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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Sampai Tahun 2006 Indonesia telah mempunyai 50 Taman Nasional (Diantoro., 2010). Taman 

Nasional adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dalam sistem zonasi 

yang dimanfaatkan maupun dipakai untuk penelitian, ilmu pengetahuan, rekreasi, pariwisata, 

pendidikan, dan menunjang budidaya. Taman Nasional merupakan salah satu tempat 

konservasi yang memiliki aspek pelestarian dan pemanfaatan sehingga Taman Nasional dapat 

dijadikan pengembangan ekowisata dan minat khusus. Kedua bentuk dari pariwisata tersebut 

adalah ekowisata dan minat khusus dimana sangat prospektif dalam menyelamatkan ekosistem 

hutan menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011). Dalam sebuah 

kawasan Taman Nasional setidak-tidaknya mempunyai tiga zona dimana sesuai peraturan 

pemerintah No. 68 Tahun 1998, yaitu (1) zona inti dimana mempunyai keanekaragaman jenis 

satwa, tumbuhan dan ekosistemnya mewakili sebuah formasi biota tertentu atau setiap unit 

penyusunnya yang menjadi sebuah ciri khas ekosistem Taman Nasional yang masih asli dan 

belum diganggu sama sekali oleh manusia, mempunyai luas yang cukup dimana dapat 

menjamin keberlangsungan hidup jenis mahluk hidup tertentu untuk menunjang pengelolaan 

yang lebih efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami. Sesuai dengan 

kriteria yang ada maka zona ini memiliki sebuah perlindungan ekosistem, pengawetan flora 

dan fauna yang unik dimana habitatnya sensitif terhadap perubahan dan gangguan, untuk 

kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, dan penelitian. (2) zona 

rimba adalah kawasan yang dilindungi dimana didukung oleh upaya pengembangbiakan dari 

segala zenis satwa liar, memiliki ekosistem dan keanekaragaman jenis yang dapat menyangga 

pelestarian zona inti maupun zona pemanfaatan serta tempat hidup bagi satwa migran. Fungsi 

dari zona rimba adalah untuk pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam maupun 

lingkungan dengan tujuan penelitian, wisata terbatas, pendidikan konservasi, habitat sebuah 

satwa migran, dan untuk menunjang budidaya serta mendukung zona inti. (3) zona 

pemanfaatan mempunyai sebuah daya tarik alam berupa tumbuh-tumbuhan, satwa-satwa, serta 

formasi ekosistem yang geologinya indah dan menarik, mempunyai daerah yang cukup untuk 

jaminan kelestarian maupun potensi dan daya tarik yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata 

dan rekreasi alam. Kondisi lingkungan yang sangat mendukung dan pemanfaatan jasa 

lingkungan yang baik. Pengambangan dalam ranah pariwisata alam, penelitian lebih lanjut dan 
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pendidikan kedepan, merupakan sebuah lokasi dimana dapat dimanfaatkan bagi jasa dan 

prasarana untuk jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, pendidikan, jasa lingkungan, 

sebuah penelitian dan pengembangan yang menunjang budidaya. Pada Tahun-an gajah menjadi 

sebuah permasalahan dimata masyarakat dan pihak-pihak terkait maupun pemerintah 

dikarenakan adanya beberapa konflik antara manusia dan satwa. Untuk mengurangi terjadinya 

sebuah konflik antara manusia dengan satwa tersebut maka didirikan sebuah pusat pelatihan 

gajah pada tanggal 27 Agustus 1985 dengan lokasi yang berada di Lampung tepatnya Taman 

Nasional Way Kambas. Provinsi Lampung merupakan tempat yang baik untuk tujuan wisata 

dengan kondisi alam yang baik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata 

suatu daerah. Salah satu yang memiliki potensi besar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten 

Lampung Timur. Lampung memiliki dua Taman Nasional yaitu Way Kambas dan Bukit 

Barisan Selatan dimana sudah ditetapkan oleh keputusan Mentri Kehutanan No. 670/Kpts-

II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Taman Nasional Way Kambas memiliki luas kurang lebih 

125,631,31 ha. Letak 40 derajat 37’ – 50 derajat 16’ lintang selatan dan antara 105 derajat 33’ 

– 105 derajat 54’ bujur timur. Berada dibagian tenggara pulau sumatera di Provinsi Lampung. 

