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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Menurut catatan sejarah Laksamana Cheng Ho dilahirkan pada tahun 1370 

dengan nama asli Ma He atau Zheng He di provinsi Yunnan, China. Cheng Ho yang 

dikenal sebagai Laksamana Muslim bernama Haji Mahmud Shams merupakan kasim 

kepercayaan Kaisar Zhu Di pada masa itu dikirim untuk melaksanakan ekspedisi ke 

berbagai penjuru dunia yang dimulai pada tahun 1405, termasuk mengunjungi 

Indonesia. Dalam ekspedisi yang dilaksanakannya, Cheng Ho datang ke berbagai 

negara dengan tujuan damai dan untuk membawa ajaran perdamaian yang sedang 

digencarkan oleh Kaisar Tiongkok pada masa itu. Selain itu Cheng Ho yang merupakan 

seorang Muslim secara tidak langsung memperkenalkan agama yang dianutnya kepada 

negara-negara yang dikunjunginya. Ekspedisi tersebut bertujuan untuk menjalin 

hubungan baik, berdagang dan membuka jalur kerjasama antara Tiongkok dengan 

negara yang dikunjunginya, selain menjalin hubungan kerjasama Cheng Ho juga 

mengenalkan kepada masyarakat Nusantara tentang pengetahuan, diantaranya adalah 

berbagai teknik pertanian, serta penggunaan alat timbangan yang penting dalam 

perdagangan, kalender untuk mengetahui hari-hari penting, beragam macam kesenian 

dan jenis makanan. (penelitian pribadi, 2019).  

Dalam pelayarannya bersama dengan ribuan awak kapalnya, Cheng Ho yang 

beragama Islam ini membawa awak kapal yang tidak seluruhnya merupakan pemeluk 

agama Islam tentu saja ada yang beragama Budha dan Kong Hu Chu, tetapi Cheng Ho 

tetap menerima perbedaan itu dan tidak mempertentangkan akan perbedaan tersebut. 

Pelayaran yang dilakukan Cheng Ho ini membawa beliau dan awak kapalnya hingga ke 

Indonesia terutama di pulau Sumatra dan pulau Jawa, diantaranya Samudra Pasai, 

Palembang, Nakur, Lide, Lamiri pada pulau Sumatra sedangkan di pulau Jawa adalah 

Tuban, Gresik, Cirebon, Mojokerto, Surabaya, Semarang (penelitian pribadi, 2019). 

Jejak peninggalan Cheng Ho di beberapa daerah ini membuktikan kedatangan Cheng 

Ho di Indonesia dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, seperti pemberian 

lonceng raksasa kepada Sultan Aceh yang berada di museum Banda Aceh, beberapa 

piring keramik bertuliskan ayat Kursi yang diberikan kepada Sultan Cirebon yang 

disimpan di Keraton Cirebon, Klenteng Sam Po Sui di Ancol, Gua Gedung Batu sebagai 

asal usul Klenteng Sam Poo Kong di Semarang dan dibuatnya beberapa masjid 
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bernuansa Tionghoa di Surabaya, Palembang dan di beberapa kota lainnya sebagai 

bentuk penghormatan terhadap Cheng Ho. Karena perjalanannya tersebut Cheng Ho 

juga menyebabkan terbukanya jalur sutra baru antara Tiongkok dengan negara-negara 

yang pernah dikunjunginya. 

Menurut sejarah, kunjungan Cheng Ho ke Semarang diperkirakan terjadi pada 

pertengahan abad 15 ini dikarenakan tangan kanan sekaligus nahkoda kapal Cheng Ho 

yang bernama Wang Jing Hong mendadak sakit keras dan harus dirawat ketika sedang 

berlayar di sekitar pantai utara Jawa. Cheng Ho akhirnya memutuskan untuk singgah di 

pelabuhan Simongan yang kemudian bernama Mangkang di Semarang untuk merawat 

Wang Jing Hong. Di daerah itulah kemudian Wang bersama warga sekitar mendirikan 

patung Cheng Ho sebagai penghormatan kepada Cheng Ho yang kemudian patung 

inilah yang menjadi asal muasal dari Klenteng Sam Poo Kong Semarang (Cahya, 2006, 

h. 27).  

