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ABSTRAK 

Nama  : Amril Ari 

NIM  : 50700112007 

Judul  : Strategi Humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan 

Safety   

`    Riding pada kendaraan bermotor 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui strategi humas Polres 

Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety riding pada kendaraan 

bermotor di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat humas Polres Kabupaten 

Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety riding pada kendaraan 

bermotor di Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

Deskriptif. Objek penelitian ini aktivitas Humas Polres Bulukumba dalam 

meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor. Informan dalam penelitian 

ini Polisi Polres Bulukumba dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba. Proses 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Data dianalisis dengan cara Pengumpulan dan Pengambilan Data, Reduksi Data, 

Display Data (penyajian data) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Strategi Humas Polres 

Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety riding pada kendaraan 

bermotor Kabupaten Bulukumba yakni dengan mensosialisasikan  kegiatan-

kegiatan secara langsung ke masyarakat misalnya shalat berjamaah serta dengan 

kegiatan yang sifatnya persuaif serta cenderung lebih efektif untuk masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari realita yang ada di masyarakat bahwa pengendara sudah 

banyak yang patuh serta mentaati peraturan atau penggunaan safety riding ketika 

berkendara dalam kehidupan sehari-hari. (2) Faktor Pendukung Strategi Humas 

Polres Bulukumba dalam Meningkatkan Kesadaran safety riding pada  Kendaraan 

Bermotor Kabupaten Bulukumba yaitu dengan memanfaatkan media komunikasi 

khususnya media sosial dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya keselamatan berkendara, sedangkan menjadi faktor penghambat yakni 

kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keselamatan jalan ketika berkendara, 

serta pengawasan dari orang tua terhadap anak sehingga mereka yang masih 

dibawah mengendarai motor secara ugal-ugalan. 

Implikasi penelitian ini adalah (1) Hendaknya pihak Humas Polres 

Bulukumba terus memaksimalkan lagi sosialisasi mengenai pentingnya safety 

riding, dan dijadwalkan setiap bulan atau bahkan setiap pekan melakukan 

sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. (2) Diharapkan bagi masyarakat 

Kabupaten Bulukumba untuk tetap dalam batasan dan mematuhi peraturan-

peraturan lalu lintas khususnya mengenai safety riding demi keselamatan dan 

keamanan dalam berkendara.  



BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, transportasi kendaraan bermotor 

adalah unsur pokok atau paling utama dalam menunjang dan membantu manusia 

untuk melakukan aktivitas sehari-harinya baik itu dari segi pekerjaan atau hanya 

sekedar hiburan. Hal tersebut dimulai dari golongan masyarakat yang tingkat 

ekonominya rendah, hingga golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi 

menengah keatas. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan bermotor mempunyai peran 

yang sangat penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat.Pada dasarnya 

kendaraan bermotor membantu manusia untuk menjalin hubungan, baik itu 

bersifat formal maupun bersifat nonformal, seperti hubungan antar lembaga 

pemerintah maupun swasta, hubungan keluarga, sahabat dan sebagainya. 

Akan tetapi pada perkembangannya, penggunaan kendaraan bermotor 

dari waktu ke waktu menimbulkan polemik dan permasalahan yang luar biasa, hal 

tersebut disebabkan oleh bertambahnya populasi manusia dimuka bumi dan 

tentunya berkolerasi kepada kepentingan sehari-hari masyarakat yang semakin 

mendesak, kemudian berkonsekuensi terhadap penggunaan kendaraan bermotor 

pada masyarakat yang semakin tinggi. 

Khususnya di Indonesia penggunaan kendaraan beroda dua menjadi 

kendaraan yang paling digemari yakni mencapai 104,221 juta unit pada tahun 

2014. Sedangkan jumlah terbesar kedua disumbang oleh kendaraan mobil dengan 

10,54 juta unit, atau juga naik 11% dari tahun sebelumnya, 9,524 juta unit. Data 

ini dikemukakan oleh Inspektur Jenderal Pudji Hartanto. 

Jika kita lihat data diatas maka, dapat disimpulkan bahwa dari jumlah 

kendaraan bermotor baik itu mobil dan kendaraan beroda dua dari tahun ke tahun 



semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh jumlah pertumbuhan penduduk dari 

tahun ke tahun juga semakin meningkat ,dan tentunya penggunaan kendaraan 

bermotor juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan penggunaan 

kendaraan bermotor yang semakin bertambah tersebut akan berkonsekuensi 

terhadap kemacetan lalu lintas di berbagai tempat.  

Kita bisa mengambil contoh dari kota-kota besar seperti  Jakarta, Medan, 

Surabaya, Bandung dan Makassar. Angka kemacetan sangatlah tinggi, hal ini 

dikarenakan dengan lebar jalan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan 

jumlah kendaraan bermotor. Hal ini akan berdampak pada tingkat kemacetan yang 

terjadi dijalan raya dan mendorong masyarakatsebagai pengguna jalan semakin 

banyak memakai badan jalan bahkan bahu jalan untuk dilalui. 

Sebagai unsur keselamatan berkendara, hal tersebut sangat jelas telah 

melanggar dan menyalahiaturan yang berlaku dalam berlalulintas. Hal ini dapat 

membahayakan pengguna kendaraan  yang lain yang dapat menyebabkan 

kecelakaan dalam berlalu lintas.Sebagai pihak yang bertanggung jawab tentunya 

kepolisian selalu menghimbau dan memberitahukan kepada masyarakat luas agar 

senantiasa selalu mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang telah 

ditetapkan. 

Hal ini sangat berperan penting mengenai kenyamanan dan keselamatan 

berkendara bagi sesama pengguna jalan. Pihak  kepolisian juga  tidak begitu saja 

memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seseorang yang ingin memakai 

kendaraan. Dalam aturan yang berlaku bahwa diwajibkan kepada setiap pemilik 

kendaraan bermotor untuk masing-masing melengkapi persyaratan-persyaratan 

yang telah ditetapkan, mulai dari surat kelengkapan kendaraan seperti buku milik 

kendaraan sampai perlengkapan peraturan lalu lintas.  



Pihak kepolisian juga sebagai pihak yang mengatur sistem aturan dan 

sebagai pihak penegak hukum, diwajibkan mempunyai peran yang vital bagi 

negara demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama sebab mereka 

merupakan  institusi negara yang memberi contoh dan teladan yang selalu 

mengayomi masyarakat atau warga negaranya. 

Selain itu, dalam institusi pemerintahan seperti kepolisian khususnya di 

daerah seperti Kabupaten Bulukumba, harusnya mempunyai citra yang baik 

ditengah-tengah masyarakat, sebab hal ini sangat berpengaruh pada sistem 

keamanan daerahnya. Bagaimana mungkin suatu daerah aman jika aparat penegak 

hukumnya saja tidak mempunyai citra yang baik bagi masyarakatnya sendiri. Hal 

ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya komunikasi yang baik antara 

masyarakat dengan aparatnya. 

Dalam kaitannya dengan humas sebagai institusi yang mempunyai 

struktur organisasi yang lengkap dan tersusun,institusi kepolisian daerah Polres 

Kabupaten Bulukumba merupakan institusi yang mempunyai bagian-bagian yang 

telah mengatur setiap bidang dan sub-sub tersendiri agar tercipta keteraturan 

dalam setiap penugasan dan fungsinya. 

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Bulukumba makin hari makin 

meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

keselamatan dirinya dalam berkendara terutama bagi pengendara sepeda motor. 

Pelanggaran juga banyak terjadi pada usia produktif, hal tersebut disebabkan 

banyaknya pengendara kendaraan roda dua yang tidak memenuhi persyaratan dan 

kelengkapan dalam berkendara. Maka dari itu, Sat Lantas Polresta Bulukumba 

mengajak masyarakat Kabupaten Bulukumba baik dikalangan pelajar, mahasiswa, 

para pegawai maupun aparat negara untuk bersama-sama memenuhi dan menaati 

peraturan lalu lintas.  



Pelanggaran lalu lintas sering terjadi karena banyaknya pengemudi yang 

ugal-ugalan, tidak melengkapi surat-surat dalam menggunakan kendaran seperti 

SIM, pengecekan secara berkala kondisi kedaraan, dan adanya tindakan yang 

tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas. Sehingga melalui kegiatan safety 

riding ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas terutama pada usia 

produktif yaitu pada para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat biasa. Pihak 

Polres Bulukumba melakukan sosialisasi mengenai pentingnya safety riding 

dalam berkendara dan mentaati peraturan berlalu lintas, hal ini akan terus 

dilakukan demi keselamatan pengguna jalan. 

  Pada divisi humas, pada bagian ini  mempunyai peran penting yang 

penting bagi institusinya, karena menyangkut dengan citra dan reputasinya,baik 

itu mengenai hubungan internal maupun hubungan eksternalnya di sebuah 

institusi pemerintahan Polres Kabupaten Bulukumba. 

Pada teknisnya, Hubungan Masyarakat (Humas) bertanggung jawab 

dalam mengatur hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal terkait 

dengan sistem yang ada dalam instansi atau organisasi sebagai ruang lingkup kerja 

seorang Public Relations. Sedangkan  hubungan eksternalnya yaitu ikatan publik 

internal terhadap publik eksternal, seperti manajemen perusahaan dengan publik. 

Namun, pada instansi pemerintahan seperti Kepolisian Daerah Polres Bulukumba 

terkhusus pada bagian sub humasnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pihak yang mengatur hubungan di masyarakat tentunya tidak mudah 

karena hal ini menyangkut citra dan nama baik institusinya sendiri, dan tentu akan 

begitu banyak hambatan dan kendala yang terjadi ketika berada di lapangan. 

Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena diperlukan sistem dan 

cara kerja tersendiri bagi humas Polres Kabupaten Bulukumba dalam menjaga 



keamanan dan ketertiban sektor daerahnya terkait dengan keselamatan berkendara 

(safety riding) pada kendaraan bermotor. 

Strategi humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety 

riding pada kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba dapat menjadi media 

kontrol aktivitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan 

berkendara masyarakat guna memperkecil angka tingkat kecelakaan di Kabupaten 

Bulukumba.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah penelitian yang diuraikan diatas, peneliti 

mengidentifikasi 2 pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana strategi humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran 

safety riding pada kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat bagi humas Polres Bulukumba 

dalam meningkatkan kesadaran safety riding pada kendaraan bermotor di 

Kabupaten Bulukumba? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada Strategi humas Polres Bulukumba dalam 

meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor yang beroda dua. Objek atau 

focus penelitian ini adalah humas Polres Bulukumba. 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafisiran pembaca terhadap 

penelitian ini, peneliti memberikan deskripsi fokus yang lebih rinci, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Humas 

Humas di Kepolisian Polres Bulukumba terbagi menjadi dua yakni 

internaldan eksternal.Bagian internal merupakan khalayak yang menjadi bagian 

darikegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri, dalam hal 



iniadalah para anggota/personil kepolisian Polres Kabupaten Bulukumba. 

Sedangkan bagian eksternal merupakan khalayak/publik yang berada di luar 

anggota/personil kepolisian Polres Bulukumba, namun memiliki kepentingan 

terhadap organisasi atau instansi itu sendiri. 

2. Strategi Humas 

Strategi humas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara atau 

langkah-langkah yang dilakukan oleh humas kepolisian Polres Bulukumba dalam 

meningkatan kesadaran penggunaan safety riding dengan mensosialisasikan 

secara langsung kepada masyarakat guna mengurangi angka kecelakaan dalam 

berlalu lintas di Kabupaten Bulukumba. 

3. Informasi 

Informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

atau berita tentang kepolisian Polres Bulukumba, kegiatan Polres Bulukumba, dan 

kebijakan yang dikeluarkan Polres Kabupaten Bulukumba 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui strategi humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran 

safety riding pada kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat humas Polres Kabupaten 

Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety riding pada kendaraan 

bermotor di Kabupaten Bulukumba. 

E.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Secara teoritis 



a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat mengenai 

stretegi humas instansi pemerintahan seperti kepolisian dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori public 

relations atau humas dalam kaitannya dengan strategi public relations atau 

humas pada organisasi sebagai alat penyampaian informasi ke publik. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin 

menambah wawasan mengenai strategi humas dalam suatu lingkup 

pemerintahan atau organisasi. 

b. Diharapakan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi baru 

bagi pembaca tentang pentingnya safety riding dalam berlalu lintas 

khususnya kendaraan roda dua. 

F. Kajian Pustaka 

Terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian tersebut antara lain: 

1. Nesyiatul Eisyiah meneliti tentang “Strategi Humas Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi humas 

dalam mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

publisitas World Class University, dan strategi humas dalam membangun 

citra World Class University berdasarkan penilaian Webometrics. Pendekatan 

dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Letak persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada 

kegiatan atau aktivitas Humas dalam membangun citra dan  dalam mengajak 



publik untuk mencapai keiginan atau organisasinya dalam menyiapkan 

fasilitas publik untuk memperoleh respon atau hubungan timbal balik. 

Sedangkan untuk perbedaaannya terletak pada lokasi penelitan serta metode 

penelitian yang digunakan. Tujuan penelitian yang dilakukan berbeda 

dengantujuan yang akan penelitilakukan, sehingga akan mendapatkan hasil 

dan kesimpulan yang berbeda pula. 

2. M.A Daryono (2016), meneliti tentang “Strategi Biro HumasCyber PR oleh 

PT. Semen Tonasa dalam Mengelola dan Menyediakan Informasi website 

Bagi Publik Perusahaan”. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. A. Daryono  mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk mengetahui 

pemenuhan kebutuhan informasi terkait perusahaan melalui website bagi 

publik eksternal PT Semen Tonasa. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode survey dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data.Fokus penelitian ini terletak pada penggunaan dan kepuasan 

informasi dari website PT. Semen Tonasa. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yakni terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Objek 

penelitian pada penelitian tersebut adalah Humas PT. Semen Tonasa, 

sedangkan objek yang akan peneliti lakukan adalah Humas Kepolisian Polres 

Bulukumba . Fokus penelitian yang dilakukan oleh M. A. Daryono terletak 

pada penggunaan dan kepuasan khalayak eksternal, sedangkan penelitian 

akan peneliti lakukan berfokus pada strategi humas Polres Bulukumba dalam 

meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor di Kabupaten 

Bulukumba. 



Persamaan pada penelitian ini terletak pada aktivitas Humas serta metode 

yang digunakan yaitu teknik wawancara. 

3. Wahyuni HR meneliti tentang “Pola Komunikasi Organisasi Antara Pimpinan 

dan Karyawan dalam Membangun Kepuasan Kerja di PT. Semen Tonasa 

Kabupaten Pangkep”. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyuni HR mahasiswi jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pola dan proses komunikasi 

organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam membangun kepuasan kerja, 

serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam proses komunikasi organisasi antara pimpinan dan 

karyawan dalam membangun kepuasan kerja di PT Semen Tonasa Kabupaten 

Pangkep. 

Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan komunikasi dan dibahas secara deskriptif. Penelitian 

tersebut menggunakan teknik purposif sampel untuk memperoleh informan. 

Data yang digunakan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, obsevasi, 

dan internet searching 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya komunikasi organisasi yang 

dilakukan antara pimpinan fakultas dan karyawan dalam membangun 

kepuasan kerja di PT Semen Tonasa di kabupaten Pangkep. 

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian ini, 

dengan demikian untuk memudahkan dalam dalam membedakannya maka 

disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana melalui tabel berikut:                                                                                                                       

 

 



BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.     Kebutuhan Informasi dalam Organisasi 

1.  Komunikasi Organisasi 

Komunikasi mengandung makna bersama-sama(common). Komunikasi 

atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu communication yang berarti 

pemberitahuan atau pertukaran (Wiryanto, 2004: 6). 

Apabila dilihat dari segi istilah komunikasi yang berasal dari bahasa latin 

yaitu common(bersama-sama). Ketika kita akan melakukan komunikasi atau 

interaksi dengan orang lain, maka terlebih dahulu kita menentukan sasaran 

sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama, baik dalam bentuk 

pemberitahuan atau pertukaran informasi antara dua orang atau lebih.  

Komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan 

simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan 

makna atau respon dari fikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh 

komunikator (Raymond S. Ross, 1983: 8).  

Shanon & Weaver (1949) dalam Wiryanto (2004: 7) komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang selalu mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau 

tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal tetapi juga dalam 

hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. 

Komunikasi manusia adalah proses melalui mana individu dalam 

hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan 

informasi untuk berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungannya (Ruben 

dan Stewart, 2013: 19). 



Louis Forsdale (1981) dalam Arni Muhammah (2009: 2) 

“communication is the process by which a system is established, maintained, and 

altered by means of shared signal that operate according to rule”. Komunikasi 

adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan 

cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada difinisi ini 

komunikasi dipandang sebagai suatu proses.  

Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa verbal dan nonverbal 

yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang 

yang menerima signal yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami 

maksud dari signal yang telah diterimanya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan komunikasi 

merupakan ide yang dipikirkan atau perasaan yang dirasakan oleh komunikator 

kemudian disampaikan melalui media kepada komunikan, dan komunikan dapat 

memahami sehingga timbul efek tertentu serta menimbulkan feedback kepada 

komunikator, proses tersebut dimaksudkan untuk menjalin hubungan satu sama 

lain dan dengan lingkungannya. 

Schein (1982) dalam Arni Muhammad (2009: 23) mengatakan bahwa 

organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian kerja dan fungsi hirarki 

otoritas dan tanggung jawab.  

Schien juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik 

tertentu, yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian 

dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi manusia dengan bagian 

lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan 

aktivitas dalam organisasi tersebut. Sifat tergantung antara satu bagian dan bagian 

lain menandakan bahwa organisasi yang dimaksud Schein adalah merupakan 



suatu sistem.Organisasi merupakan suatu struktur hubungan manusia, struktur ini 

didesain oleh manusia dan karena itu tidak sempurna.  

Organisasi bertumbuh dan bertambah matang sebagian melalui suatu 

skema yang didesain dan sebagian lagi melalui keadaan yang tidak diatur, Elemen 

pertumbuhan yang didesain adalah suatu respons rasional terhadap tekanan dari 

dalam untuk memperluas atau untuk membentuk hubungan kembali karena 

diperlukan secara fungsional (Arni Muhammad, 2009: 25). 

2.  Teori Informasi Organisasi 

Fokus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sangatlah 

jarang satu orang atau satu bagian pada perusahaan memiliki seluruh informasi 

yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. 

Informasi yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber, Namun 

demikian tugas mengelola atau memproses informasi tidaklah sekedar bagaimana 

meperoleh informasi, bagian tersulit adalah bagaimana memahami informasi dan 

mendistribusikan informasi yang diterima itu di dalam organisasi. 

