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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dalam program 

sosialisasi yang memerlukan dukungan komunikasi. Melalui komunikasi, manusia 

dapat mengetahui yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya akan 

mengerti dan memahami pesan yang disampaikan dan selanjutnya akan dapat 

menghasilkan feedback atau reaksi. Tahap awal dalam komunikasi dan sosialisasi 

yaitu perencanaan. Perencanaan didefenisikan sebagai proses untuk menetapkan 

hasil akhir yang ingin dicapai pada awal kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

organisasi telah merumuskan capaian hasil sebelum program tersebut 

dilaksanakan. Ini berarti dalam sebuah perencanaan, para penyusunnya telah 

mengetahui seperti apa keberhasilan sebuah program.1 

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya 

untuk membantu berinteraksi dengan sesama, karena manusia tercipta sebagai 

mahluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Melalui 

komunikasi seseorang dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, 

kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, desa, dan lain sebagainya) untuk 

mencapai tujuan bersama. Melalui komunikasi, manusia merasakan kebersamaan 

sebagai anggota masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindar 

dari tindakan komunikasi menyampaikan dan menerima pesan dari dan ke orang 

lain. Tindakan komunikasi ini terus menerus terjadi selama proses kehidupannya. 

Secara singkat, komunikasi menjadi media yang sangat menentukan sebagian 

besar gagal atau berhasilnya proses sosialisasi, maka komunikasi memegang 

peran penting dalam proses sosialisasi.2 Sementara itu komunikasi dan sosialisasi 

membutuhkan suatu perencanaan agar setiap informasi yang akan di sampaikan 

                                                           
1 Mutia Dewi, “Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang dalam Kampanye 

Program Palembang Emas (Elok, Madani, Aman, Sejahtera”, Jurnal Komunikasi Vol. 10, No. 2 

(April 2016), 117 
2 Cotnelia Susanti, http://www.kompasiana.com/www.corneliasusanti.com/pentingnya-

komunikasi-dalam-human-relation_54f79e1da333112b6f8b48b2 (Diakses pada tanggal 28 

September 2017) 

http://www.kompasiana.com/www.corneliasusanti.com/pentingnya-komunikasi-dalam-human-relation_54f79e1da333112b6f8b48b2
http://www.kompasiana.com/www.corneliasusanti.com/pentingnya-komunikasi-dalam-human-relation_54f79e1da333112b6f8b48b2
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dalam sosialisasi tersebut jelas dan terarah sehingga tujuannya tercapai. 

Adapun dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti komunikasi Humas 

Polresta Pekanbaru dalam mensosialisasikan perencanaan program E-Tilang. 

Yang mana dalam hal ini, Humas bertugas untuk menciptakan saling pengertian 

dengan publiknya melalui komunikasi dua arah. 

Kenyamanan berlalu lintas merupakan dambaan bagi setiap pengguna 

jalan dimanapun, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Terhindar dari 

kemacetan dan ulah pengguna jalan yang tidak tertib atau ugal-ugalan adalah 

salah satu kenyamanan yang sampai saat ini belum dirasakan kebanyakan 

pengguna jalan. Untuk itulah kepolisian memiliki satu divisi/unit khusus yang 

bertugas untuk mengatur dan mengamankan lalu lintas yang kita kenal dengan 

nama Polantas (Polisi Lalu Lintas). Tugas utama dari Polantas adalah mengatur 

dan memastikan kondisi lalu lintas di jalan raya agar tetap aman dan kondusif. 

Salah satu langkah untuk mewujudkan tugas utama itu adalah dengan 

menerapkan peraturan-peraturan berkendara di jalan raya yang harus dipatuhi oleh 

setiap masyarakat pengguna jalan. Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak 

kepolisian (Polantas) akan melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut 

dengan melakukan tilang.3 

Untuk mengambil barang bukti yang disita oleh polantas, pemilik dapat 

mengambilnya di pengadilan setelah mengikuti proses sidang terlebih dahulu dan 

kemudian membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, 

apabila pengguna jalan yang melanggar tidak punya waktu untuk datang ke 

Pengadilan dan mengikuti sidang, pengguna jalan dapat menitipkan uang denda 

pelanggaran kepada petugas yang menilang untuk disampaikan ke pengadilan dan 

barang bukti yang disita akan langsung dikembalikan saat itu juga. Pelaksanaan 

tilang dengan prosedur seperti ini adalah sah. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti fenomena yang 

