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ABSTRAK 

 

Nama :  Novia Diana Putri 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Strategi Komunikasi Polsek Peranap dalam Mensosialisasikan UU 

LLAJ No.22 Tahun 2009 Dikec.Peranap Kab. Indragiri Hulu 

 

UU LLAJ No.22 Tahun 2009 merupakan salah satu UU yang ada di Indonesia, 

UU ini berisikan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melihat semakin 

banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan tanpa mematuhi 

syarat dan peraturan yang ada maka semakin banyak pula kasus kecelakaan lalu 

lintas sebagai dampak negatif nya. Sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang 

berwajib yakni kepolisian untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada 

masyarakat kec.Peranap dengan memikirkan tips dan strategi komunikasi sebelum 

dilakukannya sosialisasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Binmas dan 

Polantas Polsek Peranap dan Informan pendukung adalah masyarakat. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni 

dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil peneitian, Strategi Komunikasi yang dijalankan oleh pihak 

Binmas dan Polantas sudah sangat baik yakni dengan langkah Mengenal Khalak, 

Menyusun Pesan, Seleksi dan penggunaan Media, Menetapkan Metode serta 

faktor pendukung dan penghambat.  Dalam penelitian diketahui bahwa pihak 

kepolisian sudah menjalankan tugas dengan baik, hanya saja masih ada sebagian 

masyarakat yang sengaja mengabaikan peraturan yang telah ada. 

 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, UU LLAJ No.22 Tahun 2009 
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ABSTRACT 

 

Name : Novia Diana Putri 

Department : Communication 

Title : The Communication Strategy of the Peranap Police Sector in 

Socializing theUU LLAJ (Traffic Act) No.22 Tahun 2009 in the 

KecamatanPeranapKabupaten Indragiri Hulu 

 

The LLAJ ACT No.22 of 2009 is one of the laws in Indonesia. This Law is about 

Road Traffic and Transportation. This regulation is issued because the increasing 

number of people who have used vehicles without complying with existing terms 

and regulations. There are also more cases of traffic accidents. It is an obligation 

for the authority, namely the police, to disseminate this to the community in the 

Peranap district. The policehave a role to think about tips and communication 

strategies before the socialization is carried out. The key informants in this study 

were the Binmas and the Peranap Police. The supporting informants were people 

of thePeranap community. The method used in this research is a qualitative 

descriptive method. Data were collected from  interviews, observation and 

documentation. Based on the results of the research, the Communication Strategy 

carried out by the Binmas and the Peranap Traffic Police is very good. It is done 

through several steps, namely by Knowing the public, Compiling Messages, 

Selecting and Using Media, Determining Methods and understanding the 

supporting and inhibiting factors. It is known that the police have carried out their 

duties properly, but there are still some people who deliberately ignore the 

existing regulations. 

Keywords: Communication Strategy, Socialization, LLAJ Law No.22 of 2009 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia tingkah laku masyarakat diatur oleh Undang-undang. 

Sebelum disahkannya suatu undang-undang tersebut harus ada sebuah 

Rancangan UU terlebih dahulu diajukan oleh presiden yang disiapkan oleh 

menteri atau pimpinan lembaga terkait. Kemudian RUU ini akan dirapat 

paripurna setelah itu akan diputuskan apakah RUU tersebut disetujui atau 

tidak. Apabila suatu RUU ini telah disetujui oleh semua pihak maka RUU 

ini telah disahkan masuk kedalam UU RI.
1
 Dan salah satu UU yang telah 

berlaku di Indonesia yaitu UU NO.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Peningkatan transportasi sangatlah pesat, terutama tersedianya 

kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan tujuan utama untuk 

memperlancar arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan yang terus meningkat 

setiap tahunnya menyebabkan banyaknya permasalahan lalu lintas 

diantaranya sering terjadinya kecelakaan, kematian serta kerugian para 

korban. Timbulnya kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang semakin tinggi 

sebagian besar juga diakibatkan atau diawali dengan perilaku pengendara 

yang melanggar aturan perundang-undangan lalu lintas yang ada, seperti 

mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau tidak dengan hati-

hati, mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, melanggar 

rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta berbagai bentuk pelanggaran 

lainnya.
2
 

Kecelakaan lalu lintas menurut UU NO.22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 

24 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak terduga dan tidak disengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

                                                             

1
 Https://m.detik.com/news/berita/d-3882715 (Diakses pada tanggal 14 januari 2020) 09:59 

Wib. 
2
 Aztria Dharma, Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas.Universitas Pasir Pangaraian 

https://m.detik.com/news/berita/d-3882715
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mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Lalu lintas 

merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
3
 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sekitar 1.25 

juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas jalan. 

Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian dikalangan anak 

muda, berusia 15-29 tahun. 90% dari kematian didunia dijalan-jalan terjadi 

dinegara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun Negara-negara ini 

memiliki sekitar setengah dari kendaraan didunia. Separuhnya dari mereka 

yang meninggal dijalan didunia adalah pengguna jalan yang beresiko 

seperti: pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengendara sepeda motor. Jika 

tanpa tindakan, kecelakaan lalu lintas dijalan diperkirakan akan naik 

menjadi penyebab utama 7 kematian pada tahun 2030.
4
 

Batas kecepatan tertinggi pada setiap jalan telah ditetapkan secara 

nasional dan diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 21. 

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993 pasal 80 menyebutkan bahwa 

batas kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor 

dijalan kelas I, II, IIIA dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil 

penumpang, mobil bus, dan mobil barang, serta sepeda motor adalah 100 

km/jam.
5
 

Kecepatan kendaraan saat melaju dijalan berbanding lurus dengan 

tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Menurut WHO, rata-rata kenaikan 

kecepatan 1 km/jam menyebabkan kenaikan resiko keparahan kecelakaan 

lalu lintas sebesar 4-5%.
6
 

Dikecamatan Peranap salah satu dampak kecelakaan banyak 

disebabkan oleh kecepatan mengendarai kendaraan yang melebihi batas, 

                                                             
3

 Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. Vol 4, No  02 Mei 

2016. Universitas Airlangga. Hlm. 226 
4
 Dina Lusiana Setyowati, dkk, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pda Siswa Sekolah 

Menengah Atas Di Kota Samarinda. Vol 7, No 03 September-Desember 2018. Universitas 

Mulawarman. 
5

Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. Vol 4, No  02 Mei 

2016. Universitas Airlangga. Hlm.227 
6
Ibid 
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kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi syarat dalam 

berkendaraan seperti harus memiliki SIM yang bertanda bahwa 

sipengendara telah lulus dalam ujian berkendaraan, menggunakan kaca 

spion, helm, mentaati rambu-rambu lalu lintas yang telah ada dan kurangnya 

kesadaran fisik atau kefokusan saat mengendarai kendaraan serta jalan yang 

mungkin kurang memadai. Dan contoh kasus lainnya adalah kenakalan 

remaja yang suka dengan balap liar
7
.  

Balap liar adalah suatu kegiatan yang  mengukur kecepatan 

berkendaraan dengan motor lawan hingga ke garis finish yang telah 

disepakati, dan yang pertama menyentuh garis finish itulah pemenangnya. 

Tanpa mereka sadari saat mereka memakai kecepatan penuh mereka akan 

hilang Kendali dan hasilnya tentu saja bisa berdampak besar bagi kehidupan 

mereka. Banyak korban yang telah dirugikan saat kecelakaan tersebut 

terjadi, dari luka-luka kecil hingga meninggal dunia dan ditambah dengan 

ganjaran hukuman yang berlaku dinegara kita ini yang sesuai dengan 

kesalahan yang telah diperbuat. Berikut data Laka Lantas Dikec.Peranap 

Kab.Indragiri Hulu: 

Tabel 1.1 

Data Laka Lantas Kec.Peranap Kab. Indragiri Hulu 

 No. Uraian  

 T A H U N  

 2015  2016  2017  2018  2019 

 

 Jumlah Kejadian  10  5  7  8  6 

 2.  Korban Meninggal Dunia  7  1  3  4  3 

 3.  Korban Luka Berat  3  2  1  9  7 

 4.  Korban Luka Ringan  4  3  3  10  12 

 5.  Jumlah Korban  14  6  7  25  22 

   Kerugian Material  36Jt  15Jt  20Jt  8Jt  7Jt 

  Sumber: Polantas Kec.Peranap Kab.Inhu 

Karena kurangnnya kesadaran masyakarat terhadap hukum dan 

peraturan lalu lintas yang telah ada pada UU No.22 Tahun 2009, maka 

sudah menjadi kewajiban bagi pihak kepolisian untuk mensosialisasikannya 

                                                             
7
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Brigadir Arga Binangun Selaku BA Unit Lantas Polsek 

Peranap pada tanggal 09 Januari 2020, Pukul 15.30 di Peranap. 
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kepada masyarakat yaitu biasanya disampaikan oleh SatBinmas (Satuan 

Bimbingan Masyarakat) dan Polantas (Polisi Lalu Lintas) dari pihak 

kepolisian.  

