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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis Data Riset Khalayak 

Analisis data riset khalayak yang diambil didalam Taman Nasional Way Kambas adalah para 

wisatawan yang aktif baik lokal maupun asing. Wisatawan yang ada didalam Taman Nasional 

pada umumnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk menikmati dan meneliti satwa-satwa berikut flora & fauna yang ada didalam 

Taman Nasional. Ada tiga zona didalam Taman Nasional Way Kambas, salah satunya zona 

pemanfaatan dimana adanya pusat konservasi gajah dan Way Kanan resort namun tetap ada 

satwa liar maupun flora dan fauna yang dapat ditemukan secara lepas didalamnya. Berikut 

didalam zona pemanfaatan terdapat perlindungan badak yang dijaga sekitar 100 hektar dengan 

pagar listrik dimana merupakan wilayah yang sangat dijaga khusus dikarenakan jumlahnya 

yang sangat terancam punah. Untuk zona rimba di Taman Nasional Way Kambas merupakan 

zona yang lebih alam dan lebih dalam dibandingkan dengan zona pemanfaatan. Zona rimba di 

Taman Nasional Way Kambas mengelilingi zona inti sehingga seluruh Taman Nasional Way 

Kambas dikelilingi oleh zona rimba dimana berbatasan langsung dengan laut Jawa sepanjang 

75 km dan 37 desa. Zona inti merupakan zona yang dilindungi dengan keperluan observasi 

alam, riset, dan penelitian. Didalam zona inti terdapat hutan lepas tanpa jalan setapak untuk 

para wisatawan sehingga jalan yang dilalui benar-benar hutan dan harus dituntun oleh penjaga 

hutan didalam agar tidak salah dalam bertindak atau membahayakan diri sendiri. Wisatawan 

memungkinkan untuk masuk dalam melakukan pengamatan maupun observasi alam didalam 

setiap zona yang ada. Namun khusus zona inti dan rimba harus ada sebuah izin dari kepala 

balai karena merupakan sebuah zona yang alami dan sangat dilindungi sehingga tidak 

sembarangan wisatawan yang tidak berkepentingan dapat masuk kedalamnya. Masing-masing 

dari zona tersebut memiliki keluasan yang cukup luas dikarenakan untuk mencakup satwa-

satwa dan flora fauna didalamnya. Zona pemanfaatan merupakan zona terkecil dimana hanya 

mencakup 5,7 persen dari seluruh wilayah yang ada di Taman Nasional Way Kambas. Karena 

begitu aktifnya wisatawan didalam Taman Nasional Way Kambas dalam melakukan aktivitas 

di wilayah hutan yang cukup luas, maka perlu adanya petanda yang baik dan jelas untuk para 

wisatawan. Petanda yang diberikan haruslah informatif dan dapat dengan mudah dilihat 

maupun dipahami oleh para wisatawan baik lokal maupun asing. 
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3.2 Khalayak Sasaran 

Sesi Geografis  - Letak 40 derajat 37’ – 50 derajat 16’ lintang selatan dan antara 105 

derajat 33’ – 105 derajat 54’ bujur timur. Taman Nasional Way Kambas (zona pemanfaatan, 

zona rimba & zona inti), Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. 

Sesi Demografis - (26 -35 tahun dewasa awal usia) & (36-45 tahun dewasa akhir usia) 

dimana lingkup umur yang sedang aktif bekerja dan masuk dalam kategori profesional. Dewasa 

akan lebih intens dalam bekerja dan lebih kompleks sehingga membutuhkan sebuah 

kelengkapan yang lebih baik. 

Profesi   - Wisatawan, merupakan orang yang bersentuhan dengan lingkungan 

secara langsung. Mereka menyukai dan mencintai pekerjaan mereka sebagai pengamat & 

pengangum alam. 

SES   - A, B, C, dikarenakan wisatawan maupun peneliti memiliki SES yang 

beranekaragam namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mengamati dan mempelajari 

lingkungan sekitar. 