Pelestarian sebuah alam Taman Nasional Way Kambas berawal sejak Tahun 1936 oleh 

Resident Lampung Mr, Rookmaker dan disusul bersama surat keputusan Gubernur Belanda 

pada tanggal 26 Januari 1937 Stbl 1937 Nomor 38. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri 

Kehutanan Nomor 144/Kpts.II/1991 tanggal 13 Maret 1991 dinyatakan sebagai Taman 

Nasional Way Kambas. Jarak Kecamatan Labuhan Ratu dengan Pintu Masuk (plang ijo) yaitu 

kurang lebih 5 km. Dalam hal topografi, Taman Nasional Way Kambas memiliki aksesbilitas 

yang cukup tinggi dan mudah dijangkau keberadaannya. Letaknya yang strategis dan dataran 

sekitar yang tidak bergelombang membuat Taman Nasional Way Kambas mudah untuk diakses 

oleh wisatawan. Dalam kondisi hidrologi keadaan suatu lokasi dapat di kaji melalui Daerah 

Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan sebuah areal yang dialiri aliran air melalui sungai induk 

(utama) dan anak-anaknya, menurut I Gede Sugiyanta (2003:70). Dalam pengelolaan aliran 

sungai, Taman Nasional Way Kambas dibagi menjadi dua kelompok DAS yaitu, DAS 

Abarkambas dan DAS Way Seputih. Sungai-sungai yang mengalir disekitarnya beraliran 

lambat dan bentuk meander. Hal tersebut dapat kemungkinan karena perbedaan ketinggian 

antara laut dan daratan yang rendah. Berdasarkan sebuah analisa Badan Pertahanan Nasional 

(BPN) diketahui aliran sungai dan rawa-rawa yang ada didalam Taman Nasional Way Kambas 

memiliki luas sekitar 4500 ha. Potensi wisata yang berada di zona pemanfaatan dimana terdapat 

pengelolaan satwa liar, ekosistem hutan dataran yang rendah, ekosistem rawa, dan ekosistem 

mangruf. Luas dari zona pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas yaitu 7.133,293 ha 
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(5,7%). Zona pemanfaatan merupakan tempat rekreasi bagi para wisatawan dimana memiliki 

potensi wisata yang memiliki sifat panorama alam, potensi yang bersifat sosial dan budaya. 

Potensi yang bersifat panorama alam adalah Pusat Konservasi Gajah (PKG), Suaka Rhino 

Sumatera (SRS), Way Kanan Resort, Pantai Kuala Kambas, Resort Totoprojo, Flora dan Fauna 

Taman Nasional Way Kambas. Potensi wisata yang memiliki sifat sosial dan budaya adalah 

Pertunjukan Kesenian, Kerajinan Tangan, Rumah Adat Lampung. 

Taman Nasional Way Kambas merupakan sebuah kawasan dimana lingkungannya sesuai 

dengan habitat yang asli dan kondisi yang sangat dijaga oleh pemerintah. Didalam sebuah 

Taman Nasional Way Kambas terdapat tiga bagian zona yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah No. 68 Tahun 1998 dimana terdapat zona pemanfaatan yang didalamnya memiliki 

tempat berpotensi wisata untuk para masyarakat dengan wisata bersifat panorama alam ada 

enam jenis dan bersifat sosial budaya yang memiliki tiga jenis. Terdapat zona rimba yang 

merupakan hutan lepas namun dalam pengembangbiakan yang dibantu oleh manusia dan 

wisatawan dapat masuk untuk tujuan tertentu, zona inti merupakan hutan lepas dengan 

pengembangbiakan yang terjadi secara alaminya tanpa campur tangan manusia dimana 

merupakan kawasan yang tidak bisa dimasuki sembarangan karena manusia pada umumnya 

