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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perang yang terus terjadi setelah Vietnam merdeka dari Perancis membuat rakyat 

merasa terancam. Beberapa Masyarakat memutuskan untuk pergi dari Vietnam 

dan pergi ke berbagai penjuru dunia. Namun tidak sedikit juga yang sampai ke 

negara Asia Tengara seperti Indonesia. Bagi pengungsi yang sampai ke Indonesia 

tepatnya Tanjung Pinang mereka dibantu oleh warga setempat sebelum akhirnya 

dipindahkan ke Pulau Galang dikarenakan jumlah pengungsi yang sudah 

mencapai 250 ribu orang. Pada Pulau Galang para pengungsi mendapatkan 

bantuan dari BP Batam dan juga PBB. Disana pengungsi membangun sebuah 

Kampung yang sekarang dikenal sebagai Kampung Vietnam.  

Akhirnya setelah 22 tahun mengungsi di Pulau Galang, Tahun 1997 beberapa 

pengungsi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Setelah 

pengungsi telah kembali ke Vietnam, Kampung Vietnam menjadi saksi bisu 

sejarah perjalanan mereka untuk mencari perlindungan dari peperangan yang 

terjadi di Vietnam. Beberapa peninggalan dari pengungsi masih disimpan dan 

dijadikan kenang-kenangan. 

Febuari 2020 pandemi covid-19 menyerang Indonesia. Tepat pada tanggal 3 

Maret 2020, Bapak Presiden Joko Widodo menjadikan 20 hektar dari 80 hektar 

lahan Kampung Vietnam sebagai Rumah Sakit Karantina Covid-19 (CNN 

Indonesia,2020). Akibat adanya penambahan fungsi di kampung vietnam dari 
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situs sejarah ditambahkan fungsinya menjadi RS Covid-19 para masyarakat 

khususnya yang di Batam tidak berani untuk berkunjung ke Kampung Vietnam 

untuk sementara. Maka dari itu penulis memutuskan membuat perancangan tugas 

akhir media informasi berupa e-book mengenai sejarah berdirinya kampung 

vietnam. Sehingga masyarakat indonesia, terutama masyarakat di kepulauan Riau 

mengetahui bahwa ada lokasi bersejarah di Pulau Galang bernama kampung 

Vietnam yang membantu rakyat dari negara tetangga (Vietnam), dan beralih 

fungsi membantu pemerintah dalam menanggulangi covid-19 tanpa harus 

berkunjung kesana. Diharapkan dengan kehadiran buku ini setelah pandemi 

selesai masyarakat Indonesia (terutama warga Riau) dapat berkunjung dan melihat 

secara langsung lokasi bersejarah ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagiamana cara merancang buku informasi mengenai Kampung Vietnam di Pulau 

Galang berupa e-book ? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Perancangan Media Informasi Mengenai 

Kampung Vietnam di Pulau Galang, yaitu: 

a. Demografis    : 

• Usia   : Berusia 18-30 Tahun 

• Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

• Kelas Ekonomi   : SES A-B 
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b. Geografis   : Batam dan Pulau Jawa 

c. Psikografis   : -Senang mengunjungi tempat wisata 

      -Tetarik dengan hal mengenai budaya 

  -Mencintai situs sejarah 

1.4.   Tujuan Tugas Akhir 

Untuk merancang media informasi berupa e-book untuk memberikan informasi 

mengenai kampung vietnam agar setelah pandemi selesai mereka dapat 

mengunjungi langsung. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang didapatkan dari Tugas Akhir antara lain: 

1. Untuk Penulis 

Dapat mengimplementasikan apa yang sudah penulis pelajari selama 

mendalami perkuliahan sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan 

menambah pengetahuan penulis mengenai sejarah Kampung Vietnam. 

2. Untuk Pembaca 

Menambah pengetahuan mengenai Kampung Vietnam dan wawasan 

mengenai perancangan media informasi yang bisa dipelajari lagi untuk 

menulis tesis. 

3. Untuk Teman-teman Universitas Multimedia Nusantara 

Mendapatkan refrensi untuk pengerjaan Tugas Akhir bagi membahas 

mengenai media informasi. 