Menurut Ardianto selaku tour guide di Klenteng Sam Poo Kong, Dalam 

kunjungannya di  Kota Semarang, Cheng Ho melebur dan membaur dengan masyarakat 

selama beberapa waktu dan pada saat Cheng Ho singgah di kota semarang ini beliau 

memberikan berbagai pengetahuan yang berguna kepada masyarakat sekitar 

diantaranya adalah cara bercocok tanam yang lebih efektif dan berbeda dari yang sudah 

ada, memberikan pengetahuan mengenai cara kepemimpinan, cara berdagang dan 

berbagai ilmu lainnya kepada warga sekitar tanpa melihat latar belakang daerah yang 

dikunjunginya (penelitian pribadi, 2019). Selain itu Cheng Ho yang dikenal sebagai 

seorang Muslim ini secara tidak langsung mengenalkan agama Islam kepada warga 

sekitar yang nantinya disebarkan lebih lanjut oleh Wali Songo. Karena jasanya yang 

sangat bermanfaat bagi Semarang inilah Cheng Ho dihormati sebagai leluhur orang 

Tionghoa di Indonesia khususnya Semarang. kemudian Cheng Ho yang membawa awak 

kapal dari berbagai macam latar belakang ini dijadikan sebagai simbol toleransi oleh 

masyarakat sekitar karena dianggap Cheng Ho tidak mempertentangkan perihal 

keberagaman tersebut dan toleransi inilah yang dijadikan dasar pada pembangunan 

renovasi Klenteng Sam Poo Kong dimana Klenteng Sam Poo Kong itu sendiri menjadi 

lambang yang berperan besar terhadap melekatnya identitas Kota Semarang yang 

berhubungan erat terhadap toleransi (penelitian pribadi, 2019).  

Sebagai salah satu wilayah yang pernah didatangi oleh Cheng Ho, Kota 

Semarang juga tersebar cerita mengenai kedatangan armada Cheng Ho. Salah satunya 

adalah tentang Klenteng Sam Poo Kong yang merupakan salah satu tempat bersejarah 

religi di Kota Semarang. Klenteng Sam Poo Kong ini menjadi salah satu bukti sejarah 
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kedatangan Cheng Ho bersama awak kapalnya di Semarang. Awalnya  daerah tersebut 

merupakan sebuah gua yang digunakan Cheng Ho untuk beribadah Sholat sekaligus 

merawat Wang Jing Hong. Lalu Wang Jing Hong yang memutuskan untuk tinggal 

disana dan membuatkan sebuah patung Cheng Ho sebagai tanda penghormatan dan 

setelah itu dijadikan klenteng sebagai tempat untuk memperingati kedatangan dan 

menghormati Cheng Ho. Klenteng tersebut direnovasi dengan gaya arsitektur hasil dari 

akulturasi budaya antara Tiongkok dengan Indonesia yang dapat dilihat pada salah satu 

bangunan klenteng yang mengambil bentuk bangunan joglo (bangunan berarsitektur 

jawa) dan digabungkan dengan gaya arsitektur Tiongkok karena mengangkat nilai 

toleransi yang melekat pada Cheng Ho (penelitian pribadi, 2019). Selain itu didalam 

klenteng Sam Poo Kong terdapat Beduk yang melambangkan agama Islam yang dianut 

oleh Cheng Ho dan juga lonceng sebagai lambang agama Kong Hu Chu, dimana kedua 

benda tersebut diletakkan pada bangunan klenteng yang sama untuk menunjukkan nilai 

toleransi Cheng Ho yang diangkat pada Klenteng Sam Poo Kong ini (penelitian pribadi, 

2019).  

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, mayoritas responden merupakan 

generasi muda yang merupakan warga asli kota Semarang dan sebagian besar responden 

menyatakan tahu akan Cheng Ho dan mengetahui tentang pengaruh Cheng Ho hanya 

sebatas sebagai pendiri Klenteng Sam Poo Kong, penyebar agama Islam dan pedagang 

dari Tiongkok. Menurut faktanya Klenteng Sam Poo Kong didirikan karena Wang Jing 

Hong membuat patung Cheng Ho disana, kemudian klenteng dibangun oleh warga 

sekitar untuk menghormati Cheng Ho. Responden banyak yang sudah pernah 

mengunjungi Klenteng Sam Poo Kong namun kebanyakan hanya bertujuan untuk 

wisata dan mengambil foto tanpa mengetahui nilai yang tercermin dari Klenteng 

tersebut. Mereka hanya tahu bahwa nilai yang tercermin dari Klenteng Sam Poo Kong 

itu sebagai nilai agama, sejarah, dan perdagangan. Hanya sebagian kecil yang 

mengetahui nilai toleransi Cheng Ho yang tercermin dari Klenteng Sam Poo Kong. Oleh 

karena itu responden ingin mengetahui lebih banyak mengenai hubungan Cheng Ho dan 

