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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada dasarnya ruang publik seperti objek wisata adalah suatu komunitas alam 

yang memiliki sebuah perpaduan secara keseluruhan antara bangunan candi, pejalan 

kaki, lahan parkir dan jalan kuda serta alat transportasi menggunakan jasa hewan 

untuk menuju destinasi yang memiliki beberapa candi pada masa abad masehi hingga 

kini. Hubungan komunikasi antara keempat unsur tersebut tidak akan terjadi bila tidak 

diinformasikan terlebih dahulu. (Sumber : Perancangan Sign System Kawasan Wisata 

Besuki Kediri, Jurnal Pendidikan Seni Rupa Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015, hal 

95). 

 

Dalam UU No 9 tahun 1990 disebutkan bahwa pariwisata adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk di dalamnya pengusahaan obyek 

dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.  

(Sumber: Jurnal Geografi, Volume 8 No. 2 Juli 2011, hal 128). 

 

Menurut Suwantoro (1997:3) pariwisata berhubungan erat dengan pengertian 

perjalanan wisata, yaitu perjalanan seseorang keluar rumah bukan untuk tujuan 

bekerja atau mencari upah tetapi untuk memenuhi kebutuhan rohani atau mencari 

kesenangan hati. (Sumber: Jurnal Geografi, Volume 8 No. 2 Juli 2011, hal 128). 
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Menurut Sumaatmaja (2003:20). Daya tarik wisata dapat dikelompokkan 

menjadi 3 yakni :  

1) Potensi alam, seperti gunung, laut, pantai, hutan dan sebagainya. 

Potensi ala mini juga meliputi fisik, flora, dan fauna.  

2) Potensi kebudayaan, yakni kebudayaan dalam arti luas. Karakterisitik 

kebudayaan tertentu, adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat 

dapat menjadi daya tarik wisata. 

3) Potensi manusia, yakni kemampuan manusia dalam menciptakan 

sesuatu yang dapat menarik wisata.  

(Sumber: Jurnal Geografi, Volume 8 No. 2 Juli 2011, hal 128). 

 

Dan salah satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tempat wisata 

yang menarik adalah Kabupaten Semarang, yang terus berbenah untuk menjadi 

Kabupaten yang lebih baik. Di Kabupaten Semarang terdapat banyak kawasan wisata, 

dan salah satunya yang menjadi andalan yakni objek wisata Candi Gedong Songo, 

sebuah kompleks candi yang berada di kaki gunung Ungaran yang pada tepatnya di 

desa Candi, kecamatan Bandungan yang memiliki jarak tempuh 9 km dari kota 

Ambarawa dan 12 km dari kota Ungaran. Konon kompleks Candi  Gedong Songo 

juga termasuk salah satu peninggalan budaya Hindu dari zaman wangsa Sanjaya pada 

abad ke 8 (tahun 927 masehi). (Sumber : Perancangan Sign System Kawasan Wisata 

Besuki Kediri, Jurnal Pendidikan Seni Rupa Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015, hal 

95). 
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Gambar 1. 1 Pintu Masuk Objek Wisata Candi Gedong Songo  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 1. 2 Salah satu Candi Gedong Songo (Candi Gedong V) 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Objek Wisata Candi Gedong Songo merupakan cagarbudaya / purbakala 

berupa candi-candi yang berjumlah 9 (sembilan) unit. Menurut riwayat, candi ini 

dinamakan Candi Gedong Songo karena di komplek tersebut ditemukan sembilan 

kelompok bangunan atau candi. Gedong (Jawa) berarti rumah, songo (Jawa) berarti 

sembilan, sehingga Candi Gedong Songo berarti sembilan rumah dewa. Sekumpulan 

candi ini pernah disebut oleh Raffles (1804) sebagai “Gedong Pitoe”, karena pada 

waktu itu hanya ditemukan 7 (tujuh / Jawa: pitu) kelompok bangunan. Setelah 

ditemukan bangunan lain hingga menjadi sembilan unit, maka selanjutnya dinamakan 

Candi Gedong Songo. (Sumber : Dirjen Kebudayaan, tt dan Jurnal Geografi Volume 4 

No. 2 Juli 2007, hal 138). 
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Gambar 1. 3 Peta Lokasi dan Waktu Tempuh Objek Wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Jurnal Geografi, Volume 4 No. 2 Juli 2007, hal 143) 
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Tabel 1. 1 Prediksi Kunjungan Wisatawan Tahun 2012 - 2018 

