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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

I.1.1 Semarang Sebagai Central Tranportasi di Jawa 

     Jawa tengah merupakan ibukota dari Kota Semarang. Kota Semarang 

memiliki luas wilayah sekitar 373,67 km². Pada denah lokasi geografis Kota Semarang 

disebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa, lalu pada sebelah timur dan disebelah 

barat Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang 

terletak berada pada selatan Kota Semarang (sumber : semarangkota.go.id/2013/02/letak-

geografis-semarang/). Sebagai ibukota Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan kota 

yang memiliki letak strategis dimana Kota Semarang sebagai pintu central sebagai jalur 

masuk dan keluar ke kota-kota yang lainnya. Dengan letak strategis tersebut, Kota 

Semarang sangat memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi wisatanya, 

sehingga Kota Semarang memiliki beberapa fasilitas sarana transportasi umum sebagai 

penunjang potensi wisata antara lain yaitu, pelabuhan, bandara udara, dan stasiun sebagai 

tempat masuknya wisatawan lokal maupun wisatawan asing ke Kota Semarang.  

  Sebagai peran dari rute central ini dan dengan banyaknya fasilitas sarana 

transportasi umum, hal tersebut mendukung pergerakan pariwisata terhadap Kota 

Semarang sesuai dengan usaha mewujudkan “Semarang Setara”sebagai slogan dari Kota 

Semarang itu sendiri. Strategi pengembangan kota Semarang menuju kota MICE 

(Meeting, Insentive, Conference, Exhibition) sesuai dengan misi menjalankan program 

Semarang Setara, sangat terkait erat dengan sektor perdagangan dan jasa, khususnya 

industri pariwisata. Sementara itu industri pariwisata Kota Semarang belum begitu eksis 

ditengah persaingan ketat dengan kota lainnya, dan perlu dilakukan restrukturisasi Biro 

Perjalanan Wisata (BPW) yang merupakan ujung tombak kegiatan pariwisata dimana 

90% BPW masih tergolong usaha kecil menengah ( sumber: Dr. Prihatin Tiyanto PH. 

2011, hal 14).   

 

I.1.2 Transportasi  Darat Salah Satu Akses Masuk ke Semarang 

 Jalur masuk yang padat dikarenakan lokasinya yang berada di tengah pulau 

Jawa, dapat dipastikan ramainya arus masuk wisatawan dari beberapa rute jalur 

perjalanan ke Kota Semarang. Sebagai kota besar, Kota Semarang memiliki banyak 

sarana transportasi umum yang berada di beberapa titik daerah yang tersebar, baik sarana 

darat, sarana laut, ataupun sarana udara. Hal ini menjadi penunjang Kota Semarang untuk 
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meningkatkan di beberapa sektor, baik sektor ekonomi, perhubungan, dan yang paling 

utama adalah sektor wisata.  

  Ada hasil dari penelitian yang menyebutkan daya tarik Semarangdari 

beberapa sektor yaitu, sebesar 36% pada sektor budaya, 28% pada sektor religi Kota 

Semarang, 20% wisata pantaiyang ada di Kota Seamarang, 12% adalah wisata alamnya, 

dan 4% pada tempat hiburan laindi Kota Semarang. Hal itu diunkgapkan dari penelitian 

Dr. Prihatin Tiyanto PH.MT, dkk (sumber: Dr. Prihatin Tiyanto PH. MT, dkk. Strategi 

Pengembangan Kota Semarang Menuju Kota MICE ( Meetings, Incentive, Conference, 

Exhibition), Upaya Percepatan Pembangunan Menuju Kota Semarang Setara .2011, hal 

14). Selain stasiun tawang, Kota Semarang pun memiliki stasiun lainnya yaitu stasiun 

Poncol. Adanya 2 stasiun  besar ini mendorong wisatawan lebih melalui jalur darat ketika 

berkunjung ke Semarang menggunakan trasnportasi umum. Selain itu mudahnya akses 

darat juga menjadi nilai tambah untuk bekunjung ke Kota Semarang dikarenakan letak 

geografis Semarang yang datar serta destinasi wisata di Semarang yang mudah dijangkau 

melalui darat.  

  Rute darat khususnya melalui jalur kereta api pun semakin bertambah dengan 

banyaknya peningkatan jumlah armada kereta api serta upaya penignkatan wisatawan 

melaui media massa dan gencarnya promosi wisata ke Seamarang  

(http://travel.kompas.com/read/2013/01/15/14164693/Kunjungan.Wisatawan.ke.Semaran

g.Meningkat ).  