sering terjadi dilapangan pada masa sekarang ini yaitu banyaknya oknum polantas 

yang memanfaatkan kondisi seperti yang telah disebutkan di atas untuk meraup 

                                                           
3 Alfreysbs, "Perilaku Menyimpang Oknum Polantas Dijalanan", 

https://alfreysite.com/perilaku-menyimpang-oknum-polantas-di-jalanan, (diakses 22 Aplril 2017) 
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keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh pengguna jalan tentunya akan membuat rasa takut dalam diri pelanggar dan 

dengan begitu akan lebih mudah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk 

mencari uang dengan melaksanakan tilang melalui “jalur belakang” dimana uang 

hasil tilangnya akan menjadi milik pribadi bukan disetorkan kepada Negara. 

Selain merupakan kecurangan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, hal 

ini juga didukung oleh perilaku pengguna jalan yang tidak mau ambil pusing atau 

tidak mau repot untuk mengurus dan mengambil barang bukti ke pengadilan 

sehingga kedua hal ini menjadi saling mendukung dalam terjadinya praktik suap 

di jalanan. 

Fenomena seperti ini tidak jarang kita temukan di beberapa tempat, atau 

bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Terlebih lagi masyarakat juga 

kerap mengeluh terhadap pelayanan para anggota yang diduga menyulitkan 

masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam mengatasi berbagai masalah yang telah 

dipaparkan di atas,  pemerintah telah merancang suatu program yaitu program E-

Tilang, yang akan diluncurkan diseluruh indonesia pada akhir desember 2016. 

Program E-Tilang ini sendiri merupakan bentuk keseriusan Polri dalam 

menjalankan instruksi dari Presiden Jokowi perihal penggunaan teknologi serta 

menjawab program dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. 4 Dijelaskan oleh 

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, bahwa program ini juga untuk 

menjadikan pihak kepolisian lebih profesional bahkan juga dapat memotong 

rantai birokrasi. Penerapan sistem berbasis online ini bisa mencegah serta 

mengurangi praktik pungutan liar (pungli) serta mempermudah masyarakat dalam 

melakukan transaksi pembayaran tilang. Pembayaran denda dapat dilakukan 

melalui bank. Sistem ini juga bisa mengurangi jumlah pelanggar yang hadir di 

persidangan tilang.5 

Dengan E-tilang (tilang online), data pelanggar terkoneksi dengan 

kejaksaan dan pengadilan untuk menyidangkan atau menjatuhkan putusan denda 

                                                           
4 Said Zaki, “Kakorlantas Polri Perkenalkan E-Tilang”, Dalam 

http://infopku.com/korlantas-polri-perkenalkan-e-tilang, (diakses 22 April 2017) 
5 Bisma Alif Laksana, https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-

e-tilang-yang-siap-berantas-praktik-pungli (Diakses 29 September 2017) 

http://infopku.com/korlantas-polri-perkenalkan-e-tilang
https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-e-tilang-yang-siap-berantas-praktik-pungli
https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-e-tilang-yang-siap-berantas-praktik-pungli
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(amar putusan). Pelanggaran dapat terkoneksi dengan sistem penerbitan SIM 

sehingga dapat diketahui pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh 

pemohon penerbitan SIM. Keuntungan dalam penggunaan aplikasi tilang online, 

bisa diketahui transparan, akurat dan cepat. Polisi, kejaksaan, mahkamah agung, 

atau pengadilan di tiap kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat dapat memantau. 

Rekapitulasi data penindakan tilang dapat diakses melalui aplikasi “Tilang 

Online” dan website. 

Di Pekanbaru, program E-tilang ini diluncurkan pada awal tahun 2017.6 

Sebelumnya telah di adakan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Polresta 

Pekanbaru mengenai sosialisasi program E-Tilang. Sosialisasi ini di adakan pada 

kegiatan-kegiatan tertentu seperti pada kegiatan car free day (CFD) yang di 

adakan di jl. Diponegoro Kota Pekanbaru. Sosialisasi juga diadakan pada kegiatan  

talkshow dan seminar di Universitas yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini 

bertujuan agar seluruh masyarakat Kota Pekanbaru mengetahui, memahami dan 

mau mengikuti program E-Tilang.  