Teori informasi organisasi menjelaskan bagaimana organisasi memahami 

informasi yang membingungkan dan multitafsir. Teori ini memfokuskan perhatian 

pada proses mengorganisasikan anggota suatu organisasi untuk mengelola 

informasi daripada struktur organisasi. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari 

teori ini yaitu: (Morissan, 2013: 400) 

a. Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi 

Bahwa organisasi bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi 

secara efektif dan untuk mencapai tujuannya. Setiap hari organisasi dan 

anggotanya menerima banyak sekali informasi (stimuli) yang berasal dari 

lingkungannya, namun tidak semua informasi dapat diproses lebih lanjut. 



Weick sedikit menyebutkan mengenai lingkungan informasi termediasi, 

beberapa ilmuan mulai melihat lingkungan informasi sebagai sebuah lingkungan 

media. Diskusi mengenai teori informasi tak akan lengkap tanpa adanya media 

baru. Secara luas dapat diartikan bahwa, lingkungan informasi mencakup 

lingkungan yang dipengaruhi oleh teknologi baru (West & Tuner, 2008:340). 

b. Informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat 

kepastiannya 

Suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna sehingga dapat 

menimbulkan multitafsir. Organisasi selalu bergantung pada informasi 

dan menerima informasi dalam jumlah besar. Tantangannya terletak pada 

kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang diterima. 

c. Organisasi terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi 

ketidakpastian informasi 

Kegiatan organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi, dan 

proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama di 

antara para anggota organisasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam 

organisasi bergantung satu sama lain dalam upaya untuk mengurangi 

ketidakpastian. 

Littlejohn dan Foss dalam Morissan (2013: 404) mengungkapkan proses 

untuk mengurangi ketidakpastian merupakan proses evolusi yang terdiri 

atas tiga tahap atau tiga bagian yaitu: 1) penerimaan informasi 

(enactment); 2) seleksi; dan 3) retensi. 

 

a.  Penerimaan informasi (enactment) 

Pada tahap enactment atau definisi situasi ini anggota organisasi 

mencatat atau mendaftarkan adanya kehadiran informasi yang tidak pasti 



yang berasal dari luar organisasi. Pada tahap ini, orang akan memberikan 

perhatiannya terhadap rangsangan atau stimuli dan mengetahui akan 

adanya ketidakpastian.  

Penerimaan informasi mengacu pada proses bagaimana suatu informasi 

diterima atau diinterpretasikan oleh organisasi. Pada tahap ini, organisasi 

harus menganalisa masukan informasi (input) yang mereka terima untuk 

menentukan jumlah ketidakpastian yang ada dan memberikan makna 

terhadap informasi yang ada (Richard West dan Lynn H. Turner dalam 

Morissan, 2013: 405). 

b.  Seleksi 

Seleksi yaitu proses dimana anggota organisasi menerima sejumlah 

informasi yang dianggap relevan dengan persoalan dan menolak 

informasi lain yang dinilai tidak relevan. Seleksi berfungsi untuk 

menyempitkan atau mengerucutkan luasnya persoalan dengan cara 

menolak alternatif yang tidak ingin ditangani saat itu. Proses ini adalah 

upaya menyingkirkan ketidakpastian yang muncul dari informasi yang 

diterima pada tahap awal (Littlejohn dan Foss dalam Morissan, 2013: 

406). 

Wes dan Turner dalam Morissan (2013: 406) menyatakan seleksi adalah 

memilih metode yang terbaik untuk mendapatkan informasi. Ketika 

organisasi menggunakan berbagai aturan dan siklus untuk 

menginterpretasikan suatu input baru ke dalam lingkungannya maka 

organisasi harus menganalisis apa yang diketahuinya dan memilih 

metode terbaik untuk memperoleh informasi tambahan untuk mengurangi 

ketidakpastian. 

c. Resensi 



Resensi merupakan proses menyimpan beberapa informasi yang akan 

digunakan pada waktu yang akan datang. Resensi adalah informasi yang 

disimpan atau diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi 

anggotanya. Informasi yang disimpan nantinya akan digabung dengan 

informasi lainnya yang sudah ada yang akan digunakan organisasi dalam 

melaksanakan kegiatannya dimasa depan (Littlejohn dan Foss dalam 

Morissan, 2013: 408). 

B.  Humas (Hubungan Masyarakat) 

1.  Pengertian Humas (Hubungan Masyarakat) 

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur seorang individu 

atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu 

program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik (Moore, 2005: 6). 

Definisi berikutnya, humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen 

yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui 

interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi 

dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan 

itikad baik (Moore, 2005: 6). 

Hubungan Masyarakat (Humas) adalah fungsi manajemen dari sikap budi 

yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi-organisasi dan 

lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, 

simpati, dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau mungkin ada 

hubungannya dengan cara menilai pendapat umum di antara mereka untuk 

mengorelasikan, sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara mereka, yang 

dengan informasi yang terencana dan tersebar luas, mencapai kerja sama yang 



lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien (Efendy, 

2006: 21). 

Canfield dalam Efendy (2006: 35) praktisi humas dianggap berfungsi 

dengan baik apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 

harapan publik, sehingga secara garis besar fungsi humas adalah sebagai berikut: 

a.  Memelihara komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publiknya. 

Humas dalam hal ini merupakan jembatan penghubung antara 

perusahaan dan publik. Meskipun merupakan bagian dari perusahaan, humas 

berada pada bagian terluar sebuah perusahaan. Seluruh informasi dari dalam 

menuju luar perusahaan maupun sebaliknya, harus disaring dengan baik. 

b.  Mengabdi pada kepentingan publik dengan baik. 

Humas harus mengetahui kebutuhan dan keinginan publik, sehingga 

seluruh keputusan perusahaan akan dapat diterima dengan baik oleh publik. 

Perusahaan yang baik akan tercermin dari kapabilitas dan kualitas humas dalam 

menjaga hubungan harmonis dengan publik. 

c.  Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. 

Public relations yang kredibel harus memiliki perilaku yang baik untuk 

mencitrakan organisasinya.  

Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah citra korporasi 

(corporate image) Praktisi public relations dianggap kredibel apabila dia memiliki 

pengetahuan dan wawasan (expertise/ knowledge), keterampilan (skillfull), etika 

(ethics/ manner) dan dapat dipercaya (trustworthy). 

2.  Tugas dan Tujuan Humas 

Humas atau public relations untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

organisasi harus disertai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut 



Collin dan Thomas (2002:18-19) Tugas-tugas pokok humas atau public relations 

adalah: 

a. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, baik 

perusahaan sendiri maupun perusahaan saingan, juga ancaman dan 

peluangnya, mendiagnosis masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui 

sarana-sarana public relations, mengidentifikasi masyarakat yang dituju dan 

saluran-saluran yang paling efektif digunakan untuk menjangkau mereka. 

b.  Memberi nasihat kepada pihak manajemen di semua tingkatan, terutama 

mengenai perkembangan internal dan eksternal yang mungkin dapat 

mempengaruhi reputasi perusahaan atau organisasi dalam hubungannya 

dengan kelompok-kelompok lain yang menjadi sasaran komunikasi 

perusahaan atau organisasi tersebut. 

c. Menjadi ahli depositor karena itu harus mengetahui semua aspek komunikasi 

perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dengan cara mempertahankan 

para ahli, baik yang sudah ada maupun yang baru masuk, sehubungan dengan 

teknik-teknik yang relevan dan kemudahan-kemudahan serta kontak-kontak 

yang mungkin digunakan mereka. 

d. Membuat kontak dengan para pengambil keputusan eksternal yang penting. 

Selain itu, mengontak pula para pencetus ide dan sumber-sumber informasi 

lainnya. 

e. Memastikan arus informasi yang efektif untuk kelompok-kelompok masyarakat 

yang terpilih, guna memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang cocok 

untuk mereka, seperti buku, majalah keluarga, surat kabar, radio, televisi, 

brosur, wawancara dan lain sebagainya. 



f. Membentuk komisi-komisi riset untuk proyek-proyek khusus, agar dapat 

menentukan dan memperkirakan situasi dan masalah, atau untuk mengukur 

efektivitas program-program dari public relations yang telah dilaksanakan. 

g. Mengevaluasi masalah-masalah dan aktivitas public relations, sehingga dapat 

memberikan laporan-laporan yang teratur kepada pihak manajemen. 

h. Merencanakan dan memanajen kegiatan-kegiatan delegasi perusahaan atau 

organisasi, misalnya: pameran, kunjungan, pertemuan, dan lain sebagainya. 

i. Membantu bagian-bagian lain dengan menganalisis masalah-masalah 

komunikasi, menulis dan menerbitkannya, memberikan keterangan baik 

dengan audio-visual maupun sarana-sarana pendukung lain serta bekerjasama 

untuk menanggulangi masalah-masalah yang telah ditentukan. 

j. Memastikan seluruh perusahaan atau organisasi dan tidak melakukan sesuatu 

tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan atau oganisasi.  

Hubungan masyarakat atau public relations pada hakikatnya adalah 

aktivitas, sehingga tujuan hubungan masyarakat atau public relations dapat 

dianalogikan dengan tujuan komunikasi. Menurut Kusumastuti (2002: 20) tujuan 

humas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi) 

Saling pengertian dimulai dari saling mengenal atau mengetahui satu sama 

lain. Baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya 

masing-masing. Dengan demikian, aktivitas kehumasan atau public relations 

harus menunjukkan adanya usaha untuk saling mengenal dan mengerti antara 

publik dan organisasi. Sifat komunikasinya cenderung informatif yaitu 

dengan memberikan informasi kepada publik tentang organisasi, baik 

menyangkut isu-isu ataupun kegiatan yang diadakan perusahaan atau 

organisasi. 



b. Menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi) 

Untuk mencapai tujuan saling percaya, seorang humas harus menerapkan 

prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Dengan ketulusan atau kebaikan, 

seorang humas harus mampu mempersuasi publik untuk percaya kepada 

perusahaan atau organisasi, sebaliknya juga perusahaan atau organisasi untuk 

percaya kepada publiknya. Misalnya, hubungan dengan pers, seorang humas 

memberikan informasi kepada perusahaan atau organisasi dan pers.  