 

Sumber : Sulistyadi (2012) 

 

Wayfinding atau orientasi tipografi, merupakan kemampuan menentukan 

lokasi, menemukan tempat dalam fasilitas seperti objek wisata. Sebagai media 

penunjuk arah, Wayfinding Sign yang diterapkan pada objek wisata tetap belum 

memenuhi kebutuhan yang dapat memberikan informasi yang cukup, mengenai arah 

mana yang harus dituju untuk mencapai area tertentu, arah lokasi yang tercantum 

dalam panel informasi pun tidak memberikan arti tertentu. (Sumber : Kusuma, H. 

(2018). Wayfinding Sign pada Ruang Pameran Tetap di Museum Nasional Indonesia – 

Jakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya, 33(2), 242-248). 
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Gambar 1. 4 Salah satu Sign System Tanda Keluar Objek Wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 1. 5 Salah satu Sign System Tanda Masuk Objek Wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Permasalahan pada Wayfinding Sign pada fasilitas seperti objek wisata tetap 

yang dianalisis meliputi : 

  

1. Ukuran : dimensi tanda yang proporsional terhadap luas area bangunan 

candi, pejalan kaki, lahan parkir, tempat berswafoto bernama AYANAZ 

dan jalan kuda yang dimana tanda tersebut berada, sehingga 

memungkinkan tanda tersebut dapat mudah terlihat.  

2. Warna : berkaitan dengan warna pada tanda telah sesuai peruntukannya 

dan memperhatikan warna disekitar area candi, pejalan kaki, lahan parkir, 

tempat berswafoto bernama AYANAZ dan jalan kuda tersebut berada. 

3. Kontras : berkaitan dengan estetika tanda yang dominan terhadap kondisi 

disekitar objek wisata Candi Gedong Songo sehingga tanda tampak 

eksistensinya. 

4. Intensitas : berkaitan terhadap sesuatu yang dapat memberikan stimulus 

kepada pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo sehingga menarik 

perhatian terhadap tanda.  

5. Posisi : berkaitan dengan peletakan tanda yang memperhatikan jangkauan 

penglihatan pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo yang 

mengarah ketempat tanda tersebut berada.  

Untuk memfokuskan penelitian dan menemukan hubungan antara satu data 

dengan data yang lain, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

(Sumber : Kusuma, H. {2018}. Wayfinding Sign pada Ruang Pameran Tetap di 

Museum Nasional Indonesia – Jakarta. Mudra Jurnal Seni Budaya, 33{2}, 242-248). 

Data hasil observasi, pengukuran, deskripsi, dan analisis data dengan teknik 

Triangulasi Data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Directional Sign : menggunakan tanda ‘warna’ yang beberapa diantaranya 

kurang hubungannya dengan lokasi area objek wisata Candi Gedong 

Songo dan nuansa warna tanda yang ditunjukan, dan terdapat sign yang 

menginformasikan arah yang tidak tepat.  

2. Informational Sign : adanya beberapa tanda yang memberikan informasi 

penunjuk arah lokasi area objek wisata yang seperti bangunan candi akan 

tetap pada tempatnya, sudah sesuai dan efektif. Sedangkan untuk fasilitas 
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lainnya seperti area lahan parkir, pejalan kaki, tempat berswafoto bernama 

AYANAZ dan jalan kuda yang diberikan tanda kurang sesuai dan kurang 

efektif.  

3. Identificational Sign : perletakannya yang tidak tepat sehingga menggangu 

kenyamanan pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo dalam 

membaca informasinya dan membuat posisi membaca yang tidak sehat 

dan aman.  

(Sumber : Kusuma, H. {2018}. Wayfinding Sign pada Ruang Pameran 

Tetap di Museum Nasional Indonesia – Jakarta. Mudra Jurnal Seni 

Budaya, 33{2}, 242-248). 

