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ABSTRAK
Kota Padangpanjang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan memiliki potensi wisata
yang perlu dikembangkan. Berada pada jalur yang strategis merupakan peluang besar untuk
memperkenalkan objek wisata tersebut agar lebih dikenal. Objek wisata yang terdapat di Kota
Padangpanjang meliputi wisata alam, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata
sejarah. Potensi wisata yang ada di Kota Padangpanjang tersebut belum terpublikasi dengan
maksimal. Informasi yang lengkap seputar objek wisata Kota Padangpanjang masih sulit
ditemukan. Perlu sebuah strategi kreatif agar semua informasi tersebut tersaji secara lengkap dan
mudah dipahami. Salah satu strategi kreatif tersebut adalah melalui perancangan infografis.
Perancangan infografis Kota Padangpanjang sebagai strategi kreatif promosi wisata mampu
menyajikan informasi seputar objek wisata yang menarik, mudah dipahami, singkat, jelas dan
kompleks. Sehingga melalui Perancangan Infografis Kota Padangpanjang tersebut dapat
meningkatkan rasa keingintahuan dan kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang terdapat di
Kota Padangpanjang.
Kata kunci : infografis, promosi, objek wisata, Padangpanjang
ABSTRACT
Padangpanjang city is famous for its cool air and has tourism potential that needs to be
developed. Being on a strategic path is a great opportunity to introduce a tourist attraction to better
known. Attractions in the city of Padangpanjang natural attractions, culinary tours, educational
tours, cultural tourism, and historical tours. Tourism potential in this Padangpanjang city has not
been published with the maximum. Complete information about the attractions of Padangpanjang
City is still hard to find. It needs a creative strategy for all information presented in a complete and
easy to understand. One such creative strategy is through the design of infographics. Padangpanjang
urban infographic design as a creative tourism promotion strategy that is able to present information
about interesting tourist objects, easy to understand, short, clear and complex. By Designing
Infographics Padangpanjang City can increase the sense of curiosity and tourist visits to the tourist
objects in the city of Padangpanjang.
Keywords: infographic, promotion, tourism object, Padangpanjang
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A. PENDAHULUAN
Kota Padangpanjang merupakan sebuah kota yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu
Kecamatan Padangpanjang Barat dan Kecamatan Padangpanjang Timur, masing-masing
memiliki 8 (delapan) kelurahan. Kota Padangpanjang memiliki potensi wisata, seperti wisata
alam (Lubuk Mata Kucing, Goa Batu Batirai, Air Terjun 7 Tingkat, Minang Fantasi), wisata
kuliner (Sate Mak Syukur, Sate Saiyo, Rumah Makan Pak Datuk, Jajanan Tradisional, dan
Pasar Kuliner), wisata pendidikan (terdapatnya jenjang pendidikan dari tingkat pendidikan
dasar hingga pendidikan perguruan tinggi), wisata budaya dan sejarah (Jembatan Tinggi,
Stasiun Besar Kereta Api, PDIKM, Mesjid Asasi Sigando, Silek Lanyah Kubu Gadang,
Perguruan Diniyyah Putri). Potensi-potensi wisata yang ada di Kota Padangpanjang tersebut
ada yang terpublikasi dan juga ada yang belum terpublikasi. Seiring gencarnya explorasi
terhadap kepariwisataan di Indonesia, Kota Padangpanjang juga ikut serta dalam menggali dan
mencari objek wisata baru yang tentunya potensial untuk dikembangkan.
Usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Padangpanjang untuk mempublikasikan wisatawisata yang ada di Kota Padangpanjang adalah dengan cara melakukan promosi wisata. Salah
satu media yang digunakan untuk promosi adalah media cetak berupa brosur, spanduk,
bilboard, namun belum komunikatif dalam memberikan informasi seputar objek wisata Kota
Padangpanjang. Hal ini disebabkan isi dari informasi yang disajikan masih monoton dengan
teks, sehingga membuat wisatawan tidak tertarik untuk mencari informasi tersebut. Penempatan
alat promosi yang kurang tepat dan penyebaran alat promosi yang terbatas juga menjadi
kekurangan dalam usaha mempromosikan objek wisata yang ada di Kota Padangpanjang.
Agar mendapatkan informasi yang jelas dan kompleks tentu perlu sebuah media untuk
penyajian informasi tersebut, yaitu dengan sebuah infografis. Infografis merupakan bentuk
visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami
dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Infografis mencoba menyampaikan semua data
melalui visual yang menarik, sehingga dapat mengajak dan mengalihkan perhatian target
perancangan. Strategi kreatif yang digunakan agar informasi-informasi objek wisata Kota
Padangpanjang tersampaikan adalah dengan melakukan perancangan infografis Kota
Padangpanjang sebagai strategi kreatif promosi wisata.
Agar terciptanya infografis kota Padangpanjang sebagai strategi kreatif promosi wisata
diperlukan metode penciptaan dalam perancangan nantinya. Langkah yang pertama adalah
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mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan
dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalsis dengan menggunakan analisis SWOT.

