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Media komunikasi visual yang mengangkat tema Malang Tempo Doeloe 
yang ditujukan untuk masyarakat Malang pada khususnya, serta masyarakat di 
luar Malang pada umumnya. Topik ini diangkat dengan pertimbangan, bahwa 
Malang yang sebenarnya sarat dengan peninggalan sejarah dan pernah menjadi 
salah satu kota terindah di Indonesia justru kurang dikenal oleh penduduknya, 
serta warga Malang saat ini dinilai telah mengenal Malang pada masa kini. 

Dari uraian latar belakang muncul permasalahan yang dirumuskan sebagai 
berikut: Diperlukan media komunikasi visual yang menampilkan visualisasi 
Malang Tempo Doeloe, yang dalam penggunaanya bisa menyentuh masyarakat 
Malang sebagai sasaran utamanya.. Selaras dengan rumusan masalah tersebut, 
tujuan perancangan ini adalah membuat media komunikasi visual yang 
menampilkan visualisasi Malang Tempo Doeloe, yang dalam penggunaanya bisa 
menyentuh masyarakat Malang sebagai sasaran utamanya. Sehingga hal ini 
merupakan bentuk keikutsertaan dalam usaha pelestarian peninggalan sejarah 
yang ada di Malang. 

Media komunikasi visual yang dirancang meliputi media cetak (print 
media) maupun multimedia. Dalam media komunikasi visual tersebut akan 
ditampilkan berbagai aspek yang berkaitan dengan Malang Tempo Doeloe. 
Penggunaan multimedia merupakan salah satu langkah yang diambil untuk 
mengikuti kemajuan zaman, yang saat ini hampir semua aspek kehidupan 
dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Media ditampilkan dengan gaya 
minimalis universal, gaya ini diharapkan bisa sesuai dengan target audiensnya. 
Metode perancangan yang digunakan adalah model perancangan prosedural, yaitu 
bersifat deskriptif.  

Teknologi informasi yang semakin canggih saat ini akan mempermudah 
arus percampuran budaya untuk terjadi, masyarakat sebagai salah satu unsur 
dalam kehidupan negara tentunya juga terkena imbas dari kejadian ini. Langkah 
yang perlu diambil untuk menjaga semangat nasionalisme dalam diri masyarakat, 
adalah dengan senatiasa mengingatkan mengenai segala hal yang ada dalam 
bangsa kita. Perancangan media komunikasi visual mengenai Malang Tempo 
Doeloe ini diharapkan dapat menjadi salah satu elemen penjaga dalam 
menghadapi efek negatif dari percampuran budaya, dengan tetap memperhatikan 
kepentingan dan kepribadian seluruh target audiensnya.   