Tugas pokok Binmas adalah melaksanaan pembinaan masyarakat 

yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian 

masyarakat, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dengan 

organisasi, lembaga, istansi, dan tokoh masyarakat guna peningkatan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat.
8
  

Selain Binmas, tidak terlepas pula dengan Polantas yang bekerja di 

Polsek Peranap. Polantas adalah Polisi Lalu Lintas yang bertugas 

melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, Penyidikan kecelakaan lalu 

lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Mensosialisasikannya baik 

dengan cara komunikasi langsung maupun tidak langsung. Salah satu 

contoh komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke 

sekolah-sekolah, dan contoh komunikasi tidak langsung yaitu dengan 

memasang spanduk dan sebagainya.
9
 Karena itu, penting juga bagi pihak 

kepolisian untuk memikirkan  tips dan strategi komunikasi yang tepat untuk 

menyampaikan peraturan Lalu Lintas dan Jalan, karena keberhasilan suatu 

tujuan yang ingin dicapai memerlukan strategi komunikasi yang baik dan 

benar, dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan lebih berhati-hati serta 

peduli dengan keselamatan dan hukum yang berlaku. Selain itu, diharapkan 

agar angka kecelakaan juga semakin berkurang. 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka 

penulis ingin mengangkat judul ”Strategi Komunikasi Polsek Peranap dalam 

                                                             
8
Satbinmas-resskd.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1 (diakses pada tanggal 7 desember 

2019) 09.19 wib 
9
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Brigadir Arga Binangun Selaku BA Unit Lantas Polsek 

Peranap pada tanggal 09 Januari 2020, Pukul 15.30 di Peranap. 
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Mensosialisasikan UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) No.22  

Tahun 2009 Dikec.Peranap Kab.Indragiri Hulu” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua 

elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima sampai pada pengaruh (effect) yang dirancang untuk mencapai 

tujuan komunikasi yang optimal.
10

 

2. Polsek 

Kepolisian Sektor (polsek) adalah struktur komando Kepolisian 

Republik Indonesia ditingkat Kecamatan. Polsek dipimpin oleh seorang 

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) khusus untuk Polda Metro Jaya atau 

Komisaris Polisi (Kompol) untuk tipe urban, sedangkan dipolda lainnya, 

polsek atau polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris 

Polisi (AKP).
11

 

3. Sosialisasi 

Bruce J. veeger, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses-proses 

manusia mempelajari  tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk 

memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi 

dengan baik sebagai individu, maupun sebagai anggota suatu kelompok.
12

 

4. UU No.22 Tahun 2009 

UU No.22 tahun 2009 merupakan suatu aturan yang mengatur 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

 

 

 

                                                             
10

 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004) hlm.61 
11

 http//Id.m.Wikipedia.org>wiki (diakses pada tanggal 30 November 2019) 19.00 Wib. 
12

Elly M Setiadi & Usman Koplin, Pengantar Sosiologi: Pemahaman fakta dan Gejala 

Permasalahan sosial: Teori, Aplikai, dan Pemecahannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) 

hlm.155 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian merupakan hal yang sangat penting untuk 

ditentukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan pembahasan 

selanjutnya. Agar pembahasan ini terarah dan untuk menghindari penjelasan 

yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalahnya yakni 

hanya membahas masalah tentang strategi komunikasi polsek peranap dalam 

mensosialisasikan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 dikec.Peranap, yang 

terfokus pada kecepatan dalam berkendaraan, serta syarat-syarat 

perlengkapan dalam berkendaraan seperti adanya SIM, kaca spion, helm dan 

lainnya, salah satu kenakalan remaja yaitu balap liar sserta kecelakaan lalu 

lintas sebagai dampaknya, dan penelitian ini terfokus pada kendaraan yaitu 

sepeda motor, dengan menggunakan Metode Kualitatif. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan rumusan 

masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Strategi Komunikasi Polsek 

Peranap dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 

dikec.Peranap Kab.Indragiri Hulu ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Strategi Komunikasi Polsek 

Peranap dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 

dikec.Peranap Kab.Indragiri Hulu. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Akademis 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

penulis mengenai startegi komunikasi yang baik untuk mensosialisasikan 
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suatu masalah dikehidupan bermasyarakat serta sebagai tambahan 

referensi bagian pustaka. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Membuat masyarakat sadar dengan hukum merupakan salah satu upaya 

menuju keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat. 
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G. Sistematika Penulis 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab Pendahuluan yang meliputi Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Ruang Lingkup 

Kajian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab, ini peneliti menguraikan tentang Kajian 

Terdahulu, Kajian Teori, Konsep Operasional dan 

Kerangka Pikir. 

BAB III  :METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab Metodologi Penelitian meliputi Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Validitas Data, 

dan Teknik Analisis Data 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM   

Pada Bab Gambaran Umum ini berisi tentang gambaran 

umum lokasi tempat penelitian, seperti sejarah, visi dan 

misi, serta struktur organisasi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang 

disertai dengan pembahasannya. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan dan 

saran yang membangun dan bermanfaat dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa literatur dan penelitian 

terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian 

tersebut adalah: 

1. Judul: Strategi Komunikasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu 

Panam Dalam Mnensosialisasikan Tabungan SimPel (Simpanan 

Pelajar). Karya Rifka Mawaddaty, 2019. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh teori strategi 

komunikasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan 

pertama, strategi komunikator adalah  penugasan karyawan dari unit 

layanan pelanggan sebagai juru bicara untuk mensosialisasikan 

Produk Tabungan SimPel kepada siswa atau pelajar disekolah-

sekolah. Kedua, target yang menjadi sasaran yaitu mulai dari Paud, 

Tk, SD, SMP Dan SMA yang berusia dibawah 17 tahun kebawah. 

Ketiga, strategi pesan adalah mengatur konten pesan yang terdiri dari 

detail tentang Tabungan SimPel, dan cara penyampaian sesuai target. 

Keempat penggunaan media untuk sosialisasi adalah media lama dan 

baru (Leaflet, brosur, poster, benner, kipas, facebook dan instagram).  

2. Judul: Model Komunikasi Humas Polres Kabupaten Kampar Dalam 

Mensosialisasikan Program Tertib, Aman, Agamis dan Terkendali 

(TAAT). Karya Bethari Restuti, 2018. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

, model komunikasi yang dilakukan adalah model komunikasi 

individu, model komunikasi kelompok dan model komunikasi umum. 

Model komunikasi individu yaitu melakukan sosialisasi secara tatap 

muka dengan cara mendatangi individu, model ini bersifat sirkullar. 

Model komunikasi Polres Kampar kepada kelompok adalah 

menghadiri atau mendatangi sekumpulan orang-orang, baik dalam 
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3. kelompok formal maupun non formal seperti sekolah atau masjid. 

Sedangkan model komunikasi umum adalah dengan menggunakan 

radio, media online berupa website Polres kampar, mitra media dan 

media sosial menggunakan instagram dan facebook dalam melakukan 

sosialisasi. Model komunikasi umum bersifat satu arah.  