 

Sistem tanda informasi atau dalam Bahasa Inggris disebut sign system adalah 

alat bantu publik untuk berinteraksi dengan ruang. Selain itu sign system juga 

berfungsi sebagai penunjuk dan pemberi informasi dan juga sebagai perangkat 

keselamatan publik. Dapat dibayangkan sulitnya jika suatu wilayah yang memiliki 

beberapa lokasi tidak dilengkapi dengan sign system, dan demikian pula halnya jika 

semua bangunan atau ruang publik tidak mempunyai sistem informasi, maka hal 

tersebut akan menyebabkan orang-orang akan kesulitan untuk menentukan arah 

tujuannya. Begitu juga pada suatu objek wisata Candi Gedong Songo yang 

mempunyai wilayah yang luas sangat perlu diberikan sistem informasi bagi 

pengunjung agar mengerti dan mengetahui semua wahana dan fasilitas yang ada pada 

objek wisata tersebut.  

(Sumber : Perancangan Sign System Kawasan Wisata Besuki Kediri, Jurnal 

Pendidikan Seni Rupa Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015, hal 95).  

Sebenarnya pada objek wisata tersebut juga terdapat wahana lain yang layak 

di kunjungi oleh para pengunjung. Karena kurang informasi yang ada di objek wisata 

Candi Gedongsongo, fasilitas lainnya seperti pemandian air panas, area perkemahan, 

dan jalur wisata berkuda kurang mendapat perhatian bagi para pengunjung. Beberapa 

sign system yang ada di kawasan objek wisata Candi Gedong Songo ada yang 

terbatas, berlebihan dan sebagian kondisinya tidak terawat.  

Sebagai salah satu objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Semarang 

yang mempunyai area yang luas tentunya objek wisata Candi Gedong Songo 

membutuhkan sign system yang tepat dan lengkap untuk memudahkan para 
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pengunjung menuju ke tempat yang mereka inginkan. (Sumber : Perancangan Sign 

System Kawasan Wisata Besuki Kediri, Jurnal Pendidikan Seni Rupa Volume 03 

Nomor 02 Tahun 2015, hal 95). 

 

Gambar 1. 6 Salah satu Sign System / Penunjuk arah AYANAZ Objek Wisata Candi Gedong 

Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sign system yang memiliki tema, bentuk komunikasi, gaya 

pendekatan yang menarik, komunikatif dan informatif agar bisa dipahami oleh 

pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat   

1.3.1 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang didapatkan, maka tujuan perancangannya 

adalah menciptakan suatu sign system yang informatif dan memiliki daya tarik 

visual tinggi dengan tema, bentuk komunikasi dan gaya pendekatan yang 

menarik, efektif dan jelas kepada pengunjung agar dapat memanfaatkan semua 

fasilitas yang disediakan oleh objek wisata Candi Gedong Songo. 
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1.3.2 Manfaat 

Manfaat merupakan manfaat yang didapat dari perancangan yang 

dihasilkan, bagi : 

1. Masyarakat 

- Dapat memahami sign system dan tertarik dengan informasi yang 

disampaikan dalam bentuk visual yang menarik. 

- Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh objek wisata Candi 

Gedong Songo. 

2. Institusi 

- Mendapat penghasilan meningkat dengan adanya peningkatan 

pengunjung yang masuk dan menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh objek wisata Candi Gedong Songo serta adanya 

sign system dalam bentuk visual yang menarik. 

3. Diri Sendiri 

- Bangga sebagai warga kota Semarang bahwa salah satu objek 

wisata Candi Gedong Songo sebagai salah satu andalan wisata 

terkenal di Semarang yang memiliki sebuah kompleks candi yang 

dibangun abad masehi hingga saat ini. 

- Menjaga kelestarian objek wisata Candi Gedong Songo sebagai 

tempat bersejarah abad masehi yang dapat dilihat oleh anak dan 

cucu sendiri hingga masa depan yang akan datang.   