Seorang humas harus mampu meyakinkan kedua belah pihak untuk dapat 

menerima dan menghormati kepentingan masing-masing. Selain itu juga 

harus mampu meyakinkan bahwa publisitas yang buruk merupakan suatu 

halangan bagi pihak perusahaan atau organisasi. 

 

c. Memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris) 

Tujuan berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan terbentuknya 

bantuan dan kerjasama nyata. Artinya, bantuan dan kerjasama ini sudah 

dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan. 

Misalnya, hubungan dengan pers, seorang humas atau public relations sebagai 

wakil perusahaan atau organisasi senantiasa terbuka terhadap pers yang 

menginginkan fakta, tidak mempersulit kerja pers dalam mendapatkan 

informasi dan menghubungi sumber berita, serta bila mungkin humas 

memberi ide kepada pers. 

3.  Internal Public Relations (Hubungan Publik Internal) 

Menurut Yulianita (2007: 57), yang termasuk kepada publik internal 

adalah khalayak/publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu 

organisasi atau instansi itu sendiri.  



Jadi tergantung dari jenis, sifat, atau karakter dari organisasinya. Jadi 

publik yang termasuk ke dalamnya pun menyesuaikan diri dengan bentuk dari 

organisasinya. Jadi, publik yang termasuk ke dalamnya pun menyesuaikan diri 

dengan bentuk dari organisasinya dan umumnya khalayak atau publik tersebut 

adalah yang menjadi bagian dari kegiatan usaha dari badan/ instansi/ perusahaan 

itu sendiri.  

Selanjutnya jenis sasaran/publik umumnya dikenal dengan “Internal 

Relations” dalam hal ini jika hubungan yang dibina bagi publik internal pada 

suatu bentuk perusahaan maka hubungan dapat berbentuk sebagai berikut: 

a.  Employee Relations (hubungan dengan para pekerja/ para karyawan) 

b.  Stockholder Relations (hubungan dengan para pemegang saham) 

c.  Labor Relatons (hubungan dengan para buruh) 

d.  Manager Relations (hubungan dengan para manajer) 

e.  Human Relations (hubungan dengan para insani)  

4. Eksternal Public Relations (Hubungan Publik Eksternal) 

Yulianita (2007: 69), dalam buku Dasar-Dasar Public Relations yang 

dimaksud dengan publik ekternal adalah publik yang berada di luar organisasi 

atau instansi atau perusahaan yang harus diberikan penerangan/ informasi untuk 

dapat membina hubungan baik (membina good will). 

Hubungan yang dibina dalam external relations dalam bentuk suatu 

perusahaan, diantaranya: 

a.  Press Relations (hubungan dengan pihak pers) 

b.  Government Relations (hubungan dengan pihak pemerintah) 

c.  Community Relations (hubungan dengan komunitas sekitar) 

d.  Supplier Relations (hubungan dengan pihak pemasok) 



e.  Costumer Relations (hubungan dengan pihak pelanggan) 

f.  Consumer Relations (hubungan dengan pihak konsumen) 

g.  Educational Relations (hubungan dengan bidang pendidikan) 

h.  General Relations (hubungan dengan masyarakat umum) 

C.  Strategi Hubungan Masyarakat (Humas) 

1. Media Hubungan Masyarakat (Humas) 

Menurut Firsan (2007: 205) media dapat diartikan sebagai alat atau 

sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak. Berdasarkan sifatnya media terdiri dari dua yaitu media cetak dan 

media elektronik. Media cetak seperti surat kabar, pamflet, bulletin dan lain-lain. 

Dan media elektronik seperti radio, televisi, website dan lain-lain. 

Media public relations adalah berbagai macam sarana penghubung yang 

dipergunakan seorang public relations dengan publiknya, yaitu public internal 

maupun public eksternal untuk membantu pencapaian tujuan. 

Menurut Soenarno (2007: 139) media internal mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Edukatif 

Media internal dapat dijadikan sosialisasi nilai-nilai inti (core values) yang 

dimiliki perusahaan. Visi dan misi perusahaan dapat ditampilkan 

sedemikian rupa sehingga menarik minat karyawan untuk membaca. 

Beberapa artikel juga dapat disisipkan sebagai bahan referensi karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. Hal inidapat membuat karyawan memahami 

nilai-nilai inti yang dianut serta terhubung dengan visi misi yang 

ditetapkan perusahaan. 

b. Fungsi hiburan 

Media Internal dapat dijadikan media untuk melepas kepanatan. Rubrik 

humor yang memuat kisah lucu dapat memancing tawa pembaca, serta 



liputan kegiatan yang menampilkan foto-foto karyawan dalam mengikuti 

sebuah acara di perusahaan juga dapat memberikan kebanggaan sendiri 

bagi karyawannya yang muncul dalam media internal perusahaan. 

2. Online Public Relations (Humas Online) 

Perkembangan public relations baik sebagai ilmu maupun profesi tidak 

terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, salah satunya 

dengan kemunculan internet. Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi tersebut terhadap aktivitas public relations dapat berbentuk sebagai alat 

public relations (PR Tools) ataupun bentuk baru dari kegiatan public relations, 

yang memunculkan istilah cyber PR, net PR, PR on the net, dan e-pr (electronic 

PR) sebagai nama lain bentuk kegiatan atau bidang kajian public relations 

(Soemirat & Ardianto, 2003: 187). 

E-PR merupakan cara yang dilakukan oleh public relations untuk 

menjalin hubungan dengan khalayaknya dengan menggunakan media internet. e-

PR adalah penerapan dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan untuk keperluan aktivitas public relations. Tujuannya untuk 

mempercepat penyampaian informasi dan memberikan respon cepat terhadap 

permasalahan yang muncul dalam organisasi (Onggo, 2004: 2). 

Melalui media cyber PR atau internet, peranan PR akan lebih dirasakan 

seiring berjalannya fungsi PR yaitu mengelola informasi yang penting bagi 

publiknya. Demikian pula pada tingkat efektifitasnya, media cyber PR atau istilah 

lainnya yaitu e-PR atau PR Digital jangkauannya lebih cepat dan luas maka secara 

otomatis dampaknya pun cepat dirasakan jika dibandingkan dengan media 

konfensional (Hidayat, 2014: 106-107). 

a. Karakteristik Media Public Relations 



Menurut Hidayat dalam bukunya “Media Public Relations” menyebutkan 

ada beberapa karakteristik kerja media cyber PR atau e-PR yaitu: 

1) Direct feedback 

Dapat memberikan respon yang cepat dan langsung. Teknologi internet 

memungkinkan respon atau tanggapan publik dapat diterima lebih cepat, 

sehingga semua permasalah dan pertanyaan dari publik dapat terjawab dengan 

cepat pula. 

2) Peluang bersaing 

Media cyberdapat membuka peluang untuk bersaing di pasar global. 

Dunia internet juga telah membuka dunia dengan mudah sehingga alasan 

tempat dan lokasi komunikasi tidak menjadi hambatan. Media cyber tidak 

mengenal jarak dan ruang. Setelah anda terhubung dengan media online maka 

pada saat itupula ribuan bahkan jutaan masyarakat dapat menerima informasi 

yang disampaikan atau dimuat pada media cyberpublic relation. 

3) Two way communication 

Media cyber sangat memungkinkan untuk terjadinya interaktif. 

Penggunaan internet, memudahkan terjadinya komunikasi dua arah atau 

interaktif antara pelaksana dan pengguna. Artinya, tanpa membutuhkan waktu 

yang lama, anda dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari publik atau 

stakeholder perusahaan. 

4) Memperkuat Hubungan Komunikasi 

Komunikasi antara perusahaan dalam hal ini diwakili oleh PR dengan 

publik sebagai tujuan utama aktivitas PR digital karena dapat membantu 

hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan 

langsung oleh media offline. 

5) Keunggulan lainnya dari media cyber adalah hemat. 



Tidak perlu menyadiakan anggaran yang besar karena mengakses 

internet saat ini sudah dapat dilakukan dengan mudah dan murah. 

b. Fungsi Media Cyber Public Relations 

Fungsi cyber PR adalah untuk memberikan informasi seluas dan secepat 

mungkin kepada publik. Informasi ini terkait dengan perkembangan perusahaan 

atau informasi produk yang sangat penting diketahui oleh publik. Pada proses 

penyampaian informasi tersebut diperlukan cara yang efektif agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Media cyber PR juga memiliki fungsi lain dan hampir sama dengan 

media pada umumnya. Selain sebagai penyampaian informasi juga memberikan 

nutrisi sebagai hiburan, pendidikan, termasuk kontrol sosial. Pekerjaan PR 

tidaklah mudah, sehingga membutuhkan suasana kerja yang aman, nyaman dan 

bahagia (Hidayat, 2014: 108). 

c. Wire service 

Menurut Laermer dalam Hidayat (2014: 86) wire service merupakan 

media pendistribusian berita informasi perusahaan, seperti bussines wire, PR news 

wire dan AP wire. Wire service ini dibuat sebagai layanan kepada media massa 

atau wartawan yang ingin mencari berita potensial. Hadinya wire service tentu 

akan memudahkan para awak media hanya dengan mengakses situs atau web 

perusahaan yang dituju. 

