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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat yang dijuluki sebagai 

“kota kembang” dan Paris van Java karena keindahannya. Isu yang saat ini banyak 

berkembang di masyarakat Kota Bandung salah satunya adalah isu lingkungan, 

yaitu beralih fungsinya kawasan resapan air di sekitar Bandung Utara menjadi 

bangunan vila, bangunan komersil, dan lain-lain. Bandung Utara yang beralih fungsi 

ini mengakibatkan Kota Bandung pada umumnya sering dilanda banjir cileuncang 

ketika hujan deras turun. 

Banjir cileuncang melanda hampir semua titik di Kota Bandung ketika hujan 

deras turun. Banjir ini selain disebabkan oleh kawasan resapan air Bandung Utara 

beralih fungsi dan kurangnya ruang terbuka hijau, juga dikarenakan sistem drainase 

Kota Bandung yang kurang baik sehingga tidak dapat menyerap air hujan secara 

maksimal. Banjir di Kota Bandung diperparah dengan kebiasaan sebagian 

masyarakatnya yang sering membuang sampah sembarangan terutama ke saluran 

pembuangan air yang pada akhirnya menyumbat saluran tersebut. 

Kawasan Bandung Utara yang beralih fungsi juga mengakibatkan semakin 

menurunnya permukaan air tanah hingga lebih dari setengah meter per tahun. 

Kondisi ini mengakibatkan beberapa daerah di Kota Bandung sering mengalami 

krisis air bersih dikarenakan ketiadaan cadangan air tanah, hal ini dapat dilihat dari 

300 sumur produksi yang terdapat di Kota Bandung, 87 diantaranya dalam keadaan 

kering. Air tanah yang terus menyusut juga dapat mengakibatkan jalan amblas, 

seperti yang pernah terjadi di sekitar Jalan Pajajaran, Kota Bandung beberapa tahun 

yang lalu. 
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Pemerintah Kota Bandung yang sadar akan masalah banjir yang terus melanda 

Kota Bandung, dan juga cadangan debet air tanah yang makin menipis, 

memprakarsai program sejuta biopori di Kota Bandung. Biopori yang dibuat 

memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai sarana pembantu dalam mencegah banjir 

cileuncang, sebagai tempat pembuangan sampah organik, dapat menyuburkan tanah, 

dan dapat meningkatkan kualitas air tanah. Manfaat lain dari biopori adalah 

mengurangi emisi gas rumah kaca (gas CO2 dan gas metan), juga dapat mencegah 

terjadinya keamblesan dan keretakan tanah. 

Program sejuta biopori yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini 

menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah pengetahuan masyarakat 

mengenai program ini yang masih dirasa kurang. Masyarakat Kota Bandung masih 

banyak yang belum mengetahui mengenai program sejuta biopori. Masyarakat yang 

telah mengetahui program ini pun sebagian belum mengetahui bagaimana cara 

membuat biopori di lingkungan mereka, sehingga program yang dicanangkan oleh 

Pemerintah Kota Bandung belum berjalan maksimal, sehingga dibutuhkan sebuah 

usaha yang dapat membantu sosialisasi agar program sejuta biopori dapat diketahui 

oleh masyarakat Kota Bandung. 

Program sejuta biopori di Kota Bandung akan disosialisasikan dalam bentuk 

kampanye. Kampanye yang dirancang direncanakan untuk dibuat dalam berbagai 

media kampanye, seperti poster dan slide presentasi. Rancang kampanye yang 

dibuat diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Bandung dalam 

menginformasikan program sejuta biopori di Kota Bandung agar masyarakat 

mengetahui mengenai program tersebut dan paham akan cara membuat biopori di 

lingkungannya. 

