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BAB 1 

   PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Desain grafis adalah suatu bentuk visual yang menggunakan media gambar untuk 

menyampaikan suatu barang agar menjadi lebih efektif. Unsur desain grafis seperti teks 

dianggap sebagai gambar di karenakan teks sendiri sering di sebut simbol-simbol untuk 

menerangkan makna sebuah hasil karya penulis. 

 

Desain grafis merujuk kepada proses pembuatan,metode perancangan baik yaitu 

dengan metode perancangan melalui konsep maupun teknisi. Desain grafis pun 

mencangkup kepada kemampuan seorang perancang maupun desainer agar sebuah hasil 

karya yang dibuat sesuai dengan ilmu yang penulis miliki. 

 

Desain grafis sangat dekat dengan kita, apabila kita melihat disekeliling ruangan 

terdapat kalender, logo logo pada sebuah merk, atau gambar dan ilustrasi yang dirancang 

sebagai media promosi dan juga ketika kita keluar ruangan terpampang berbagai jenis 

iklan, iklan jasa maupun iklan masyarakat dan juga brand mobil maupun motor, gadget 

yang memiliki ikon – ikon grafis yang dirancang sangat informatif. 

 

itu menunjukan sebuah desain grafis memainkan peran dan pencitraan di zaman ini 

prosesnya perancanganya pun desainer memanfaatkan unsur grafis seperti warna, bidang, 

garis, huruf, gambar dan fotografi semua dirancang menjadi satu sehingga menjadi sebuah 

penyampaian pesan yang efektif sebagaimana menjadi bahasa visual yang sering ditemui 

dilingkungan kita dan penggunaan tata cara dan gaya bahasa tersebut mempresentasikan 

kebutuhan terkait konteks dimana karya desain dibuat. 
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2. Tujuan penulisan 

 

Agar mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan memberikan 

solusi yang optimal dalam menghadapi permasalahan di dunia kerja, maka program kerja 

praktek ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi mahasiswa dan instansi tempat kerja 

praktek dilaksanakan. 

Tujuan khusus dari kuliah kerja praktek ini adalah: 

a. Ingin membantu sekaligus mengembangkan desain grafis di instansi 

Pemprov Polisi pamong praja agar mendapat pencitraan yang baik dari 

masyarakat di luar. 

b. Ingin mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja sebagai 

desainer di sebuah instansi atau perusahaan. 

 

3. Batasan masalah 

a. Ruang lingkup riset dan penelitian  

Setelah penulis melakukan wawancara dan berbagai rangkaian penelitian,penulis akan 

melakukan kegiatan yang nantinya akan penulis lakukan dan penulis  terapkan 

keberbagai macam jenis desain media aplikasi untuk mendapatkan hasil desain yang 

baik dan dapat di terima oleh pemimpin instansi atau golongan masyarakat. 

1) Waktu dan Tempat pelaksanaan Kerja Praktek 

Adapun  waktu dan pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah: 

Waktu pelaksanaan: 

a. Tanggal, 02 November 2019 – 02 Januari 2020 

b. Tempat pelaksanaan : KANTOR PEMPROV PAMONG PRAJA 

PANGKALPINANG 
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2) Prosedur pelaksanaan kerja praktek 

 

Saat akan melakukan kerja praktek, yang paling awal dilakukan adalah 

menentukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat kerja praktek 

dan tentunya harus berhubungan dengan dunia desain, setelah mendapatkan 

tempat kerja praktek, praktikan harus meminta surat kerja praktek dari pihak 

STMIK ATMA LUHUR (BAAK) untuk di ajukan kepada instansi yang 

dimaksud, setelah mendapatkan izin dari pihak instansi,praktikan harus 

memberi surat penerimaan kerja praktek ke pihak BAAK. Setelah itu mulai 

melaksanakan kerja praktek, dalam hal ini praktikan menjalankan kerja 

praktek selama dua bulan. Proses selanjutnya setelah selesai menjalankan 

kerja praktek,peratikan harus meminta surat keterangan telah selesai kerja 

praktek dari pihak instansi untuk di lampirkan tentunya kedalam makalah 

laporan kerja praktek yang harus di setujui oleh dosen pembimbing dan 

pembimbing kerja praktek. 

 

b. Desain atau produk  yang dikembangkan  

 

Penulis meneliti dan menganalisa desain atau produk yang di kembangkan di 

instansi satuan polisi pamong praja,yaitu: 

 

1) Brosur   : Glossy papper,double mate 

2) Majalah  : Glossy papper, double mate,karton tik 

 

Dan penulis berusaha menggabungkan beberapa sofware desain grafis 

kedalam berbagai macam wujud desai cetak.tidak hanya itu penulis juga 

menggunakan material atau bahan yang lain selain yang di atas. 
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4. Metode penelitian 

  

a. Observasi 

Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat 

objek yang diteliti dalam waktu yang bersamaan.Metode ini bersifat umum 

tapi menyeluruh dan manfaatnya dapat di pakai sebagai dasar untuk penelitian 

yang lebih baik. 

 

b. Memilih jenis dan penelitian  

Setelah melakukan observasi penulis akan memilih meneliti bagaimana cara 

kerja pembuatan produk yang dianalisa yaitu kerja dari awal sampai akhir. 

 

c. Benda publikasi 

Setelah membagi pilihan benda publikasi ke dalam bentuk cetak,maka penulis 

memutuskan untuk membuat design seperti brosur dengan penggunaan 

material kertas yang elegan dan teknik cetak yang profesional. 

 

d. Mendesain 

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa software yang tepat dan sesuai 

dengan apa yang penulis butuhkan untuk menghasilkan karya design yang 

sesuai dengan apa yang penulis harapkan.untuk produk ini penulis 

menggunakan aplikasi adobe photoshop cc 07. 

 

5. Sistematika penulisan 

Dalam sebuah penulisan laporan kerja praktek di perlukan sistematika pembahasan 

yang baik,agar pembahasan persoalan dan penyajian hasil laporan dapat terstruktur 

dengan baik,terarah,dan mudah di mengerti. Untuk itu penulis menyusun sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 
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BAB 1   :  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang kerja 

praktek,tujuan dan manfaat dilaksanakan kerja 

praktek,menerangkan tentang tempat pelaksanaan kerja 

praktek,penjelasan mengenai prosedur yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaan kerja praktek dan penulisan susunan 

laporan yang di cantumkan pada sistematika pembahasan 

tentang penulisan laporan kerja praktek agar dapat tersusun 

dengan baik dan mudah di pahami. 

 

BAB 2   : TINJAUAN ORGANISASI 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan umum mengenai tempat 

instansi yang dilaksanakan kuliah kerja prktek. 

 

BAB 3   : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa selama menjalankan  kuliah kerja 

praktek di sebuah instansi,dalam hal ini instansi yang di 

maksud adalah instansi Pemprov polisi pamong praja isi dari 

analisa tersebut berupa peran praktikan di tempat instansi 

kami dan pekerjaan apa saja yang telah di lakukan selama 

menjalankan kerja praktek. 

 

BAB 4   : IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini di jabarkan mengenai implementasi bentuk 

desain Spanduk dan Kalender.Berupa gambaran tentang 

desain apa yang telah di buat yang nantinya akan di cetak 

dalam bentuk nyata. 
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BAB 5   : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari semua hal-hal yang 

dijelaskan di dalam laporan kerja praktek yang telah 

dilaksanakan dan pada bab ini berisikan beberapa saran yang 

di ajukan kepada pihak instansi tempat kerja praktek yang 

bersifat membangun motivasi bagi instansi agar dapat menjadi 

lebih baik. 

 

 