3.3 Strategi Media 

Media yang akan digunakan merupakan sebuah signage (petanda) yang bersifat ekologis 

namun memiliki jenis warna dan bentuk yang tidak asing dan tidak terlalu kontras bagi 

lingkungan satwa dimana hal asing tersebut dapat dirusak oleh gajah dan mengganggu satwa 

liar yang lainnya. Signage yang dirancang menggunakan sebuah bahan yang ramah lingkungan 

dimana tidak mengganggu satwa maupun flora fauna disekitarnya, menggunakan bahan yang 

tahan dalam kondisi apapun dan jenis cuaca apapun. Kayu merupakan bahan dasar yang dapat 

dibentuk dengan mudah dengan sifat yang ekologis dan cocok untuk sebuah bahan dasar 

signage di lingkungan Taman Nasional Way Kambas. Kayu yang dapat digunakan dan mudah 

untuk didapatkan adalah kayu jati yang merupakan jenis kayu yang sangat umum di Indonesia 

dimana biasanya dibuat untuk furniture, bangunan, mebel dan lainnya. Pohon jati sendiri 

memiliki kekuatan yang sangat baik dimana pohon jati memiliki ukuran yang besar dengan 

ketinggian sekitar 40-45 meter dengan diameter sekitar 1,8-2,4 meter, usianya bisa lebih dari 

80 tahun. Kayu jati terdapat tiga jenis jati yaitu kayu jati rakyat, kayu jati emas, dan kayu jati 

perhutani. Kayu jati perhutani merupakan kayu jati terbaik dengan pori-pori yang kecil, tekstur 

yang cantik dan anti dengan rayap atau satwa yang lain yang memakan pohon dikarenakan 

kerasnya kayu tersebut. Dengan sifat yang ekologis sign system yang dirancang dapat 
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memberikan efek alami bagi lingkungan didalamnya maupun tidak merusak pemandangan 

alam bagi para wisatawan yang ada didalamnya termasuk tidak mengganggu satwa, flora fauna 

didalamnya termasuk sign system itu sendiri. Jenis signage khusus didaerah zona pemanfaatan 

memiliki jenis safety sign, wayfinding sign, dan traffic sign. Signage di zona pemanfaatan 

tersebut harus dapat memiliki fungsi yang menunjukan fasilitas didalam zona pemanfaatan 

seperti pusat konservasi gajah, Way Kanan resort, dan zona khusus perlindungan badak 

sumatera. Didalam zona pemanfaatan dan zona rimba yang masih terdapat jalan untuk para 

wisatawan lewat, signage dapat diletakan dipinggir jalan dengan posisi yang dapat dilihat dua 

arah. Bentuk dasar signage untuk zona pemanfaatan dibagian rute akan berbentuk silinder 

panjang dimana akan dipasang secara vertikal dengan ketinggian 3,5m diatas permukaan tanah 

dan 1m dibawah permukaan tanah sebagai pondasi berbalut beton 1 x 1m, diameter dari 

tiangnya adalah 30cm, media signage nya berbentuk persegi panjang ukuran 100cm x 50cm 

landscape. Signage yang akan dirancang memiliki jenis signage dua muka sehingga dapat 

dilihat dari keluar masuk wilayah. signage dirancang untuk diletakan disekitar rute zona 

pemanfaatan sehingga dapat dilihat oleh wisatawan yang ada didalamnya. Didalam zona 

pemanfaatan, ada sebuah perancangan signage untuk fasilitas yang ada didalam zona seperti 

toilet, resort, pondokan, kantor dsb. Jenis signage yang akan diterapkan didalam zona 

pemanfaatan maupun rimba adalah safety sign, traffic sign, dan wayfinding sign. Untuk zona 

rimba merupakan zona yang masih terdapat rute untuk petugas namun terdapat hutan lepas 

yang sangat luas dikarenakan seluruh Taman Nasional Way Kambas dikelilingi oleh zona 

rimba. Zona inti wilayahnya terbilang ekstrim dikarenakan tidak ada jalan setapak didalamnya 

sehingga memerlukan pengetahuan yang baik di kawasan tersebut, maka dari itu zona rimba 

dan zona inti memerlukan sebuah signage yang dapat membantu wisatawan dimana diletakan 

didalam hutan dengan peletakan di wilayah yang sedikit terbuka. Untuk bentuk signage yang 

akan diterapkan didalam hutan zona rimba dan zona inti memiliki bentuk yang sama dengan 

signage yang dirancang di rute zona pemanfaatan. Signage yang akan dirancang didalam zona 

inti adalah jenis safety sign dan wayfinding sign. Pembeda dari signage di setiap zona adalah 

adanya tanda yang melingkar berbentuk garis di tiang signage. Khusus zona pemanfaatan 

memiliki tanda garis yang berwarna hijau, khusus zona rimba memiliki tanda garis yang 

berwarna kuning, dan khusus zona inti menggunakan tanda garis yang memiliki warna merah. 

