
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sampah adalah barang atau benda yang sudah dibuang dan dihasilkan dari 

suatu proses produksi dari industri atau domestik (rumah tangga). Di dalam UU 

No 18 Tahun 2008 tertera bahwa Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa 

akhir dari kegiatan sehari hari yang dilakukan manusia atau proses alam yang 

memiliki bentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik 

yang memiliki sifat dapat terurai atau tidak bisa terurai dan dianggap sudah 

tidak memiliki nilai kegunaan lagi dan dibuang kelingkungan sekitar. 

(https://www.kajianpustaka.com) Dalam data yang penulis peroleh dari 

Pemerintah Kota Semarang menyatakan bahwa dari sebuah hasil penelitian 

yang pernah dilakukan pada tahun 2015 mengatakan bahwa potensi sampah 

plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun, sehingga 

menjadikan negara kita sebagai negara kedua terbesar di dunia yang 

menyumbang sampah ke laut setelah Tiongkok China. Bahkan di lima tahun 

terakhir dari 2011 hingga 2015 pada penelitian yang sudah diselelnggarakan 

tersebut ada peningkatan volume sampah plastik di 22 kota metropolitan dan 

kota besar di Indonesia dari yang semula 400 ribu m3/tahun di tahun 2011 

menjadi 1.200.000 m3/tahun di tahun 2015.  

Dikutip dari Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal) volume 2 nomor 1 

pada tanggal 1 Januari 2014 FKM UNDIP mengatakan bahwa sampah dapat 

menimbulkan berbagai masalah jika tidak ditangani dengan baik. Sampah dapat 

meningkatkan wabah penyakit menular seperti tipus, kolera, muntaber, disentri, 

pes, leptospirosis, salmonelosis,dan demam gigitan tikus, diare, demam 

berdarah dengue (DBD). Maka dari itu peduli terhadap sampah sangatlah 

diperlukan khususnya untuk warga Semarang."Ini karena kebiasaan. Perlu ada 

fasilitas sampah di setiap tempat. Kemudian sistem pengelolaan sampah yang 

baik termasuk insentif bagi petugas kebersihan yang memadai. Dan sanksi yang 



tegas bagi pembuang sampah sembarangan, bisa dengan sanksi sosial bagi 

pembuang sampah sembarangan," kata Kapolda Kalbar Brigjen Arief 

Sulistyanto.(Detik.com) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Dampak penyakit yang dapat bisa disebabkan oleh 

sampah, yaitu DBD dan Tifus. 

 (Sumber : http://beritajateng.net/author/redaksiberita/page/157/) 

 

Pada setiap harinya kota Semarang menghasilkan 1000 ton sampah, dan 

dikutip dari wawancara yang sudah dilakukan di kantor pemerintah kota 

Semarang mengatakan yang masuk ke TPA di indonesia mencapai 850 ton, dari 

semuanya itu 15% sampah sisanya dikelola oleh kurang lebih 50 bank sampah 

yang ada di Kota Semarang sendiri. Menurut survei yang sudah dilakukan 

Jumlah dari penduduk Semarang sendiri mencapai 1,6 juta jiwa tersebar di 16 

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Namun dalam perkembangannya permasalahan 

sampah di Indonesia lebih khususnya di Kota Semarang malah menjadi semakin 

kompleks dan meluas sampai ke persoalan yang menyangkut pencemaran 

sampah di laut. (Pemerintah Kota Semarang) 

 

Menurut http://hellosemarang.com/wisata-budaya-kota-semarang/ ada 

beberapa tempat wisata budaya di Semarang menjadi obyek yang harus kita 

kunjungi pada saat kita ke Semarang. Salah satunya yaitu Kawasan Pecinan 

http://beritajateng.net/author/redaksiberita/page/157/
http://hellosemarang.com/wisata-budaya-kota-semarang/


tepatnya di daerah Semarang Tengah.  Kawasan Pecinan di Kota Semarang 

termasuk ke dalam kawasan yang terbentuk secara faktor politik, dimana 

penjajah pada saat itu yaitu Belanda memerintahkan masyarakat Tionghoa agar 

memiliki kawasannya sendiri. Kawasan Pecinan adalah salah satu kawasan 

yang memiliki perlakuan khusus dari pemerintah Kota Semarang yaitu sebagai 

kawasan wisata budaya. Kawasan Pecinan sebagai kawasan yang terletak di 

perkotaan, memiliki fungsi yaitu sebagai campuran permukiman serta 

perdagangan dan jasa, membutuhkan perhatian yang lebih terhadap 

keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Keseimbangan antara 

aktivitas perekonomian dan hunian di kawasan ini perlu diperhatikan. 

