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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, terus 

melakukan pembangunan di berbagai bidang demi terwujudnya kota 

Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Permasalahan nyata yang 

di hadapi oleh kota Pekanbaru salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan 

merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan 

khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang menyebabkan lalu 

lintas yang padat. Hal ini di karenakan tidak sebandingnya jumlah kendaraan 

dengan lua ruas jalan raya yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para 

pengguna jalan raya.  

Permasalahan yang sudahterjadi pada kota metropolitan sudah dapat di 

jadikan sebagai sebuah pembelajaran sehingga kota pekanbaru dapat 

menyusun strategi dan mengambil langkah melalui kebijakan yang tepat guna 

dan tepat sasaran agar masalah lali lintas yang terjadi di kota metropolitan 

tidak terjadi di kota Pekanbaru. 

Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas 

utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari resiko terjadinya 

kecelakaan beserta akibatnya. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki 

kematangan fisik dan mental dalam mengemudi kendaraan bermotor agar 

resiko kecelakaan lalu lintas dapat di hindarkan. Kenyataan yang sering di 
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temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, 

terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului 

tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat di hindari bila pengguna 

jalan bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. 

Salah satu penyebab tingginya  tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri 

terjadi adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal  ini 

pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan 

mentaati peraturan lalu lintas yang sudah ada,tidak meiliki kesiapan mental 

pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam 

pengaruh minuman keras atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan 

pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang 

dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan  raya lainnya. Kondisi 

pengemudi yang mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak,melaju 

gterlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain 

penyebab-penyebab kecelakaan tersebut, terjadinya kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya juga di pengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Jumlah pelanggaran 

lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat di lihat ada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2015 

 

No Bulan 
Jumlah 

Pelanggaran 

Usia Pelanggar 

0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 51 Ke 
51 

Keatas 

1 Januari 1919 22 287 331 344 765 170 - 

2 Februari 2380 45 321 571 474 853 116 - 

3 Maret 1933 33 200 651 510 456 83 - 

4 aprill 1910 31 76 702 601 400 100 - 

5 Mei 3614 43 204 1343 1020 796 208 - 

6 Juni 3208 40 450 823 978 782 135 - 

7 Juli 957 20 32 308 180 380 37 - 

8 Agustus 2410 44 623 640 505 513 85 - 

9 September 2157 51 514 600 520 405 67 - 

10 Oktober 3057 66 245 1200 1050 419 95 - 

11 November 2166 35 121 724 799 427 60 - 

12 Desember 1671 57 367 518 357 319 53 - 

Jumlah 27400 443 3440 8411 7338 6515 1209  

 

Tabel 1.2 

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2016 

 

No Bulan Jumlah 

Pelanggaran 

Usia Pelanggar 

0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 51 Ke 51 

Keatas 

1 Januari 3278 64 835 983 729 586 81 - 

2 Februari 1707 48 441 634 360 174 50 - 



 4 

3 Maret 1628 32 437 459 394 258 48 - 

Jumlah 6613 144 1713 2076 1483 1016 179 - 

 

No Bulan Jumlah 

Pelanggaran 

Usia Pelanggar 

17 17-27 28-50 51-70 >70 

4 April 1877 80 571 715 511 - 

5 Mei 4150 87 1874 1868 321 - 

6 Juni 1117 24 421 565 107 - 

7 Juli 1076 31 412 538 95 - 

8 Agustus 1358 26 458 776 98 - 

9 September 1187 35 500 605 47 - 

10 Oktober 840 44 333 412 51 - 

11 November 2123 73 545 1405 100 - 

12 Desember 600 25 200 358 17 - 

Jumlah 14328 425 5314 7242 1347 - 

 

Tabel 1.3 

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2017 

 

No Bulan 
Jumlah 

Pelanggaran 

Usia Pelanggar 

17 17-27 28-50 51-70 >70 

1 Januari 1079 40 320 655 64 - 

2 Februari 980 32 405 517 26 - 

3 Maret 728 55 300 339 34 - 

4 Aprill 1856 65 787 837 167 - 

5 Mei 3780 108 1636 1845 191 - 
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6 Juni 1980 80 574 815 511 - 

7 Juli 2455 56 987 1274 138 - 

8 Agustus 3010 72 1066 1724 148 - 

9 September 2791 87 981 1593 130 - 

10 Oktober 3239 110 1226 1795 108 - 

11 November 3825 95 1697 1888 145 - 

12 Desember 1920 83 904 876 57 - 

Jumlah 27643 883 10883 14158 1719  

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingginya angka pelanggaran yang 

setiap  tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif dan berkisar angka 

paling rendah di tahun 2016 yakni berjumlah 20.941. sedangkan pelanggaran 

yang terjadi jumlah paling tinggi pada tahun 2017 sebanyak 27.643 

pelanggaran yang dilakukan dari berbagai usia. 

