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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

 

4.1 Konsep Visual 

Perancangan Ulang Signage System Bagi Pengunjung Objek Wisata Candi 

Gedong Songo Usia 18 – 23 Tahun merupakan salah satu upaya pembaharuan sistem 

grafis wayfinding di dalam lingkungan Objek Wisata Candi Gedong Songo untuk 

mendukung tercapainya visi misi 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.  

Perancangan ini dilakukan dengan adanya permasalahan melalui survey  

pertanyaan tambahan yang diajukan dengan visual foto sign system yang berada di 

objek wisata Candi Gedong Songo, para mahasiswa menjawab bahwa sign system 

memiliki desain yang kurang menarik (38,5%), biasa saja (46,2%) dan perlu 

diperbaiki (30,8%). Sedangkan sisanya tulisan kurang besar (7,7%) dan perlu desain 

yang lebih bagus serta kreatif (7,7%).  

4.1.1 Format Desain 

Desain yang digunakan sebagai acuan adalah mengambil ciri khas dari 

bentuk dasar visual Candi Gedong Songo sendiri sebagai elemen desain. 

Elemen desain yang akan digunakan yaitu siluet bentuk dasar visual Candi 

Gedong Songo dan warna berdasarkan riset data yang menggunakan flat 

desain (warna panas) yang sudah dikenal target utama yaitu mahasiswa. 

 

Gambar 4. 1 Siluet Candi Gedong Songo dan Outline Tematik Candi 

 (Sumber : Dokumen Pribadi)    
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4.1.2 Pewarnaan 

Warna yang dominan dan menjadi patokan adalah warna cokelat muda, 

disamakan dengan warna merah serta warna biru untuk bentuk dasar visual 

Signage System Candi Gedong Songo. 

 

 

Gambar 4. 2 Warna Signage System 

 

4.1.3 Tipografi 

Font yang digunakan yaitu dengan jenis Sans Serif, huruf dengan tanpa 

kait, agar meningkatkan readibility tulisan tersebut. Dengan salah satu font 

bernama Riffic. 

 

Gambar 4. 3 Google Image 

4.1.4 Pictogram 

Penggunaan pictogram dengan proses penambahan tematik candi dan 

outline salah satu objek wisata Candi Gedong Songo, dengan menyesuaikan 

ukuran sesuai kebutuhan tempatnya.  

 

Gambar 4. 4 Salah Satu Pictogram yang digunakan dalam pembuatan desain Signage System 
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4.1.5 Material 

Dalam redesign signage system bagi pengunjung objek wisata Candi 

Gedong Songo usia 18 – 23 tahun , perancangan tersebut menggunakan 

beberapa material yang sesuai dengan konsep yang memiliki tema, bentuk 

komunikasi, gaya pendekatan yang menarik, komunikatif, informatif yang 

sesuai, jelas dan dapat dipahami : 

1. Kayu 

Konsep material pada perancangan ini akan menggunakan kayu sebagai 

bahan material yang menyerupai bahan alami seperti kawasan objek 

wisata Candi Gedong Songo sebagian besar kawasan tersebut menjadi 

hutan yang dimiliki oleh Dinas Perhutani. Material kayu dianalisa 

memiliki ketahanan terhadap cuaca panas dan material tersebut mudah 

diaplikasikan ke dalam pembuatan papan sign system di daerah lembab 

yang merupakan material favorit bagi kawasan objek wisata seperti 

Candi Gedong Songo. Pemilihan kayu yang akan dipakai dalam 

perancangan ini akan menggunakan kayu ebony. Dikarenakan kayu 

ebony memiliki kekuatan lebih dalam suhu tropis. 

 

 

Gambar 4. 5 Material Kayu 
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4.2 Konsep Verbal 

4.2.1 Media Utama Redesign Signage System 

Media Utama yang diperlukan dalam redesign signage system bagi 

pengunjung objek wisata Candi Gedong Songo usia 18 – 23 tahun, yaitu :  

1. Penunjuk arah objek wisata yang menjadi icon tiap rute menuju kawasan 

Candi Gedong Songo. 

2. Penunjuk arah untuk berpindah ke jalur candi lainnya. 

3. Objek yang di prioritaskan untuk tercantum dalam redesign signage 

system seperti objek wisata berswafoto dan hiburan (AYANAZ, kawasan 

Candi Gedong Songo, dan jalan berkuda), serta kantin (tempat kuliner 

khas Bandungan). 

Peta jalur penunjuk arah tiap rute menuju kawasan Candi Gedong Songo yang 

menjadi salah satu andalan objek wisata di Kabupaten Semarang. 

 

4.2.2 Perancangan Sistem yang mendukung Redesign Signage System 

4.2.2.1 Dengan kemudahan informasi yang didapat oleh pengunjung, 

akan mempermudah pengunjung untuk mencapai tempat 

tujuan. Penempatan Redesign Signage System akan ditempatkan 

di poin – poin sebagai berikut : 

1. 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. 

2. 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. 

3. Penulis membuat redesign signage system objek wisata Candi 

Gedong Songo untuk memberikan petunjuk arah (tema, bentuk 
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komunikasi, gaya pendekatan) yang menarik, komunikatif 

dan informatif agar bisa dipahami oleh pengunjung Objek 

Wisata Candi Gedong Songo. 

4. 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. 

5. Penempatan signage system dapat diposisikan dari lokasi 

pintu masuk dan memasuki wilayah objek wisata Candi 

Gedong 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 sampai arah pintu keluar. 

6. Penulis membuat redesign 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.  

 

4.2.3 Kriteria Perancangan Redesign Signage System 

Kriteria ukuran font dan skala signage system yang pengaplikasikannya 

pada kawasan objek wisata Candi Gedong Songo dengan ukuran yang 

sebenarnya. 

4.2.3.1 Ukuran Sign Info 

TINGGI SIGNAGE  3 meter 

DIAMETER PAPAN SIGNAGE 40 centimeter 

FONT SIGNAGE 30 pt 
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4.2.3.2 Ukuran Wayfinding Arah / Petunjuk 

TINGGI SIGNAGE  3 meter 

DIAMETER PAPAN SIGNAGE 40 centimeter 

FONT SIGNAGE 30 pt 

 

 

4.2.3.3 Ukuran Safety Sign 

TINGGI SIGNAGE  3 meter 

DIAMETER PAPAN SIGNAGE 40 centimeter 

FONT SIGNAGE 30 pt 

      

4.3 Visualisasi Desain 

Redesign Signage System Info 
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Redesign Signage System Wayfinding Arah / Petunjuk 
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Redesign Signage System Safety Sign 
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Brosur Peta Lokasi dan Sejarah 

 

 

Poster 

 

 

 

Tiket Masuk 
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