Ikon dan simbol menjadi sebuah media yang akan diterapkan didalam signage dikarenakan 

ikon dan simbol menjadi sebuah petanda yang mewakili hal yang dituju, disepakati oleh setiap 

orang, bentuk dan karakteristik dapat diwakilkan oleh ikon dan simbol. Tipografi yang 

digunakan adalah gotham black dimana memiliki karakter yang sederhana, mudah dibaca, dan 
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tegas sehingga dapat menjadi sebuah informasi tertulis yang dapat berfungsi dengan maksimal. 

Alasan menggunakan black font dari seri gotham dikarenakan memiliki seri paling tebal dan 

penuh sehingga dapat memberikan ketegasan kepada para wisatawan yang membacanya. 

Tipografi akan dipakai didalam sebuah media untuk melengkapi ikon dan simbol. Bahasa 

Indonesia digunakan agar dapat berfungsi bagi wisatawan lokal. 

Contoh Gotham Black :  

Jenis media yang akan dirancang adalah sign system sebagai media utama lalu map dan maket 

sebagai media pendukung. Media tersebut akan mendukung sebuah tujuan yang akan dirancang 

oleh perancang dalam membantu para wisatawan dalam mendapatkan sebuah arahan dan 

informasi didalam Taman Nasional Way Kambas. berikut media sign system yang akan 

dirancang dengan bagian-bagiannya : 

Media signage yang dibutuhkan didalam zona pemanfaatan 

1. signage rute kendaraan 

2. signage rute pejalan kaki 

3. signage cabang rute 

4. signage resort 

5. signage kantor wilayah 

6. signage pusat konservasi gajah 

7. signage larangan buang sampah sembarangan 

8. signage toilet 

9. signage rest area 

10. signage jual pakan gajah 

11. signage peringatan sumatran rhino sanctuary 

12. signage dilarang berburu 

13. signage dilarang tebang pohon 

14. signage dilarang memancing 

15. signage kawasan satwa 

16. signage awas ada buaya 

17. signage hati-hati ada gajah 

18. signage awas ada harimau 

19. signage hati-hati ada babi hutan 

20. signage awas ada beruang 
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21. signage MAP 

Media signage yang dibutuhkan didalam zona rimba : 

1. signage rute kendaraan 

2. signage rute pejalan kaki 

3. signage cabang rute 

4. signage kantor wilayah 

5. signage laut Jawa 

6. signage larangan buang sampah sembarangan 

7. signage dilarang menebang pohon 

8. signage dilarang memancing 

9. signage dilarang berburu 

10. signage kawasan satwa 

11. signage awas ada buaya 

12. signage hati-hati ada gajah 

13. signage awas ada harimau 

14. signage hati-hati ada babi hutan 

15. signage awas ada beruang 

16. signage MAP 

Media signage yang dibutuhkan didalam zona inti : 

1. signage kawasan satwa 

2. signage dilarang berburu 

3. signage dilarang menebang pohon 

4. signage larangan buang sampah sembarangan 

5. signage dilarang memancing 

6. signage hati-hati 

7. signage jaga jarak dengan satwa 

8. signage keluar zona inti 

9. signage menuju kantor terdekat (perwilayah) 

10. signage awas ada buaya 

11. signage hati-hati ada gajah 

12. signage awas ada harimau 

13. signage hati-hati ada babi hutan 
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14. signage awas ada beruang 

15. signage MAP 

Material yang akan digunakan didalam sign system menggunakan sebuah material yang 

ekologis dan kuat terhadap keadaan apapun. Jenis material utama yang akan digunakan didalam 

sebuah signage adalah kayu jati perhutani. Sedangkan dibagian pondasi akan menggunakan 

sebuah beton yang melapisi kayu jati perhutani yang terletak sedalam 1 meter dibawah 

permukaan tanah. Penggunaan semen sebagai pondasi didalam tanah memiliki kekuatan yang 

baik sehingga signage selalu kokoh. 

