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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4. 1. Letak Dan Kondisi Geografis

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah

mulai dibangun pada tanggal 17 Juli 1957. Secara gegrafis, Palangka

Raya terletak pada 60 40’ – 70 20’ Bujur Timur dan 10 31’ – 20 30’ Lintang

Selatan. Secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Luas Wilayah Kota Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Secara

administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30

Kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut dengan 6 Kelurahan, Kecama-tan

Sabangau dengan 6 kelurahan, Kecamatan Jekan Raya dengan 4

kelurahan, Kecamatan Bukit Batu dengan 7 desa/kelurahan dan

Kecamatan Rakumpit dengan 7 Kelurahan. Dengan kondisi awal kota

yang belum sesuai persyaratan fisik kota, pembangunan Kotamadya

Palangka Raya dimulai dari Kampung Pahandut yang merupakan

kampung tradisional terletak di tepi Bantaran Sungai Kahayan. Seiring

perjalanan perkembangan kota muncul permukiman di sepanjang

kawasan tepian Sungai Kahayan.



4. 2. Tinjauan Lokas

Pembangunan
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Gambar 4.1 : Letak Kota Palangka Raya
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i Jalan Tjilik Riwut

kota Palangka Raya diawali dengan peletakan tiang

bernama Monumen Peletakan Batu Pertama

Palangka Raya).Kemudian secara berurutan sampai

bernama Bundara Besar). Pada bundaran ini

n utama yang memusat ke bundaran. Ketiga jalan

a jalan Tjilik Riwut, Jalan Yos Sudarso, dan Imam

iwut dulu dikenal dengan jalan Tangkiling ini

ng menghubungkan Kota Palangka Raya dengan

ini selesai dikerjakan pada tanggal 17 Desember

ma Tjilik Riwut berasal dari tokoh dari Kalimantan

u merupakan gubernur pertama di Palangka Raya.

h perkembangannya jalan Tjilik Riwut awalnya

ahan mengalami perubahan fungsi menjadi kegiatan

a disebabkan meningkatnya aktivitas manusia untuk

nnya. Terutaman pada jalan Tjilik Riwut terhubung

ar merupakan pusat dari kota Palangka Raya dan

Sumber: indonesia.org



sebagai Central Business District kota Palangka Raya dengan Pasar

Kahayan dan pusat pemerintahan kota Palangka Raya.

Perkembangan kawa

yang berubah status kepe

Pada tahun 2000-an, jalan

tinggal, saat ini kondisi jalan

bangunan komersial. Perub

di halaman rumah serta rum

Menurut catatan pad

jalan Tjilik Riwut adalah 1

tinggal, 5 bangunan perka

ibadah, dan 69 bangunan

Perkembangan tersebut iku

Palangka Raya, yaitu sepan

perdagangan dan jasa.

Budaran BesarArea penelitian (Jalan Tjilik Riwut)
Gambar 4.2 : Jalan Tjilik Riwut
80

san yang cepat menyebabkan banyak rumah

milikan dari milik negara menjadi hak milik.

Tjilik Riwut masih berfungsi sebagai rumah

telah banyak mengalami perubahan menjadi

ahan ini ditandai dengan pembangunan ruko

ah tinggal sebagai tempat usaha.

a tahun 2008, jumlah seluruh bangunan di

09 unit, terdiri dari 29 unit bangunan rumah

ntoran, 2 bangunan pendidikan, 4 bangunan

digunakan sebagai perdagangan dan jasa.

t mendorong terwujudnya pusat kegiatan kota

jang jalan Tjilik Riwut sebagai daerah kegiatan

Sumber : Dinas PU Prov, 2013



81

4. 3. Tinjauan Signage Di Jalan Tjilik Riwut

Sebagai salah satu jalan besar yang ada di kota Palangka Raya,

signage merupakan bagian penting dalam menunjukan arah/ orientasi,

informasi ataupun identitas suatu bangunan. Pada penelitian mengenai

signage yang dimaksud adalah signage yang berada pada jalan Tjilik

Riwut yang terbagi menurut fungsi, lokasi dan klasifikasi signage.

4. 3. 1. Fungsi Signage Di Jalan Tjilik Riwut

Diliat dari fungsinya pada jalan Tjilik Riwut banyak signage

yang bermacam-macam sesuai fungsi masing-masing tanda-tanda

(signage)

Ada empat fungsi signage yang ada pada sepanjang jalan

Tjilik Riwut antara lain yaitu :

a. Jatidiri (Identitas), dapat berupa simbol atau logo untuk

memberikan identitas suatu mal, dan logo tersebut dapat

digunakan untuk suatu informasi pada publik. (gambar

4.3)

b. Rambu-rambu lalu lintas (traffic sign), yang meliputi

rambu-rambu pada highway, lampu-lampu lalu lintas,

rute-rute perjalanan, tanda parkir, tanda berhenti,

penyebrangan pejalan kaki dan tanda penunjuk arah.