B. PEMBAHASAN
1.

Pra Perancangan
Pra perancangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki
proses perancangan karya desain. Bagian ini semua data yang telah diperoleh baik melalui
observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya ditelaah sehingga dapat dilakukan
penjaringan ide. Penjaringan ide dapat dituangkan dalam bentuk kerangka berfikir
(brainstorming), kemudian menentukan keyword dari rancangan yang akan digarap.
Setelah melakukan penjaringa ide, kemudian masuk kepada sintesis yang menentukan
demografis, geografis, dan psikografis dari perancangan.
Menentukan target audience haruslah tepat, sehingga target audience yang dituju
semakin jelas dan fokus. Semakin jelas mengetahui target audience yang dituju maka akan
mudah untuk menentukan strategi dan gaya rancangan yang akan digarap. Target audience
atau sasaran yang akan dituju dari perancangan Infografis ini ditentukan melalui proses
sintesis. Proses tersebut meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek demografis, aspek
geografis, aspek psikografis.
a)

Aspek Demografis
Secara Demografis perancangan Infografis Kota Padangpanjang sebagai
strategi kreatif promosi wisata ditujukan kepada kelompok remaja dan dewasa.
1) Usia

: remaja dan dewasa (15 – 45 Tahun)

2) Pendidikan

: semua latar pendidikan

3) Jenis Kelamin

: unisex (pria dan wanita)

b) Aspek Geografis
Secara Geografis perancangan Infografis Kota Padangpanjang Sebagai Strategi
Kreatif Promosi Wisata adalah Kota Padangpanjang. Objek-objek yang dimunculkan
adalah objek-objek wisata yang berada di Kota Padangpanjang, namun untuk
penyebaran perancangan infografis ini tidak memiliki batasan sebab Infografis dapat
diaplikasikan pada media apapun.
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c)

Aspek Psikografis
Psikografis merupakan studi tentang identifikasi karakteristik kepribadian,
nilai-nilai, sikap, dan gaya hidup target audience berdasarkan letak wilayah
geografisnya. Dalam hal ini remaja cenderung suka dengan hal-hal yang baru, unik,
dan penasaran dengan apa yang belum pernah diketahuinya. Sama halnya dengan
Infografis yang dirancang, yaitu menjadi suatu hal yang baru bagi Kota
Padangpanjang.

2.

Proses Perancangan
Proses Perancangan merupakan tahapan pengerjaan karya desain yang akan
digarap, dimulai dari pengerjaan visualisasi. Pengerjaan Visualisasi terdiri dari membuat
sketsa desain dengan menggunakan pensil dan sebuah kertas hvs berwarna putih. Berikut
beberapa sketsa objek wisata dari perancangan Infografis kota Padangpanjang sebagai
strategi kreatif promosi wisata:

Gambar 1
Beberapa Sketsa Objek Wisata Kota Padangpanjang
Sumber : Muhammad Ghifari
Sketsa objek wisata yang telah digarap, kemudian dilakukan pemindahan atau di
scane, kedalam format JPG. Hasil scane tersebut kemudian dilanjutkan kepada tahapan
komputerisasi dan digitalisasi dengan menggunakan softwere desain. Rancangan yang
dihasilkan merupakan vector dari objek-objek wisata Kota Padangpanjang dengan
menggunakan teknik Line Art.
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Gambar 2
Komputerisasi dan Digitalisasi Objek Wisata Kota Padangpanjang
Sumber : Muhammad Ghifari
Langkah yang dilakukan setelah membuat sketsa dan komputerisasi objek-objek
wisata adalah pemilihan warna. Warna terjadi karena sensasi yang ditimbulkan oleh otak
sebagai akibat dari sentuhan gelombang cahaya pada retina mata. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2002:1269), “warna berarti corak atau ragam (sifat sesuatu)”. Setiap
warna akan memiliki makna berbeda dan dapat mempengaruhi emosional target audience.
Warna-warna yang digunakan adalah warna asli dari objek-objek wisata, yang kemudian
dicari gradasi warnanya kearah warna-warna lembut. Hal ini dilakukan agar rancangan
yang digarap dapat dikenali langsung oleh target audience dan identik dengan objek yang
sebenarnya.
Tahap selanjutnya adalah memilih tipografi yang akan digunakan pada
perancangan nantinya. Study tipografi sangat dibutuhkan dalam perancangan karya desain.
Menurut Rustan (2001:16) “tipografi dimaknai sebagai segala disiplin yang berkenaan
dengan huruf”. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam tipografi, diantaranya
adalah legibility (mudah dibaca), readibility (dapat dibaca), visibility (mudah dilihat), dan
clarity (jelas).
Typografi yang dipilih untuk judul adalah font Britannic. Font ini dipilih karena
memiliki kriteria yang cocok dengan gaya desain infografis. Kharakter Font Britannic
sangat kuat, jelas, dan tidak kaku. Narasi pada perancangan infografis menggunakan Font
Arial, dengan mempertimbangkan kejelasan informasi yang disampaikan.
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Proses selanjutnya adalah merancang layout untuk menggabungkan semua elemenelemen pembentuk karya desain. Layout memiliki banyak elemen yang mempunyai peran
yang berbeda-beda dalam membangun keseluruhan layout. Menurut Rustan (2014:27)
“elemen-elemen layout dibagi menjadi, elemen teks, elemen visual, dan invisible elemen”.
Penerapan penyusunan layout harus mempertimbangkan prinsip dasar dalam
terbentuknya layout. Prinsip-prinsip layout dapat dianalogikan sebagai suatu formula agar
terciptanya sebuah layout yang baik. Menurut Rustan (2014:75) “prinsip dasar layout
antara lain squenc (urutan), empahasis (penekanan), balance (keseimbangan)”. Agar
sebuah layout mendapatkan kesan yang kuat bagi pembacanya, maka sebuah layout harus
mempunyai kesan unity (kesatuan).
Layout pada perancangan infografis wisata kota Padangpanjang menempatkan
informasi berupa narasi (teks) maupun visual. Penyusunan informasi harus terurut agar
semua informasi terserap dengan baik oleh audience. Perancangan infografis kota
Padangpanjang memiliki dua media utama. Karya utama tersebut memiliki layout yang
berbeda namun dengan ukuran yang sama, yaitu 120x80 cm (A0). Kedua layout tersebut
dirancang sesuai kebutuhan informasi yang ditampilkan pada infografis tersebut. Layout
satu menampilkan informasi Kota Padangpanjang secara umum, sedangkan layout kedua
berisikan informasi tentang objek wisata.
Wujud karya dari Infografis berupa print ad (cetak). Karya infografis dapat dicetak
kebentuk media apapun. Menggunakan media cetak memiliki kelebihan karena dapat
dibagikan secara langsung kepada pengunjung. Media utama dalam perancangan infografis
dicetak dengan ukuran 120 x 80 cm. Berikut karya utama pada perancangan infografis :
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Gambar 3
Karya 1 Perancangan Infografis
Sumber : Muhammad Ghifari
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Gambar 4
Karya 2 Perancangan Infografis
Sumber : Muhammad Ghifari
Selain karya utama juga terdapat karya-karya pendukung dari perancangan
infografis :

Gambar 5
Peta Objek Wisata Kota Padangpanjang
Sumber : Muhammad Ghifari
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3.

Pasca Perancangan
Pasca perancangan merupakan langkah yang dilakukan setelah proses perancangan
selesai. Setelah mendapatkan wujud dari karya yang dirancang, karya tersebut juga dapat
diaplikasikan keberbagai media lainnya sehingga secara otomatis dapat mempromosikan
objek-objek wisata Kota Padangpanjang . Berikut beberapa pengaplikasian karya infografis
ke berbagai media :

Gambar 6
Pengaplikasian kepada Information Sign
Sumber : Muhammad Ghifari

Gambar 7
Pengaplikasian pada Facebook
Sumber : Muhammad Ghifari
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Gambar 8
Pengaplikasian pada website
Sumber : Muhammad Ghifari

Gambar 9
Pengaplikasian pada instagram
Sumber : Muhammad Ghifari
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Gambar 10
Pengaplikasian pada flier
Sumber : Muhammad Ghifari

Gambar 11
Pengaplikasian pada booklet
Sumber : Muhammad Ghifari

C. PENUTUP
1.

Kesimpulan
Kota Padangpanjang dengan segala keunikannya memiliki berbagai macam potensi
wisata. Potensi wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata kuliner, wisata Pendidikan,
Wisata Budaya, dan Wisata Sejarah. Sangat disayangkan apabila keberadaan yang strategis
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tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Promosi
publikasi berbasis cetak yang ada sekarang tidak menyesuaikan perkembangan desain,
sehingga kurang diminati oleh kalangan remaja. Mengatasi hal tersebut perlu sebuah
pembaharuan dengan mencari ide-ide kreatif untuk mempromosikan wisata.
Perancangan Infografis Kota Padangpanjang menjadi sebuah solusi kreatif dalam
mempromosikan wisata. Infografis merupakan bentuk visualisasi data yang menyampaikan
informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat,
singkat, dan jelas. Infografis menyampaikan semua data melalui visual yang menarik,
sehingga dapat mengajak dan mengalihkan perhatian target perancangan.
Visual berupa vector mendapatkan perhatian tersendiri bagi kalangan remaja, karena
lebih unik dan lebih trendy. Informasi yang disajikan dengan kreatif diharapkan mampu
meningkatkan rasa keingintahuan para wisatawan khususnya remaja. Sehingga objek-objek
wisata yang ada di Kota Padangpanjang lebih dikenal dan lebih ramai dikunjungi oleh
wisatwan.
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