Bentuk dan fungsi dari signage beranekaragam sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Berikut bentuk dari masing-masing signage : 

 

Signage diatas memiliki fungsi sebagai signage rute bagi kendaraan dengan posisi yang 

diletakan setiap 500 meter dalam perjalanan rute didalam Taman Nasional Way Kambas. 

bentuk dasarnya tinggi dimana dapat dilihat dari kejauhan dan sudut media signage dirancang 

miring menghadap ke pengendara lebih baik. Simbol untuk zona pemanfaatan adalah hijau 

dimana tertera pada tiang, sedangkan rimba memiliki warna kuning. Di zona inti tidak ada rute 

aktif kendaraan sehingga tidak dibutuhkan. Signage diatas sangat kokoh dikarenakan memiliki 
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pondasi yang sangat baik yaitu menggunakan beton berukuran 1m kubik yang membalut tiang 

signage. 

 

Signage diatas memiliki fungsi sebagai petunjuk yang bercabang dimana memiliki dua muka 

dengan dua informasi sekaligus. Signage diatas dapat diletakan di persimpangan zona 

pemanfaatan dimana terdapat resort, kantor disebelah kiri dan Sumatran Rhino Sanctuary 

disebelah kanan. Bentuk dasar dari signage hampir mirip dengan signage rute, hanya yang 

membedakan adalah signage diatas memiliki dua muka. Simbol yang dimiliki zona 

pemanfaatan adalah hijau, sedangkan zona rimba adalah kuning. Signage diatas tidak terdapat 

di zona inti karena tidak diperlukan. Pondasi yang dimiliki signage diatas memiliki pondasi 

yang sangat kokoh sama seperti signage rute. 
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Signage diatas adalah signage resort dimana memiliki visual seperti rumah. Signage tersebut 

berfungsi sebagai penandaan wilayah resort. Peletakan hanya ada di zona pemanfaatan. bentuk 

seperti rumah memberikan kesan kenyamanan dan perlindungan bagi para wisatawan 

didalamnya. Media signage berbentuk luas dimana memberikan kesan yang luas sehingga 

dapat dilihat dari kejauhan. Letak dari signage resort akan diletakan didepan resort itu sendiri. 
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Signage diatas merupakan signage yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk toilet, 

peringatan dilarang buang sampah sembarangan di zona pemanfaatan dan signage bagi pejalan 

kaki di seluruh Taman Nasional Way Kambas. Media signage nya berukuran yaitu 50cm x 

50cm dimana cukup jelas bagi para wisatawan didalamnya dalam mencari petunjuk. Fisik dari 

signage diatas merupakan yang terkecil namun paling banyak dipakai oleh wisatawan. 
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Signage diatas adalah signage MAP dimana terdapat disetiap zona. Bentuknya landscape 

dengan media yang paling luas memiliki isi MAP sehingga para wisatawan didalamnya dapat 

melihat dengan jelas wilayah Taman Nasional Way Kambas dan keberadaan mereka. Letak 

dari signage MAP akan diletakan di setiap enterance zona ke zona atau di pinggiran zona. 
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Signage diatas merupakan signage yang direkatkan di tembok. Fungsinya untuk menunjukan 

toilet pria dan wanita. Bentuknya sederhana namun memiliki visual yang tegas sehingga dapat 

dilihat oleh wisatawan yang membutuhkan toilet lebih baik. 



23 
 

 

Signage diatas merupakan signage kantor dimana memiliki bentuk dasar yang kotak seperti 

kantor pada umumnya. Bentuknya hampir mirip dengan signage resort namun berbeda atap. 

