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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

Sign system yang dirancang ada sebelas jenis signage tertanam dan satu jenis signage khusus 

toilet yang dirancang menempel di tembok. Jenis signage yang dirancang ada tiga jenis yaitu 

traffic sign dimana berfungsi untuk kendaraan dimana paling utama didalam zona pemanfaatan 

yang aktif kendaraan para wisatawan dan didalam zona rimba untuk polisi hutan, wayfinding 

sign berfungsi untuk memberi petunjuk dan menuntun wisatawan didalam Taman Nasional 

Way Kambas dimana terdapat disetiap zona, safety sign berfungsi untuk memberi keamanan 

dan kewaspadaan bagi para wisatawan yang ada didalam Taman Nasional Way Kambas. 

Terdapat signage peringatan bagi para wisatawan atau orang lain yang masuk kedalam Taman 

Nasional Way Kambas dimana dilarang mengganggu atau merusak alam didalamnya seperti 

dilarang buang sampah sembarangan, dilarang menebang pohon, dilarang berburu, dan 

dilarang memancing. Terdapat signage khusus satwa dan jaga jarak dengan satwa dimana 

pesan yang diberikan adalah peringatan untuk lebih berhati-hati dikarenakan yang dihadapi 

adalah satwa liar maupun buas. Terdapat signage khusus cabang rute dimana memiliki bentuk 

seperti signage rute namun memiliki dua muka dimana berfungsi di cabang dari rute seperti 

cabang menuju resort dan kantor dengan Sumatran Rhino Sanctuary. Terdapat signage khusus 

untuk resort dan kantor dimana keduanya memiliki perbedaan dimana khusus resort memiliki 

atap yang menyerupai rumah sedangkan kantor memiliki atap rata seperti kantor pada 

umumnya. Signage resort dan kantor terletak didepan resort dan kantor persis. Terdapat 

signage yang paling banyak digunakan didalam Taman Nasional Way Kambas dimana terdapat 

di semua zona yaitu signage khusus pejalan kaki dimana memiliki fisik yang paling kecil 

namun sangat praktis dan mudah untuk dilihat. Signage rute pejalan kaki juga memiliki fungsi 

dilarang buang sampah sembarangan dan toilet khusus zona pemanfaatan, khusus zona inti 

signage tersebut berfungsi untuk petunjuk keluar dari zona inti dan menuju kantor terdekat. 

Signage khusus MAP merupakan signage dengan media terluas dikarenakan berisikan sebuah 

MAP yang harus memiliki dimensi yang besar agar dapat dilihat oleh wisatawan dengan lebih 

mudah. Signage Map Terdapat di semua zona. Khusus signage yang menempel di tembok 

merupakan signage toilet dengan isi media mengarahkan toilet pria dan wanita. Signage khusus 

Pusat Konservasi Gajah dan peringatan wilayah Sumatran Rhino Sanctuary merupakan 
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signage yang mirip bentuknya dengan signage MAP namun yang membedakan adalah ukuran 

tinggi media signage nya yang lebih rendah namun tetap luas dan jelas untuk memberikan 

sebuah petanda bagi para wisatawan yang melihatnya. Terdapat signage khusus kawasan satwa 

dimana memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk signage Pusat Konservasi Gajah hanya 

tinggi media lebih rendah lagi dengan ukuran tinggi 50cm saja namun dapat dilihat dengan 

jelas oleh wisatawan. Signage tersebut dapat berfungsi juga untuk signage laut Jawa dimana 

hanya ada di zona rimba dan dapat berfungsi sebagai signage hati-hati yang terdapat hanya di 

zona inti yang membutuhkan keterampilan dan kehati-hatian lebih didalamnya. Terdapat 

signage khusus untuk zona pemanfaatan yang melengkapi bagian tempat istirahat dan jual 

pakan gajah. Signage tersebut membantu para wisatawan dalam berwisata dengan main 

bersama gajah dan memberinya makan, tempat istirahat atau rest area disertai dengan signage 

nya juga sangat penting bagi para wisatawan yang berkunjung didalamnya agar mengetahui 

lokasi dan lebih terarah. Setiap signage yang dirancang memiliki tema yang serupa yaitu 

mengejar unsur ekologis namun tegas dan dapat bertahan dengan keadaan apapun.  
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4.2 Konsep Visual 

Sign System dasar 
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Icon Satwa 
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Simbol Zona 

 