(gambar 4.3)

c. Jatidiri komersial (Cormmercial identity), dimana

penempatan sign pada bangunan berfungsi sebgai jatidiri



Gambar 4.3 : Tanda-Tanda (signange) B
Sumber : Hasil Survey, 2

c

pertokoan seperti papan nama (name plate)¸ sign

advertising (papan advertensi) di sepanjang jalan, atau

blok bangunan. (gambar 4.3)

d. Tanda-tanda informasi (Informational Sign), merupakan

tanda-tanda (sign) yang berfungsi untuk memberikan

informasi seperti penunjuk arah, peta-peta, dan tanda-

tanda (signs) khusus yang menunjukkan lokasi parkir,

subway, atau halte bis. Dengan informasi tersebut akan

menuntun tujuan tertentu. (gambar 4.3)

a.Jatidiri (Identitas) b. Traffic Sign
c. Information

Sign
erdasarkan Fungsi
013

a
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d. Cormmercial
d

i
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4. 3. 2. Lokasi Signage Di Jalan Tjilik Riwut

Dilihat dari lokasi (penempatan) penataan signage pada

jalan Tjilik Riwut dapat dilihat menurut peruntukannya sehingga

penempatannya tidak mengganggu aksebilitas koridor jalan Tjilik

Riwut serta pengguna jalan, sehingga penempatan signage dibagi

menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

a. Zona Pesdestrian (identifikasi), merupakan informasi

untuk kepentingan umum, agar mudah mengenali

bangunan, rancangan etalase dan sebagainya. Sebagai

petunjuk dan orientasi bagi para pejalan kaki, untuk

signage berukuran kecil.

b. Zona lalu lintas (traffic zone), yaitu penempatan pada

badan atau pulau jalan. Untuk signage yang relevan

sebagai kontrol dan pergerakan lalu lintas dan sirklasi.

c. Zona advertensi (advertising zone), merupakan

penempatan pada fasade bangunan, bagi signage

berukuran besar. Penempatan signage di zona ini tidak

mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
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Gambar 4.4 : Peta Lokasi Titik Tanda-Tanda (signange)
Sumber : Dinas PU Prov, 2013

Skala 1: 1500



4. 3. 3. Sifat Signage Di Jalan Tjilik Riwut

Menurut sifatnya signage dibagi menjadi 2, yaitu signage

permanen dan sementara:

a. Permanent sign (permanen), dapat berbentuk bangunan

atau elemen sendiri maupun sebagai elemen dari satu

bangunan yang sifatnya permanen. Pada jalan Tjilik

Riwut, penyebaran

signage jenis ini

banyak dijumpai

dengan bentuk dan

ukuran yang

bervariasi.

b. Temporary sign

(sementara), bersifat

tidak permanen atau

temporer. Sign yang

bersifat temporer

dapat berbentuk bendera, u
Gambar 4.5 : Permanent sign
Sumber : Hasil Survey, 2013
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Gambar 4.6 : Temporary sign
Sumber : Hasil Survey, 2013

mbul-umbul, spanduk pada
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bangunan, didepan toko atau dipinggir-pinggir jalan.

Untuk signage jenis ini terdapat pada beberapa titik di

jalan Tjilik Riwut dengan jumlah yang banyak pada satu

titik dan saling tumpang tindih.

4. 3. 4. Karakteristik Signage Di Jalan Tjilik Riwut

Pengklasifikasian signage disetiap daerah berbeda-beda,

seperti halnya di Kota Palangka Raya. Perbedaan pengklasifikasian

ini berkaitan erat dengan bentuk-bentuk pengelolaan atau aturan

yang ada, oleh karena itu pemahaman atas kesamaan-kesamaan

dan perbedaan-perbedaan antara kelompok signage tersebut dapat

diklasifikasikan merupakan kunci yang penting untuk memahami

suatu pengelolaan signage. Dari hasil pengamatan langsung di

lapangan didapat gambar-gambar yang mendukung dalam

mengklasifikasikan signage di Kota Palangka Raya, untuk lebih

jelasanya dapat dilihat pada penjelasan analis per sub bab

mengenai kondisi signage di Jalan Tjilik Riwut berikut ini:

a. Berdasarkan Isi Pesannya

signage berdasarkan isi pesanya dapat dibedakan

atas media komersial dan media non-komersial. signage

komersial adalah media yang memberikan informasi suatu

barang atau jasa untuk kepentingan dagang, di jalan Tjilik

Riwut tanda-tanda (Signage) komersial terlihat sangat

mendominasi dibeberapa ruang, hal tersebut sangat wajar



karena walaupun mahal jalan Tjilik Riwut potensial untuk

menjaring pasar, seperti gambar salah satu produk rokok

disamping.