Wire service berupa website perusahaan atau website resmi (official site) 

dibangun sendiri oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan publikasi 

informasi perusahaan. Dengan website resmi, perusahaan dapat menyajikan 

infromasi-informasi terkait perusahaan secara keseluruhan, baik berupa profil 

perusahaan, berita terkini, katalog produk atau jasa, dan lain-lain, sehingga brand 

awereness konsumen dapat meningkat. Pada dasarnya website bagi sebuah 



organisasi atau perusahaan memiliki fungsi secara umum untuk menyebarluaskan 

informasi dengan segera dan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan melaui peningkatan pelanggan atau konsumen perusahaan. Namun 

website juga dapat digunakan sebagai salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan 

secara maksinaml bagi organisasi untuk menumbuhkan kekuatan dalam internal 

organisasi atau perusahaan itu sendiri (Hidayat, 2014: 87). 

Menurut Yuhefizar (2009), website memiliki dua sifat, yaitu: 

1) Website dinamis; merupakan sebuah website yang konten atau isinya selalu 

berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita. 

2) Website statis; merupakan sebuah website yang konten atau isinya jarang 

berubah. Misalnya website profil organisasi. 

Sedangkan jenis website berdasarkan tujuannya, yaitu: 

1)       Personal web; website yang berisi informasi tentang seseorang. 

2)       Corporate web; website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

3)     Portal web; website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari layanan 

berita, email dan jasa-jasa lainnya 

Laermer dalam Hidayat (2014: 87-89) menjelaskan manfaat website 

internal yang didapat dalam perusahaan sebagai berikut: 

1) Sarana Informasi Produk 

Website fungsinya adalah sebagai alat untuk memperkenalkan produk-

produk kepada seluruh anggota internal perusahaan. Dengan adanya 

website internal perusahaan informasi seluruh produk, revisi, penambahan 

atau justru pengenalan seluruh produk dapat diinformasikan denan sangat 

mudah. 

2) Mempermudah Komunikasi 



Lewat website, karyawan dalam perusahaan bisa berkomunikasi dengan 

mudah. Website modern dilengkapi dengan berbagai fitur komunikasi yang 

memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan pengelola website. 

Adanya kontak komentar di website, adanya form contact adalah sebagian 

kecil dari cara komunikasi lewat website. 

3) Memperkenalkan profil perusahaan 

Semakin dikenal profil maka akan makin terkenal perusahaan tersebut. 

Sebuah perusahaan atau organisasi tentu mau jika profilnya dikenal lebih 

dalam oleh seluruh internal perusahaan. 

4) Menjadi Sarana Publikasi Resmi Perusahaan 

Lewat website, perusahaan bisa menjadikannya sebagai sarana publikasi 

resmi dalam internal atau lingkungan dalam perusahaan. Misalnya 

perusahaan mengadakan undian berhadiah, maka informasi seputar 

kegiatan tersebut bisa ditampilkan lewat website yang dimiliki. Bahkan, 

hampir semua perusahaan dituntut memiliki website. 

5) Branding 

Membangun branding juga sangat penting bagi perusahaan. Peran 

membangun branding juga bisa dilakukan lewat website. 

6) Kemudahan memberi informasi 

Dengan memiliki sebuah website, perusahaan akan mudah untuk 

mengupdate informasi terbaru. Seperti jadwal kegiatan, berita terbaru, dan 

lain sebagainya. Dengan adanya website, konsumen maupun calon 

konsumen tetap bisa mengetahui perkembangan terbaru dari perusahaan 

meski jaraknya sangat jauh. 

7) Kemudahan melakukan polling 



Polling juga merupakan merupakan sarana untuk mengetahui keadaan dan 

keinginan karyawan atau seluruh anggota organisasi. Melalui website, kita 

bisa membuat polling dengan mudah dan praktis namun bisa 

dimaksimalkan. 

8) Menimbukan kesan profesional 

Sebuah perusahaan yang memiliki website, sudah pasti akan mendapatkan 

perhatian lebih dari internal organisasi dan perusahaan yang belum 

memiliki website. Konsumen maupun calon konsumen pasti akan melihat 

lebih dulu kepada perusahaan yang sudah memiliki website. 

D. Safety Riding Dalam Pandangan Islam 

Manusia merupakan makhluk sosial tidak pernah lepas dari kesalahan dan 

kekhilafan serta selalu menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sebagai 

manusia yang terlahir sebagai islam, alquran dan sunnah menjadi pedoman 

dalam menjadi manusia yang berakhlak, begitupun ketika menjalani kehidupan 

sehari-hari, yakni ketika berinterkasi dengan keluarga maupun dengan orang 

lain. Tak terkecuali disiplin dalam berlalu lintas, hendaknya kita mematuhi 

peraturan serta memperhatikan semua keadaan yang ada guna menjaga 

keselamatan ketika berlalu lintas. Safety riding sangat dianjurkan dan telah 

menjadi sebuah keharusan ketika berlalu lintas dalam keseharian. Sebagai 

masyarakat, hendaknya kita tidak bersikap angkuh dan sombong atas segala 

yang menjadi aturan kepolisian. Sebagai pemimpin dan pengayom dalam 

displin berlalu lintas tentunya pihak kepolisian selalu memberikan pelayanan 

dan pembelajaran berlalu lintas kepada kita semua yang harusnya tidak boleh 

memandangnya sebagai sesuatu yang biasa dan boleh untuk diindakan. 

Konsepsi mengenai berlalu lintas yang baik di mata Allah Swt dijelaskan 

al-Qur‟an dalam surah Al Isra‟ [17] ayat 37:   



                        

 

Terjemahnya: 

           Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena      

sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 

mampu menjulang setinggi gunung 

Konsepsi diri dalam Tafsir Al Mishbah pada surah Al Isra‟ ayat 37 

menegaskan bahwa larangan angkuh, karena keangkuhan merupakan aral yang 

paling besar dan perolehan ilmu yang mengantar  kepada kebajikan  serta penyakit 

parah yang melahirkan kebodohan sehingga mengatar pelakunya menuju 

kebodohan. Tidak wajar jika kita merasa sombong dan merasa paling benar. 

Karena sungguh meskipun kamu melakukan kesombongan itu, sekeras kerasnya 

hentakan kakimu tetap tidak akan bisa menembus bumi. Demikian pula, 

kendatipun kamu tinggikan dirimu tanda kesombongan, ketinggianmu itu tetap 

tidak akan sampai menyejajari tingginya puncak gunung (M. Quraish Shihab, 

2002: 474).  

Dalam kontek berlalu lintas, hendaknya kita mentaati semua peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah. Selain sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu 

lintas,  hal tersebut seungguhnya demi kebaikan kita semua. Karena peraturan lalu 

lintas serupa dengan lalu lintas kehidupan, masyarakat cenderung berfikir bahwa 

lampu merah menghambat kelancaran berlalu lintas, justru itu memuluskan 

jalannya. Karena itu, sebagaimana kewajiban menghindari yang haram, maka 

wajib pula mengindahkan lampu merah. Dan sebagaimana keharusan menaati 

pemimpin pemerintahan. Suka kepadanya atau tidak, maka juga keharusan 

mengindahkan polisi lalu lintas yang mengatur kelancaran jalan, maka kita tidak 

boleh membangkang. Para polisi itu  adalah bagian dari apa yang dinamai Al- 



Qur‟an Ulu Al-Amr yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah, 

yang tentunya harus ditaati. Tentu saja bila tidak melanggar hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODODOLOGI PENELITIAN 



A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Deskiptif dengan pendekatan kualitatif. 

Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memperoleh gambaran 

mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara 

phenomena yang dimiliki (jauhari, 2010:34). Pendekatan kualitatif yaitu 

memberikan gambaran sekaligus berusaha menuturkan pemecahan masalah yang 

ada berdasarkan hasil observasi, maka penelitian juga menyajikan data, 

menganalisa kemudian menginterpretasikan. Kualitatif adalah penelitian yang 

secara holisitik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian, baik itu perilaku, persepsi, motivasi dan penerapan maupun 

tindakannya, yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah yang memamfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskripsi adalah data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan dan catatan lapangan, 

tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. (Lexy j. Moeleong 1998 : 6). 

Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku, dan 

kegiatan lainnya. Oleh karena itu yang diadikan lokasi penelitian dilakukan dalam 

lingkungan kantor Kepolisian Polres Bulukumba di Kecamatan Gantanrang 

Kindang Kab. Bulukumba dengan fokus objek yang diteliti adalah aktivitas 

Humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada kendaraan 

bermotor. (Nasution 1996 : 43). 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gantarang, Kabupaten 

Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 



B.  Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini secara operasional 

yakni pendekatan melalui kajian komunikasi organisasi yang melibatkan 

organisasi sebagai unsur utama dalam hal penyampaian pesan. Komunikasi 

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan verbal atau non-verbal dalam 

organisasi. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, ada banyak sumber data yang bisa digunakan, namun 

tidak semua dapat difokuskan sebagai sumber data, adapun sumber data 

dikelompokkan atas dua bagian, sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer dan Sekunder 

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian 

berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan demikian, data dan 

informasi yang diperoleh adalah data yang validitasinya dapat dipertanggung 

jawabkan. Data primer dalam penelitian ini yaitu berita-berita langsung tentang 

objek penelitian. 