4. Judul: Srategi Komunikasi Tenant Relations Mall SKA Pekanbaru 

dalam Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Tenant. Karya Bayu 

Oktaviandi, 2019. Metode yang digunakan dalam penelitisn ini adalah 

Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teori penelitian ini menggunakan 

pendekatan strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Arifin Anwar, 

yaitu mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi 

dan pengguna media serta faktor pendukung dan penghambat. Adapun 

hasil penelitian bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tenant 

Relations Mal SKA Pekanbaru adalah pemantauan Tenant, family 

Gathering, mensosialisasikan program/ event marketing dan publikasi 

media. 

5.  Judul: Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Sukoharjo dalam Mensosialisasikan Undang-undang Perda 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Karya Makmun 

Rodhi, S Fathan, M.Si, 2017. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, tipe penelitian menggunakan 

tipe deskriptif. Strategi komunikasi yang dilakukan DLH Kabupaten 

Sukoharjo a dalah dengan sosialisasi langsung kepabrik atau industri 

diwilayah Sukoharjo dan untuk sosialisasi kemasyarakat luas dengan 

menggunakan plangkat-plangkat, baleho dan spanduk. Adapun 

sasarannya adalah seluruh pabrik atau industri yang ada diwilayah 

Sukoharjo khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh element 

masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut diharapkan pihak pabrik dan 

seluruh masyarakat mengerti, memahami dan mematuhi tentang 

adanya UU Perda tentang Pengelolan Sampah. Dilihat dari 
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komunikasi primernya dengan sosialisasi langsung kepabrik dan juga 

kesekolah-sekolah melalui program adiwiyata. Komunikasi sekunder, 

yaitu dengan memasang plakat dan spanduk yang berisikan terkait isi 

Perda dan juga himbauan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan. 

Secara keseluruhan perbedaan peneliti dengan kajian terdahulu  

terletak pada subjek dan objek permasalahan yang akan 

disosialisasikan, yang mana peneliti hanya terfokus pada Strategi 

Komunikasi Polsek Peranap dalam Mensosialisasikan UU LLAJ 

No.22 Tahun 2009 Dikec.Peranap, sasaran dari sosialisasi ini adalah 

seluruh masyarakat yang berada di daerah tersebut. dan juga 

penelitian ini akan menggunakan teori langkah-langkah Strategi 

komunikasi oleh Arifin Anwar yakni mengenal Khalayak, menyusun 

pesan, menetapkan metode, seleksi pengguna media serta faktor 

pendung dan penghambat. 

 

B. Kajian Teori 

  Kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan 

mana sudut masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk itu perlulah 

disusun kerangka teori yang akan menjadi landasan pikir bagi peneliti 

untuk menganalisis masalah penelitiannya. Fungsi teori adalah membantu 

periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi 

pusat perhatiannya. Sedangkan teori itu adalah himpunan konsep, definisi 

dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala 

dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan 

meramalkan gejala tersebut.
13

 

1. Strategi Komunikasi 

a. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) 

                                                             
13

 Rahcmat Kriyantono, Teknik Praktik Riset Komunikasi,(Jakarta: Kencana Premedia 

Grup,2007), hlm.43 
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dan manajemen (Management) untuk mencapai suatu tujuan. 

Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.
14

 

Demikian pula J L. Thompson mendefinisikan strategi 

sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir 

menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas 

untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk 

masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional 

mendorong secara langsung strategi kompetitif Bennet 

menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi 

untuk diikuti dalam mencapai misinya.
15

 

Dengan demikian strategi merupakan pola umum yang 

terdiri dari tahapan untuk mencapai tujuan yang dimulai dari cara 

pelaksanaan dan langkah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

tertentu. Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai 

tanpa adanya strategi, karena pada dasarnya segala tindakan untuk 

pembuatan itu tidak terlepas dari strategi. Adapun tentang taktik, 

sebenarnya merupakan cara yang digunakan merupakan dari  

strategi.
16

 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan 

latinCommunis yang artinya membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin 

                                                             
14 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2004), hlm.32 
15

 Sandra Oliver, Strategi Publik Relations, (Jakarta: Erlangga,2007) hlm. 02 
16

 Rafi Udin dan Maulana Abduh Djaliel, Prinsip Dan Strategi Dakwah, dalam 

http//eprints.Walisongo.ac.id.pdf, (Diakses pada tanggal 30 November 2019). 19.40 Wib  
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Communico yang artinya membagi.
17

 

Lain halnya dengan Steven, justru ia mengajukan sebuah 

definisi yang lebih luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja 

suatu organisme bereaksi terhadap suatu objek atau stimulasi. 

Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya.   

Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi pedesaan 

Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset 

komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat 

definisi bahwa “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”.
18

 

Menurut Onong Uchajana Effendi, komunikasi berasal 

dari perkataan latin communicatio yang berarti “pemberitahuan” 

atau “pertukaran pikiran”. Dengan demikian secara garis besar 

dalam proses komunikasi harus terdapat unsur-unsur kesamaan 

makna agar komunikator (Penyebar pesan) dan komunikan 

(Penerimaan pesan).
19

 

Demikian pula Strategi Komunikasi merupakan paduan 

dari perencanaan komunikasi (planning communication) dan 

manajemen (management communication) untuk mencapai suatu 

tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi komunikasi 

harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis 

harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (opproach) 

bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan 

kondisi.
20

 

Menurut Arifin Anwar dalam buku “Strategi Komunikasi” 

menyatakan bahwa : “sesungguhnya suatu strategi adalah 

                                                             
17

 Nurani Soyonukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz  Media, 2016) 

hlm.55 
18

 Hafied Cangara, Ibid, hlm.19 
19

 Rosady Ruslan, Op Cit, hlm 81 
20

Jhon Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012) hlm.12 
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keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan 

dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi 

komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang 

dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di 

masa depan, guna mencapai efektivitas.
21

 

Sedangkan Menurut Middleton (1980) “Strategi 

komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima sampai kepada pengaruh (efek) yang dirancang untuk 

mencapai tujuan komunikasi yang optimal”.
22

  

b. Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut R. Wayne Peace, Brend D. Petterson dan M 

Dallas Burnet dalam bukunya Techiques for effective 

communication, seperti yang dikutip oleh Onong Uchjana 

Effendy, tujuan sentral strategi komunikasi terdiri atas 3 tujuan 

utama yaitu:
23

 

1. To secure understanding: memastikan bahwa komunikan 

mengerti pesan yang diterima. 

2. To establish acceptance: setelah komunikan mengerti dan 

menerima pesan, maka pesan ini harus dilakukan pembinaan. 

3. To motivation action: setelah penerimaan itu dibina maka 

kegiatan ini harus dimotivasikan. 

c. Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut R. Wayne Peace, Brend D. Petterson dan M 

Dallas Burnet dalam bukunya Techiques for effective 

communication, seperti yang dikutip oleh Onong Uchjana 

Effendy, tujuan sentral strategi komunikasi terdiri atas 3 tujuan 

                                                             
21 Onong Uchajana Effendy, komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007),  hlm.6 
22

 Hafied Cangara, Op.cit.hlm 61 
23

 Onong Uchajana Effendy, Op.Cit.hlm 32 
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utama yaitu:
24

 

4. To secure understanding: memastikan bahwa komunikan 

mengerti pesan yang diterima. 

5. To establish acceptance: setelah komunikan mengerti dan 

menerima pesan, maka pesan ini harus dilakukan pembinaan. 

6. To motivation action: setelah penerimaan itu dibina maka 

kegiatan ini harus dimotivasikan. 

d. Fungsi Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi, baik secara makro (planned 

multimedia strategy) maupun secara mikro (single communication 

medium strategy) mempunyai fungsi   ganda: 

1) Menyebar luaskan pesan komunikasi yang bersifat 

informative, persuasive dan instruktif secara sistematis 

kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

2) Menjebatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat 

kemudahan diperolehnya dan kemudahan 

dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang 

jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya”.
25

 

e. Langkah-langkah Strategi Komunikasi 

Pemilihan strategi komunikasi adalah langkah krusial 

yang memerlukan penan ganan secara hati-hati dalam 

perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau 

keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari 

segi waktu, materi dan tenaga. Oleh karena itu strategi juga 

merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para 

perencana.
26

 

Penetapan strategi dalam perencanaan komunikasi tentu 

saja kembali kepada elemen dari komunikasi, yakni who say 

                                                             
24

 Onong Uchajana Effendy, Op.Cit.hlm 32 
25

 Onong Uchajana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004 ),  cetakan keenam, hlm 28 
26

Ibid 
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what, to whom trough what channels, and what effects.  