  

I.1.3 Peran Penting Stasiun Tawang Semarang 

Sarana fasilitas trasportasi umum sektor darat yang sangat terkenal dan 

diandalkan di Kota Semarang sebagai tempat wisata dan sejarah salah satunya adalah 

Stasiun Tawang. Stasiun Tawang terkenal karena menjadi satu kawasan wisata dengan 

Kota Lama Semarang dan selain itu stasiun Tawang memiliki arsitektur Belanda sebagai 

peninggalan pada jaman kolonialis Belanda yang telah dikonservasi oleh pemerintahan. 

Stasiun pada umumnya memiliki fungsi lain yaitu memiliki peran sebagai agen 

pendorong pergerakan dan pertumbuhan aktivitas kawasan. Keterikatan antara stasiun 

Tawang dan kawasan Kota Lama Semarang berada pada lokasinya sehingga ada 

hubungan yang menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan kota Lama baik 

pulang atau pergi sebagian besar melaui stasiun Tawang.  

Selain sebagai sarana transportasi umum, stasiun Tawang menjadi penumbuh 

aktivitas hidup bagi lingkungan sekitarnya. Dengan banyaknya toko, kios,dan warung 
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pada sekitar lingkungan Stasiun Tawang, stasiun menjadi penggerak aktivitas 

perekonomian secara stabil dalam waktu 24 jam  

(“Perlukah Stasiun Tawang dipertahankan?”.Suara Merdeka, 31 Okotober 2001). 

Selama waktu tersebut terdapat aktivitas yang masih hidup di sekitar stasiun mengikuti 

operasi dari stasiun.  

 

I.1.4 Citra Visual Stasiun Tawang Semarang 

Dengan memiliki ciri khas bangunan bergaya Eropa, Stasiun Tawang berubah 

menjadi salah satu landmark dari Kota Semarang. Selain karena sebagai fasilitas 

transportasi besar di Kota Semarang, Stasiun Tawang dikenal dengan bangunan sejarah 

yang dikonservasi hingga saat ini. Nilai lebih juga dimana stasiun berada di kawasan kota 

lama, di depan stasiun sendiri terdapat kanal luas yang menjadi pemandangan tersendiri 

untuk pengunjung maupun wisatawan. Visual stasiun sendiri terbantu dengan lokasinya 

yang menjadi satu di kawasan Kota Lama dan pengunjung dari Kota Semarang 

punsemakin mengenali bahwa Stasiun Tawang memiliki fungsi lain selain fasilitas 

transportasi umum, juga sebagai tempat destinasi yang dapat dikunjungi wisatawan.  

Upaya konseravasi yang dilakukan pihak pemerintah Semarang sendiri pun 

terhadap Stasiun Tawang dimana stasiun ini menjadi salah satu tempat yang dimiliki 

Semarang yang membantu Kota Semarang masuk dalam predikat Kota Pusaka. Masuk 

dalam dalam daftar Warisan Dunia di UNESCO dengan berbagai persyaratan yang 

ditentukan. Beberapa bangunan kuno di kawasan Kota Lama selain satiun Tawangyang 

masuk dalam predikat adalah Gereja Blenduk, Gedung Marba, Gedung Spiegel, Gereja 

Gedangan, Gedung Ikan Bakar Cianjur, Gedung Marabunta, dan lain-lain.  

(http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2015/PelestarianKawasanKonservasidi

KotaSemarang.pdf) 

Meskipun melalui upaya konservasi banyak hal yang perlu diperhatikan 

dengan semakin majunya perkembanagan serta kebutuhan manusia yang semakin 

meningkat akan waktu. Penyegara citra visual tanpa merubah citra stasiun Tawang 

sebagai bangunan kolonial. Penyegaran citra melalui sarana informasi secara visual 

dimaskudkan untuk membantu pengunjung atau wisatawan dalam mendapatkan informasi 

yang mereka butuhkan . Dimana menjadikan Stasiun Tawang memiliki nilai lebih yang 

lain selain visual secara bangunan kolonial tetapi penambahan nilai fungsi dengan adanya 

penyegaran iformasi secara visual. 

 

I.1.4.1. Lingkungan Stasiun Tawang Semarang Modern Ini 

http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2015/PelestarianKawasanKonservasidiKotaSemarang.pdf
http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2015/PelestarianKawasanKonservasidiKotaSemarang.pdf
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  Sarana fasilitas transportasi umumnya sangat memiliki banyak 

aktivitas manusai yang sangat padat setiap waktunya. Di stasiun Tawang sendiri 

setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pengunjung, hal ini dikarenakan 

oleh adanya penambahan gerbong dan penambahan armada kereta api yang baru 

yang  dilakukan oleh PT KAI DAOP 4 Semarang melihat adanya rute destinasi 

baru. (http://jateng.tribunnews.com/2016/10/02/pt-kai-daop-4-semarang-tambah-

dua-kereta-baru-ini-dia-rute-dan-harga-tiketnya). Lingkungan stasiun Tawang 

pun dipastikan memiliki aktivitas yang padat dengan gelombang kedatangan 

pengunjung. Yang bisa dilihat dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung 

dengan jelas adanya penumpukan pengunjung pada satu titik lokasi untuk 

mendapatkan info mengenai segala kebutuhan yang pengunjung ingin dipenuhi. 