 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

 

Kampanye ini dapat dikatakan berhasil apabila mampu menginformasikan 

tentang manfaat dan fungsi dari biopori kepada masyarakat Kota Bandung, dan juga 

cara membuatnya.  
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1.2.1 Perumusan Masalah 

 

Masalah dalam perancangan kampanye program sejuta biopori di 

Kota Bandung dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menginformasikan manfaat dan cara membuat biopori kepada 

masyarakat Kota Bandung. 

2. Bagaimana membuat media kampanye yang tepat dan komunikatif 

sehingga informasi mengenai bipori yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat Kota Bandung. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 

Proses perumusan masalah dalam perancangan kampanye program 

sejuta biopori di Kota Bandung yang telah dilakukan di atas, kemudian akan 

ditentukan fokus permasalahannya dan akan dibatasi oleh beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Program sejuta biopori di Kota Bandung akan diinformasikan kepada 

masyarakat Kota Bandung dalam bentuk kampanye.  

2. Kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung yang dibuat akan 

diinformasikan melalui berbagai media grafis, seperti poster dan slide 

presentasi dengan harapan program ini dapat diketahui oleh masyarakat 

Kota Bandung dan masyarakat dapat paham mengenai cara membuat 

biopori di lingkungan mereka masing-masing.  

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Rancang kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung memiliki 

maksud dan tujuan, dimana fungsi maksud dan tujuan dari kampanye ini adalah 

untuk membantu menginformasikan program sejuta biopori kepada masyarakat 

Kota Bandung. 
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1.3.1 Maksud 

 

Rancang kampanye ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan 

kampanye untuk program sejuta biopori di Kota Bandung dalam berbagai 

media grafis. 

 

1.3.2 Tujuan 

 

Rancang kampanye yang akan dibuat ini bertujuan untuk mencapai 

beberapa hal yang diharapkan, yaitu: 

1. Membantu memperkenalkan program sejuta biopori kepada masyarakat 

Kota Bandung. 

2. Membantu untuk menginformasikan manfaat dari biopori yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung. 

3. Membantu masyarakat Kota Bandung untuk mengetahui bagaimana cara 

membuat biopori di lingkungan mereka. 

4. Membantu untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang manfaat 

dari biopori. 

 

 

1.4 Manfaat Proyek Akhir 

 

Rancang kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung memiliki dua 

manfaat, yaitu manfaat profesi dan manfaat akademis, dimana manfaat profesi 

adalah manfaat untuk pribadi dan tim sukses dari partai yang bersangkutan, 

sedangkan manfaat akademis adalah manfaat untuk seluruh sivitas akademika 

Universitas Widyatama, khususnya mahasiswa Fakultas Desain Komunikasi Visual, 

baik yang sedang melaksanakan Proyek Akhir mengenai kampanye maupun yang 

hanya mencari referensi mengenai kampanye. 
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1.4.1 Manfaat Profesi  

 

Rancang kampanye  yang dibuat akan memberi manfaat bagi 

Pemerintah Kota Bandung sebagai inisiator program  sejuta biopori di Kota 

Bandung, manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung dalam kampanye ini akan 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Kampanye ini akan membantu Pemerintah Kota Bandung dalam proses 

sosialisasi program sejuta biopori di Kota Bandung.  

2. Kampanye yang dibuat akan membantu Pemerintah Kota Bandung untuk 

menjelaskan kepada masyarakat mengenai cara membuat biopori di 

lingkungannya.  

 

1.4.2 Manfaat Akademis 

 

Publikasi ini juga memiliki manfaat bagi sivitas akademika 

Universitas Widyatama, manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:  

1. Rancang kampanye ini dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mahasiswa Universitas Widyatama, khususnya mahasiswa Fakultas 

Desain Komunikasi Visual mengenai kampanye. 

2. Rancang kampanye ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

dengan objek yang sama di tahun-tahun berikutnya, khususnya bagi 

segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Desain Komunikasi 

Visual, umumnya seluruh mahasiswa Universitas Widyatama.  