Menurut Anwar Arifin untuk membuat rencana strategi 

komunikasi dengan baik maka ada beberapa langkah yang harus 

diikuti, yakni:
27

 

1) Mengenal Khalayak 

Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun 

khalayak mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa 

persamaan kepentingan komunikasi tidak akan berlangsung. 

Untuk mencapai hasil yang positif dalam proses komunikasi 

maka komunikaor harus menciptakan persamaan kepentingan 

dengan khalayak terutama dalam pesan, metode dan media. 

Guna menciptakan persamaan kepentingan tersebut, maka 

komunikator harus mengerti dan memahami pola fikir dan 

lapangan pengalaman khalayak.  Selain itu dalam proses 

komunikasi, khalayak sama sekali tidak pasif, melainkan 

aktif, sehingga  antara komunikator dan komunikan bukan 

terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. 

2).  Menyusun pesan 

 Langkah selanjutnya adalah menyusun pesan yang 

mampu menarik perhatian para khalayak. Pesan dapat 

terbentuk dengan menentukan tema atau materi. Syarat utama 

dalam mempengaruhi khalayak dari komponen pesan adalah 

mampu membangkitkan perhatian khalayak. Perhatian 

merupakan pengamatan yang terpusat. Awal dari suatu 

efektivitas dalam komunikasi adalah bangkitnya perhatian 

dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. 

 

 

 

                                                             
27

 Yusuf Zainal Abidin, Manajemen  Komunikasi (filosopi, konsep, dan Aplikasi), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015) hlm. 116 
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Menurut Schram syarat-syarat berhasilnya suatu 

pesan adalah sebagai berikut: 

a) Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian 

rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian yang 

ditunjukkan. 

b) Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang dirasakan 

pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, 

sehingga kedua pengertian bertemu. 

c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pada 

sasaran dan menyarankan cara-cara mencapai kebutuhan 

itu. 

d) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh 

suatu kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana 

sasaran pada saat digerakkan untuk member jawaban yang 

dikehendaki. 

3).  Menetapkan Metode 

Dalam dunia komunikasi, metode penyampaian dapat 

dilihat dari dua aspek yaitu menurut cara pelaksanaannya dan 

juga menurut bentuk isi, yaitu melihat dari segi pernyataan 

atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Menurut cara 

pelaksanaannya metode komunikasi diwujudkan dalam 

bentuk: 

a) Redundancy (repetition) 

yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara 

mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Manfaat dari 

menggunakan metode ini adalah khalayak akan lebih 

memperhatikan pesan itu, karena justru berkonsentrasi pada 

pesan yang diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak 

menarik perhatian. Dan manfaatkainnya adalah khalayak 

tidak akan mudah melupakan hal yang penting disampaikan 

berulang-ulang itu, selain itu komunikator memperoleh 
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kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian 

sebelumnya. 

b) Canalizing 

komunikator terlebih dahulu mengenal siapa 

khalayak sasaran dari pesan komunikasinya. Kemudian 

mulai mengeluarkan idenya sesuai dengan kepribadian, 

sikap dan motif khalayak. Maksudnya komunikator 

menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai 

motif-motif tertentu yang ada pada khalayak, dalam proses 

canalizing ialah memahami dan meneliti pengaruh 

kelompok terhadap individu atau khalayak. 

c) Informatif 

Metode informatif adalah suatu bentuk isi pesan 

yang bertujuan untuk memberikan penerangan kepada 

khalayak. Dengan kata lain, penyampaian sesuatu sesuai 

dengan fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-

pendapat yang benar. Jadi, metode informatif adalah pesan-

pesan yang dilontarkan berisi tentang fakta-fakta dan 

pendapat-pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.sehingga bagi komunikan dapat diberi 

kesempatan untuk menilai, menimbang dan mengambil 

keputusan atas dasar pemikiran yang sehat. 

d) Persuasif 

Merupakan suatu cara untuk mempengaruhi 

khalayak dengan cara membujuk. Bahkan kalau perlu 

khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Khalayak 

digugah baik pikiran maupun perasaannya. 

e) Edukatif  

diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi 

pendapat, fakta dan pengalaman yang merupakan 
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kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Penyampaian isi pesan disusun secara teratur dan berencana 

dengan tujuan mengubah perilaku khalayak.  

f) Cursive 

yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan 

memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu 

berpikir lebih banyak lagi untuk menerima gagasan atau 

ide-ide yang dilontarkan. Oleh karena itu pesan dari 

komunikasi ini selain berisi pendapat-pendapat juga berisi 

ancaman. Metode kusif ini biasanya dimanifestasikan 

dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan 

intimidasi-intimidasi untuk pelaksanaannya yang lebih 

lancer, biasanya dibelakangnya berdiri kekuatan yang 

cukup tangguh. 

 

4).  Seleksi dan Penggunaan Media 

Media komunikasi merupakan sarana atau alat yang 

digunakan untuk mempermudah proses penyampaian pesan 

atau informasi dari komunikator kepada komunikan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Media komunikasi banyak 

jenisnya, mulai dari media cetak, tulis hingga elektonik. 

Namun efektifitas dari masing-masing media itu sendiri juga 

berbeda. Maka dari itu seorang komunikator harus dapat 

memahami karakteristik media komunikasi, sehingga pada 

akhirnya dapat memilih media apa yang yang tepat dan sesuai 

dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya. 

Menurut Hafied Cangara bentuk-bentuk media dan 

saluran komunikasi  dibagi  menjadi:
28

 

a) Media lama 

                                                             
28

 Hafied Cangara, perencanaan dan strategi komunikasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2013), hlm120 
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Yakni media cetak (pesan verbal tertulis maupun 

bentuk gambar-gambar yang dilakukan dalam bentuk 

tercetak), media elektronik (melalui getaran listrik yang 

diterima oleh pesawat  penerima tertentu seperti radio dan 

televise), media luar ruangan (spanduk, baliho, reklame, 

iklan, mobil, kereta api atau bus, electronic broad, bendera, 

umbul-umbul, balon dan iklan pohon), saluran komunikasi 

kelompok, saluran komunikasi publik, saluran komunikasi 

antarpribadi, dan saluran komunikasi tradisional. 

b) Media baru 

Yakni internet sebagai media sosial, telepon seluler 

dan sms. 

 

5). Faktor pendukung dan penghambat komunikasi 

Dalam aktifitas komunikasi, pada saat penyampaian 

pesan dari komunikator kepada komunikan sering terjadi tidak 

tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki, malah 

justru menimbulkan kesalah pahaman. Tidak dapat 

diterimanya pesan tersebut dengan sempurna dikarenakan 

perbedaan lambang dan bahasa antara apa yang dipergunakan 

dengan yang diterima atau terdapat hambatan teknis lainnya 

yang dipergunakan dengan yang diterima. 

 

2. Sosialisasi  

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi 

tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai 

promosi. Promosi terjadi karena ada yang harus disampaikan, 

terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak 
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diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat 

terjadinya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan.
29

 

Menurut Paul B Horton dan Chester L Hunt dalam damsar 

sosialisasi sebagai “Suatu proses dengan mana seseorang menghayati 

(Internalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga 

timbulah diri yang unik”. David B. Brinkerhoff dan Lynn K White 

dalam damsar mengatakan sosialisasi sebagai “Suatu proses belajar 

peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan atau 

partisipasi dalam institusi sosial”. Sedangkan menurut James W. 

Vander Zanden dalam damsar mendefinisikan sosialisasi sebagai 

“Suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh 

pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan prilaku esensial dan tentang 

tujuan yaitu, sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi 

efektif dalam masyarakat”.
30

 

Menurut Soejono Dirdjosisworo, bahwa sosialisasi mengandung 

3 pengertian, yaitu:
31

 

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar. 

b. Dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, 

sikap, ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran 

kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat. 

c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses 

sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu 

sistem dalam diri pribadinya. 