1.4 Metodologi Perancangan 

1.4.1 Target Research  

Target pada perancangan sign system pada destinasi  ini adalah 

mahasiswa dengan rentang usia 18 – 23 tahun, berpendidikan dan aktif dengan 

mengunjungi objek wisata yang terkenal di Semarang , serta aktif 

menggunakan media sosial untuk menyimpan foto objek wisata yang terkenal 

dan diminati oleh masyarakat Semarang. Target juga memiliki kebiasaan 

untuk pengunjung yang suka mengikuti traveling di berbagai objek wisata 

dominan yang menjadi salah satu andalan di Kabupaten Semarang adalah 

objek wisata Candi Gedong Songo.    
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1.4.2 Insight 

Berdasarkan data dan tinjauan dari pustaka yang berkaitan, maka 

penulis mendapatkan beberapa insight, yaitu : 

a. Objek wisata Candi Gedong Songo merupakan cagarbudaya / 

purbakala berupa candi-candi yang berjumlah 9 (sembilan) unit. 

Menurut riwayat, candi ini dinamakan Candi Gedong Songo 

karena di komplek tersebut ditemukan sembilan kelompok 

bangunan atau candi. Gedong (Jawa) berarti rumah, songo (Jawa) 

berarti sembilan, sehingga Candi Gedong Songo berarti sembilan 

rumah dewa. Sekumpulan candi ini pernah disebut oleh Raffles 

(1804) sebagai “Gedong Pitoe”, karena pada waktu itu hanya 

ditemukan 7 (tujuh / Jawa: pitu) kelompok bangunan. Setelah 

ditemukan bangunan lain hingga menjadi sembilan unit, maka 

selanjutnya dinamakan Candi Gedong Songo. (Sumber : Dirjen 

Kebudayaan, tt dan Jurnal Geografi Volume 4 No. 2 Juli 2007, hal 

138). 

b. Meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian objek wisata Candi 

Gedong Songo terutama untuk target mahasiswa. 

c. Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No.18 

Tahun 1994 pasal 1 ayat 3, wisata alam adalah kegiatan perjalanan 

atau sebagaian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan 

dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan 

taman wisata alam. 

d. Beberapa sign system larangan tegas sudah terpasang baik adanya 

tetapi pemahaman target dengan desain yang umum dari pengurus 

objek wisata Candi Gedong Songo, menurut kesimpulan dari 

pendapat kuesioner pengunjung hal tersebut biasa dan dirasa hal 

tersebut sudah cukup dipandang serta dipahami begitu saja. Tetapi 

jika menurut penulis yang memiliki jurusan desain komunikasi 

visual, tentu hal tersebut bersimpangan dengan pendapat 

pengunjung bahwa dibilang biasa dan dirasa sudah cukup begitu 

saja menyatakan sebenarnya kurang sesuai dengan amanah desain 

yang dimana sign system harus memiliki tema, bentuk komunikasi, 
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dan gaya pendekatan yang menarik, komunikatif dan informatif 

agar pendapat mereka tidak menganggap biasa dan dirasa sudah 

cukup melainkan mudah dipahami dan tidak membingungkan 

(penunjuk arah) untuk pengunjung objek wisata Candi Gedong 

Songo.  

e. Adanya beberapa sign system yang kurang terawat dan perlu 

menjaga kebersihan area objek wisata Candi Gedong Songo 

hingga generasi masa depan mendatang. 

Untuk merancang ulang signage sign system yang jelas pada tiap rute, pada 

satu jalur dibuat beberapa poin. 

 Penggunaan signage system dapat mempermudah pengunjung 

objek wisata Candi Gedong Songo dalam menyerap informasi 

tentang berapa lama perkiraan waktu pengunjung sampai ke 

tujuan, serta menginformasikan kepada pengunjung bahwa 

signage system dibutuhkan sebagai penunjuk arah lokasi objek 

wisata Candi Gedong Songo. 

 Menurut riset data melalui angket kuesioner dan observasi pada 

lokasi objek wisata Candi Gedong Songo, beberapa pendapat 

pengunjung  mengenai signage system di lokasi tersebut 

mendapatkan data bahwa pengunjung merasa tersesat selama 1 jam 

saat kembali pulang menuju rute jalur pintu keluar, beberapa 

signage system kurang jelas dan kurang dipahami. 