Perilaku yang tidak tertib berlalu lintas atau melakukan pelanggaran di 

jalan raya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain yang menggunakan 

jalan raya. Selain itu, pelanggaran tersebut bahkan berpotensi mengakibatkan 

kecelakaan di jialan raya. Kecelakaan dapat menyebabkan kerugian, baik 

materil dan non materil. Dalam segi materil, dalam kecelakaan di butuhkan 

tindakan medis yang memerlukan biaya yang besar untuk perobatan, dan non 

materil adalah traumadalam berkendaraan dijalan raya. Kemudian, usia diatas 

17 tahun berdasarkan datajuga ikut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan 

raya yang dapat membahayakan keselamatan. Sedangkan penindakan sanksi di 

lapangan sudah dilakukan, namun masih saja terjadi tindakan pelanggaran. 
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Hal ini jelas bahwa di samping penegakan sanksi yang tegas, perlu di awali 

dengan pendekatan persuasif secara baik untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berperilaku tertib. Keuntungan yang di dapatkan bagi 

masyarakat dari berperilaku tertib adalah kenyaman dan keamanan di jalan 

raya.  

Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, 

Kecelakaan pada dasarnya di sebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu meliputi: 

(1)faktor manusia, (2) faktor kendaraan, (3) kompabilitas antara manusiadan 

kendaraan, (4) faktor lingkungan. Keempat faktor diatas faktor manusia 

menjadi faktor utama yang paling sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan 

dalam berlalu lintas. Hal ini di sebabkan karena manusia memiliki fisik, akal 

pikiran, dan mental yang mengerti dan dapat mengendalikan dirinya sendiri 

dan mengoperasikan suatu benda termasuk di dalamnya mengemudikan 

kendaraan bermotor.berikut beberapa permasalahan yang terjadi dalam belalu 

lintas dapat di identifikasi, yaitu: 

1. Perilaku tidak tertibnya pengendara kendaraan bermotor yaitu berupa 

pelanggaran peraturan lalu lintas tentang marka dan rambu jalan raya, 

seperti melawan arus, penggunaan trotoar sebagai jalan alternatif,berhenti 

melewati garis marka jalan, dan tidk mematuhi traffic light. 

2. Perilaku tidak tertib yang di lakukan oleh pengendarakendaraan bermotor 

juga berupa pelanggaran alat kelengkapan kendaraaan seperti: kendaraan 

bermotor yang tidak melengkapi dengan kaca spion,tidak memiliki lampu 

utama, klakson, lampu sein, lampu indikator rem, spidometer, dan bahkan 

tidak memiliki rem.  
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3. Perilaku pengendara kendaraan bermotor juga melanggar alat keselamatan 

dirinya sendiridalam berkendara seperti: tidak memakai helm untuk 

kendaraan roda dua, tidak menggunakan safety belt untuk roda empat. 

4. Pelanggaran yang terjadi di bidang administrasi, seperti: pengendara 

kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), dan 

kendaraan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Perilaku masyarakatyang melakukan pelanggaran tentu tidak sesuai 

dengan partisipasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 pada pasal 258 menyatakan bahwa 

masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan, 

pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam 

pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang di lakukan oleh 

pengendara kendaraan bermotor, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berperilaku tertib berlalu lintasdi berikan wewenang kepada 

unit pendidikan, masyarakat dan rekayasa(Dikyasa). Adapun tugas pokok dan 

fungsi unit Dikyasaadalah sebagai berikut: 

a. Membantu kasat lantas dalam pengendalian satlantas dalam urusan 

pendidikan masyarakat (Dikmas). 

b. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Wakasat Lantas dan 

bertanggung jawab kepada Kasat Lantas. 

c. Mengadakan penyuluhan kepada : 

1) Masyarakat umum 

2) Pelajar/mahasiswa 
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3) Pengusaha angkutan umum 

4) Pengemudi oplet/bus/taksi 

d. Melaksanakan pendidikan Patroli Keamanan Sekolah 

e. Megadakan koordinasi dengan Satbimmas PolrestaPekanbaru 

f. Mengatur penempatan rambu-rambu berdasarkan permohonan masyarakat 

g. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah kota Pekanbaru antara lain 

DinasPerhubungan, KIMPRASWIL, tata kota, dan Satpol PP. 

