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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kawasan pecinan adalah suatu daerah yang komunitas penduduknya mayoritas 

orang Tionghoa/keturunan. Kawasan pecinan sudah ada sejak jaman dahulu dan 

tersebar di seluruh kota di dunia. Tidak heran jika di saat berpergian/travelling 

para wisatawan menemukan kampung pecinan di negara/kota manapun. Salah 

satunya kawasan pecinan itu terletak di Semarang.  

 Kawasan pecinan yang terletak di pusat kota Semarang, Jawa Tengah ini 

di dalamnya terdapat berbagai macam kuliner, sejarah, tradisi dan budaya, 

klenteng, penginapan, tempat tinggal, pasar dan toko obat tradisional. Kawasan ini 

memiliki bangunan arsitektur khas Tionghoa dengan berbagai macam motif–motif 

di klenteng, penginapan, dan tempat tinggal masyarakat. Di dalam kawasan 

pecinan Semarang, masyarakatnya sangat ramah dan saling menghormati. Tempat 

ini merupakan salah satu tujuan wisata budaya dan kuliner yang ada di Semarang 

yang harus dilestarikan, karena memiliki banyak budaya, tradisi, dan sejarah. 

Tradisi yang sering dilakukan dan paling meriah di kawasan pecinan ini adalah 

hari raya Imlek yang selalu diadakan setiap tanggal 1 di tanggalan orang 

Tionghoa, lalu ada juga tradisi wayang potehi yang merupakan wayang orang 

Tionghoa, dan perayaan dewa dengan doa-doa di klenteng–klenteng kawasan 

pecinan. 
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Kawasan pecinan di Semarang ini terletak di pusat kota Semarang. 

Perbatasan wilayahnya dibagi menjadi 4 yaitu: wilayah utara Gang Warung 

hingga Gang Lombok (Klenteng Tay Kak Sie), wilayah timur Gang Pinggir, 

wilayah selatan Gang Pinggir hingga Wotgandul Timur, dan wilayah barat Gang 

Baru. Di dalamnya juga terdapat komunitas–komunitas masyarakat Tionghoa 

yang ikut berperan melestarikan kawasan pecinan di Semarang. Pemerintahan 

kota Semarang juga sudah memutuskan untuk melestarikan kawasan Pecinan di 

Semarang ini karena memiliki potensi tradisi, sejarah dan budaya serta kuliner 

yang sangat banyak. 

Kurangnya pengetahuan/informasi untuk masyarakat luar kota Semarang 

yang datang ke Semarang tentang potensial di kampung pecinan ini membuat 

kawasan pecinan di Semarang kurang diminati oleh wisatawan. Di sisi lain 

kawasan Pecinan di Semarang ini kurang terekspos sehingga membuang 

eksploitasi sejarah dan budaya yang sangat penting peranannya untuk kota 

Semarang.   

Menurut Sadiman, dkk (2002),  media informasi adalah segala sesuatu 

yang bisa dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada 

penerima pesan, agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar 

berlangsung dengan efektif serta efesien sesuai dengan yang diharapkan (hlm.6). 

Dengan kenyataan di atas, menurut saya upaya penyampaian media 

informasi harus dilakukan dengan tepat agar Kampung Pecinan dikenal luas dan 

mudah diketahui informasinya oleh masyarakat luas, khususnya wisatawan.  
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Selain itu juga membuat devisa negara meningkat dan meningkatkan pendapatan 

penduduk masyarakat kota Semarang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dari topik yang penulis angkat yaitu, kurangnya/keterbatasannya 

media informasi yang dilakukan oleh pihak pengurus kawasan pecinan di 

Semarang dan pemerintahan kota Semarang sehingga membuat wisatawan dari 

luar kota Semarang susah menemukan Informasi tentang kawasan pecinan di 

Semarang, Jawa Tengah. Maka rumusah masalahnya menjadi : 

“Bagaimana merancang visual media Informasi yang tepat untuk kawasan 

pecinan di Semarang agar lebih di kenal oleh masyarakat di luar kota Semarang ?”   

1.3. Batasan Masalah 

Dalam membuat Penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan 

digunakan agar menjadi lebih fokus terhadap pokok pembahasan, penulis 

berfokus terhadap penelitian : 

- Target Psikografis: Masyarakat Luar kota Semarang yang menyukai 

Travelling dan Gastronom / kuliner 

- Usia Demografis:  22-30, pada umumnya di umur ini orang–orang 

sudah punya penghasilan sendiri dan suka berpergian 

- Lokasi Geografis: Kota–kota besar di luar Semarang 

- Pekerjaan: wiraswasta, wirausaha, mahasiswa dan pegawai. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Diambil dari rumusan masalah yang ada terbentuklah tujuan dari pembuatan karya 

tulis. Tujuan dari topik yang penulis angkat adalah :  

- Menjadikan kawasan pecinan di Semarang sebagai salah satu tujuan 

wisata yang memiliki banyak kuliner, budaya dan tradisi agar dikenal 

orang – orang luar Semarang 

- Menaikan tingkat kemajuan pangsa pasar kawasan pecinan di 

Semarang lebih luas 

- Meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Semarang  

- Mengenalkan Sejarah, Kuliner, Budaya dan lain lain di kawasan 

pecinan di Semarang ke orang-orang yang berwisata ke Semarang. 

 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Selain memiliki tujuan, penulis juga menemukan manfaat perancangan karya 

tulis. Manfaat dari penelitian Tugas Akhir yang diambil oleh penulis adalah :  

- Banyaknya orang luar kota yang akan berkunjung ke Semarang untuk 

melihat kawasan pecinan di Semarang dan wisata/tempat – tempat di 

sekitar Semarang 

- Majunya produksi dan bisnis kawasan pecinan di Semarang sehingga 

memajukan tingkat kesejahteraan dan pendapatan penduduk di 

Semarang 
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- Manfaat lain yang ditujukan untuk penulis adalah, menambah skill dan 

wawasan sebagai grafik desainer untuk menyelesaikan solusi dalam 

suatu masalah serta menjadi syarat untuk kelulusan Tugas Akhir 

- Manfaat untuk Universitas, ikut berperan dalam memajukan wisata 

budaya, kuliner dan sejarah kawasan pecinan di Semarang
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