Menurut Wiliam J. Goode, “Sosialisasi merupakan proses yang 

harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan 

pengetahuan mengenai peran sosialnya yang cocok dengan 

kedudukannya.
32

 

                                                             
29

 Widjaja, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000) hlm. 31 
30

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 

151-152 
31

Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara,2002) 
32

 Ali Imron, Kebijakan Kependidikan Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 22 
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Peter Berger mendefinisikan sosilisasi “A process by which a 

child learms to be a participant member of society”, yaitu proses 

dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang 

berpartisipasi dalam masyarakat.  

Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, 

yakni:
33

 

a. Sosialisasi  Primer 

Sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa 

kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap 

ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak 

kedalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai 

agen sosialisasi. 

b. Sosialisasi Sekunder 

Didefinisikan sebagai proses berikutnya yang 

memperkenalkan individu yang telah disosialisasi kedalam 

sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya, dalam tahap ini 

proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap 

profesionalisme (dunia yang lebih khusus), dan dalam hal ini 

yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer 

group, lembaga pekerjaan dan lingkungan yang lebih luas dari 

keluarga.  

Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, tapi bisa juga 

dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau surat 

menyurat. Bisa berlangsung secara formal maupun nonformal, baik 

sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi 

kepentingan orang yang disosialisasikan ataupun orang yang 

melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa 

sepadan ataupun bertentangan.
34

 

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dilaksanakan dengan 2 cara: 

                                                             
33

T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) 

hlm.32 
34

Ibid 
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a. Sosialisasi Represif 

Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang didalamnya 

terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak 

atau masyarakat yang melakukan pelanggaran. Contohnya 

aparat kepolisian menangkap para pelajar yang melakukan balap 

liar. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada 

penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar 

memiliki kesadaran kembali akan kesalahannya dan 

memberitahukan kepada pihak lain agar tidak meniru perbuatan 

para pelanggar tersebut.
35

 

b. Sosialisasi Partisipasi 

Adapun sosialisasi partisipasi adalah sosialisasi yang 

berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau 

melakukan suatu tindakan. Contohnya memberikan imbalan 

bagi perilaku yang baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

macam penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang 

dianggap berprestasi, sehingga penghargaan ini dijadikan 

sebagai perangsang agar orang melakukan sesuatu sesuai dengan 

kehendak yang memberikan penghargaan.
36

 

 

3. UU LLAJ No.22 Tahun 2009 

UU NO.22 Tahun 2009 merupakan sebuah UU yang mengatur 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan. Poerwadarminta (1987), 

Konsep lalu lintas menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai : “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat 

yang lain” 

Sedangkan menurut pasal 1 UU No.22 Tahun 2009 tenntang 

LLAJ yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan 

orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

                                                             
35

Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar sosiologi, hlm.159 
36

Ibid, hlm. 161 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Kendaraan, Pengemudi, Penggunaan jalan, serta pengelolanya.
37

 

Sosialisasi untuk UU LLAJ yang telah dilakukan olah pihak 

kapolsek yaitu terkait mengenai syarat-syarat dalam mengendarai 

kendaraan, kecepatan dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu 

lintas, serta larangan untuk berbalapan liar dijalan raya yang sekiranya 

bisa membahayakandiri sendiri dan orang lain seperti kecelakaan 

sebagai akibatnya.
38

 

Pasal-pasal yang disosialisasikan oleh pihak polsek Peranap 

yang menyangkut tentang kendaraan sepeda motor yaitu:
39

 

a. Pasal 21 

(1). Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang 

ditetapkan secara nasional. 

(2). Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan perkotaan, 

jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. 

(3). Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan 

khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan 

batasan kecepatan paling tinggi setempat yang harus 

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. 

(4). Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas 

hambatan ditetapkan dengan batas absolute  60 (enam 

puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas. 

                                                             
37 UU Republik Indonesia No.22 Tahun 2009.pdf, pih.kemlu.go.ig 
38 Iptu Arga. Polantas  polesek Peranap.(Wawancara pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 

19.55 Wib) 
39

 . UU Republik Indonesia No.22 Tahun 2009.pdf, pih.kemlu.go.ig 
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(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

b.     Pasal 57 

(1). Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan 

wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan 

Bermotor.  

(2). Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.  

c. Pasal 58 

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan 

dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu 

keselamatan berlalu lintas. 

d. Pasal 59 

(1). Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat 

dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.  

(2). Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas warna:  

a. merah  

b. biru 

c. kuning.  

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, 

dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan 

lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

e. Pasal 64 

 (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.  
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(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;  

b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor 

dan pemilik;  

c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau  

d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.  

(3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertujuan untuk:  

a. tertib administrasi;  

b.pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor 

yang dioperasikan di Indonesia;  

c.mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau 

kejahatan;  

f. Pasal 68 

(1). Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan 

wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.  

(2). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan 

Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan 

Bermotor, dan masa berlaku.  

(3). Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor 

registrasi, dan masa berlaku.  

(4). Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi 

syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara 

pemasangan.  

(5). Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor rahasia.  
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(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

g. Pasal 77  paragraf 1 

(1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan 

jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.  

(2). Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas 2 jenis: 

a. surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan 

b. surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. 

(3). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon 

Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi 

yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan atau belajar sendiri.  

(4). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan 

Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti 

pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.  

(5). Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki 

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor 

perseorangan.  

h. Pasal 81  

(1). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang 

harus memenuhi persyaratan usia, administratif, 

kesehatan, dan lulus ujian.  

(2). Syarat usia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan 

paling rendah sebagai berikut: 
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a.  Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi a, Surat 

izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi  D 

b. Usia 20 tahun untuk SUrat Izin Mengemudi B I dan 

c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. 

(3). Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Identitas diri berupa KTP 

b. Spengisian formulir permohonan dan rumusan sidik 

jari. 

(4). Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. sehat jasmani dengan surat keterngan dari dokter  

b. sehat rohani dengan lulus tes psikologi. 

i. Pasal 105 

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:  

a. berperilaku tertib; dan/atau  

b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 

Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.  

j.  Pasal 106  

(1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar 

dan penuh konsentrasi.  

(2).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan 

pesepeda.  

(3). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis 

dan laik jalan.  
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(4). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mematuhi ketentuan:  

a. rambu peerintah atau rambu larangan 

b. marka jalan 

c. alat pemberi isyarat lalu lintas 

d. gerakan lalu lintas 

e. berhenti dan parker 

f. peringatan dengan bunyi dan sinar 

g. kecepatan maksimal atau minimal  

h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan 

kendaraan lain. 

(5). Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor wajib menunjukkan:  

a. STNK Bermotor atau Surat Coba Kendaraan Bermotor 

b. surat izin mengemudi 

c. bukti lulus uji berkala 

d. atau tanda bukti yang sah. 

(6). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang 

duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk 

keselamatan.  

(7). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 

rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di 

sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan 

mengenakan helm yang memenuhi standar nasional 

Indonesia.  

(8). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan 

Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang 

memenuhi standar nasional Indonesia.  
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(9). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa 

kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 

1 (satu) orang.  

k.  Pasal 108  

(1). Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan 

jalur Jalan sebelah kiri.  

 (2). Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat 

dilakukan jika:  

a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di 

depannya; atau  

b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.  

(3). Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya 

lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak 

Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.  

(4). Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi 

Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok 

kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.  

 

 

l.  Pasal 112 

(1). Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik 

arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di 

samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan 

isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.  

(2). Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau 

bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di 

depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta 

memberikan isyarat.  

(3). Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang 
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langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu 

Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

m. Pasal 115 

Pengemudi kendaraan bermotor dijalan dilarang: 

(1). Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling 

tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21; dan/atau 

(2). Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. 

n. Pasal 117 

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya 

harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di 

belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan 

Kendaraan lain. 
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C. Konsep Operasional 

Untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pihak 

kepolisian, seseorang yang telah dipilih sebagai komikator ditutut  untuk 

bisa membujuk, memberikan suatu arahan yang nantinya mudah dipahami 

masyarakat serta mempengaruhi masyarakat untuk bisa mentaati atau 

mematuhi peraturan yang telah ada,  guna untuk menciptakan keamanan 

dalam mengendari sepeda motor dijalanan serta mengurangnya jumlah 

kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan yang memakan korban. 