Tanda-tanda (signage) selanjutnya adalah tanda-

tanda (signage) nonkomersial, beda dengan media

komersial tanda-tanda (Signage) ini hanya mengandung

informasi pelayanan kepada masyarakat, seperti tanda-

tanda (Signage) yang menunjukan tempat salah satu hotel di

jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya.

b. Berda

si

dibedaka

permane
Gambar 4.7 : Foto Komersial (Kiri) & Non-Komersial (Kanan)
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Sumber : Hasil Survey, 2013

sarkan Bahan Yang Digunakan

gnage yang dikategorikan menurut bahannya dapat

n atas signage permanen dan signage non-

n. Secara umum signage permanen ditempatkan



atau dibuat pondasi sendiri, dimasukan kedalam tanah

kebanyakan jenis signage ini dipasang dengan melewati

proses izin terlebih dahulu, atau di Jalan Tjilik Riwut Harus

dengan melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh

Tim Penataan signage Palangka Raya.

Je

digunaka

acara at

digunaka

untuk di

pondasi
Gambar 4.8 : Foto Permanen (Kiri) & Non-Permanen (Kanan)
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Sumber : Hasil Survey, 2013

nis signage yang kedua adalah signage, signage ini

n pada suatu waktu tertentu saja ketika ada suatu

au pertunjukan dan sejenisnya dan setelah itu tidak

n lagi. Jenis signage ini mempunyai ciri mudah

pindahkan atau di bongkar dan tidak perlu sebuah

yang kuat maupun dari bahan yang mahal. signage



89

demikian sangat banyak dijumpai di koridor Jalan Tjilik

Riwut, penempatannya yang kadang sembarangan dan

memepet ke badan jalan menimbulkan kesan tidak teratur

dan tidak mempertimbangkan estetika kota.

c. Berdasarkan Sifat Informasi

signage berdasarkan sifat penyapaiannya

informasinya dibedakan atas signage langsung dan signage

tidak langsung. signage langsung sangat berkaitan erat

dengan sifatnya yang menjelaskan suatu bangunan atau

lingkungan tempat signage tersebut diletakan dan hal lain

yang dapat memperjelas signage ini adalah biasanya

menunjukan identitas bangunan yang dimaksud. Di jalan

Tjilik Riwut mengingat merupakan pusat bisnis dan

perkantoran sangat banyak menjumpai signage jenis ini,

hampir disemua sudut bangunan yang berada disebelah kiri

maupun kanan Jalan Tjilik Riwut selalu terdapat signage

tersebut. Seperti pada gambar disamping ini menunjukan

signage yang menyebutkan sebuah Toko Ponsel yang

terkenal ini.



Gambar 4.9 : Foto tanda-tanda (signage) Tidak Langsung (Kiri) & Langsung (Kanan)
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Sumber : Hasil Survey, 2013

Signage yang kedua adalah sifatnya tidak langsung,

signage jenis ini berisi muatan yang tidak mempunyai

keterkaitan langsung dengan kegiatan dalam bangunan atau

lingkungan dimana signage tersebut di tempatkan. signage

jenis ini cukup banyak dijumpai di sepanjang Jalan Tjilik

Riwut, entah itu direncanakan atau tidak tapi yang nyata

adalah karakteristik Tjilik Riwut membuat setiap perusahaan

dan pemanfaat signage sebagai alat pemasaran produknya

selalu ingin memasang di tempat ini. Seperti pada gambar

diatas, walaupun tempat usaha atau bangunan tidak ada di

Jalan Tjilik Riwut tetap saja signage tersebut berdiri.



d. Berdasarkan Teknis Pemasangan

 Berdiri Sendiri (free standing signs)

Signage yang berdiri sendiri (free standing signs)

memiliki dua bentuk yaitu yang pertama tanda-tanda

(Signage) yang terletak ditanah (ground signs). Dasar

dari signage ini bisanya terletak diatanah atau tertutup

oleh tanah dan terpisah dari bangunan atau struktur jenis

yang lain. Seperti pada gambar disamping, menunjukan

salah satu kantor pemerintas membuat signage ditanah

di salah satu sudut jalan Tjilik Riwut.

