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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Taman Wisata Air Situ Gintung merupakan salah satu pusat kegiatan pendidikan 

yang juga menyediakan fasilitas untuk melaksanakan segala aktifitas yang bersifat 

pendidikan atau edukasi. Segala macam aktifitas untuk kegiatan sekolah, perguruan 

tinggih, maupun instansi perusahaan dapat di lakukan di taman wisata situ gintung ini. Di 

Taman Wisata Air Situ Gintung ini dapat melaksanakan kegiatan seperti : Camping, LDK, 

outbound, gathering perusahaan, reuni, edukasi pembuatan kompos, cerdas sampah dan 

ecobrick 

Fasilitas tambahan yaitu berupa camping ground sebanyak tiga blok dan dapat 

menampung total sampai dengan 500 orang. dengan fasilitas outbound yang begitu 

lengkap. Ditambah dengan  fasilitas wisma yang berkapasitas 20 orang per wismannya, 

aula terbuka dari 30 sampai dengan 250 orang. di tambah nuansa cita rasa masakan Jawa 

maupun Sunda yang tesedia di setiap restoran yang ada di sini. 

Oleh karena itu Media promosi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat 

penting dan efektif dalam menginformasikan suatu produk atau tempat sebagai sarana 

penyampaian pesan yang dianggap mempunyai nilai jual. Disini penulis mengunakan 

pendekatan berupa brosur Taman Wisata Situ Gintu yang mana bertujuan  dapat menjadi 

pemandu  dan mempermudah pengunjung untuk dapat menggelilingi area  kearea  lokasi 

wahana atau penginapan. Pemilihan media brosur, karena brosur dapat menjadi sebuah 

media yang efektif bagi pengunjung baik dari instansi perkantoran maupun para wisata 

dari instansi pendidikan. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Contoh Brosur Awal 

Sumber : Data pribadi Pribadi, 2017 

 

Berikut ini merupakan brosur Taman Wisata Air Situ Gintung sebagai media promosinya pada 

saat ini. Pada brosur tersebut , media promosi brosurnya masih berupa media fotocopy dan 

adapun isi dari brosur tersebutmenyebutkan fasilitas dan harganya, namun dalam media promosi 

pada saat ini brosur ini tidak menampilkan bagaimana situasi dan fasilitas yang ada di dalamnya, 

dan beberapa kebutuhan lain seperti peta lokasi, fasilitas, dan lainnya. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tergerak untuk mendesain ulang brosur Taman 

Wisata Air Situ Gintung dengan menyesuaikan dengan kaidah teori desain. Sehingga diharapkan 

bisa meningkatkan kualitas media promosi Taman Wisata Air Situ Gintung ini.   

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