     Dalam hal ini kasat lantas membantu segala urusan yang ada dia 

Satlantas Polresta Pekanbaru. Berperan aktif dalam segala kegiatan yang 

diadakan oleh pendidikan masyarakat dan rekayasa (DIKYASA). 

Tujuan dari pada pendidikan masyarakat (Dikmas) bidang lalu lintas 

adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat 

terhadap masalah lalu lintas yang di hadapi dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang di 

tempuh dalam penyelesaian masalah laluintas, sehingga tertanam kebiasaan 

yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi 

kususnya, untuk bergerak dijalan sendiri maupun orang lain.  

Adapun program yang di miliki oleh unit Dikyasa Satlantas 

PolrestaPekanbaru adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.4 

Program Kerja Unit Dikyasa Satlantas Polresta Pekanbaru 

 

No 
Nama 

Kegiatan 
Sasaran Kegiatan 

Jumlah  

pelaksanaan 

program 

Efektif 

dan 

sedang 

berjalan   

Tidak 

Efektif  

1 Polsanak 

(Polisi Sahabat 

Anak) 

 

Anak-anak 

Taman 

Kanak-

Kanak(kisaran 

usia 5-7 

tahun) 

Memberikan 

pengenalan 

rambu-rambu 

sejak usia dini 

31 kali    

2 PKS ( Patroli 

Keamanan 

Sekolah) 

Anak SMP 

dan SMA 

Melatih 

kedisiplinan 

dalam sekolah 

8 kali    

3 Police go to 

School/campus 

 

Anak SD, 

SMP, SMA 

dan 

Mahasiswa 

Memberikan 

penyuluhan 

tentang 

keselamatan 

dalam berlalu 

lintas dan 

bahaya 

kecelakaan lalu 

lintas 

12 kali    

4 Safety Riding 

 

Masyarakat Pendidikan 

berlalu lintas 

untuk 

menciptakan 

keamanaan, 

keselamatan. 

Ketertiban, dan 

kelancaran lalu 

lintas 

13 kali    

5 Kampanye 

keselamatan 

berlalu lintas 

Masyarakat Membagikan 

brosur, leaflet, 

talkshow, 

penerangan 

keliling 

682 kali    
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6 Taman lalu 

lintas 

Masyarakat Membuat 

taman yang di 

pasang rambu-

rambu lalu 

lintas yang 

biasa di 

temukan di 

jalan. 

Pengenalan 

terhadap rambu 

dan marka jalan 

31 kali    

7 Masyarakat 

tidak 

terorganisir 

 

 

Masyarakat 

(juru parkir, 

pedagang kali 

lima, 

pengendara 

roda dua dan 

empat, supir 

taksi, dan 

masyarakat 

pembuat  

SIM, talk 

show radio 

RRI Pro 2) 

Materi tentang 

belalu lintas  

yang baik dan 

benar 

610 kali    

8 Pocil (polisi 

cilik) 

Anak SD Pengetahuan 

pengaturan lalu 

lintas, rambu-

rambu, dan 

etika brlalu 

lintas 

15 kali    

9 Road Show 

 

Masyarakat Untuk 

pengguna jalan 

yang melanggar 

diberikan 

edukasi selama 

15 menit tanpa 

dilakukan 

penilangan 

1 kali    

10 Wisata 

Edukasi 

 

Penumpang 

bus 

transmetro 

Memberikan 

pengetahuan 

berlalu 

lintas,sosialisasi 

peraturan lalu 

lintas 

1 kali    
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11 Sekolah 

mengemudi 

Sekolah 

mengemudi 

Memberikan 

penyuluhan tata 

cara berlalu 

lintas 

18 kali    

Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa program kerja yang 

dimiliki oleh Dikyasa Satlantas PolrestaPekanbaru sudah menyeluruh, artinya 

program yang di buat untuk masyarakat yang usiadi bawah 17 tahun dan di 

atas 17 tahun. Bahkan, program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintasyang hasilnya adalah 

terciptanya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintassudah di lakukan 

pada anak usia dini. Program kerja yang di buat oleh unit Dikyasa Satlantas 

PolrestaPekanbaru sejalan dengan fungsi Dikyasa adalah untuk memberikan 

pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari akan 

pentingnya berperilaku tertib dalam berlalu lintas demi keamanan dan 

keselamatan. Ada beberapa program yang efektif dan sedang berjalan yaitu 

Polsanak (Polisi Sahabat Anak), Police Go to School/campus, Safety Riding, 

dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas. Sedangkan program yang tidak 

efektif yaitu PKS (Patroli Keaaamanan Sekolah), Taman Lalu Lintas, 

Masyarakat tidak Terorganisir, Pocil (Polisi Cilik), Road Show,Wisata 

Edukasi dan Sekolah Mengemudi. 
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Tabel 1.5 

