
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

        Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai 

perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang 

lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan 

unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, 

kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam 

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, 

atau sebaliknya. Pelayanan kelurahan semakin hari akan mengalami 

kemajuan dan semakin kompleks, baik dari segi pelayanan ataupun sumber 

daya yang dibutuhkan. Peningkatan peralatan saja tidak cukup, tetapi juga 

memerlukan Desain dan  Multimedia. 

Desain dan  Multimedia merupakan salah satu kemajuan  Teknologi 

Komputer saat ini. Desain dan multimedia merupakan  pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan mengabungkan teks ,grafik ,audio,video,dan 

animasi dengan menggabungkan link dan tool yang menmungkinkan 

pemakai melalukan navigasi , berintraksi, bereaksi dan komunikasi. 

Saat ini, banyak instasi yang menggunakan media Desain dan  Multimedia 

untuk menginformasikan dan mempublikasikan tentang masalah kerukunan 

dan ketertiban di masyarakat. Salah satu media Multimedia yaitu video, 

video merupakan media yang paling lengkap ,karena video mempunyai 

unsur gerak ,visualisasi yang nyata ,gambar,suara ,dan juga banyak unsur 

musik dalam satu unit  atau yang disebut juga dengan  Multimedia, untuk 

dapat mencapai masyarakat yang luas ,sebuah lembaga membutuhkan 

sosialisasi atau promosi. Salah satu nya adalah dengan menggunakan video 

company profile yang pada saat sekarang ini sedang berkembang. Dimana, 

video company profile dapat di tarikan sebagai sebuah paparan dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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penjelasan mengenai kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. 

Kelurahan Pintu Air Pangkalpinang merupakan salah satu tempat 

pelayanan masyarakat yang ada di Pangkalpinang yang masih kurang 

dengan  adanya desain publikasi tentang kerukunan dalam bermasyarakat. 

Maka dari itu, penulis akan membuat design grafis yang berbasis desain dan  

multimedia untuk mempublikasikan informasi dengan jenis media cetak, 

gambar, video untuk menyampaikan informasi pesan seefektif  mungkin 

tentang kesadaran akan pentingnya kerukunan dalam bermasyarakat di 

Kelurahan Pintu Air Kota Pangkalpinang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis merumuskan permasalahan ke dalam pokok-pokok permasalahan 

utama, diantaranya: 

1. Bagaimana mendesain media komunikasi visual sebagai media publikasi 

dan informasi kepada masyarakat  di Kelurahan Pintu Air? 

2. Kurangnya iklan layanan masyarakat pada Kelurahan Pintu Air. 

3. Bagaimana mengimplementasikan informasi kepada masyarakat, agar 

mengerti alur  informasi yang disampaikan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan masalah,  

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun 

Batasan Masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Branding  

- Desain Logo 

Sebuah desain yang merupakan perwakilan sebuah intansi dan  

membedakan visual suatu intansi dengan intansi lain didalam desain 

logo, akan terlihat filosofi dan misi dari intansi tersebut.  
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2) Stationary 

-  Kalender 

Kalender adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi 

waktu menurut hitungan tahun, bulan, minggu, dan hari. Kalender 

juga berfungsi sebagai alat pemasaran atau promosi ampuh dan 

informasi dalam perusahaan dan intansi pemerintahan. 

3) Promosi 

- Desain Poster, Spanduk, Brosur 

Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar 

ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan 

informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang 

ditempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, 

pasar, mall, rumah sakit dan tempat-tempat keramaian lainnya. 

Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak 

masyarakat.  

Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya propaganda, 

slogan ataupun berita yang perlu diketahui oleh umum. Atau 

spanduk yaitu kain membentang yang biasanya berada di tepi jalan 

yang berisi text, berwarna serta bergambar. Spanduk sebagai suatu 

media informasi, bisanya dibuat dengan menggunakan cat, 

sablon (screen printing) atau dengan cara cat mesin. 

Brosur adalah salah satu media yang digunakan untuk promosi. 

Brosur juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu 

produk yang di tawarkan kepada orang lain. Bentuk umum dari 

brosur adalah selembar kertas yang berisi gambar dan kata-kata. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat rancangan  media promosi dan informasi yaitu design grafis  

antara lain logo, kalender , Brosur, poster, dan spanduk.. 
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2. Membuat Video Company Profile pada Kelurahan Pintu Air untuk 

media informasi sebagai media publikasi. 

 

Manfaat : 

1. Masyarakat dapat menerima informasi dengan jelas tentang kerukunan 

dalam bermasayarakat di Kelurahan Pintu Air. 

2. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya 

menciptakan masyarakat yang sadar akan kerukunan.  

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Penulisan melakukan penelitian denggan cara metode yang efektif yaitu 

dengan mengumpulkan data dan menyajikannya dengan disertai analisa 

yang dapat memperjelas objek yang diteliti Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :  

1. Observasi  

Observasi dilakukan  untuk mengenal tempat dan  lokasi Dalam 

prosesnya. Dalam observasi ini, dilakukan kegiatan pengamatan 

sekaligus pengambilan gambar objek-objek, lingkungan dan kegiatan 

dan rutinitas Kelurahan Pintu Air sebagai arsip untuk bahan membuat 

desain media promosi. 

 

2. Wawancara 

Proses wawancara yaitu bertanya secara langsung dengan  personil 

security dan pimpinan instasi yang bersangkutan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan bidang yang diteliti . Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan promosi di 

Kelurahan Pintu Air yang berkaitan dengan perancangan desain media 

promosi dan pembuatan video Company Profile .. 

3. Studi Pustaka 
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Melakukan  penelitian dengan  mengumpulkan data pada buku refrensi 

dan internet yang berhubungan dengan  masalah yang akan diteliti. 

1.6 Sistematika Penulisan  

SistematikaPenulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yang   

tersusun sebagai  berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan  dengan 

penulisan laporan Tugas Akhir. Berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II: METODE PENELITIAN 

Bab ini membuat tentang Tehnik Pengumpulan Data, Metode 

Desain, Metode Konsep Multimedia Menjelaskan tentang tahapan 

yang digunakan dalam pembuatan untuk company profile dan 

aplikasi yang digunakan dalam memebuat company profile. 

BAB III: KONSEP PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dibahas Tentang Objek Penelitian, Analisa 

Objek Berisi analisa dari desain yang sudah ada di tempat riset 

dan analisis dari objek penelitian, Konsep Desain Layout kasar 

merupakan desain yang berupa sketsa (tulis tangan), Konsep 

Desain Ajuan. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA  

Dalam bab ini dijabarkan mengenai hasil cetak dari bab III dan 

Screenshot company profile, Target Audience, Pengujian dapat 

menggunakan blackbox testing (untuk memastikan desain media 

dan multimedia sudah baik atau belum). 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat beberapa 

kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya akan 

memberikan saran dan langkah perbaikan dari masalah yang 

dihadapi. 

 