Permasalahan akibat padatnya aktivitas kawasan antara lain jaringan jalan yang 

berlubang, saluran drainase yang kurang diperhatikan sehingga tersumbat oleh 

sampah, dan sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga 

ditemukannya penumpukan sampah pada beberapa tempat. Permasalahan 

tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman di 

Kawasan Pecinan Kota Semarang. (Isti Khaerunnisa dan Nany Yuliastuti, 2011 

“Kualitas Lingkungan Permukiman Kawasan Pecinan Kota Semarang,TEKNIK 

– Vol. 32 No.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Lingkungan perumahan dan pertokoan di Kawasan Pecinan 

Semarang (gang belakang) 

     Sumber : Data Pribadi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Lingkungan Pertokoan di Kawasan Pecinan Semarang 

Sumber : Data Pribadi 

 

Kawasan Pecinan berada di Kecamatan Semarang Tengah, tepatnya di 

Kelurahan Kranggan yang memiliki luas sebesar 25 Ha yang dikelilingi oleh 

Gang Warung, Jalan Beteng, dan Kali Semarang. Penggunaan lahan Kawasan 

Pecinan Kota Semarang masih berfungsi sebagai pemukiman masyarakat, 

khususnya masyarakat yang memiliki keturunan Cina. Meski begitu, aktivitas 

yang sangat menonjol di kawasan ini adalah aktivitas perdagangan dan jasa. 

Sehingga tata guna lahan di kawasan Pecinan Kota Semarang lebih didominasi 

oleh kawasan campuran dibandingkan lahan kawasan permukiman serta lahan 

kawasan perdagangan dan jasa. (Isti Khaerunnisa dan Nany Yuliastuti, 2011 

“Kualitas Lingkungan Permukiman Kawasan Pecinan Kota Semarang,TEKNIK 

– Vol. 32 No.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Lingkungan pertokoan di Kawasan Pecinan Semarang (Jalan 

Beteng) 

Sumber : Data Pribadi 

Gisela Labouvie-Vief, 1986 (dalam Mc Connell dan Philipchalk, 1992) 

menyatakan bahwa pemikiran dewasa muda akan menunjukan perubahan yang 

signifikan. Maka dari itu orang dewasa khususnya di kawasan pecinan 

semarang  memiliki peranan penting dalam menjaga lingkungan.  

 Dalam usaha pelestarian wisata budaya di kawasan pecinan disemarang ini 

yang sesuai yaitu dengan perancangan sign system. Dimana sign system ini 

memberikan penyampaian komunikasi yang dituju melalui simbol berwujud 

gambar, warna, tulisan dan lainnya. Sign system tersebut komunikatif apabila 

bahasa yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh audience. Sign system itu 

sendiri juga akan berkesan apabila dalam penyajiannya itu terdapat suatu 

kekhasan atau keunikan sehingga ia tampil secara istimewa, mudah dibedakan 

dengan yang lain. Maka dalam berkomunikasi, diperlukan sejumlah 

pengetahuan yang memadai seputar siapa audience yang dituju, dan bagaimana 

cara sebaik-baiknya berkomunikasi dengan mereka. 

(http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=142480) 

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=142480


1.2 Identifikasi Masalah 

a. Keadaan lingkungan yang masih kurang dipedulikan 

Masih banyaknya sampah yang ada disekitar lingkungan perumahan dan 

pertokoan di kawasan pecinan di semarang.  

b. Kurangnya sign sistem yang ada disekitar kawasan pecinan Semarang. 

Menurut survei yang sudah dilakukan kurangnya sign system tentang 

pembuangan sampah di kawasan pecinan semarang. Kebanyakan sign 

system untuk tidak parkir didepan pintu warga sekitar pecinan.  

c. Perlunya arahan untuk warga sekitar untuk lebih menjaga kelestarian 

dan kebersihan kawasan pecinan semarang sebagai salah satu tempat 

wisata budaya. Dan juga untuk kehidupan anak-anak yang ditinggal 

disekitar pecinan sehingga mereka dapat berkembang dengan baik di 

lingkungan yang bersih dan sehat. 