Jen

men
Gambar 4.10 : Foto pole signs (Kiri) & free standing signs (Kanan)
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Sumber : Hasil Survey, 2013

is signage yang kedua adalah signage dengan

ggunakan tiang (pole signs), signage ini didukung



oleh tiang sebagai konstruksi penahan, kadang lebih dari

satu tiang, terpisah dari tanah, udara dan terpisah dari

bangunan atau struktur yang lain. Di jalan Tjilik Riwut

jenis signage ini sangat banyak dijumpai, seperti terlihat

pada gambar disamping menunjukan signage salah satu

produk provider seluler terkemuka memamerkan

produknya di Jalan Tjilik Riwut dengan harapan dapat

merebut pasar provider di Kota Palangka Raya.

 Pada Atap Bangunan (roof signs)

signage diatas bangunan (roof

signs) dibedakan atas signage

yang tidak menyatu dengan atap

signage ini dibangun diatas atap
Gambar 4.11 : Foto roof signs
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Sumber : Hasil Survey, 2013 bangunan, disangga oleh

struktur atap dan berada tinggi diatas atap. Di Jalan Tjilik

Riwut jenis signage seperti ini banyak dijumpai, meskipun

tidak semua signage tersebut tidak selalu menunjukan

identitas bangunan yang berada dibawahnya, tetap saja



banyak dijumpai jenis tanda-tanda (Signage) demikian,

seperti pada gambar di atas menunjukan signage salah

satu koperasi membuat signage diatas bangunannya

sendiri.

 Pada Dinding (wall sign)

Jenis signage ini

ditempatkan pada dinding

(wall sigins). signage yang

masuk dalam kategori jenis

in

ja

s

b

b

b

y

Gambar 4.12 : Foto Wall Signs
Sumber : Hasil Survey, 2013
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i adalah signage yang dipasang secara pararel dalam

rak maksimum 15 cm dari dinding bangunanan,

ignage yang dicat pada permukaan dinding atau struktur

angunan yang lain. Jenis signage tersebut sangat

anyak dijumpai di sepanjang Jalan Tjilik Riwut, sebagian

esar jenis signage ini menunjukan identitas bangunan

ang ditempeli oleh signage tersebut.



 Digantung (suspended sign)

Jenis signage ini

digantung pada bagian

bawah bidang horizontal

(langit-langit) pada
Gambar 4.13 : Foto Suspended Sign
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Sumber : Hasil Survey, 2013 serambi bangunan. Pada

umumnya jenis signage ini berukuran lebih kecil dari

papan nama atau alamat untuk memberitahukan pada

pejalan kaki yang tidak yang tidak dapat melihat signage

yang lebih besar yang diletakan pada dinding diatas

dibagian depan bangunan. Di jalan Tjilik Riwut pada

beberapa ruas bangunan yang berupa toko-toko ataupun

bangunan kantor-kantor menempatkan signage jenis ini.



 Diatas Pintu Keluar (masquee signs)

signage jenis ini biasanya

diletakan diatas pintu

keluar masuk bangunan

(masquee signs). signage

b

b

s

b

a

d

Gambar 4.14 : Foto Masquee Signs
Sumber : Hasil Survey, 2013
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ini diletakan pada struktur

angunan seperti atap diatas pintu keluar masuk

angunan. Jenis signage jenis ini juga terlihat banyak di

epanjang jalan Tjilik Riwut, mengingat karakter

angunan di sepanjang jalan Tjilik Riwut sebagian besar

dalah merupakan Toko dan perusahaan yang bergerak

alam bidang jasa pelayanan umum kepada masyarakat.



 Pada Jendela atau Pintu (Window/ Door Sign)

Jenis signage ini

diletakan di jendela atau

di pintu. signage ini

dapat berupa gambar,

sym

me

ko

se

ata

sig

Riw

ba

Pada

hanya pada

umum (publi

estetika kota

kemudian dij

signage yang
Gambar 4.15 : Foto Window Sign
Sumber : Hasil Survey, 2013
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bol atau kombinasi keduaanya yang dirancang untuk

mberikan informasi mengenai suatu aktivitas, bisnis,

moditi, peristiwa, perdagangan atau suatu pelayanan

buah perusahaan tertentu yang diletakan pada jendela

u pintu dari kaca tampak dari sisi sebelah luar. Jenis

nage jenis ini juga banyak dijumpai di Jalan Tjilik

ut, biasanya signage ini menerangkan identitas

ngunan yang menempelinya.

studi karakteristik yang akan dijadikan fokus perhatian

tingkat aspek yang berhubungan dengan masyarakat

c) seperti keselamatan, kefektifan penyampaian dan

. Karena kondisi tersebut, karakteristik signage yang

adikan penataan dalam pembahasan studi ini adalah

berada di sepanjang korindor jalan Tjilik Riwut.