merupakan mahluk yang merusak alam sehingga hanya orang khusus saja atau yang 

mendapatkan izin khusus yang dapat masuk kedalamnya. Karena Taman Nasional Way 

Kambas merupakan taman yang memiliki alam lindung yang sangat luas dimana memiliki tiga 

zona yang berbeda maka setiap zona tersebut memerlukan sign system sebagai tanda yang 

membantu para wisatawan didalamnya. Sign system merupakan sistem penandaan yang 

disesuaikan dengan kebudayaan daerahnya, merupakan petunjuk yang memberikan sebuah 

informasi bagi para masyarakat, penyampaian informasi yang singkat bagi para masyarakat, 

norma-norma maupun aturan-aturan yang diakui untuk para masyarakat ditempat tertentu. 

Tampilan dari dalam sign system biasanya terdapat simbol-simbol, ikon-ikon maupun indeks 

yang mewakili sebuah arti atau pesan tertentu yang sudah disepakati oleh sebuah kebijakan. 

Akhirnya hal tersebut membuat suatu budaya yang baru bagi para masyarakat sehingga seluruh 

manusia masuk dalam kategori ‘mahluk budaya’. Kesatuan simbol-simbol dan gagasan yang 

sudah ditetapkan manusia ini menjadi sebuah budaya sehingga manusia dapat disebut sebagai 

homo symbolicum. Symbol berasal dari sebuah kata Yunani, yaitu symbolos yang mengartikan 

sebuah tanda atau suatu ciri yang memberikan pesan kepada seseorang. Pada dasarnya manusia 

tidak lepas dari sign system sesederhana apapun bentuknya. Sign system dapat ditemukan 

dibeberapa kawasan yang penuh masyarakat seperti perkotaan namun perlu diterapkan di 
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Taman Nasional. Dengan adanya sign system didalam Taman Nasional Way Kambas, dapat 

membantu banyak wisatawan didalamnya (Aristantie., 2011). 

Ada hal yang kurang baik dari survei yang Taman Nasional mengenai informasi yang baik dan 

terstruktur. didapatkan didalam Taman Nasional Way Kambas yaitu buruknya sign system 

yang ada didalam Taman Nasional Way Kambas dan karakter maupun jenis sign system yang 

kurang memiliki tematik yang kuat maupun tidak ekologis. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana memberikan sign system yang baik dalam segala aspek didalam Taman Nasional ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari perancangan sign system didalam Taman Nasional adalah untuk membantu 

wisatawan didalam Taman Nasional agar mengerti lokasi tertentu, pengenalan wilayah, 

maupun aturan-aturan yang ada didalamnya. 

Manfaat dari sign system didalam Taman Nasional adalah agar para wisatawan yang ada 

didalam taman tidak kehilangan arah dan kebingungan karena luasnya wilayah Taman 

Nasional tersebut. 

Khusus masyarakat lewat sign system yang dirancang dapat membuat para masyarakat lebih 

terarah dengan baik dan aman. Khusus institusi lewat sign system yang dirancang dapat 

memberikan sebuah informasi yang lebih baik sehingga kegiatan yang dilakukan dimana 

berhubungan dengan satwa maupun flora dan fauna dapat berjalan dengan lancar. Khusus diri 

sendiri sebagai perancang dapat memberikan sign system yang lebih baik dan lebih berkarakter 

sehingga dapat membantu wisatawan. 

1.4 Metodologi Perancangan 

User research yang dilakukan diawal menggunakan observasi online (primer). Observasi 

online dilakukan karena banyaknya informasi yang cukup lengkap dengan pembaharuan 

informasi terus menerus sehingga cukup untuk melengkapi data yang sedang disusun. 

Taman Nasional merupakan tempat yang sangat luas dengan berbagai macam habitat asli 

dimana sama seperti hutan lepas sehingga pengunjung yang datang ke Taman Nasional rata-

rata pecinta alam dan petualang. 

Insight yang didapatkan ‘informatif’ menjadi sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan 

sign system yang akan dirancang. Menjadi sebuah inti utama dari apa yang wisatawan 

butuhkan. 