 Dalam faktanya pada lingkungan satsiun tawang saat ini, pengunjung yang 

semakin meningkat secara berbondong menanyakan segala kebutuhan mereka 

seperti informasi mengenai jalur ke tempat mereka tuju melalui petugas peron 

maupun porter yang berada di sekitaran Stasiun Tawang. Hal ini menjadi masalah 

dimana fungsi dari peran petugas serta adanya informasi beruapa visual yang 

sudah berada di Stasiun Tawang kurang membantu pengunjung dalam 

memperoleh informasi.  

 

I.1.4.2. Pengaruh Lingkungan Stasiun Pada Pengunjung 

  Menjadi satu dari dua stasiun besar yang ada di Semarang menjadikan Stasiun 

Tawang stasiun yang sangat padat dengan jadwal keberangkatan keretanya setap 

harinya. Secara garis besar pengaruh yang dapat dilihat langsung dari padatnya 

arus pada stasiun Tawang adalah banyaknya kios atau warung yang menjajakan 

jajanannya hingga 24 jam dalam sehari penuh. Tetapi pengaruh yang paling 

penting dalam kasus ini adalah interaksi antara pengunjung stasiun dengan 

stasiun itu sendiri. Bagaimana stasiun dapat berpengaruh besar terhadap 

pengunjung tanpa adanya kesusahan atau hambatan yang ditemui oleh 

pengunjung.  

  Berfungsinya segala sarana yang terdapat pada sebuah sarana fasilitas umum 

mendorong rasa nyaman kepada pengunjung. Seperti halnya yang telah dibahas 

dalam keadaan stasiun saat ini, pengaruh environmental graphic berupa informasi 

petunjuk bagi pengunjung sangat dibutuhkan. Mereka diarahkan melalui 

gambaran visual yang ada pada stasiun. Dengan begitu fungsi stasiun sebagai 

http://jateng.tribunnews.com/2016/10/02/pt-kai-daop-4-semarang-tambah-dua-kereta-baru-ini-dia-rute-dan-harga-tiketnya
http://jateng.tribunnews.com/2016/10/02/pt-kai-daop-4-semarang-tambah-dua-kereta-baru-ini-dia-rute-dan-harga-tiketnya
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pelayanan publik telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat membantu funngsi 

sarana transportasi umum menjadi  

 

 

I.1.5 Perancangan Environmental Graphic 

  Melihat fenomena dimana pada Stasiun Tawang telah ada bentuk 

environmnetal graphic yang diaplikasikan disana tetapi pada faktanya hal itu kurang 

membantu pengunjung. Ada banyak faktor yang memungkinkan tidak efektifnya bentuk 

environmental graphic dalam pengaplikasiannya tersebut, beberapa hal yang bisa terjadi 

adalah interaksi antara manusia atau pengunjung dengan environmental graphic tersebut 

atau dapa disebut dengan istilah ergonomi. Kurang terbaca atau terjangkaunya 

pengunjung terhadap environmental design juga dapat dilihat dari beberapa faktor seperti 

jenis font dan ukurannya serta permainan warna yang diaplikasikan pada sebuah desain 

visual, serta kemampuan masing-masing dari individu dalam menangkap dan 

mengaplikasikannya pada indera manusia (Hariyanto, A.D., Tanuwidjaja, G.,Basuki, 

R.M.N. 2012. Kualitas Elemen Arsitektur Sebagai Penunjang Kemudahan Wayfinding 

dan Orientasi. Universitas Kristen Petra, hal 9) 

  Dari masalah tersebut diperlukan sebuah penyegaran visual berupa environmental 

graphic design yang fleksibel dan tidak mengganggu citra yang sudah ada pada stasiun 

tawang, atau pengaplikasiannya menyesuaikan gaya yang ada pada stasiun Tawang  

 

I.2 Identifikasi Masalah 

  Sarana umum transportasi stasiun tak hanya sekedar pengunjung datang pergi dan 

keuntungan yang didapat dari lingkungan sekitar maupun stasiun itu sendiri. Sebagai sarana 

umum trasnportasi, Stasiun Tawang seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaik dengan 

pengunjung dari segi penyampaian informasi visual berupa EGD. EGD yang sesuai dengan teori 

keilmuan berbagai macam dapat memberikan keefektifan dalam hubungannya dengan 

pengunjung, sehingga pengunjung dapat menangkap pesan yang ada. Perancangan EGD yang 

menarik juga menjadi sarana mengenalkan ciri khas budaya di Semarang sebagai salah satu 

aspek visual yang menjadi unsur perancangan. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

