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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak Polresta Pekanbaru serta setelah 

dilakukannya analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Komunikasi 

Humas Polresta Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program E-Tilang di Kota 

Pekanbaru dilakukan dengan melelui 4 tahap kegiatan perencanaan komunikasi, 

yaitu : 

Pertama, Penemuan Fakta (fact finding), diawali dengan adanya laporan 

dari petugas di lapangan, selanjutnya Humas melakukan observasi dengan melihat 

langsung seperti apa kondisi masyarakat. Melakukan pemantauan dari berbagai 

media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik. Setelah fakta yang 

ditemukan terkumpul dengan sangat jelas barulah Humas melakukan evaluasi 

guna menjawab permasalahan tersebut. 

Kedua, Perencanaan (planning), diawali dengan penyusunan jadwal 

perencanaan kegiatan, menetapkan waktu dan lokasi untuk sosialisasi, 

menentukan isi pesan apa yang akan disampaikan dalam sosialisasi tersebut, 

menentukan berapa anggaran yang harus dikeluarkan, membangung kerjasama 

dengan berbagai media serta memberikan himbauan kepada masyarakat melalui 

kerjasama yang telah dibangun. 

Ketiga, Komunikasi (communication), komunikasi yang dilakukan oleh 

pihak Polresta Pekanbaru dalam mensosialisasikan program E-Tilang yaitu 

komunikasi secara langsung yang dilakukan secara tatap muka dengan 

masyarakat. Dan yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung  yakni 

menggunakan media sebagai sarana penyampaian informasi. Media yang 

digunakan antara lain media cetak seperti koran, majalah dan sebagainya. Media 

elektronik seperti TVRI, RTV, dan RRI. Media sosial seperti, instagram dan 

facebook Humas Polresta Pekanbaru. 
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Keempat, Evaluasi (evaluation) tahap evaluasi ini diawali dengan melihat 

implementasi dari program tersebut. Apakah mendapat respon positif dari 

masyarakat atau respon negatif. Selanjutkan melakukan penilaian berapa persen 

tingkat keberhasilan program tersebut. Dalam tahap ini juga dilakukan 

pemantauan media terutama media sosial seperti instagram dan facebook dan 

terakhir adalah melakukan diskusi kepada seluruh anggota yang bersangkutan 

untuk menjawab apakah program tersebut berhasil atu tidak. Diskusi ini juga 

bertujuan untuk menggali inovasi baru yang nantinya akan diterapkan di dalam 

program tersebut. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukan 

bahwa sosialisasi program E-tilang yang dilakukan oleh Humas Polresta 

Pekanbaru kepada masyarakat Kota Pekanbaru kurang optimal. Hal ini 

dikarenakan penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi yang kurang tepat. Program 

E-Tilang adalah suatu progam yang diluncurkan secara nasional di Indonesia, 

dengan kata lain masyarakat dituntut untuk mengetahui dan mengerti bagaimana 

prosedur penilangannya.  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sosialisasi 

hanya dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada acara Car Free 

Day (CFD), Talkshow dan seminar. Sementara itu, berdasarkan pengamatan 

peneliti dilapangan, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terfokus pada program 

E-Tilang saja, melainkan juga terdapat program-program lain yang 

disosialisasikan oleh Humas Polresta Pekanbaru seperti program E-Samsat dan E-

SIM (sim online). Hal seperti ini dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat 

pemahaman masyarakat mengenai program E-Tilang yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hal ini maka saran yang dapat penulis berikan kepada 

Polresta Pekanbaru terutama kepad Humas beserta jajarannya yaitu: 

1) Pihak Polresta Pekanbaru harus lebih gencar lagi dalam membangun 

sosialisasi yang ruang lingkupnya adalah seluruh masyarakat.  

2) Sosialisasi seharusnya dilakukan di setiap Kecamatan, dengan tujuan 

mempermudah masyarakat menyerap informasi yang dibutuhkan.  
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3) Komunikasi yang dibangun oleh Humas Polresta Pekanbaru harus lebih 

terarah.  

4) Perencanaan sebelum sosialisasi harus lebih dimatangkan. Karna 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui apa itu E-Tilang. 

5) Pihak Polresta Pekanbaru harus melakukan pemantauan kepada seluruh 

petugas lalu lintas guna memastikan bahwa program E-Tilang ini sudah 

berjalan sesuai yang diharapkan. 

6) Pihak Polresta Pekanbaru harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan 

agar dapat menciptakan inovasi baru yang mendukung keberhasilan 

program E-Tilang. 