1.3  Pembatasan Masalah  

Faktor Demografis:  

SES C – SES A  

Faktor Geografis:  

Primer: Kota Semarang  

Sekunder: Kota padat penduduk  

Target Audience:  

 Primer : Orang dewasa (awal umur 20-30 tahun) 

 Orang dewasa akan menjadi sosok yang sangat cocok dan 

penting sebagai pelestari kawasan pecinan di semarang. Karena di 

usia tersebut mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

(http://www.rumahbangsa.net/2014/07/perkembanganpada-masa-

dewasa-oleh-andri.html) 

 

1.4  Perumusan Masalah  

Melalui identifikasi-identifikasi yang telah dilakukan, dapat 

dirumuskan suatu masalah yaitu : “Bagaimana perancangan kampanye 

http://www.rumahbangsa.net/2014/07/perkembanganpada-masa-dewasa-oleh-andri.html
http://www.rumahbangsa.net/2014/07/perkembanganpada-masa-dewasa-oleh-andri.html


sosial yang tepat untuk melestarikan kawasan pecinan semarang dari 

sampah melalui desain komunikasi visual ? 

1.5  Tujuan Perancangan 

1. Membantu melestarikan salah satu tempat wisata budaya pecinan di 

semarang dari sampah.  

2. Memberikan pengetahuan  pelestarian tempat wisata budaya 

pecinan di semarang dari sampah. 

3. Memberikan pembelajaran pelestarian tempat wisata budaya 

pecinan di semarang dari sampah. 

4. Menghindari kerusakan tempat wisata budaya. 

5. Memajukan perkembangan karakter anak-anak yang tinggal 

disekitar kawasan wisata budaya tersebut melalui lingkungan yang 

baik, bersih dan sehat. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Perancangan kampanye sosial ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau sumber informasi dalam hal membantu menjaga kelestarian 

tempat wisata budaya pecinan di Semarang dari sampah, bagi orang – orang 

yang akan melakukan penelitian yang sejenis atau menyerupai perancangan 

kampanye sosial tersebut. 

1.7  Metodologi Penelitian 

a. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan akan digunakan dalam mengumpulkan data – data 

yang diperlukan dalam perancangan kampanye sosial tersebut, seperti 

data mengenai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, serta data – 

data mengenai kampanye sosial tentang sampah itu sendiri. 

b. Media Massa 

Metode media massa digunakan dalam mengumpulkan data – data yang 

diperlukan atau data – data yang tidak dapat ditemukan melalui metode 

kepustakaan, baik berupa data dalam berita, ebook, maupun jurnal – 



jurnal online. Metode ini juga digunakan untuk mencari perancangan – 

perancangan yang serupa dengan perancangan yang akan dilakukan 

sebagai refrensi atau pembeda dari perancangan yang akan dilakukan 

melalui jurnal online. 

c. Kuisioner  

 Para pembeli dan pengunjung 

Metode ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana respon 

mereka dan pengunjung tentang lingkungan pecinan semarang 

dari banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Metode 

ini digunakan untuk menentukan hal-hal mengenai lingkungan 

di salah satu tempat wisata budaya semarang yaitu pecinan 

semarang dari sampah, dan hal-hal tersebut nantinya akan 

diletakkan pada sign system yang dibuat. 

Para orang dewasa yang akan dijadikan sebagai sample dari 

kuisioner ini adalah para orang dewasa yang berkunjung dan 

melakukan melakukan transaksi jual beli disana dengan range 

umur 20-30 tahun (dewasa awal). 

d. Wawancara 

 RT / RW dan warga-warga disekitar kawasan pecinan 

Metode ini dilakukan untuk mencari tahu respon mereka 

tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan kawasan wisata 

budaya di semarang yaitu pecinan dan juga mengetahui seperti 

apakah usaha yang sudah / belum dilakukan untuk melestarikan 

kawasan tersebut dari sampah. Tentunya gambaran-gambaran 

yang mereka utarakan akan sangat berguna dan bisa digunakan 

sebagai referensi dalam pembuatan sign system sebagai 

pembelajaran untuk bisa lebih peduli sampah. 

 

 



1.8 Studi Kasus 

 

Gambar 1.5  Singapore Chinatown  

Sumber : https://travelandbeyond.org/2011/07/17/chinatown/ 

1.9.  Sistematika Penulisan  

BAB I: PENDAHULUAN  

BAB I Membahas tentang latar belakang masalah yang ada, 

mengidentifikasi masalah yang diangkat, pembatasan-pembatasan  masalah, 

Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II: TINJAUAN UMUM  

BAB II Membahas tentang Kerangka Berpikir, Landasan Teori, 

Kajian Pustaka, dan Studi Komperasi.  

BAB III: STRATEGI KOMUNIKASI  

BAB III Berisi tentang Analisis, Sasaran Khalayak, dan Strategi 

Komunikasi.  

BAB IV: STRATEGI KREATIF  

BAB IV Berisi tentang Konsep Visual Verbal, dan Visualisasi 

Desain. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V Berisi tentang kesimpulan dari analisa studi kasus dengan 

menggunakan teori yang ada dan saran yang berhubungan dengan 

penelitian ini.   

 

 