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan 

Roda Dua di Kota Pekanbaru 

 

No Tahun  
Jumlah 

Pelanggaran 

Jenis Pelanggaran Yang Di Lakukan 

Helm Kecepatan 
Kelengkapan 

kendaraan 

Surat 

Surat 

Boncengan 

Lebih dari 

1 

Marka 

rambu 

Melawan 

arus 

1 2015 19847 4588 436 1900 4968 5 1257 6693 

2 2016 12051 4132 7 685 2279 1 1119 2255 

3 2017 20402 5634 27 2313 5462 1 3929 2040 

 

Tabel 1.6 

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan  

Roda Empat di Kota Pekanbaru  

 

No Tahun 
Jumlah 

Pelanggaran 

Jenis Pelanggaran Yang Di Lakukan 

Gunakan 

Hp 

Sabuk 

Keselamatan 

Kelengkapan 

kendaraan 

Surat 

Surat 

Boncengan 

Lebih dari 

1 

Marka 

rambu 

Melawan 

arus 

1 2015 7553 25 2240 34 723 4 2216 2226 

2 2016 4350 96 965 192 162 112 2210 61 

3 2017 7241 108 1404 298 524 341 3164 245 

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru 
 

 Tabel diatas menunjukkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengendara roda dua dan roda empat. Jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan 

roda empat paling rendah terjadi pada Tahun 2016 yaitu berjumlah 4.350. 

sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat paling tinggi 

pada tahun 2015 tahun berjumlah 7553. 

Ada beberapa visi dan misi Unit Dikyasa, yaitu: 
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1. Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas 

2. Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan 

mempercayai kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat dakam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, 

penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor 

Adapun tugas pokok unit dikyasa, yaitu: 

1. Memimpin, membina, megawasi dan mengendalikan seluruh anggots unit 

dikyasa 

2. Membuat jadwal pelaksa Dikmas Lantas dan mengawasi pelaksanaannya 

3. Melaksanakan rekayasa Lantas 

4. Megevaluasi pelaksanaa Dikmas dan Rekayasa Lantas sebagai bahan 

pulahjianta bidang Dikyasa 

5. Koordinasi dengan instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) 

dalam terlaksananya program Dikyasa 

Dari penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul” Efektivitas Program Kerja Unit Pendidikan Masyarakat Dan 

Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta PekanbaruTahun 2016” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan program kerja unit pendidikan masyarakat dan 

rekayasa (Dikyasa) Satlantas Polresta Pekanbaru? 
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2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas program kerja unit 

pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa) Satlantas Polresta 

Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan program kerja unit pendidikan 

masyarakat dan rekayasa (Dikyasa) Satlantas Polresta Pekanbaru. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

program kerja unit pendidikan  masyarakat dan rekayasa (Dikyasa) 

Satlantas Polresta Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoritis, yaitu : 

1. Dalam rangka pengembangan teori yang telah di peroleh selama di 

perkuliahan  

2. Dapat dijadikan sebagai  pemahaman yang lebihbagi peneliti 

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu:  

1. Untuk meningkatan kualitas belajar dan referensi berfikir serta 

memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khusunya 

peneliti 

2. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana Pelaksanaan Program unit 

pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa) Satlantas Polresta 

Pekanbaru. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang: latar belakang, perumusan 

masalah tujuan,  manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini mengemukan teori-teori yang melandasi 

pembahasan masalah yang diteliti antara lain: pengertian, dan hal-

hal yang berhubungan dengan penelitian 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang: lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel, dan metode analis data 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang: gambaran umum penelitian 

meliputi sejarah Satlantas Polresta Pekanbaru 

BAB V :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang: hasil penelitian penulis dilapangan 

tentang Pelaksanaan Program Kerja Unit Pendidikan Masyarakat 

Dan Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah 

temuan penelitian 

 

 