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud penulis, seperti sumber referensi dari buku-buku dan 

situs internet yang terkait dengan judul skripsi. Fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi 

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

2. Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada 



asas subyek yang menguasai permasalahan, ,memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan/narasumber dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1) Humas dan Satlantas Polres Bulukumba 

2) Pengendara Kendaraan bermotor 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

jalan mengamati secara langsung objek penelitian disertai dengan pencatatan yang 

diperlukan (KrisyantonoRahmat, 2009 : 64). 

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas menjadi 

pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan lebih efektif bila dilakukan secara 

langsung dengan mengamati objek yang diteliti. Adapun objek yang diteliti adalah 

strategi humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada 

kendaraan bermotor. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul 

data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ( RiantoAdi, 2004 : 72). 

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang kompeten dan berhubungan langsung dengan aktivitas pola 

komunikasi tersebut. Dalam hal ini yang berkaitan dengan strategi humas Polres 

Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor di 

lingkup bidang kehumasan. 



3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya. Peneliti menggunakan bahan-bahan tertulis 

yang mendukung penelitian seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Pengumpulan dan Pengambilan Data dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara yang sudah ditulis 

dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, gambar foto, dan sebagainya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang 

berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya, dengan demikian data yang telah dirduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Display Data (penyajian data) 

Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Display 

data dapat membantu peneliti untuk dapat melihatgambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. 



Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalambentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Mengambil Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian 

ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan (Sugiyono, 2011: 247-249.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODODOLOGI PENELITIAN 



B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Deskiptif dengan pendekatan kualitatif. 

Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memperoleh gambaran 

mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara 

phenomena yang dimiliki (jauhari, 2010:34). Pendekatan kualitatif yaitu 

memberikan gambaran sekaligus berusaha menuturkan pemecahan masalah yang 

ada berdasarkan hasil observasi, maka penelitian juga menyajikan data, 

menganalisa kemudian menginterpretasikan. Kualitatif adalah penelitian yang 

secara holisitik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian, baik itu perilaku, persepsi, motivasi dan penerapan maupun 

tindakannya, yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah yang memamfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskripsi adalah data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan dan catatan lapangan, 

tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. (Lexy j. Moeleong 1998 : 6). 

Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku, dan 

kegiatan lainnya. Oleh karena itu yang diadikan lokasi penelitian dilakukan dalam 

lingkungan kantor Kepolisian Polres Bulukumba di Kecamatan Gantanrang 

Kindang Kab. Bulukumba dengan fokus objek yang diteliti adalah aktivitas  

Humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada 

kendaraan bermotor. (Nasution 1996 : 43). 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gantarang, Kabupaten 

Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 



B.  Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini secara operasional 

yakni pendekatan melalui kajian komunikasi organisasi yang melibatkan 

organisasi sebagai unsur utama dalam hal penyampaian pesan. Komunikasi 

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan verbal atau non-verbal dalam 

organisasi. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, ada banyak sumber data yang bisa digunakan, namun 

tidak semua dapat difokuskan sebagai sumber data, adapun sumber data 

dikelompokkan atas dua bagian, sebagai berikut: 

3. Sumber Data Primer dan Sekunder 

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian 

berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan demikian, data dan 

informasi yang diperoleh adalah data yang validitasinya dapat dipertanggung 

jawabkan. Data primer dalam penelitian ini yaitu berita-berita langsung tentang 

objek penelitian. 

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud penulis, seperti sumber referensi dari buku-buku dan 

situs internet yang terkait dengan judul skripsi. Fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi 

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

4. Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada 



asas subyek yang menguasai permasalahan, ,memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan/narasumber dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

3) Humas dan Satlantas Polres Bulukumba 

4) Pengendara Kendaraan bermotor 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

jalan mengamati secara langsung objek penelitian disertai dengan pencatatan yang 

diperlukan (KrisyantonoRahmat, 2009 : 64). 

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas menjadi 

pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan lebih efektif bila dilakukan secara 

langsung dengan mengamati objek yang diteliti. Adapun objek yang diteliti adalah 

strategi humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada 

kendaraan bermotor. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul 

data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ( RiantoAdi, 2004 : 72). 

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang kompeten dan berhubungan langsung dengan aktivitas pola 

komunikasi tersebut. Dalam hal ini yang berkaitan dengan strategi humas Polres 

Bulukumba dalam meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor di 

lingkup bidang kehumasan. 



3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya. Peneliti menggunakan bahan-bahan tertulis 

yang mendukung penelitian seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

5. Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Pengumpulan dan Pengambilan Data dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara yang sudah ditulis 

dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, gambar foto, dan sebagainya. 

6. Reduksi Data 

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang 

berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya, dengan demikian data yang telah dirduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

7. Display Data (penyajian data) 

Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Display 

data dapat membantu peneliti untuk dapat melihatgambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. 



Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalambentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

8. Mengambil Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian 

ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan (Sugiyono, 2011: 247-249.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 



STRATEGI HUMAS POLRES BULUKUMBA DALAM 

MENINGKATKAN SAFETY RIDING PADA KENDARAAN BERMOTOR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Bulukumba 

Secara geografis, Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari 

jazirah Sulawesi Selatan dan berjarak 153 km dari makassar (ibu kota provinsi 

sulawesi selatan) luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67
2
 km,jumlah 

penduduk kabupaten Bulukumba kurang lebih 347,338 jiwa. Secara geografis 

Kota Bulukumba terletak antara 05
o
 20

o
 – 05

o
 40

o
 LS dan 119

o
 58

o
 – 120

o
 28

o
 

BT. (Bulukumba Dalam Angka, 2009).  

Secara administratif Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. 

4. Sebelah Timur  berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau selayar. 

Keadaan topografi Kabupaten Bulukumba berada di daerah dataran rendah 

dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh 

kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan gantarang, Kecamatan Bontotiro, 

Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan 

ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontobahari, 

Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan herlang, Kecamatan 

Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perukitan di Kabupaten 

Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100 /d 



diatas 500 meter dari permukaan laut yang meliputi bagian kiri Kecamatan 

Kindang, Kecamatan  

Bulukumpa dan kecamatan Rilau Ale. Keadaan Iklim Kabupaten Bulukumba 

mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,87
o
C– 27,68

o
C suhu pada kisaran 

ini cocok untuk pertanian tanaman pagan dan tanaman perkebunan. 

Berdasarkan analis smithferguson (tipe iklim diukur menurut bulan asah dan 

bulan kering) maka klasifikasi iklim Kaupaten Bulukumba termasuk iklim 

lembab atau agak basah. Fasilitas Transportasi Kabupaten Bulukumba 

berfungsi sebagai pintu penghubung antara Kabupaten di bagian Timur yang 

menghubungkan Pulau Sulawesi dan Kabupaten Kepulau Selayar.  

Untuk mendukung fungsi tersebut,maka di Kabupaten Bulukumba terdapat 

pelabuhan laut yaitu (1) Pelabuhan Penyeberangan ferry, (2) Pelabuhan 

Nelayan dan sebagai akses penghubung antar Kabupaten. Dari barat ke utara 

atau sebaliknya, jalan trans Kabupaten di Kabupaten Bulukumba cukup baik 

dan memadai. Pada pengembangan sistem transportasi regional jalan raya 

Kabupaten bulukumba dapat dihubungkan dengan kota-kota Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Bulukumba, melalui jalan negara dengan kondisi serta 

intensitas lalu lintas yang cukup baik. 

2. Visi Misi Polres Bulukumba 

Pada sebuah organisasi/instansi yang bergerak di bidang hukum tentunya 

memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah gerak dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban semuanya terangkum dalm visi dan misi 

Polres sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern dan dapat 

dipercaya masyarakat. 



 

 

b. Misi  

1) Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum dan bercirikan 

perlindungan, pengayom dan pelayanan. 

2) Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan 

mempercayai kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan 

pelayanan masyarakat dalam kegiatan, pendidikan masyarakat di bidang 

lalu lintas (misalnya, penyuluhan tentang rambu-rambu lalu lintas), 

penegakan hukum lalu lintas (misalnya, diberikan sanksi terhadap 

masyarakt yang melanggar aturan lantas), pengkajian masalah lalu 

lintas (misalnya, terjadi kecelakaan lalu lintas, pihak Polantas segera 

mengurus berkas perkara tersebut), registrasi dan identifikasi (misalnya, 

layanan pembuatan SIM dan penebitan STNK serta TNKB). 

3) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(misalnya, adanya keluhgan masyarakat tentang balap motor liar yang 

meresahkan dan mengancam ketentraman masyarakat, maka disinilah 

peran sosok polisi sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan rasa 

aman kepada masyarakat). 

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Bulukumba 

Struktur jajaran di Kepolisian Resor Bulukumba. Kepala Kepolisian Resor 

Bulukumba bernama AKBP, Arif Rahman, Wakapolres AKP Novly,F,Fotoy, 

Kabag OPS Kompol A. Muh. Amir, Kabag Min AKP Basri, S.H, Kabag binamitra 

Kompol H.Muh Arfah, S.Ag, Kasat Reskrim AKP Jawaluddin, SH,MH, Kasat 



Lantas AKP Tahang Abdullah, Kasat Samapta AKP Muh. Jufri, Kanit Provos Iptu 

H . Muh Yusuf. Struktur Kepolisian Polres Bulukumba dapat dilihat sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bagian Administrasi Resor Bulukumba 

 

B. Tugas Pokok Kepolisian 

KAPOLRES 

WAKAPOLRES 

Kabag OPS 

Kasat Samapta 

Polsek 

Polsek Kindang 

Polsek Ujung 

Polsek Herlang 

Kasat Lantas Kasat Reskrim Kanit Provan 

Polsek Kajang Polsek Rilau 

Polsek Ujung 

Polsek 

Polsek 

Polsek 

Kabag Kabag Min 
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Tugas kepolisian negara republik Indonesia adalah kewenangan untuk 

menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin 

terlaksananya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Untuk itu, Polres 

kab. Bulukumba sebagai pengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan 

penegakan hukum dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok Polri 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indinesia ialah sebagai berikut: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum. 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayana kepada 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakatdan pemerintah sesuai kebutuhan. 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partispasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peratura  perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. Memelihat ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
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f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pdana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian. 

h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

membertikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. 