 Penulis membuat perancangan ulang signage system objek wisata 

Candi Gedong Songo untuk memberikan petunjuk arah (tema, 

bentuk komunikasi, gaya pendekatan) yang menarik, 

komunikatif dan informatif agar bisa dipahami oleh 

pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo. 

 Pembuatan jarak signage system dapat diukur dari lokasi pintu 

masuk dan memasuki wilayah objek wisata Candi Gedong 

Songo ( Candi Gedong I,II,III,IV dan V) serta sampai arah 

pintu keluar. 

 Penempatan signage system dapat diposisikan dari lokasi pintu 

masuk dan memasuki wilayah objek wisata Candi Gedong 
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Songo (Candi Gedong I,II,III,IV dan V), beberapa fasilitas 

seperti (toilet, masjid, kantin/warung makan, tempat 

berswafoto bernama AYANAZ, tempat kandang kuda dan 

jalan kuda) serta pejalan kaki sampai arah pintu keluar. 

 Penulis membuat perancangan ulang signage system objek 

wisata Candi Gedong Songo berawal dari riset data melalui 

kuesioner dan observasi. Pendapat dan saran pengunjung mengenai 

sign system objek wisata Candi Gedong Songo perlu diperbaiki, 

desain yang kurang menarik, biasa saja, tulisan kurang besar dan 

perlu desain yang lebih bagus serta kreatif. 

 

1.4.3 Background Research 

 

Permasalahan target adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai 

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3, wisata alam adalah 

kegiatan perjalanan atau sebagaian dari kegiatan tersebut yang dilakukan 

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan 

keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. 

Khususnya untuk target utama untuk melakukan tindakan secara sukarela dan 

memiliki kepedulian yang tinggi secara mendalam karena objek wisata Candi 

Gedong Songo adalah cagar budaya yang perlu dipermanenkan/dilestarikan 

benda sejarah abad masehi yang berdiri hingga kini untuk generasi masa depan 

yang mendatang. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui 4 cara. 

Yang pertama adalah kuesioner, kuesioner ini ditujukan bagi mahasiswa yang 

mengunjungi objek wisata Candi Gedong Songo. Kuesioner ini digunakan 

untuk mengetahui banyaknya responden yang aktif mengetahui salah satu 

andalan objek wisata di Semarang, mengetahui tentang objek wisata Candi 

Gedong Songo, serta berapa banyak responden yang belum mengetahui 

tentang Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 (wisata alam). 

Wawancara mendalam merupakan metode kedua yang digunakan dalam 

penelitian ini. Wawancara ditunjukkan pada tiga stakeholder pengembangan 

Objek Wisata Candi Gedong Songo yang terdiri dari pertama : Pemerintah 

Kabupaten Semarang yang berarti Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
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(DISPORAPAR) Kabupaten Semarang, kedua : Balai Pelestarian Cagar 

Budaya (BPCB), serta yang ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara . 

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka para ketiga 

stakeholder, untuk mengetahui atau tidaknya mengenai Peraturan Pemerintah 

No.18 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 (wisata alam). Yang ketiga studi literatur, 

dilakukan dengan mencari buku, jurnal, serta artikel terkait tentang Peraturan 

Pemerintah No.18 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 mengenai wisata alam dan desain 

komunikasi visual. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui teori – teori 

yang mendasari penelitian ini. Keempat melalui internet, mengenai topik 

permasalahan seputar kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah No.18 

Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 mengenai wisata alam dan menggunakan sumber 

yang valid. Mengetahui berita terkini mengenai Peraturan Pemerintah No.18 

Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 (wisata alam).  