  I.3.1  Batasan Permasalahan 

   Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Environmental Graphic Lingkup Stasiun Tawang 
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2. Makna dari visual yang sesuai dengan target 

3. Perancangan EGD yang belum sesuai dengan aturan teori pendukung 

  

 

I.3.2 Target Sasaran 

    Pembatasan sasaran dilakukan agar perancangan media tepat dan sesuai 

dengan kondisi sasarn sehigga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Terdapat dua 

golongan sasaran, yaitu primer dan sekunder :  

 

   Primer  

   Masyarakat sebagai Stakeholder dan pemimpin sebuah perusahaan yang mempunyai 

hubungan dengan stasiun Tawang, dengan usia 25-50 tahun, dan golongan SES A-B 

    Sekunder 

   Masyrakat luas dengan usia 18-50 tahun, golongan SES A-C 

 

 I.4 Perumusan Masalah 

   Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan :  

 “Bagaimana merancang sarana informasi visual melalui EGD yang efektif bagi pengunjung 

uia 18-50 tahun di  Stasiun Tawang ?” 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini mengenai environmental graphic pada fasilitas sarana stasiun 

Tawang adalah : 

 

1. Melestarikan bangunan bersejarah tanpa melupakan perkembangan jaman melalui 

environmental graphic 

2. Sebagai pendukung gerakan pemerintah kota Semarang dalam melakukan upaya 

konservasi bangunan bersejarah, khususnya pada kawasan Kota Lama tanpa merubah 

tatanan dan fisik secara berlebih. 

3. Mengajak masyarakat luas untuk menyadarkan pentingnya bersikap kritis terhadap 

pentingnya menjaga dan merawat bangunan bersejarah. 

4. Adanya penyegaran dari sisi visual Stasiun Tawang sebagai dampak dari semakin 

bertambahnya jumlah pengunjung setiap tahunnya dari stasiun, sehingga adanya 

pelayanan informasi visual yang membuat pengunjung merasa nyaman. 
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 I.6     Manfaat Penelitian 

  Adanya manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Graphic visual pada lingkungan stasiun sebagai sarana penyedia informasi untuk 

membantu para pengunjung mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 

2. Perancangan sign system yang benar sesuai dengan teori keilmuan sehingga membantu 

pengunjung serta mempermudah pengunjung dalam menangkap sebuah pesan. 

3. Mempelajari dan bersosialisasi terhadap kebutuhan konsumen bagaimana perancangan 

environmental graphic design yang baik sesuai dengan keilmuan yang dipelajari.  

 

 I.7 Metode Penelitian 

   Metode Kuantitatif : 

  Studi Literatur, dilakukan dengan cara membaca buku dan literatur yang berisi teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini untuk menyusun kajian teori serta mengumpulkan data-data 

statistik dari berbagai sumber yang ada.  

 

  Metode Kualitatif :  

1. Metode Kuisioner, dilakukan dengan membagi angket pertanyaan mengenai topik yang 

dibahas dalam penelitian kepada responden terkait. 

2. Metode Observasi, dilakukan untuk mengobservasi lokasi Stasiun Tawang dan lingkungan 

sekitar kawasan Kota Lama Semarang yang memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat 

menjadi salah satu icon atau inspirasi untuk penelitian ini.  

3. Metode Wawancara, dilakukan kepada narasumber terkait seperti orang yang paham akan 

kekayaan budaya Kota Semarang khususnya sejarah dan buday, atau penikmat wisata Kota 

Lama serta pengguna fasilitas Stasiun Tawang. 

 

 I.8 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

I.2 Identifikasi Masalah 

I.3 Pembatasan Masalah 

I.4 Perumusan Masalah 

I.5 Tujuan Penelitian 

I.6 Manfaat Penelitian  

I.7 Metode Penelitian 
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I.8 Sistematika Penulisan  

 

BAB II Tinjauan Umum 

II.1 Kerangka Berpikir 

 II.2 Landasan Teori 

 II.3 Kajian Pustaka 

 II.4 Studi Komparasi 

 

 BAB III Strategi Komunikasi 

 III.1   Analsis 

 III.2   Sasaran Khalayak (Target Audience) 

 III.3   Strategi Komunikasi 

 BAB IV Strategi Kreatif 

 IV.1   Konsep Visual 

 IV.2  Konsep Verbal 

 IV.3  Visualisasi Desain 

 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan data dari hasil penelitian, menampilkan saran bagi faktor-faktor yang terkait 

dari penelitian, dan menjawab dari perumusan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