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan. 

2. Tugas Pokok Polres Bulukumba 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP, Arif Rahman, 

diperoleh informasi bahwa guna mewujudkan peran Polri sebagai 

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, maka tugas Kepolisian 

Resor Bulukumba secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, 

sosial, ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain 

yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang 

melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat 

dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang 

lebih luas. 
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2. Melakukan kegiatan frepentif dalam rangka menangkalgangguan 

kamtibmas melalui bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi 

masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat 

dalam sistem bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat 

(sisbin kamtibmas). 

3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah 

terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan 

pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta kegiatan 

masyarakat baik bersifat lokal, nasional. 

4. Meningkatkan kegiatan refresif dalam rangka menegakkan 

hukum dan dalam menindak tegas setiap pelaku tindak pidana. 

5. Menyiapkan pengamanan, khususnya dalam menanggulangi 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) 

berkadar tinggi yang dapat terjadi diawal maupun setelah 

pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan 

dilaksanakan. 

Secara Struktur Organisasi, satuan-satuan tugas pada Kepolisian 

Resor Bulukumba adalah sebagai berikut:  

1. Kasat Reserse dan kriminal membawahi satuan reskrim yang 

bertugas menangani tindakan-tindakan kriminal secara umum 

yang ada dalam masyarakat. 

2. Kasat Reserse dan kriminal terkadang juga membantu satuan 

narkotika dalam menumpas peredaran gelap narkotika dan 

satuan lalu-lintas jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang diduga 

merupakan tindakan kriminal. Tugas lainnya adalah membawahi 

satuan narkoba yang bertugas membongkar dan menangani 
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jaringan pengedar narkotika dan fsikotropika dan bahan-bahan 

aditif lainnya yang berbahaya. 

3. Kasat lantas membawahi satuan lalu-lintas yang mengendalikan 

kelancaran berlalu-lintas sampai menindak tegas para pelanggar 

lalu-lintas. 

4. Kabag Binamitra membawahi satuan binamitra yang bertugas 

menggalang hubungan baik dengan mitra polisi yang ada, 

misalnya untuk saat ini mitra polisi yang sangat erat adalah 

masyarakat, maka satuan binamitra bertugas untuk mengadakan 

pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. 

5. Kanit provam membawahi satuan provos yakni badan kepolisian 

yang menangani masalah yang terkait dengan tindakan 

indisipliner yang dilakukan oleh oknum polisi dilapangan. 

6. Kapolsek membawahi satuan kepolisian yang berada dalam 

sektor tertentu (kecamatan) tetapi masih tetap dalam lingkup 

Polres, bertugas mengamankan wilayahnya dan tetap 

berkordinasi dengan Polres yang merupakan induk dari struktur 

Kepolisian di Kabupaten. 

Selain tugas pokok tersebut, tiap satuan untuk berkoordinasi dengan 

satuan yang sama, namun dalam jajaran yang berbeda yakni jajaran yang 

berada di atasnya dan di bawahnya, seperti satuan yang ada di Kepolisian 

Sulsel-Bar.  

Fungsi Reskrim di Resor Bulukumba adalah menyelenggarakan segala 

usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse 

Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana. Fungsi Reserse umum, 

ekonomi, narkoba, uang palsu, koordinasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 
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dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi 

kriminal. Sedangkan tugas pokok Sat Reskrim di Kepolisian Resor Bulukumba 

dalam menangani kasus-kasus adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan 

koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS berdasarkan Undang-Undang sebagai 

aparat Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain itu, Polres Bulukumba juga bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 

memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta 

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Bulukumba, 

sesuai dengan ketentuan peratutan-peraturan undang-undang yang berlaku. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Strategi Humas Polres Bulukumba dalam Meningkatkan Safety 

Riding pada Kendaraan Bermotor 

Di Indonesia saat ini alat transportasi dengan jumlah terbanyak adalah 

sepeda motor. Jika dilihat data penjualan tahun-tahun sebelumnya memiliki tren 

peningkatan penjualan. Akan tetapi, peningkatan penjualan juga diikuti dengan 

permasalahan angka tingkat kecelakaan yang besar, terbesar jika dibandingkan 

dengan kendaraan beroda empat. 

Bulukumba adalah salah satu kota kabupaten yang terletak di Sulawesi-

selatan, Kabupaten Bulukumba juga tidak terlepas dengan tingkat kecelakaan 

yang tinggi seperti yang diungkapkan oleh Aiptu Andi Herman selaku Kanit 

Satlantas pada petikan wawancara berikut: 

 

“Tingkat kecelakaan di kota ini sangat tinggi, bisa dikatakan 

bahwa setiap hari pasti ada yang kecelakaan dan itu lebih 

dominan kendaraan roda dua (motor), untuk itu harus ada upaya 

dari bagian polres untuk mencegah upaya terjadinya 

kecelakaan”. 
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Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka 

pihak humas Polres Bulukumba  menerapkan prinsip safety riding dapat menjadi 

solusi, kecelakaan yang sering terjadi biasanya dimulai dari melakukan 

pelanggaran dan kelalaian. Istilah keselamatan berkendara atau yang biasa di 

sebut dengan safety riding mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal 

harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain 

(Hildiario, 2015: 44). Mental serta perilaku saat berkendara juga perlu di 

perhatikan, karena pemahaman mengenai peraturan lalu lintas tidak berguna jika 

tidak di patuhi, sehingga kesadaran dalam berkendara dengan aman sangatlah 

penting bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Penggunaan safety riding sangat dirasakan manfaatnya di kalangan 

masyarakat Bulukumba karena dalam penerapannya, angka kecelakaan yang 

terjadi  berkurang dalam setiap tahun, seperti yang diungkapkan oleh Bripka Andi 

Herman dalam petikan wawancara berikut: 

 

 

“Angka kecelakaan di Kabupaten Bulukumba cenderung 

menurun, dari tahun ke tahun, khususnya pada tiga tahun 

belakangan ini. Hal tersebut tidak lepas dari suksesnya 

sosialisasi yang dilakukan pihak lantas Kabupaten Bulukumba 

kepada masyarakat dalam meningkatkan keselamatan 

berkendara di jalan raya”.  

 

Masyarakat Kabupaten Bulukumba juga begitu antusias terhadap 

sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba mengenai pengenalan safety 

riding dalam berkendara serta penerapannya saat berkendara, hal tersebut 

menjadikan mereka terdedukasi mengenai pentingnya safety riding. Seperti yang 

diungkapankan oleh Herul Hidayat selaku masyarakat Kabupaten Bulukumba 

dalam petikan wawancara berikut: 
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“kami juga ini sebagai masyarakat sangat terbantu dengan 

pihak polisi yang pergi sosialisasi ke kami, jadi kami kodong 

sebagai masyarakat biasa ditaumi juga ternyata memang itu 

keselamatan berkendara sangat penting, jadi saya kalo keluar-

keluar ka selaluma pake helm juga dan”.      

 

Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan harapan yang telah 

direncanakan, humas Polres Bulukumba harus mampu dan benar-benar 

menerapkan tugas kegiatan-kegiatan dengan baik dan serius. Karena strategi yang 

tepat harus dilakukan dengan jelas dan terarah sehingga apa yang telah 

direncanakan dan diinginkan oleh instansi khususnya Polres Bulukumba bisa 

mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan dalam memberikan kesadaran 

kepada masyarakat mengenai pentingnya safety riding ketika berkendara. 

Sebagaimana tugas dan tujuan Humas menurut Kusumastuti, yakni: 

a. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi).  

b. Menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi). 

c. Memelihara dan menciptakan kerjasama( aspek psikomotoris). 

Salah satu elemen kunci dari setiap aktivitas atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan humas yaitu mengenali sasaran yang hendak dituju dan pandai 

melihat situasi. Sehingga bisa tepat sasaran. Adapun strategi humas Polres 

Bulukumba dalam meningkatkan safety riding yakni dengan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam wawancara langsung 

peneliti terhadap Bripda Khunaefi  selaku humas Polres Bulukumba dalam 

petikan wawancara berikut: 

 

“kami melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, 

seperti mengadakan   shalat jumat berjamaah dengan keliling 

desa setiap pekan”. 

 

Kegiatan shalat jumat dengan keliling desa bertujuan untuk menjalin 

silaturahmi kepada seluruh lapisan masyarakat dan lebih dekat lagi dengan 
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masyarakat sehingga mudah untuk memberikan araha-arahan tentang safety riding 

serta melakukan pendekatan yang lebih menekankan kepada sosialisasi dalam 

bentuk silaturrahmi yang diterapkan dalam mengkampanyekan pentingnya safety 

riding kepada masyarakat Bulukumba dengan sosialisasi tersebut sudah berjalan 

telah lama. Seperti yang diungkapkan Bripda Andi Irman selaku Anggota Kanit 

Satlantas kepada peneliti dalam petikan wawancara berikut: 

 

“kegiatan ini kurang lebih empat tahun sudah kami jalankan, 

dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, angka 

kecelakaan juga mulai berkurangmi setiap tahun, tapi 

sosialisasinya juga dalam bentuk silaturrahmi seperti  shalat 

jumat keliling, begitu pendekatannya kepada masyarakat”. 