Klenteng Sam Poo Kong, karena selama ini mereka hanya mengetahui tentang Cheng 

Ho dari mulut ke mulut (penelitian pribadi, 2019). Mengingat kebanyakan informasi 

tentang Cheng Ho hanya disampaikan melalui cerita mulut ke mulut, yang 

mengakibatkan pengaruh dari nilai toleransi Cheng Ho di Semarang mulai terlupakan 

serta seiring berjalannya waktu akan semakin banyak anak-anak muda  Kota Semarang 

yang tidak mengetahui akan peran Cheng Ho terhadap kota Semarang, maka dari itu 

perlu adanya sebuah media kreatif yang dapat menunjukkan serta mengingatkan kepada 
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generasi muda Kota Semarang tentang nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho di 

Klenteng Sam Poo Kong berupa media visual yang terdiri dari kumpulan foto bercerita 

yang menarik dan mudah dipahami yang akan diaplikasikan kedalam sebuah buku. 

Hal ini terbukti dari hasil kuisioner yang telah dilakukan, kebanyakan responden 

lebih menyukai media fotografi sebagai media yang menarik dalam penyampaian 

informasi tentang nilai toleransi Cheng Ho yang ada di Klenteng Sam Poo Kong. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Raysa Kania Wandasari (2016) didalam 

jurnalnya yang berjudul perancangan buku ilustrasi manajemen desain, buku dapat 

digunakan selama mungkin karena buku bersifat barang yang dapat disimpan dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang didapat sebagian besar 

responden dari riset yang telah dilakukan menyatakan masih suka membaca buku 

walaupun tetap ada yang hanya terkadang membaca buku dan responden lebih 

menyukai membaca buku yang isinya didominasi oleh foto (penelitian pribadi, 2019). 

Dengan demikian buku fotografi dapat digunakan sebagai media perantara yang cukup 

efektif untuk menginformasikan nilai toleransi dari Cheng Ho ini, karena buku fotografi 

dapat meningkatkan rasa ketertarikan dimana susunan karya fotografi dapat 

memberikan informasi secara nyata tanpa harus banyak membaca. Upaya ini dilakukan 

untuk menginformasikan tentang nilai toleransi Cheng Ho di Semarang, sehingga 

kedepannya masyarakat khususnya generasi muda kota Semarang akan tetap 

memelihara rasa toleransi yang berhubungan erat dengan image kota Semarang. 

 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

1.2.1. Generasi muda kota semarang kurang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

kedatangan Cheng Ho dikota Semarang, yang membawa pengaruh bagi 

masyarakat di kota semarang, antara lain tentang penyebaran agama islam, 

toleransi, kebudayaan, serta perdagangan. Hal ini disebabkan karena mayoritas 

disampaikan secara verbal bukan secara visual, padahal disisi lain masyarakat 

ingi mengetahui akan hal tersebut lebih dalam, sehingga dibutuhkan media 

penyampaian yang lebih sesuai yaitu dengan menggunakan media visual, karena 

anak-anak muda kota semarang lebih menggemari penyampaian informasi 

melalui media visual. 

1.2.2. Generasi muda kota Semarang banyak yang tidak mengetahui bahwa nilai 

toleransi yang melekat pada Cheng Ho yang tercermin pada Klenteng Sam Poo 

Kong yaitu berupa akulturasi budaya Jawa dengan budaya Tiongkok. Oleh 

karena itu dibutuhkan media visual untuk menyampaikan informasi tersebut. 
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1.3. BATASAN MASALAH 

Agar perancangan ini dapat dilakukan dengan lebih fokus maka pembatasan 

masalah dilakukan untuk membatasi variable pembahasannya. Dimana perancangan ini 

hanya akan memberikan informasi mengenai pengetahuan tentang nilai toleransi yang 

berhubungan dengan kedatangan Cheng Ho di  Kota Semarang. Adapun informasi yang 

akan disampaikan terkait dengan nilai toleransi yang tercermin dari bangunan Klenteng 

Sam Poo Kong beserta benda-benda yang ada di lingkungan tersebut yang akan 

disajikan melalui media visual berupa buku fotografi.  

 

1.4. RUMUSAN MASALAH 

1.4.1. Bagaimana cara menginformasikan tentang nilai toleransi yang tercermin di 

Klenteng Sam Poo Kong terkait dengan kedatangan Cheng Ho di kota Semarang 

kepada generasi muda Kota Semarang melalui media buku fotografi? 

