stasiun tawang, hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana pengunjung dapat nyaman dalam menggunakan fasilitas dengan 

cara memberikan informasi yang jelas sehingga pengunjung tidak mengalami 

kesuasahan dalam mencari informasi. Sekalipun ada alat yang membantu seperti 

pictogram, sign system yang sudah ada disana tetapi efektifitas yang kurang terhadap 

pengunjung menjadi masalah baru yang perlu diatasi. Untuk itu perlu mengerti benar 

bagaimana perancangan yang benar mengenai environmental graphic design 

terhadap pengguna melalui banyak unsur seperti warna typografi budaya 

manusia,dll.  

 

   f.  PRIORITAS  

1. Environmental graphic yang dapat dengan mudah dipahami 

2. Perancangan yang sesuai dengan budaya  

3. Dalam hal percangan environmental graphic yang efektif dalam hubungannya 

dengan pengguna. 

 

   g. REASON TO BELIEVE  

      Stasiun tawang merupakan stasiun besar di Semarang serta identitasnya 

sebagai cagar budaya. Hal ini mempengaruhi banyaknya pengunjung yang datang. 

Bukan hanya sekedar pengunjung sebagai pengguna fasilitas kereta, tetapi 

wisatawan yang datang juga kebanyakn sebagai pecinta budaya serta wisatawan 

asing. Kenyamanan sebagai hal utama yang diperhatikan dalam meningkatkan 

kualitas fasilitas umum, bukan hanya stasiun Tawang saja tetapi fasilitas umum yang 

lainnya. 

 

       h. TONE MANNERS  
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     Gaya visual yang diaplikasikan pada information design adalah dengan gaya 

yang informatif yang inovatif dan mengedukasi dan mengandung unsur – unsur 

budaya dan corak jaman kolonial 

 

II.3.2 Strategi Perancangan 

    III.3.2.1  Materi Perancangan 

    Pada perancangan evironmental graphic design banyak mencakup 

hal-hal sebagai berikut :  

1. Pemahaman Mengenai Kebutuhan Konsumen 

Sebelum merancang sebuah grafis lingkuangn atau environmental graphic 

sebaiknya melihat dahulu sejauh mana kebutuhan konsumen akan adanya 

environmental graphic. Agar dalam penggunaanya sangat efektif. 

2. Informatif  

Informatif bukan hanya sekedar informasi yang lengkap, tetapi bagaimana 

dengan menggunakan desain gamabarn yang sedrhana atau simbol adlam 

penerapannya pada environmental graphic, pengunjung dapat memahami 

maksud dari peracangan tersebut. 

3. Kreatif dan Inovatif 

Gambaran dalam perancangan sebuah environmental graphic dengan 

menggunakan unsur kolonial dengan didesain secara menarik, selain itu 

meskipun memiliki citra di jaman yang lama, desain dengan inovatif 

digambarkan dengan tidak luput dari perkembanagan jaman.  

4. Unsur Environmental Graphic 

Inti dari environmental graphic design adalah unsur dan gaya yang 

menggambarkan budaya kolonial yang dapat ditangkap dan dipahami oleh 

pengunjung. Penyampaian pesan secara kreatif dan inovatif yang didominasi 

elemen ilustrasi akan membuat pemgunjung mudah dalam pemahamannya.  

 

III.3.2.2   Timeline  

 Bulan Target 
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13, 14, 16, 

23,24,27,28 

Maret 2017 

 

 Riset dan Observasi ke PT KAI DAOP 4 

 Riset dan Observasi Ke Stasiun Tawang 

 Wawancara dengan pengurus KAI DAOP dan Kepala 

Stasiun Tawang 

 Stusi Pustaka tentang Environmental Graphic 

 Penyusunan Bab 1-3 

  

        Tabel 3.1 Hasil Analisa Pencapaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


