
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang 

PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi 

sosial masyarakat yang mempunyai tugas pokok dan kegiatan-kegiatan PMI yang 

berazaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-

bedakan bangsa, golongan dan faham politik untuk membantu sesama.  

PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beralamat Jl. Sholihin GP no. 12 

Rt 08 Rw 03 Kota Pangkalpinang. PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sering berpindah-pindah, kebanyakan orang mengetahui PMI hanya PMI Kota 

Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Ichan Shaleh no.88 (depan Toko Roti BB) 

sedangkan itu PMI cabang, sehingga kurang eksisnya PMI Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dalam semua golongan masyarakat. 

Kegiatan PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat banyak bukan 

hanya mengenai Donor Darah saja, diharapkan dengan adanya Desain Media 

Publikasi Promosi Kegiatan PMI, mampu mempromosikan apa saja kegiatan PMI 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan semua golongan masyarakat mengenal 

PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan yang dipromosikan. 

 

2. Rumusan masalah 

Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir (TA) ini, penulis membuat 

Desain Media Publikasi Promosi Kegiatan PMI , karena kegiatan PMI bagi 

sebagian orang hanya mengenai Donor Darah saja. Sehingga mengakibatkan 

kurang eksisnya PMI di mata banyak orang dan imej atau anggapan yang negatif 

maka dengan adanya desain media  publikasi promosi kegiatan PMI, diharapkan 

dapat membantu proses promosi secara efektif dan efesien.  

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan pembuatan laporan Tugas Akhir (TA) ini adalah 

membangun minat orang banyak untuk mengetahui kegiatan PMI itu apa saja 



selain donor darah secara efektif dan efesien yang didapat dari desain media 

publikasi promosi kegiatan PMI dan diharapkan : 

a. Media yang digunakan dapat diterapkan secara sederhana dan mudah 

dipahami oleh semua golongan masyarakat  

b. Promosi yang dilakukan dengan desain sederhana secara cepat dan tepat. 

c. Dapat membuat banyak orang untuk mengenal imej PMI yang awalnya 

Negatif menjadi imej yang Positif.  

 

4. Batasan Masalah 

Untuk melakukan pembahasan tujuan penulisan maka diperlukan pula 

adanya pembatasan suatu masalah. Diasumsikan bahwa setiap adanya 

pemberitaan mengenai PMI pasti berkaitan dengan darah, yaitu selalu kekurangan 

stok darah dikarenakan Jumlah Pendonor Darah lebih sedikit sedangkan yang 

membutuhkan darah lebih banyak. Maka dari itu penulis ingin menginformasikan 

apa aja kegiatan PMI selain Donor Darah.  

 

5. Metode penelitian 

Dalam proses penyusunan penulisan ini diperlukan adanya data dan 

informasi yang digunakan sebagai sumber penulisan. Pencarian data Metode yang 

digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir (TA) ini adalah Studi Laporan : 

a. Observasi 

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan design media 

komunikasi promosi. 

b. Wawancara 

Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan serta tulisan dalam usaha 

untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk mengetahui 

masalah yang terkait pada kegiatan PMI itu apa saja selain Donor Darah. 

 



6. Sistematika penulisan 

Agar dapat menjelaskan tentang laporan Tugas Akhir (TA) ini secara terurai 

dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara terstruktur dan 

sistematis, adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan 

ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab 1 menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian dan 

sitematika penulisan. 

BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang sejarah singkat Markas PMI 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, tugas dan 

tanggungjawab serta konfigurasi sofware dan hardware yang digunakan 

untuk membuat desain media publikasi  promosi kegiatan PMI Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

BAB III ANALISIS 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai objek penelitian, analisis 

objek, proposal konsep desain, konsep desain ajuan dan diterapkan 

dalam bentuk majalah, profil, kartu nama, brosur, stiker, tag name, 

kalender, spanduk dan mug agar orang mengetahui apa aja kegiatan 

PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain. 

Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat yang nantinya 

akan dicetak dalam bentuk nyata. 

 



BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan kegiatan PMI 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta selalu eksis disemua 

golongan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