 

1.5. TUJUAN 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Memberikan informasi tentang nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho yang 

tercermin dalam Klenteng Sam Poo Kong, melalui media buku fotografi agar 

lebih mudah dipahami dan diingat oleh generasi muda Kota Semarang. 

1.4.2. Mengabadikan, melestarikan dan menjaga nilai toleransi Cheng Ho di Klenteng 

Sam Poo Kong Semarang.  

 

1.6. MANFAAT 

1.5.1.  Bagi Masyarakat awam 

Masyarakat dapat mengetahui dan melihat bahwa Cheng Ho membawa 

pengaruh toleransi yang besar terhadap akulturasi budaya Tiongkok dengan 

Indonesia khususnya Kota Semarang yang dapat dilihat dari klenteng Sam Poo 

Kong, sehingga generasi muda  Kota Semarang dapat menghargai keberadaan 

dan jasa Cheng Ho terhadap  Kota Semarang. 

1.5.2. Bagi Institusi 

Menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai contoh dalam 

memberikan pembelajaran mengenai nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho 

untuk generasi berikutnya. melestarikan peninggalan yang dipengaruhi Cheng 

Ho agar dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. 
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1.5.3. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui tentang proses pembuatan buku fotografi dan media 

pendukungnya dengan benar, serta mengetahui lebih dalam mengenai nilai 

toleransi yang melekat pada Cheng Ho yang tercermin di Klenteng Sam Poo 

Kong. 

 

1.7. METODOLOGI PERANCANGAN 

1.7.1. User Research 

Metode pengumpulan data melalui kuisioner online digunakan untuk 

mendapatkan rentang usia yang tepat pada perancangan ini. Berdasarkan hasil 

kuisioner yang telah dilakukan, mendapatkan hasil dari 68 reseponden dengan 

rentang usia usia 17 – 25 tahun sehingga target yang dipilih merupakan remaja 

dengan rentang usia 17 - 22 tahun dan target lebih menyukai media visual berupa 

fotografi untuk menginformasikan tentang nilai toleransi dari Cheng Ho kepada 

mereka. 

1.7.2. Insight 

Melalui penelitian yang telah dilakukan, nilai toleransi yang dipengaruhi 

oleh Cheng Ho ini mulai kehilangan nilai-nilanya, karena kebanyakan anak 

muda  Kota Semarang hanya mengenal Cheng Ho sebagai pendiri Klenteng Sam 

Poo Kong tanpa mengetahui nilai yang tercermin di Klenteng Sam Poo Kong 

tersebut. Hal ini disebabkan karena media penyampaiannya yang didominasi 

oleh media verbal, sedangkan anak-anak muda Kota Semarang lebih menyukai 

penyampaian pesan melalui media visual. Dengan demikian nilai toleransi yang 

melekat pada Cheng Ho ini mulai terlupakan oleh anak-anak muda di Kota 

Semarang. Oleh karena itu diperlukan penyampaian pesan melalui media visual, 

agar informasi mengenai nilai toleransi yang tercermin di Klenteng Sam Poo 

Kong dapat lebih mudah tersampaikan karena lebih menarik bagi target yang 

dituju. 

1.7.3. Background Research 

Perancangan ini akan dilaksanakan dengan dasar penelitian yang 

menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Metode tersebut diantaranya adalah penyebaran angket berupa kuisioner online, 

wawancara, studi pustaka, dan pencarian data melalui internet. 
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Penyebaran angket atau kuisioner yang akan ditujukan kepada lebih 

kurang 50 target dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat wawasan 

target tentang tema yang diangkat dan akan disebarkan secara acak. Kuisioner 

ini akan dilakukan secara daring agar dapat menjangkau target yang lebih luas. 

Selain penyebaran kuisioner, metode yang akan digunakan untuk 

mendapatkan data adalah wawancara dengan narasumber yang mengetahui lebih 

dalam tentang Cheng Ho dan Sam Poo Kong. Wawancara ini akan dilakukan 

dengan narasumber yaitu salah satu pengurus dari Klenteng Sam Poo Kong yang 

bertujuan agar dapat memperoleh informasi mengenai Klenteng Sam Poo Kong 

dan Cheng Ho dari sumber yang lebih mengetahui akan hal tersebut. 

