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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang         

 Kantor Kecamatan Namang yang beralamat di Jl.Koba KM. 24 Desa 

Namang yang merupakan sebuah bagian dari Pemerintahan yang bergerak 

dibidang Pelayanan Masyarakat .Pada saat ini Kantor Kecamatan Namang 

kurang di kenali masyarakat, terutama bagi yang ingin mengadakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat serta upaya penyelenggara ketertiban umum dan 

lain-lainnya. 

Maka dari itu dengan seiring banyaknya kegiatan dan juga untuk 

mempublikasikan Kantor Kecamatan Namang maka dibutuhkan banyaknya 

usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya di kota Koba. 

Dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Namang dan juga 

untuk mempublikasikan Kantor Kecamatan Namang, maka diperlukan media 

publikasi yang menarik dan efektif untuk meningkatkan eksitensi Kantor 

Kecamatan Namang kepada masyarakat.Dimana Design sebagai media 

publikasi untuk Kantor Kecamatan Namang tersebut diharapkan mampu 

mengurangi kekurang tahuan masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang 

selenggarakan oleh Kantor Kecamatan Namang dan mampu mempublikasikan 

Kantor Kecamatan Namang . 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Masalah yang ada ditempat riset adalah 

1. Kurangnya tersedia media publikasi untuk masyarakat. 

2. Tidak adanya media informasi yang cukup untuk lebih mengenal 

kantor Kecamatan Namang. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang adalah sebagai  

  berikut : 

1. Bagaimana mendesign Logo tempat wisata, Spanduk, Brosur, Pin, dan 

Kalender semenarik mungkin sebagai media publikasi di Kantor 

Kecamatan Namang.  

2. Bagaimana cara agar Kantor Kecamatan Namang bisa dikenal oleh 

masyarakat. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup masalah 

yang akan dibahas adalah proses mendesain Logo tempat wisata, Spanduk, 

Brosur, Pin dan Kalender. Dengan cara meningkatkan eksistensi Kantor 

Kecamatan Namang agar bisa dikenali banyak oleh para masyarakat dan 

menerapkan publikasi pada Kantor Kecamatan Namang yang menarik dan 

sesuai dengan perkembangan zaman, disini kami akan membuat beberapa 

produk yang mengandung stationary, promosi, dan branding.  

1. Logo tempat wisata menggunakan software photoshop CS6. 

2. Spanduk menggunakan software photoshop CS6 .                                   

3. Brosur menggunakan software photoshop CS6. 

4. Pin menggunakan software photshop CS6. 
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5. Kalender menggunakan software photshop CS6. 

1.5  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Tujuan Penelitian 

1. Ingin membantu meningkatkan publikasi dengan media promosi 

dalam bentuk media cetak seperti Logo tempat wisata, Spanduk, 

Brosur, Pin, dan Kalender. 

2. Mampu mendesain media seperti Logo tempat wisata, Spanduk, 

Brosur, Pin, dan Kalender untuk mempublikasikan kantor 

Kecamatan Namang. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Meningkatkan dan Mempublikasikan Kantor Kecamatan Namang 

kepada masyarakat supaya Kantor Kecamatan Namang dapat mudah 

dikenali oleh masyarakat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan 

Laporan  Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini, maka digunakan sistematika 

penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan 

memahami Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini : 

 

BAB I   :  PENDAHULUAN        

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan     Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) yang berisikan 

latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II  :  TINJAUAN ORGANISASI 

Dalam bab ini berisikan tentang mengenai sejarah Kecamatan 

Namang ,struktur organisasi, dan tugas dan wewenang 

organisasi. 

 BAB III : ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis berjalan, spesifikasi 

hardware dan software yang sudah dan akan digunakan, teori 

singkat spesifikasi software, hubungan hardware dan software, 

dan analisis SWOT.  

 BAB IV : KONSEP DESAIN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai konsep desain ajuan, 

layout kasar, layout komprehensif dan analisis target audience. 

 BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan penulis 

mengenai apa yang telah diteliti dan serta lampiran. 

 

 