Pada bagian humas terdapat usaha-usaha yang dilakukan antara lain, 

yaitu: penemuan fakta (fact finding), perencanaan (planing), komunikasi 

(communication), dan evaluasi (evaluation). Hal ini berkaitan dengan teori yang 

dipaparkan oleh Cutlip dan Center dalam buku Morissan yang berjudul 

Manajemen Public Relation strategi menjadi Humas profesional.7 

Diharapkan  dari usaha-usaha  tersebut  akan  menimbulkan  opini  publik 

yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. 

Harapan tersebut dapat diwujudkan apabila humas mampu mengoptimalkan hal-

hal yang positif tentang apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh 

organisasi/perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Komunikasi Humas Polresta 

Pekanbaru dalam Perencanaan Sosialisasi Program E-Tilang”. 

                                                           
6 Budi Rahmat, “Polresta Pekanbaru Terapkan E-Tilang di Seluruh Polsek”, 

http://www.tribunnews.com, (diakses 9 februari 2017) 
7 Morrisan, Manajemen Public Relations Strategi Menjadi Humas Profesional, (Jakarta: 

Kencana, 2006) 28 

http://www.tribunnews.com,/
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan atau menafsirkan 

judul kajian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Komunikasi  adalah  proses  penyampaian  pikiran  atau  perasaan  

oleh  seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang 

yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi 

menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya 

dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi 

dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (attitude), pendapat 

(opinion) atau tingkah laku (behavior) seseorang atau sejumlah orang, 

sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. 8 

2. Humas 

Hubungan masyarakat (humas) adalah seni menciptakan pengertian 

publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik 

terhadap suatu individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah 

bahasa Inggris: Public Relations (sering disingkap PR) atau "Hubungan 

Publik".9 

3. Perencanaan 

Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan 

atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. 10 

 

                                                           
8 Marlanny Rumimpunu, Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Lisrik 

Pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana (Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 

III. No.1. 2014) 3-4 
9 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan 

Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40 
10 Abdul Madjid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 40 
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4. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses penanaman atau penghapusan kebiasaan 

atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah 

kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses 

dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai 

dengan nilai nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang 

sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu.11 

5. Program E-Tilang 

Program E-Tilang merupakan suatu mekanisme sidang atau 

pembayaran tilang yang berbasis online. Termasuk juga di dalamnya rekaman 

elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Dalam Pasal 272 UU 

LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran 

di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan 

elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan 

sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan 

elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.12 

C. Rumusan Masalah 

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan di teliti secara ilmiah yakni : Bagaimana komunikasi 

Humas Polresta Pekanbaru dalam perencanaan sosialisasi program E-Tilang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penilitan ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana 

komunikasi Humas Polresta Pekanbaru dalam perencanaan sosialisasi  

program E-Tilang. 

 

 

                                                           
11 Robert A. Gabel, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Grafiti, 1998), 3 
12 Bisma Alief Laksana, “Perkenalkan, Ini Aplikasi e-Tilang yang Siap Berantas Praktik 

Pungli”, https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-e-tilang-yang-siap-

berantas-praktik-pungli (diakses 20 januari 2017) 

https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-e-tilang-yang-siap-berantas-praktik-pungli
https://news.detik.com/berita/d-3334299/perkenalkan-ini-aplikasi-e-tilang-yang-siap-berantas-praktik-pungli
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2. Kegunaan Penelitian 

Pada prinsipnya kegunaan penelitian ini yaitu untuk memperoleh 

suatu sumbang-saran berupa hasil pemikiran bagi para pengkaji masalah 

hubungan masyarakat (humas).13 Melalui kegunaan penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi bahan komperatif dan pengembangan bagi 

penelitian yang sama. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Dapat mengetahui gambaran penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya. 

2) Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi 

mahasiswa. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

1) Merupakan salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang 

telah dikuasai mahasiswa. 

2) Dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Polresta Pekanbaru. 

3) Memperoleh informasi dari Polresta Pekanbaru mengenai 

perencanaan sosialisasi program E-Tilang. 

c. Bagi Penulis 

1) Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada jurusan Komunikasi di fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk 

penelitian lanjutan bagi peneliti/pihak lain. 

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang di 

dapat di bangku perkuliahan dengan fakta yang didapat dilapangan. 

c. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk melihat bagaimana 

komunikasi Humas Polresta Pekanbaru dalam perencanaan 

                                                           
13 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2009), 50 
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sosialisasi program E-tilang di Kota Pekanbaru. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB   I   PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB   II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, 

kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan di teliti dan 

tempat dimana akan dilakukan penelitiannya. 

BAB   V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB  VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk 

kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