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Tahap penulisan Proyek Akhir Grafis mengenai kampanye program sejuta 

biopori di Kota Bandung ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian penjelasan berdasarkan 

bab-bab penulisan. 
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Bab I Pendahuluan 

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat saat ini 

menghadapi berbagai masalah, seiring dengan perkembangan kota. 

Kawasan Bandung Utara yang dahulu menjadi daerah resapan air, 

kini banyak kawasannya yang berubah menjadi villa, bangunan 

komersil dan lain-lain, yang membuat Kota Bandung sering 

menghadapi banjir cileuncang ketika hujan deras turun. Masalah lain 

yang dihadapi Kota Bandung dengan alih fungsinya daerah Bandung 

Utara adalah menurunnya level permukaan air tanah yang 

menyebabkan beberapa daerah di Kota Bandung sering mengalami 

krisis air bersih. Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi 

masalah tersebut menginisiasi sebuah program, yaitu program sejuta 

biopori di Kota Bandung, di mana biopori ini dapat membantu dalam 

mencegah banjir dan menjaga cadangan air tanah di Kota Bandung. 

Program sejuta biopori di Kota Bandung  saat ini belum begitu 

diketahui oleh masyarakat Kota Bandung, sehingga perlu dirancang 

sebuah  kampanye untuk membantu Pemerintah Kota Bandung untuk 

menginformasikan program tersebut kepada masyarakat. 

 

Bab II Kajian Masalah 

 Kampanye yang bertema “Bandung Menabung Air” diprakarsai oleh 

Forum Hijau Bandung, dimana kampanye ini merupakan sebuah 

program kampanye yang mengajak masyarakat Kota Bandung untuk 

peduli terhadap kondisi lingkungan di Kota Bandung, khususnya 

mengenai daerah resapan air. Kampanye ini memberikan fakta 

mengenai degradasi daerah resapan air di Kota Bandung dan 

mengajak masyarakat untuk membuat sistem resapan air, yaitu 

biopori. Biopori yang dibuat diharapkan dapat membantu 

menanggulangi banjir dan krisis air bersih yang terjadi di Kota 

Bandung. 
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Bab III Analisis Masalah 

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung (BPLH Kota 

Bandung) merupakan lembaga pemerintah yang menangani 

mengenai permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung, dimana 

dalam proyek akhir ini akan membahas mengenai lubang resapan 

biopori. Lubang resapan biopori atau lebih dikenal dengan biopori 

merupakan lubang buatan yang dapat berfungsi untuk mengurangi 

genangan air dengan membantu penyerapan air ke dalam tanah. 

Bipori selain membantu dalam penyerapan air ke dalam tanah, juga 

dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah karena dapat dimanfaatkan 

untuk menimbun sampah organik dan menghasilkan pupuk kompos, 

dan dapat membantu dalam mengurangi penurunan level permukaan 

air tanah.  

 

Bab IV Pemecahan Masalah 

Kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung ini akan 

menggunakan pendekatan visual yang dapat menginformasikan 

manfaat yang akan dirasakan dengan membuat biopori, dan juga 

bagaimana cara membuat biopori yang mudah. Pesan yang dirancang 

dalam kampanye ini akan dibuat sederhana dan mengajak masyarakat 

untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi dampak dari 

berkurangnya daerah resapan air, yaitu banjir dan menurunnya level 

permukaan air tanah di Kota Bandung. Kampanye ini akan dirancang 

dalam media poster, brosur, dan slide presentasi untuk membantu 

menginformasikan program sejuta biopori di Kota Bandung kepada 

masyarakat.  

 

Bab V Rincian Tugas 

Kampanye yang dirancang untuk program sejuta biopori di Kota 

Bandung harus dapat menyampaikan informasi mengenai program 

tersebut kepada masyarakat Kota Bandung. Media kampanye akan 
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dibuat melalui berbagai media grafis, yaitu poster dan slide presentasi 

untuk membantu penyebaran informasi kampanye kepada masyarakat 

Kota Bandung.  

 

 

 

 