Sebelum melakukan sebuah kegiatan sosialisasi tersebut, Arifin 

Anwar  membuat rencana strategi komunikasi dengan baik. Langkah-

langkahnya yaitu sebagai berikut :   

1. Mengenal khalayak 

Langkah utama bagi komunikator dalam usaha 

komunikasi yang efektif atau baik adalah dengan cara mengenal 

khalayak. Biasanya dalam mengenal khalayak, polsek Peranap 

terlebih dahulu mengenal kerangka referensi serta situasi dan 

kondisi yang layak, semua ini bisa diketahui polsek Peranap 

melalui observasi kelapangan atau dengan cara penelitian. Dan 

yang menjadi sasaran dari sosialisasi UULAJ ini adalah seluruh 

masyarakat yang ada di kec.Peranap yang mengendarai sepeda 

motor. 

2. Menyusun pesan 

Langkah selanjutnya yakni dengan menyusun pesan,  yaitu 

menentukan tema dan materi yang ingin disampaikan.  Dalam 

hal ini polsek Peranap mengemas pesan-pesan yang akan 

disampaikan kepada masyarakat berupa kata-kata yang berisikan 

motivasi, nasehat, masukan serta himbauan kepada masyarakat 

untuk selalu berhati-hati dan mentaati peraturan lalu lintas yang 

telah ada sesuai dengan ketentuan UU LLAJ yang telah berlaku. 
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Pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

3. Menetapkan metode  

Dalam sosialisasi metode penyampaian pesan untuk 

mempengaruhi khalayak polsek Peranap menurut cara 

pelaksaannya menggunakan metode pengulangan. Dengan 

sering melakukan sosialisasi UU LLAJ ini, dengan tujuan agar 

masyarakat akan lebih mudah mengingat apa yang telah 

disampaikan dalam sosialisasi UU LLAJ ini. Sedangkan metode 

dari isi pesan yakni dengan metode yang berisikan pesan yang 

membujuk, menghimbau dan memberikan peljaran untuk 

masyarakat kec.Peranap. 

4. Seleksi dan penggunaan media 

Tahap selanjutnya yakni dengan penggunaan media, 

karena media berperan penting dalam penyaluran ide dalam 

rangka merebut pengaruh dalam masyarakat. Untuk media 

komunikasi yang akan digunakan oleh polsek Peranap dalam 

mensosialisasikan UU LLAJ ini adalah  dengan memasang 

baliho, dan media kelompok yakni dengan cara memberikan 

penyuluhan, seminar dengan turun kesekolah-sekolah yang ada 

dikec.Peranap. 

5. Faktor pendukung dan penghambat 

Suatu kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. Disana pasti terdapat faktor pendukung dan 

penghambat. Untuk faktor pendukungnya yakni tentu dari 

pemerintah dan seluruh masyarakat sekitar dan faktor 

penghambatnya yaitu dana yang tidak memadai sehingga 

sosialisasi bisa dilaksanakan dengan apa adanya dan faktor 

cuaca juga mempengaruhi sosialisai.  
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D. Kerangka pikir 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Strategi Komunikasi Polsek Peranap Dalam Mensosialisasikan UU 

LLAJ No.22 Tahun 2009 Dikec.Peranap Kab. Inhu 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, atau 

sumber lain. Jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian 

yang lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-

teori yang ada. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.
40

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Agar penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik, maka penulis 

melakukan penelitian di Kantor Polsek Peranap yang beralamat di Baturijal 

Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata oleh 

pelaku informan, serta dokumen yang mendukung. Sedangkan informan 

penelitian adalah subjek  yang memahami informasi objek penelitian sebagai 

pelaku mampu orang lain yang memahami objek penelitian.
41

 

Informan dibagi menjadi 2 yakni yang pertama, informan kunci (key 

informan) merupakan para ahli yang sangat memahami dandapat memberikan 

penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah Binmas dan Polantas Polsek Peranap. Yang kedua 

adalah informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah 

                                                             
40

 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group,2006), hlm.68 
41

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.76 



36  

 
 

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang 

diteliti.  dan informan tambahan dalam penelitian yaitu masyarakat yang ada 

dikeamatan Peranap.
42

 Sumber data juga didapat dari Observasi, wawancara 

dan dokumen-dokumen yang ada di Polsek Peranap. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Menurut Soehartono, observasi atau pengamatan adalah setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan 

yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan tidak 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan.  

Keuntungan memilih observasi adalah data yang diperoleh adalah 

data segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada 

saat tingkah laku terjadi dan keabsahan alat ukur dapat diketahui secara 

langsung.
43

 

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati cara kerja yang 

dilakukan oleh Polsek Peranap dalam Mensosialisasikan UU LLAJ 

No.22 Tahun 2009. 

2. Metode Wawancara 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada peneliatan 

ini adalah metode wawancara. Wawancara atau interview merupakan 

metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan, melalui 

tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang atau informan yang 

dapat memberikan keterangan dan data.
44

 Wawancara (interview) adalah 

teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada 

responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik 

                                                             
42

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: PR dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016) hlm. 30 
43

 DR. Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Persefektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm.74 
44

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2008), hal. 23. 
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angket dalam bentuk pertanyaan lisan.
45

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil 

data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi, yang sesuai dengan 

rumusan masalah yang diteliti yaitu Strategi komunikasi Polsek Peranap 

dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 dikecamatan 

Peranap.  

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya yang relatif 

murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Kelemahannya yaitu data yang di 

ambil dari dokumen cenderung sudah lama dan apabila salah cetak maka 

peneliti akan salah pula dalam mengambil datanya.
46

 

 

E. Validasi Data 

Untuk teknik analisa data yang pertama penulis lakukan dengan cara 

interview yang kemudian direkam dan direduksi. Untuk tahap selanjutnya 

penulis menganalisis hasil interview tersebut yang hasil datanya berupa kata-

kata peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan data. 

Triagulasi adalah teknik menganalisis jawaban subjek  dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris  (sumber data lain yang tersedia).
47

   

Triagulasi dilakukan untuk melakukan pengecekan beberapa sumber 

data dengan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat 

dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil 

observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu 

pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data  ketika di-interview dan 

diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.
48

 Dengan 

demikian, jika suatu data sudah jelas, misalnya berupa teks atau 

naskah/transkip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak lagi diperlukan. 

                                                             
45

Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi   

Akasara, 2008), hal. 79 
46

Ibid, hal. 69. 
47

 Kriyantono, teknik, hlm. 70 
48

Ibid, hlm.257 
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Tetapi  triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

Jadi, dengan kata lain Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data 

yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya mencari dan menatanya secara sistematis 

terhadap data yang dihasilkan oleh peneliti, baik dari observasi, wawancara 

maupun dokumentasi, seperti yang diungkap oleh Hadari Nawai dan Hadari 

Martini bahwa pengolahan atau analisis data maupun informasi dilakukan 

untuk menentukan makna setiap data maupun informasi, hubungannya antara 

satu dengan yang lainnya serta memberikan tafsirannya yang dapat diterima 

akal sehat dalam konteks masalah secara keseluruhan.
49

 

Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Kualitatif yang 

menggunakan data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif.
50

 

Deskriptif diartikan melukiskan variabel, satu demi satu, penelitian deskriptif 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.
51

   

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu semua gambaran 

tentang permasalahan yang diteliti diperoleh dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Data yang akan dianalisis adalah bagaimana Strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh polsek peranap dalam mensosialisasikan UU 

“LLAJ” No. 22 Tahun 2009 dikecamatan Peranap. 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Hadari Nawai dan Hadari Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press,1996),hlm.190 
50

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode  Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 188 

 
51

 Jalaludin Rakhmat, Psikologi  Komunikasi, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 24  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Polsek Peranap 

Polsek Peranap merupakan salah satu Polsek yang ada di daerah Riau 

yang terletak dikabupaten Indragiri Hulu. Sekitar Pada tahun 1982 Polsek 

Peranap ini telah berdiri, yang beralamat di Jalan Diponegoro No.07 Peranap.  