Konsep yang akan dikerjakan adalah membangun sebuah sign system yang berkarakter, ramah 

lingkungan dan memiliki fungsional yang tepat dalam keadaan didalamnya.  
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1.5 Skema Perancangan 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

1.6.6 Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. 

Pasar merupakan sebuah tempat untuk berjualan dimana terdapat transaksi antara 

penjual dan pembeli secara langsung. Disana terdapat beraneka ragam barang yang 

dijual dari kebutuhan pokok hingga peralatan lainnya. Pasar biasanya ramai 

pengunjungnya dengan kesan yang padat. Karena disana sangat ramai, pembeli dan 

penjual sangat aktif dalam berinteraksi langsung maka pasar dapat berfungsi sebagai 

sosial dan budaya. Karena terlalu ramai dan cukup luasnya sebuah pasar tradisional 

maka membuat para pembeli kesulitan untuk mencari lokasi dan barang yang mereka 

butuhkan. Minimnya signage (tanda) membuat pembeli juga kurang nyaman karena 

minimnya informasi didalam. Salah satu permasalahan di Pasar Legi Kotagede 

Yogyakarta adalah minimnya signage atau petanda yang yang menunjukan arah ke 

tempat lapak pedagang sehingga membuat para pembeli baru menjadi tidak nyaman 

untuk berkunjung kembali ke Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. Sign system adalah 

sebuah sistem penandaan yang disesuaikan dengan kebudayaan asli sekitarnya, selain 

sebagai petunjuk, penamaan, penyampaian informasi singkat, dapat juga berupa aturan-

aturan maupun norma-norma yang digunakan dan dipercayai pada tempat tertentu 

dimana masyarakatnya dapat mengerti. Perancangan sign system di Pasar Legi 

Kotagede Yogyakarta menggunakan sebuah ornamen yang terdapat didalam sebuah 

petunjuk tempat. Ornamen yang peneliti gunakan adalah ornamen Lung-lungan 

(Andrijanto., 2018). 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sign system yang diterapkan didalam Pasar 

Legi Kotagede Yogyakarta dapat membantu banyak untuk para pembeli dan penjual 

sehingga apa yang dibutuhkan oleh setiap orang didalamnya dapat berjalan dengan 

baik. 

 

1.6.7 Kampus Syahdan Binus Univercity. 

Kampus merupakan suatu daerah tertutup yang merupakan gedung sebagaimana 

menjadi bagian dari universitas. Kampus merupakan sebuah tempat untuk para 

mahasiswa dan mahasiswi belajar lebih lanjut sebelum melanjutkan ke jenjang karir. 

Karena memiliki jumlah orang yang begitu besar maka kampus harus memiliki fasilitas 

senyaman mungkin dan informasi yang baik. Sign system sangat penting didalam 

sebuah kampus untuk memberikan informasi yang jelas bagi para dosen, mahasiswa 

maupun tamu yanag ada didalamnya. Minimnya petunjuk (signage) di Kampus 
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Syahdan sering kali menjadi sebuah permasalahan dan mengganggu aktivitas 

mahasiswa dan mahasiswi disana dalam menemukan tata letak ruangan didalam gedung 

tersebut. Dalam hal kegiatan belajar dan mengajar merupakan salah satu kegiatan yang 

ada disana namun tidak hanya kalangan mahasiswa dan mahasiswi maupun dosen saja 

tetapi adanya tamu maupun pengunjung yang lainnya sebagai pengguna insidential. 

Masalah paling umum dalam mencari ruangan yang mereka tuju sementara bertanya 

kepada orang lain yang berada disekitarnya. Perancangan sebuah sign system yang 

komunikatif, terpadu, aplikatif, dan efektif merupakan sebuah solusi yang dipandang 

baik untuk permasalahan tersebut (Kartika., 2010). 

Dapat disimpulkan dengan adanya sebuah sign system yang diterapkan didalam 

Kampus Syahdan dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi maupun para dosen 

beserta tamu yang ada didalamnya untuk mengetahui lokasi dan informasi jauh lebih 

baik.  


