BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Seiring meningkatnya kemajuan teknologi saat ini, media konvensional

sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik, sudah mulai tergeser
dengan meida informasi yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana
penyampaiannya. Komputer merupan mesian penghitung elektronik yang cepat
dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memrosesnya sesuai
dengan program yang tersimpan dememorinya, dan menghasilkan output berupa
informasi.[1]
Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah
kecamatan yang berada di bawah Kapolres, Polsek merupakan ujung tombak dari
organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-undangan. Sebagai ujung tombak Polri, kinerja
yang prima tentunya sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari
pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kepolisian di
kewilayahan yang diembannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan
kinerja Polsek di segala fungsi sesuai dengan keberadaan masing-masing unsur
yang terdapat pada struktur organisasi Polsek dan tugas pokoknya.
Polsek bukit Intan saat ini sudah berupaya menginformsikan ke masyarakat
tapi kebanyakan masyarakat yang kurang paham atas informasi yang didapatkan
di Polsek bukit Intan dikarenakan kemungkin peranan Babinkamtibmas belum
maksimal menyampaikan informasi yang mengakibatkan masyarakat masih
kurang tahu seperti apa Informasi yang didapatkan. Dengan adanya penambahan
beberapa desain publikasi informasi diharapkan prosess informasi Polsek Bukit
intan ini menjadi lebih efektif, sehingga dapat memperluas informasi-informasi
yang berguna mengenai informasi yang ada di Polsek Bukit Intan. Hal inilah yang
menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah mengenai desain publikasi
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informasi yang lebih efektif dan informatif mengenai Polsek Bukit Intan Kota
Pangkalpinang.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1.

Di Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang kurang tersedia media publikasi
dan informasi untuk masyarakat.

2.

Dari segi desain publikasi dan informasi kurang menarik perhatian para
masyarakat umum.

3.

Software apa saja yang akan di gunakan untuk membuat desain media
publikasi untuk Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas tidak terjadi perluasan masalah, dalam
penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah.
Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.
1.

Penulis hanya membahas tentang desain dan publikkasi informasi pada
Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang meliputi Logo, Kartu Nama,
Kop Surat, Spanduk, Standing Banner.

2.

Software atau aplikasi yang di gunakan oleh penulis aalah dengan
menggunakan software CorelDraw x7 untuk desain, sedangkan video
company profile penulis menggunakan software Corel VidioStudio Pro X7.

1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah
sebagai berikut :
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1.

Membantu meningkatkan publikasi dan informasi dengan media promosi
dalam bentuk media cetak seperti Logo, Kartu Nama, Kop Surat, Spanduk,
dan Standing Banner.

2.

Membuat desain yang kreatif dan inofatif, serta dapat memkombinasikan
pewarnaan sesuai dengan baik.

1.4.2 Manfaat penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah
sebagai berikut :
Membatu mempublikasikan Polsek Bukti Intan Kota Pangkalpinang kepada para
masyarakat supaya dapat mudah dikenali, serta dapat menarik perhatian para
masyarakat untuk mendapat informasi di Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

1.5 Metode pengumpulan Data
Dalam pengumpulan Tugas Akhir ini maka digunakan metode-metode
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi
Penulis mengumpulkan data dengan cara berkunjung langsung ke Kantor
Polsek Bukit Intan untuk mengetahui keseluruhan proses kegiatan dan
fasilitasnya hingga produk cetakan, seperti desain panduk, brosur dan lainnya.
b. Wawancara
Wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung secara jelas kepada
kapolsek Bukit Intan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk
mengetahui permasalahan di Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
c. Studi Pusaka
Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan data
dengan cara studi pusaka. Di dalam metode ini penulis juga berusaha
melengkapi data-dta yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari
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buku-buku dan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas.

1.6

Sistematika Penulisan
Sesuai dengan ruang lingkup penulisan Tugas Akhir , agar mendapat

gambaran yang jelas dan singkat, penulis menyusun laporan Tugas Akhir ini
dalam lima bab dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan, tentang latar belakang, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini singkat mengenai konsep desain yang disetujui dan
hubungan antara hardware dan software pendukung yang sudah
dan akan digunakan.

BAB III

KONSEP PERANCANGAN
Dalam bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang
berisi konsep design, draft, dan materi dari objek yang
diteliti.Konsep

Perancangan

objek

yang

berisikan

konsep

perancangan dari objek penelitian.
BAB IV

IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA
Dalam bab ini

akan menjelaskan tentang implementasi bentuk

desain, Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat
yang nantinya yang akan dicetak dalam bentuk nyata.

BAB V

PENUTUP
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan tentang apa yang
telah di lakukan Polsek Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan
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memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan
eksistensi tempat riset, serta lampiran.
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