   

1.4.4 Initial Concepts 

Peneliti menemukan 3 masalah utama, yaitu pendapat sign system yang 

dari kuesioner pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo masih dibilang 

dan dirasa biasa saja, kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah 

No.18 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 (wisata alam) , dan kurang sesuai tata letak 

sign system, kurang terawat sign systemnya serta beberapa sign system yang 

membingungkan. Perlu adanya kepedulian yang tinggi dari pengunjung objek 

wisata Candi Gedong Songo. Dari 3 masalah tersebut, peneliti menggunakan 4 

metode penelitian. Keempat metode penelitian tersebut memiliki tujuan dan 

sasaran yang sama. Setelah mendapatkan hasil, dari metode kemudian 

dianalisa menggunakan 5W + 1H dan SWOT. Peneliti menggunakan 

perancangan ulang signage system secara sosialisasi melalui desain 

komunikasi visual untuk menyelesaikan masalah ini, karena dirasa 

perancangan ulang tersebut dapat menyampaikan pesan guna menyelesaikan 

permasalahan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 

pasal 1 ayat 3 pada pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo, dibantu 

dengan signage system yang memiliki tema, bentuk komunikasi, gaya 

pendekatan menarik, komunikatif dan informatif agar mudah dipahami oleh 

pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo. Sign System yang peneliti 
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sarankan sementara adalah desain penunjuk arah gaya ancient / kuno dibalut 

kesan modern pop art, media sosial yang digunakan untuk menambah serta 

mencari informasi mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 

1994 pasal 1 ayat 3 yang berlaku dengan cara bertahap dan memberi pengaruh 

melalui sosialisasi yang dekat dengan target utama. 

 

 

Gambar 1. 7 Salah satu Sign System / Penunjuk arah Jalur Kuda dan AYANAZ       

 

Gambar 1. 8 Toilet dalam objek wisata Candi Gedong Songo 

(Sumber : Dokumen Pribadi). 
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1.5 Skema Perancangan 

 

Gambar 1. 9 Skema Perancangan 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

1.6.1 Review Jurnal Ilmiah : Perancangan Sign System Kawasan Wisata Besuki 

Kediri, Jurnal Pendidikan Seni Rupa Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015, 

hal 95-100 

  Jurnal ini membahas mengenai perbedaan perancangan objek wisata di 

Kabupaten Kediri yang terdapat banyak kawasan wisata, dan salah satunya 

yang menjadi andalan yakni Kawasan Wisata Besuki, berada di Desa Jugo, 

Kecamatan Mojo.  

Air terjun merupakan daya tarik utama tempat wisata ini. Terdapat dua 

lokasi air terjun yakni air terjun Dolo dan air terjun Ironggolo. Pada kawasan 

wisata tersebut juga terdapat wahana lain yang layak di kunjungi oleh para 

wisatawan.  

Dari jurnal ini dapat diketahui mengenai salah satu penyebab Kawasan 

Wisata Besuki membutuhkan sign system yang tepat dan lengkap karena 

kurang informasi yang ada di kawasan wisata Besuki, wahana seperti kebun 

stroberi, area, dan jalur pendakian kurang mendapat perhatian bagi para 

wisatawan. Sign system yang ada di Kawasan Wisata Besuki sangat terbatas, 

dan kondisinya sangat tidak terawat. Tujuan sign system tersebut untuk 

memudahkan para pengunjung menuju ke tempat yang mereka inginkan. 
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1.6.2 Review Jurnal Ilmiah : Peran Elemen Interior Sebagai Wayfinding 

Sirkulasi di Showroom Galeri Selasar Sunaryo Bandung, e-Proceeding of 

Art & Design : Vol.3, No.3 December 2016, hal 1139 

  

 Jurnal ini membahas mengenai Selasar Sunaryo yang merupakan sebuah 

contemporary art gallery yang cukup terkenal di dunia seni oleh banyak 

seniman.  

Permasalahan yang terdapat di Selasar Sunaryo tersebut yang 

merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk lebih mempertimbangkan 

sirkulasi pengunjung di showroom Selasar Sunaryo. 

Beberapa permasalahan yang terdapat pada Selasar Sunaryo adalah 

Kurangnya elemen interior yang informatif sebagai wayfinding di sekitar 

display dari hasil karya, sehingga pengunjung kurang memahami kepekaan 

terhadap sirkulasi karya yang dipamerkan di galeri Selasar Sunaryo.  

Dari jurnal ini dapat diketahui mengenai tujuan penelitian  ini  adalah  

untuk  mengkaji  elemen  interior  sirkulasi  yang  lebih informatif dan dapat 

dipahami oleh beragam user dengan usia yang maupun kalangan yang berbeda 

di dalam showroom galeri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


