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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan 

yang Maha Esa karena berkat penyertaan-Nya, laporan tugas akhir yang berjudul 

“Perancangan Media Promosi event Festival Cap Go Meh” dapat terselesaikan 

dengan baik. Melalui laporan tugas akhir ini penulis mengangkat topik 

pembahasan mengenai media promosi yang akan digunakan untuk 

mempromosikan event Festival Cap Go Meh. Pemilihan topik ini didasarkan pada 

pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 2 periode 

pelaksanaan event Festival Cap Go Meh tidak didukung oleh media promosi yang 

memadai sehingga euforia dan antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke event 

tersebut kurang. 

Melalui laporan tugas akhir ini, penulis ingin membuat media promosi 

yang akan digunakan untuk mempromosikan event Festival Cap Go Meh 

Pontianak untuk lebih dikenal di kancah nasional dan internasional. Sehingga 

event yang penuh dengan nilai kebudayaan dan tradisi ini semakin dikenal dan 

dicintai oleh masyarakat banyak. 

Akhir kata, penulis berharap dengan adanya laporan tugas akhir ini penulis 

berharap laporan ini bisa menjadi referensi bagi para pembaca untuk melihat sisi 

lain Kota Pontianak dari aspek kebudayaannya dan menjadikannya sebagai salah 

satu referensi wisata saat liburan awal tahun, sehingga khasanah dan pengetahuan 

kita tentnag kebudayaan pun semakin bertambah. 
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ABSTRAKSI 

Perkembangan desain grafis dewasa ini telah berkembang dengan pesat. Cakupan 

desain grafis salah satunya adalah perancangan media promosi. Media promosi 

menjadi penting karena media promosi merupakan salah satu cara 

memperkenalkan sebuah produk, jasa atau event kepada khalayak ramai. Secara 

khusus dalam proposal tugas akhir yang berjudul perancangan media promosi 

untuk event Festival Cap Go Meh Pontianak, penulis ingin mempaparkan rencana 

pembuatan sebuah media promosi event untuk memperkenalkan secara luas 

Festival Cap Go Meh dan melalui media promosi yang dibuat semakin 

memperkuat posisi Kota Pontianak sebagai kota tujuan wisata serta turut 

menyukseskan program wisata ke Kota Pontianak. 

Tingkat kunjungan wisata Kota Pontianak mengalami perkembangan yang cukup 

baik, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal dan 

mancanegara. Selain untuk memperkuat posisi Kota Pontianak sebagai kota tujuan 

wisata, penulis menaruh harapan besar dengan adanya perancangan media 

promosi ini tidak hanya berkembang secara internal tapi potensi wisata Kota 

Pontianak bisa berkembang ke luar daerah.  

Dalam proses perancangan media promosi ini, dilakukan pengumpulan data yang 

diperoleh penulis melalui observasi, kuisioner dan studi literatur yang semuanya 

dikumpulkan untuk mendukung proses kreatif desain dari media promosi untuk 

event Festival Cap Go Meh Pontianak. 

Kata kunci : Promosi, Cap Go Meh, Pontianak 
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ABSTRACT 

The development of graphic design today has grown rapidly. Coverage graphic 

design one is designing a media campaign. Media promotion is important because 

the media campaign is one way to introduce a product, service or event to the 

general public. Specifically in the final project proposal entitled the design of 

promotional media for Cap Go Meh Festival event Pontianak, the author wants to 

mempaparkan plan of a media campaign to introduce widespread event Cap Go 

Meh Festival and through media campaigns created further strengthen the 

position of Pontianak City as a destination travel and contribute to the success of 

the program for the city of Pontianak. 

The level of tourist visits Pontianak City progressing quite well, as shown by the 

number of local and foreign tourists visit. In addition to strengthening the position 

of Pontianak City as a tourist destination, the authors looked forward to their 

design is not only a media campaign developed internally but Pontianak City 

tourism potential can be developed outside the region. 

In the process of designing this campaign media, data collection obtained by the 

author through observation, questionnaire and literature who all gathered to 

support the creative process of design of promotional media for Cap Go Meh 

Festival event Pontianak. 

Keywords: Promotion, Cap Go Meh, Pontianak 
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