Kesan yang diberikan adalah tegas sehingga para wisatawan yang ada didalamnya dapat 

melihat dengan jelas. Media signage juga luas sehingga dapat dilihat dari kejauhan. Letaknya 

akan diletakan di depan kantor perwilayah. Jumlah yang akan dipakai hanya berjumlah tiga 

yaitu untuk SPTN I Way Kanan, SPTN II Bungur, dan SPTN III Kuala Penet. 
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Signage diatas merupakan signage khusus peringatan satwa dan masuk dalam kategori safety 

sign. Signage diatas terdapat di semua zona. Untuk zona pemanfaatan memiliki tanda hijau di 

kakinya, zona rimba memiliki tanda berwarna kuning di kakinya, dan untuk zona inti memiliki 

tanda warna merah di kakinya. Peletakan signage diatas akan diletakan didalam hutan dengan 

space yang cukup terbuka dan di wilayah terbuka. 
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Signage diatas merupakan sebuah signage yang memberikan peringatan untuk tidak melakukan 

hal yang merugikan Taman Nasional Way Kambas. Signage diatas memiliki bentuk lingkaran 

untuk media signage nya. Bentuk dari signage diatas berbeda dari pada umumnya bertujuan 

untuk memperjelas kepada para wisatawan maupun orang yang masuk kedalamnya agar tidak 

melakukan hal yang melanggar didalam Taman Nasional Way Kambas. 
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Signage diatas merupakan sebuah signage yang berfungsi untuk menjelaskan wilayah khusus 

seperti Pusat Konservasi Gajah dan Wilayah Sumatran Rhino Sanctuary. Bentuk dari signage 

diatas berbentuk landscape dimana memiliki space tipografi yang lebih baik sebagai penjelas 

dari signage. Media signage yang terdapat diatas cukup luas sehingga dapat dilihat dari 

kejauhan. 
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Signage diatas merupakan signage yang menandakan wilayah satwa dan memberikan 

peringatan untuk hati-hati termasuk signage dari laut Jawa. Bentuk media signage diatas 

berbentuk landscape. Signage diatas dapat ditemukan di setiap zona namun khusus signage 

hati-hati berada di zona inti dan signage laut Jawa hanya ada di zona rimba. 
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Signage diatas merupakan signage yang hanya terdapat di zona pemanfaatan dimana memiliki 

fungsi untuk menunjukan tempat istirahat dan jual pakan gajah. Bentuk media signage diatas 

berbentuk kotak 1 x 1m dimana media yang luas. 
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Terdapat maping didalam Taman Nasional Way Kambas yang memberikan sebuah informasi 

bahwa banyak signage yang akan terpasang di wilayah Taman Nasional Way Kambas dimana 

signage tersebut akan membentuk sebuah sign system. Didalam zona pemanfaatan merupakan 

zona yang paling lengkap mendapatkan sebuah signage dikarenakan wilayahnya yang lebih 

bebas dan terdapat banyak wisatawan didalamnya. Sedangkan zona rimba dan zona inti 

merupakan zona yang mendapatkan beberapa jenis signage sesuai dengan kebutuhannya. 

Peletakan signage disesuaikan dengan sekitarnya dimana harus memiliki penampakan yang 

jelas dan dapat ditemui dengan mudah. Signage yang terpasang didalam Taman Nasional Way 

Kambas harus memberikan sebuah petunjuk, keamanan, dan peringatan kepada para wisatawan 

yang ada didalamnya. 

3.4 Budget 

Dana dari perancangan akan didanai oleh pihak Taman Nasional Way Kambas.  

Lahan izin pasang : Rp40.000.000,00 +/- 

Perawatan  : Rp50.000.000,00 / hari 

Jasa pekerja  : Rp10.000.000,00 / orang 
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Jati Perhutani  : Rp20.000.000,00 / glondong 

Perancangan  : Rp1.000.000.000,00 / proyek 

3.5 Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang akan diterapkan didalam sign system untuk para wisatawan didalam 

Taman Nasional Way Kambas adalah strategi komunikasi yang dilakukan secara visual 

maupun tertulis dimana diletakan didalam media signage. Visual yang akan diterapkan berupa 

ikon dan simbol dimana ikon dan simbol mewakili sebuah objek yang dituju dan dapat 

disepakati oleh wisatawan. Tipografi merupakan media tertulis yang akan digunakan didalam 

media signage dengan tujuan untuk memberikan sebuah komunikasi yang lebih informatif dan 

lengkap kepada wisatawan yang ada didalam Taman Nasional Way Kambas. 

