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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kantor desa kace timur kecamatan mendo barat, kabupaten bangka, 

provinsi kep. Bangka belitung. Desa kace timur yang merupakan sebuah bagian 

dari pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat. Pada saat ini 

desa kace timur kurang dikenali masyarakat,terutama bagi yang ingin 

mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta upaya penyelenggaraan 

ketertiban umum dan lain-lainya. Maka dari itu dengan seiring banyaknya 

kegiatan dan juga untuk mempublikasikan kantor desa kace timur maka 

dibutuhkan banyaknya usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat 

khususnya di daerah kace timur. 

  Dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan kegiatan-

kegiatan yang di selenggarakan kantor desa kace timur dan juga untuk 

mempublikasikan kantor desa kace timur, maka diperlukan media publikasi yang 

menarik dan efektif untuk meningkatkan eksistensi kantor desa kace timur kepada 

masyarakat. Dimana desain sebagai media publikasi untuk kantor desa kace timur 

tersebut diharapkan mampu mengurangi kekurangan tahuan masyarakan akan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor desa kace timur dan mampu 

mempublikasikan kantor desa kace timur. Pada  era saat ini media publikasi 

berkembang pesat dari penyampaian informasi disegala bidang baik dibidang 

ekonomi, politik ,sosial, dan budaya, Peranan media publikasi sebagai salah satu 

fasilitas mensyarakat. dalam menyampaikan pesan yang memiliki sejumlah 

fungsi, yaitu komunikatif, informatif, rekreatif, dan kreatif. Adanya media ini 

banyak hal yang semula tidak diketahui akhirnya menjadi pembendaharaan 

pengetahuan. Media publikasi menjadi hal yang sangat penting, karena adanya 

media ini akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam perkembangan 

teknologi dan informasi saat ini. Jenis desain yang dapat digunakan untuk 

publikasi mode beagam seperti media cetak, media online dan media elektronik. 

Salah satu media cetak yang dapat dijadikan sebagai media publikasi adalah 
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spanduk, brosur, kartu nama, logo dan kalender . Spanduk dan brosur sabagai 

media publikasi memiliki segmentasi lebih sempit dan lebih terarah dari pada 

surat kabar, dengan arti bahwa media publikasi tersebut adalah produk 

berorientasi pada segmen tertentu usia spanduk dan brosur yang lebih panjang 

dari usia surat kabar. 

 Sehingga desain sebagai promosi pada Kantor Desa Kace Timur 

Kecamatan Mendo Barat, diharapkan mampu mengembangkan usaha tersebut dan 

mampu bersaing dengan pemerintahan yang lain. Tidak hanya menarik saja, tetapi 

bisa menjadi ciri khas pada kantor desa Kace Timur kecamatan Mendo Barat 

bangka Induk, seperti desain Kantor Desa itu sendiri, sehingga para masyarakat 

tertarik untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan angka partisipasi 

masyarakat untuk mensukseskan program-program pembangunan didalam 

pemerintahan. Dan mudah dikenal masyarakat lokal ataupun mancanegara.  

Oleh karena itu penyusun akan memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan penyusunan Tugas Akhir, 

dengan judul “Desain Dan Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Pada Kantor 

desa Kace Timur”. 

 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah :  

1.  Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ?   

2. Bagaimana memperkenalkan Kantor Desa Kace Timur Kecamatan Mendo 

Barat  melalui media promosi dan desain ? 
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1.3.BATASAN MASALAH 

 Agar pembahasan Tugas Akhir ini tidak terlalu luas, maka permasalahan 

yang dibahas meliputi :  

1. Langkah-langkah proses mendesain. 

2. Proses perancangan dan perwujudannya yakni logo, kartu nama, dan spanduk. 

 

1.4.Tujuan dan Manfaat penelitian 

 tujuan penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan mutu pelayanan  kepada masyarakat.  

2. Memperkenalkan Kantor Desa Kace Timur melalu media promosi dan desain. 

Adapun manfaat penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1  Untuk menciptakan kantor pemerintahan yang efektif dan efesien.   

2. Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka melengkapi data-data informasi yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian masalah laporan ini. Adapun metode penelitian yang penulis 

lakukan antara lain : 

1.  Observasi  

 Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kondisi 

objek penelitian dan meninjau serta mengujungi langsung ke Kantor Desa 

Kace Timur untuk mengetahui secara keseluruhan tentang pelayanan. 

2.  Wawancara  

 Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang mungkin tidak lepas dari pengamatan, terutama menyangkut 

hal-hal yang tidak rutin yang lebih banyak menyangkut perkembangan dari 

kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari 

proses yang ada.  
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3.  Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan yaitu cara dimana penulis dapat memperoleh data dari 

berbagai buku pengetahuan dan sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara 

sistematis disusun menjadi beberapa bab, antara lain : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini mengenai tentang teknik pengumpulan data, metode 

desain media, dan metode konsep multimedia tentang company 

profile yang digunakan. 

  

BAB III  : KONSEP PERANCANGAN  

Pada bab ini mengenai konsep perancangan materi dari tentang 

objek penelitian, analisis objek yang berisikan analisis dari objek 

penelitian, konsep desain, dan konsep desain ajuan. 

  

BAB IV  : IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Pada bab ini menampilkan hasil desain berupa gambaran tentang 

desain apa yang telah dibuat yang nantinya akan dicetak dalam 

bentuk nyata. 
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BAB V  : PENUTUP 

Pada bagian penutup akan diisi mengenai kesimpulan dari Tugas 

Akhir dan saran yang bisa membangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