Setelah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan sekarang Polsek 

Peranap dipimpin oleh kepala (Kap  olsek) Akp. Cecep Sujapar, S. H dengan 

jumlah anggota sebanyak  33 orang. Mempunyai satu polsubsek yang terletak 

di kecamatan Batang Peranap, dan mempunyai 1 BA Subsektor dan 6 

Bhabinkamtibmas. 

 

B. Visi  Misi Polsek Peranap 

Polsek Peranap memiliki visi misi yakni: 

1. Visi 

“Terwujudnya insan Polri yang professional, bermoral, bersih dan 

tepercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom 

Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan 

dipercaya” 

2. Misi  

a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, 

tanggap/ responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari 

segala bentuk gangguan fisik dan psikis. 

b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu 

dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku. 

c. Mengembangkan perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang 

berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen). 
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d. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proposional, 

transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan. 

e. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan mpdern 

seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas. 

 

C. Lambang Kepolisian 

Berikut merupakan lambang dari Kepolisian. 

 

Gambar 4.1 Lambang Kepolisian  

 

D. Struktur Organisasi Polsek Peranap 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polsek Peranap 
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Nama Anggota yang bertugas di Polsek Peranap beserta Jabatan. 

1. Akp. Cecep Sujapar, S. H (Kapolsek) 

2. Aiptu. Miswar (Ps. Kaium) 

3. Aipda. Ramadhan Zuhri Damanik (Ps. Kanit Provos) 

4. Iptu. Mukhtar Halim (Kanit Binmas) 

5. Ipda. Edi Dalianto (Kanit Lantas) 

6. Aipda. Yusmar (Ps. Kanit Reskrim) 

7. Bripka. Coki Marganda Hutagalung ( Ps. Kanit Intelkam) 

8. Bripka. Rendra Eka Cahyana, Amd (Ps. Kanit Sabhara) 

9. Aipda. Rohim Harahap (Ps. KSPKT I) 

10. Aipda. M. Syarfi (Ps. KSPKT II) 

11. Bripka. Darta Setiawan, S.H (Ps. KSPKT III) 

12. Bripka. Lindon Tampubolon (BA Unit Reskrim) 

13. Bripka. Irfan Suhendri (BA Unit Reskrim) 

14. Bripka. Harry Rahyudi (BA Unit Reskrim) 

15. Brigadir. Herizanto  (BA Unit Reskrim) 

16. Briptu. Rasman Arif Nasution (BA U nit Sabhara) 

17. Bripda. Suganda (BA Unit Sabhara) 

18. Bripda. Fahrusi Naufal (BA Unit Sabhara) 

19. Bripka. Sepli Candra (BA Unit Provos) 

20. Brigadir. Arga Binangun (BA Unit Lantas) 

21. Briptu. Eko Hariyanto (BA Unit Lantas) 

22. Aipda. Zulfikar (Bhabinkamtibmas) 

23. Bripka. Sunaryo (Bhabinkamtibmas) 

24. Bripka. Wendi Surya (Bhabinkamtibmas) 

25. Bripka. Indra Roza (Bhabinkamtibmas) 

26. Bripka. Nopendra Hariyadi (Bhabinkamtibmas) 

27. Iptu. Suparno ( Kapolsubsek) 

28. Bribda. Berto Januar ( BA Subsektor) 

29. Bripka. Julkifli Simamora (Bhabinkamtibmas) 

30. Bripka. Edi Candra (Bhabinkamtibmas) 
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31. Bripka. Yusra (Bhabinkamtibmas) 

32. Bripka. Boy Rifky (Bhabinkamtibmas) 

33. Briptu. Rian Esbi As‟ari (Bhabinkamtibmas) 

34. Briptu. Anggi Mayrian Putra, Nst (Bhabinkamtibmas). 

 

E. Tugas pokok Unit Polsek Peranap 

1.  Kapolsek  

Tugas kapolsek yakni: 

a. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan 

satuan organisasi lingkungan polsek dan unsur pelaksana 

kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan 

markas. 

b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait 

dengan pelaksanaan tugasnya. 

 

2.  Wakapolsek  

Tugas wakapolsek yakni: 

a. Membantu kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan 

mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir 

pelaksaan tugas seluruh satuan organisasi polsek 

b. Dalam batas kewenangannya memimpin polsek dalam hal kapolsek 

berhalangan 

c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolsek dalam hal 

pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres. 

 

3. Provos 

Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, 

pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka 

penegakan disiplin dank ode etik Profesi Polri dan pelayanan pengaduan 

masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personel Polri. 

Unit Povos menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pelayanan dan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan 

perilaku dan tindakan personel polri 

b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek 

c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dank ode 

etik profesi Polri 

d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek 

yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dank ode etik 

profesi 

e. Pengusulan rehabilitas personel Polsek yang telah melaksanakan 

hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang 

dilakukan. 

Unit provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira: 

a. Unit pengamanan internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan 

pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan atau 

kode etik profesi Polri, pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang 

telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan 

penilaian 

b. Unit provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan 

masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel 

Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta 

pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek 

yag sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode 

etik profesi Polri. 

 

4.  Sium 

Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan 

administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam,pelayanan markas, 

perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dilingkungan Polsek. 

Sium menyelenggarakan fungsi : 
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a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta 

ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan 

kearsipan dilingkungan Polsek 

b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras 

c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, 

protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan Polsek 

d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti. 

Unit Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Urusan perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas 

melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta 

sarpras 

b. Urusan Ttata Usaha Dalam (Urtaud), yang berfungsi melakukan 

pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, 

kearsipan, dan pelayanan markas dilingkungan Polsek 

c. Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas 

melakukan perawatan tahanan dan pengelaloaan barang bukti. 

 

5. Sihumas 

Sihumas bertugas mengumpulkan, mengelola data dan menyajikan 

informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek. Sihumas 

menyelenggrakan fungsi: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi 

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek 

b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi 

kegiatan Polsek. 

Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Sub seksi dokumentasi dan peliputan (Subsidokliput), yang bertugas 

mendokumentasikan dan meliputi informasi yang berkaitan dengan 

tugas Polsek 
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b. Sub Seksi Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan 

yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polsek. 

 

6. SPKT 

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu 

terhadap laporan/pengaduan maasyarakat, memberikan bantuan dan 

pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT 

menyelenggaran fungsi: 

a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain 

dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan 

Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 

Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan 

(SKTLK), Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK), Surat 

Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian  

b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara 

lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), 

Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 

pemerintah 

c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain 

telepon, pesan singkat, facsimile, jejaring sosial (internet) 

d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian 

laporan harian kepada Kapolsek. 

 

7.  Unit Reskrim 

Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Unit reskrim 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
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b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita 

baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan 

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan 

pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 

menganalisis kasus beserta penanganannya 

b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas melaksanakan 

kegiatan administrasi penyidikan dan ketatausahaan 

c. Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang berfungsi melakukan 

identifikasi untuk kepentingan penyidikan 

d. Sub Unit, yang bertuga melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana di daerah hukum Polsek, dan memberikan pelayanan 

dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik 

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

8.  Unit intelkam 

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dibidang 

keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk 

keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early 

warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Unitintelkam 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk 

intelijen di lingkungan Polsek 

b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen kemanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan  dini 
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(early warning), pengembangan jaringan informasi melalui 

pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen 

c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh 

formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan 

pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan. 

d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan 

lingkungan penyusunan produk intelijen 

e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan 

menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat 

perhatian pimpinan 

f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat kainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat 

yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan 

atas pelaksanaannya. 

Khusus untuk Polsek tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan 

pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan meng 

umpulkan  penyimpanan dan melakukan pemuthakiran biodata 

tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik 

dan pemerintah tingkatkecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan 

penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta 

penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek dan 

pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen 

b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, 

memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya, surat pemberitahuan kegiatan politik, 

dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan dan melakukan 

pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya 
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c. Sub Unit (Subnit), yang bertugas melaksanakan tugas-tugas 

operasional meliputi kegiatan operasional intelijen dasar guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peeringatan dini 

(early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan 

prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap 

perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan. 

 

9.  Unit Binmas 

Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi 

kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan 

koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan 

kerja sama dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat. 