1. Kapan sign system TNWK akan selesai dirancang ? 

Sign system akan selesai dirancang saat mendapatkan bahan dasar yaitu kayu jati 

perhutani lalu diolah dengan baik dimana memakan waktu sekitar 2 bulan untuk 

penyelesaiannya, visual yang terdapat didalam sign system dapat diselesaikan dalam 

waktu sebulan, pemasangan sign system membutuhkan waktu sebulan. Perkiraan total 

dari perancangan sign system di Taman Nasional Way Kambas sekitar 4 bulan. 

2. Apa yang membuat perancang merancang sebuah sign system di TNWK ? 

Perancang melihat bahwa didalam Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki sign 

system sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan bagi para wisatawan didalamnya. 

Taman Nasional Way Kambas sangat luas dengan 125.000 hektar penuh dengan hutan, 

sign system akan sangat membantu wisatawan didalamnya sehingga tidak kehilangan 

arah dan informasi. Didalam Taman Nasional Way Kambas tidak ada signal untuk 

internet sehingga perlu sebuah sign system didalamnya. 

3. Siapa saja yang membutuhkan sign system didalam TNWK ? 

Sign system yang ada didalam Taman Nasional Way Kambas sangat dibutuhkan oleh 

setiap pengunjung yang masuk kedalamnya terutama para wisatawan lokal maupun 

asing yang memiliki keperluan lebih dalam di setiap zona, peneliti maupun pihak 

Taman Nasional Way Kambas pun sangat membutuhkan sebuah sign system. Polisi 

hutan pernah memasang sebuah sign system didalam namun rusak dan sudah dilepas 

sehingga perlu adanya sign system baru yang lebih baik. Targetnya adalah wisatawan 

lokal maupun asing yang aktif di umur 26-35 sebagai dewasa awal dan 36-45 sebagai 
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dewasa akhir yang sedang aktif dan produktif dalam bekerja. SES pekerja yaitu A,B,C 

dimana mencakup wisatawan yang beranekaragam status ekonominya. 

4. Dimana sign system akan diletakkan ? 

Sign system yang dirancang di rute zona pemanfaatan dan zona rimba akan diletakan di 

sekitar rute dimana membantu setiap wisatawan yang masuk kedalamnya. Khusus sign 

system yang didalam hutan zona rimba dan zona inti akan diletakan di dalam hutan 

yang sedikit terbuka sehingga lebih terlihat dan aman untuk alam disekitarnya. 

5. Kenapa menggunakan sebuah simbol maupun ikon didalam sign system ? 

Simbol merupakan sebuah bentuk yang disepakati oleh bersama sehingga masyarakat 

sekitar memahami petanda yang dirancang. Perancangan sign system didalam Taman 

Nasional Way Kambas memerlukan sebuah simbol didalam sebuah media signage yang 

membuat masyarakat paham akan bentuk yang telah disepakati dimana sudah menjadi 

petanda yang bersifat umum seperti wc, dilarang membuang sampah dan sebagainya. 

Sedangkan ikon merupakan sebuah bentuk yang menyerupai aslinya atau mengambil 

sebuah ciri-ciri dari bentuk aslinya. Perancangan didalam Taman Nasional Way 

Kambas memerlukan sebuah ikon didalam media signage agar wisatawan yang ada 

didalam Taman Nasional dapat dengan mudah objek dan pesan apa yang disampaikan. 

6. Bagaimana cara mengarahkan wisatawan melalui sign system didalam TNWK ? 

Memberikan sebuah sign system yang dapat membantu, menolong dan mengarahkan 

para wisatawan lokal maupun asing dengan baik caranya melalui tata letak yang tepat 

seperti di rute harus diletakan di sekitaran rute dimana tidak terganggu oleh pohon 

maupun sebaliknya. Memberikan sebuah media signage yang dapat dilihat dari 

berbagai arah seperti perancangan media signage didalam hutan zona inti. Memberikan 

sebuah simbol yang jelas dan tegas untuk tempat umum seperti toilet, rest area dan 

sebagainya. Memberikan sebuah ikon yang jelas dan tegas dimana memiliki pesan yang 

membantu wisatawan untuk mengenali prilaku, aturan dan keselamatan didalam Taman 

Nasional Way Kambas. 

  