Studi Pustaka dan pencarian data melalui internet digunakan untuk 

mendapatkan data yang akurat guna mendasari sebuah penelitian. Metode ini 

akan digunakan untuk mencari lebih dalam mengenai data-data yang dibutuhkan 

untuk melakukan perancangan berupa teori-teori yang akan didapatkan dengan 

metode studi pustaka sehingga hasil perancangan akan lebih akurat baik dari 

segi teoritis maupun praktiknya. 

1.7.4. Initial Concept 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa generasi muda  

Kota Semarang kurang mengetahui tentang nilai toleransi yang melekat pada 

Cheng Ho yang tercermin di Klenteng Sam Poo Kong dikarenakan media 

penyampaian yang sebelumnya kurang digemari oleh generasi muda, namun 

disisi lain masyarakat generasi muda juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

tentang hubungan antara Cheng Ho dan Klenteng Sam Poo Kong ini. Selain itu 

berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar 

responden lebih menyukai fotografi sebagai media penyampaian pesannya. 

Maka perancangan ini akan dibuat dengan menggunakan media visual yang 

lebih efektif yaitu dengan media fotografi esai karena susunan karya fotografi 

bercerita dapat memberikan informasi secara nyata tanpa harus banyak 

membaca. Fotografi esai ini akan diaplikasikan pada sebuah buku dengan alasan 

buku dapat digunakan selama mungkin karena buku bersifat barang yang dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu buku telah menjadi 

alat komunikasi yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan pesan 

baik dari masa lalu hingga sekarang. Buku fotografi ini akan memuat kumpulan 

foto esai yang dapat menggambarkan dan menceritakan tentang nilai toleransi 

yang melekat pada Cheng Ho di Klenteng Sam Poo Kong Semarang. 
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Pengambilan gambar akan dilakukan dengan menyesuaikan teori-teori fotografi 

yang sesuai dengan tema. 
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1.8. SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.8. Skema Perancangan 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

Permasalahan muncul karena kisah tentang Cheng Ho di Semarang seringkali 

disampaikan hanya secara verbal sedangkan masyarakat kota Semarang lebih menyukai 

media visual, sehingga nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho mulai terlupakan. 

Dengan demikian kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa ada akulturasi budaya yang 

terkandung di Klenteng Sam Poo Kong yang berhubungan erat dengan nilai toleransi 

Cheng Ho. Informasi tersebut didapatkan melalui kuisioner, wawancara dan studi 

pustaka. Kemudian dianalisa dengan mempertimbangkan teori-teori yang telah 
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dikemukakan untuk dapat melakukan perancangan media visual berupa buku fotografi. 

Pada akhirnya desain akan dibuat dan disebarluaskan guna mencapai tujuan dari 

perancangan ini. 

 

1.9. TINJAUAN PUSTAKA 

1.9.1. Skripsi Dinamika Pelestarian Sejarah Peninggalan Cheng Ho di Semarang 1970 

– 2005 (Cahya Dwi Prabowo, Universitas Sebelas Maret) 

 Skripsi ini merupakan penelitian sejarah budaya yang membahas tentang 

sejarah budaya tentang peninggalan-peninggalan Cheng Ho yang merupakan 

konteks historis dalam bentuk yang beragam mulai dari bangungan bersejarah 

ataupun tentang tradisi-tradisi yang berasal dari Cheng Ho yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat  Kota Semarang hingga sekarang. Dalam penelitian 

ini menggangkat permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan 

Cheng Ho, budaya dan tradisi peninggalan Cheng Ho serta perkembangan 

pelestariannya. 

 

1.9.2. Jurnal Perayaan Peringatan Kedatangan Bahariwan Cheng Ho dan Perannya 

Pada Perkembangan Pariwisata di Semarang (Conny Handayani, Universitas 

Negeri Semarang) 

Jurnal ini membahas tentang perayaan kedatangan Cheng Ho dan 

perannya dalam perkembangan pariwisata di Semarang. Dimana perayaan ini 

pernah dilarang pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, jauh sebelum masa 

pemerintahan Presiden Soeharto peringatan kedatangan Cheng Ho ini selalu 

dirayakan oleh masyarakat setempat maupun dari luar negeri. Namun setelah 

pemerintahan berada dibawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid 

perayaan ini diperbolehkan kembali dimana situasi ini kembali menjadi daya 

tarik wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri untuk datang ke Semarang 

dengan tujuan berwisata ziarah atau religi dan budaya. Sehingga baik wilayah 

pecinan, kawasan Sam Poo Kong dan budaya yang dipengaruhi oleh Cheng Ho 

wajib terus dilestarikan agar tetap dapat menjadi asset yang berharga bagi  Kota 

Semarang dan negara.  