Unitbinmas menyelengarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 

b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat 

terhadap komponen masyarakat atara lain remaja, pemuda, 

wanita dan anak-anak 

c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas 

yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara 

Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat 

kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah. 

Khusus untuk polsek tipe Metropolitan, unitbinmas dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas 

merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan 

operasional pembinaan masyarakat 

b. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Mayarakat (Subnitbinpolmas), 

yang bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan 

polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama 
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antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat 

kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. 

c. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Subnitbintibmas),  

yang bertugas melakukan pembinaan dibidang ketertiban 

masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, 

pemuda, wanita dan anak-anak 

d. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Subnitbinkamsa), yang 

bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perturan 

perundang-undangan. 

 

10. Unit Sabhara 

Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan 

kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, 

penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemanan markas. Unitshabara 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan tugas Turjawali 

b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, 

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa 

c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring 

dan pengamanan TPTKP 

d. Penjagaan dan pengamanan markas. 

Khusus untuk Polsek tipe Metropolitan, Unitshabara dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal) yang bertugas 

mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, 

TPTKP dan pengamanan markas 
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b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas  merencanakan 

dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan unitshabara 

c. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan 

kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP 

d. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas) yang bertugas 

melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa 

serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan masrkas. 

 

11. Unit Lantas 

Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu 

lintas. Unitlantas menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan partisipasi masyarakat dibidang lalu lintas melalui kerja 

sama lintas sektoral dan Dikmaslantas 

b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas 

c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan 

lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. 

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal) yang bertugas 

melaksanakan dan mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama 

dibidang lalu lintas 

b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas merencanakan 

dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkait dengan 

pelaksanaan kegiatan Unitlantas 

c. Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka) yang bertugas menangani 

kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 

d. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli 

(Subnitturjawali) yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali 
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dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas. 

 

12. Polsubsektor 

Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan 

pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsubsektor berfungsi: 

a. Penyelenggaraan patrol dan pengamanan kegiatan masyarakat 

dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

serta penegakan hukum Triping 

b. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan 

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat 

c. Pemberdayaan peranserta masyarakat melalui Polmas dalam rangka 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna 

terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri 

d. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. 

Dalam melaksanakan tugas Polsubsektor dibantu oleh: 

a. Urusan Administrasi (Urmin) yang bertugas menyelenggarakan 

administrasi umum dan ketatausahaan dilingkungan Polsubsektor 

b. Unit Patroli, yang bertugas melaksanakan patrol dan pengamanan 

kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan 

c. Unit Pelayanan Masyarakat (Unityanmas), yang bertugas 

memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam 

bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian 

dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan 

pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, serta 
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melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas 

dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap Polri. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya yang dipadukan dengan teori langkah-langkah strategi 

komunikasi menurut Anwar Arifin pada Strategi Komunikasi Polsek Peranap 

dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 Dikec.Peranap 

Kab.Inhu  maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Strategi komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Polsek Peranap 

meliputi beberapa tahapan yakni mulai dari mengenal khalayak dengan cara 

mengobservasi kelapangan langsung melihat situasi dan kondisi serta 

mengakrabkan diri dengan masyarakat, menyusun pesan yang berisikan 

motivasi serta himbauan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh masyarakat, menetapkan metode yaitu metode pengulangan, 

informative, edukatif dan dan menyeleksi penggunaan media, menggunakan 

media cetak seperti spanduk, baliho, media kelompok yaitu seminar, bekerja 

sama dengan Radio UIS Fm 89,6 MHz Peranap dan media sosial instagram 

@satlantas_polresinhu dan facebook Polantas Polres Inhu, instagram dan 

facebook tersebut telah mencakup lalu lintas yang ada dikabupaten Indragiri 

Hulu.Yang menjadi faktor pendukung yakni dengan adanya dukungan dari 

pemerintah dan masyarakat, faktor penghambat yaitu kurangnya dana, 

perbedaan pemahaman antara komunikan dan komunikator, dan cuaca. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa diberikan penulis yakni: 

1. Pihak kepolisian terutama Polantas Polsek Peranap selain mempunyai 

akun sat lantas Polres diharapkan bisa memiliki akun pribadi lagi untuk 

facebook dan instagram yang terkhusus membahas tentang sosialisasi UU 

LLAJ, yaitu tentang kemanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Karena 

dengan banyaknya himbauan kepada masyarakat diharapkan masyarakat 

lebih bisa mentaati aturan yang ada. Selain itu, saat ini media sosial telah 

menjadi kebutuhan bagi manusia. 
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2. Agar masyarakat tidak semena-mena dengan hukum ada baiknya pihak 

Polsek memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang 

melanggar aturan. Contohnya terhadap remaja yang suka balapan liar 

dimalam hari, jangan hanya diberi ceramah dan himbauan dilokasi, 

langsung saja terapkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah 

diperbuat dengan tujuan agar mereka sadar dan tidak mengulangi 

perbuatan yang sama. 

3. Sedangkan masukan untuk diri saya sendiri sebagai peneliti adalah 

dengan adanya penelitian skripsi ini tentunya akan menambah 

pengalamanan peneliti terhadap penerapan  ilmu yang telah didapat 

selama peneliti duduk dibangku perkuliahan dengan jurusan Ilmu 

Komunikasi. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI KOMUNIKASI POLSEK PERANAP DALAM 

MENSOSIALISASIKAN UU LLAJ NO.22 TAHUN 2009 DIKEC.PERANAP 

KAB.INDRAGIRIHULU 

 

NO PERTANYAAN INFORMAN 

1 Siapakah yang menjadi target sasaran 

dalam sosialisasi UU LLAJ No.22 tahun 

2009 ini ? 

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

2  Bagaimana cara yang dilakukan oleh 
komunikator dalam mengenali khalayak 

agar komunikasi tersebut berjalan 

dengan efektif ?  

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

3 Dalam penyusunan pesan, bagaimanakah 

tipe bahasa yang akan disampaikan oleh 

komunikator dalam kegiatan sosialisasi 

UU LLAJ No.22 Tahun 2009 ? Dan 

seperti apa isi pesan tersebut ? 

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

4 Metode apa yang digunakan oleh pihak 

kepolisian dalam mensosialisasikan UU 

LLAJ No.22 Tahun 2009 ? 

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

5 Media apa saja yang digunakan oleh 

pihak kepolisian dalam kegiatan 

Mensosialisasikan UU LLAJ tersebut ? 

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 



 
 

 
 

6 Untuk media kelompok (seminar), 

dimanakah diadakannya seminar untuk 

sosialisasi UU LLAJ ? 

Binmas dan Polantas polsek 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

7 Apakah seluruh masyarakat turut ikut 

dalam kegiatan sosialisasi tersebut atau 

hanya beberapa saja, dan bagaimana pihak 

polantas mengajak masyarakat agar turut 

serta ikut dalam kegiatan tersebut ? 

Polantas polsek Kec.peranap 

Kab.Indragiri Hulu 

8 Berapa bulan/tahun sekali diadakannya 

sosialisasi UU LLAJ ini ? 

Polantas polsek Kec.peranap 

Kab.Indragiri Hulu 

9 

 
Apa yang menjadi faktor pendukung 

dalam kegiatan sosialisasi UU LLAJ ? 

Binmas dan Polantas polsek peranap 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

10 Apa saja yang menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

UU LLAJ ? 

Binmas dan Polantas polsek peranap 

kec.peranap kab,Indragiri hulu 

11 Bagaimana respon masyarakat ketika 

diadakannya sosialisasi UU LLAJ 

tersebut ? 

Polantas dan masyarakat Kec.Peranap 

Kab.Indragiri Hulu 

12. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian dalam menjaga keaman 

dan ketertiban lalu lintas ? yang terkait 

dalam UU No.22 Tahun 2009. 

Masyarakat kec.Peranap Kab.Indragiri 

Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran II 

Dokumentasi Wawancara dengan Informan Penelitian 

 

Wawancara dengan bapak Iptu. Mukhtar Halim selaku 
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Wawancara dengan bapak Brigadir. Arga Binangun dan bapak Briptu. Eko 
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Wawancara dengan saudara Ilham Saputra selaku masyarakat 
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