 

Selain sosialisasi kepada masyarakat, pihak Polres Bulukumba juga 

melakukan sosialisasi kepada anak-anak siswa sekolah, namun dengan metode 

yang berbeda. Seperti yang diungkapkan Briptu Iqbal Selaku Staf Humas Polres 

Bulukumba pada petikan wawancara berikut: 

 

“di sekolah-sekolah kami membentuk kegiatan ekstra kurikuler 

remaja taat berlalu lintas yang kami berikan nama patroli 

keamanan sekolah. Saya pikir sebagian besar sekolah menengah 

ke atas di Sulawesi-selatan sudah membentuk kegiatan 

tersebut”. 

 

 

 

Kegiatan ekstra kurikuler tersebut melatih siswa-siswi untuk taat dalam 

berlalu lintas, maka siswa-siswi diberikan pemahaman tentang rambu-rambu lalu 

lintas, dan juga tentang Safety Riding, hal tersebut diungkapkan Bripda Khunaefi 

delaku kepala Satlantas Polres Bulukumba, dalam petikan wawancara berikut: 
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“kita beri peran kepada siswa-siswa untuk mengatur lalu lintas 

khusus dalam lingkup sekolah, contohnya setiap anggota 

diberikan tugas piket untuk mengatur arus lalu lintas di pagi 

hari, mulai pukul 06.30-07.30”. 

 

Sejalan terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bulukumba, 

para pelajar mendapat sebuah pembelajaran yang sebelumnya mereka tidak tahu. 

Sebagian dari mereka kurang mengetahui mengenai safety riding ketika 

berkendara bermotor. Umumnya mereka sekedar tahu membawa motor, tapi tidak 

mengetahui cara berkendara yang benar. Dengan adanya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pihak Polres Bulukumba, para pelajar tersebut begitu antusias 

terhadap program safety riding yang mereka kampanyekan, karena para pelajar 

tahu bahwa selama ini mereka kurang memperhatikan keselamatan berkendara, 

yang umumnya ketika berkendara saat pergi bersesekolah dengan berbagai alasan 

yang berbeda-beda. Hal tersebut diungkapkan oleh Wira Wiharja salah seorang 

pelajar dalam petikan wawancara berikut: 

 

 

“sering-seringka memang melanggar, biasama nda pake helm 

kalo kesekolahka. Jadi dianggap biasa tongmi hal begitu. 

Hampir semua anak-anaka nda memperhatikan keselamatn 

berkendara, tapi untungnya pak polisi biasa sosialisasi, biasa 

tong juga kulihat di facebook atau instagram. Adapi lagi orang 

kecelakaan baru sadar-sadarki sedikit. Sering juga balap-balap 

sama anak-anaka kalo pulang sekolahmi lagi, kalo ada swipping 

biasa cariki jalan kompas atau biasa juga berhenti, tapi ada tong 

biasa ditangkap agar-gara nda lengkap, nda pake helm. Tapi 

semenjak sosialisasi pak polisi mulaima perhatikan keselamatan 

kalo naik motor” 

        

 

 

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bulukumba kepada para 

pelajar yakni SMP dan SMA telah berjalan lama yaitu sekitar sembilan tahun. 

Bentuk sosialisasi yang diberikan dimulai dengan pengetahuan dasar berupa 
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pemahaman mengenai rambu lalu lintas serta penggunaan helm saat berkendara. 

Sedangkan  bentuk sosilaliasi yang diberikan kepada Klub komunitas motor  

sedikit berbeda  dengan warga dan pelajar yang ada di Bulukumba. Strategi 

sosialisasi tersebut dilakukan karena umumnya Klub Motor identik dengan ugal-

ugalan sehingga memerlukan strategi dan pendekatan yang lebih persuasif dari 

pihak Polres Bulukumba kepada mereka untuk memberikan sosialisasi  mengenai 

pentingnya penggunaan safety riding ketika berkendara. Seperti yang dikatakan 

oleh Bripda Herman selaku kepala bagian unit Laka Lantas Kabupaten 

Bulukumba pada petikan wawancara berikut:  

 

“Klub-klub motor yang ada di bulukumba ini di dentik dengan 

ugal-ugalan ketika mengendarai motor karena ingin terlihat 

keren, maka pihak polres memberikan arahan-arahan kepada 

kelompok-kelompok motor untuk memperhatikan keselamatan 

dalam berkendara. Remaja yang tergabung dalam club motor 

kami rangkul dan memberikan arahan agar dapat menjadi 

contoh dan panutan kepada remaja-remaja lain dalam 

berkendara”  

 

Mengingat pentingnya safety riding dalam berkendara, pihak Polres 

Bulukumba selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetuk 

kesadaran warganya dalam menerapkan safety riding ketika berkendara. Salah 

satunya adalah dengan melakukan terobosan yang penuh inovatif seperti humas 

Polres Bulukumba yang setiap tahun melaksanakan program gerakan milenial 

Road Safety Riding yang dilaksanakan setiap tanggal 24 Februari. Kegiatan 

tersebut melibatkan seluruh masyarakat Kab. Bulukumba. Tentunya feetback yang 

ingin dicapai adalah menyadarakan masyarakat mengenai pentingnya safety riding 

ketika berkendara dalam kehidupan sehari-hari. Briptu Iqbal menjelaskannya 

dalam petikan wawancara berikut:  
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“kegiatannya itu seperti jalan santai, games, dan kadang 

mengundang artis daerah, Disk Joki(DJ) dari Makassar untuk 

menghibur  peserta jalan santai, kita juga membagikan kupon 

dan menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik, dan dalam 

kegiatan ini diselingi sosialisasi agar masyarakat sadar betul 

tentang pentingnya keselamatan berkendara (safety riding)”  

 

Dari hasil yang diutarakan informan kepada peneliti dalam berbagai 

wawancara, dapat ditarik sebuah hasil bahwa strategi humas Polres Bulukumba 

dalam meningkatkan safety riding pada kendaraan bermotor yakni dengan 

membagi-membagi cara sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan segmen-

segmen yaitu lembaga instansi, klub-klub motor, remaja, anak-anak, masyarakat 

umum agar lebih menyentuh langsung masyarakat dan memastikan penyebaran 

informasi mengenai safety riding sampai kepada masyarakat. 

a. Lembaga/instansi  

Pada segmentasi di lembaga/instansi bisa menjadi pendukung pihak humas  

untuk bisa lebih menyentuh masyarakat Kabupaten Bulukumba khususnya 

lembaga/instansi di Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan 

berkendara aman, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menekan angka 

pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya sosialisasi safety riding ke 

lembaga/instansi yang dilakukan Polres Bulukumba dapat menyentuh 

masyarakat Kabupaten Bulukumba dari berbagai kalangan sehingga 

strategi humas dalam melakukan sosialisai tentang pentingnya untuk 

mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi perlengkapan berkendara 

bisa dilakukan secara efektif dapat diterima masyarakat Kabupaten 

Bulukumba dengan baik. Selain melakukan sosialisasi ke lembaga-

lembaga pemerintahan, Polres Bulukumba juga melakukan penyuluhan 

dan seminar ke kampus yang ada di Kab.Bulukumba, salah satunya 
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penyuluhan dan seminar sehari bersama Polres Bulukumba tentang 

pentingnya safety riding bagi para pengguna jalan. 

b. Klub motor 

Di Indonesia sekarang ini banyak bermunculan klub-klub/komunitas 

sepeda motor. Argumen bahwa kita bergabung dalam sebuah klub motor 

tidak sepenuhnya jelek melaikan ada baiknya juga. Selain bisa 

membangun silaturahmi juga dapat menambah wawasan kita dalam 

berorganisasi dan menumbuhkan jiwa sosial. Tidak perlu memilih itu klub 

motor sejenis maupun klub motor berbagai merek, yang penting adalah 

klub motor yang baik dan bisa membina kita menjadi pengendara motor 

yang baik dan tertib saat berkendara. Klub motor yang baik adalah klub 

yang peduli akan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Pihak 

humnas Polres Bulukumba sudah merencanakan strategi sosialisasi untuk 

klub-klub/Komunitas motor ini dengan penyuluhan langsung kepada 

pengendara dan memberikan langsung pelatihan berkendara yang aman di 

jalan raya. Hal ini tentu akan lebih mendorong masyarakat yang bergabung 

didalam komunitas motor bisa menumbuhkan kesadaraan berkendara yang 

aman berawal dari komunitas motor itu sendiri dan memberikan contoh 

bahwa dengan mematuhi, memakai perlengkapan dalam berkendara dapat 

menciptakan aman,tertib lalu lintas dan dapat menekan laka lantas. 

c. Remaja 

Pelajaran berlalu lintas merupakan solusi cerdas yang harus di berikan 

kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), karena pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan 

akan tertancap bagaimana berlalu lintas yang baik. Materi pembelajaran 

berlalu lintas yang akan diajarkan mengacu pada materi Kepolisian lalu 
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lintas dan guru pengajar dilatih oleh anggota Polantas yang sudah 

berpengalaman. Agar mematuhi dan menciptakan suasana yang aman di 

jalan raya Humas Polres Bulukumba lebih memberikan perhatian khusus 

kepada remaja tingkat SMA dan sederajat serta memberikan penyuluhan 

tentang Safety Riding. Sehingga akan memberikan efek kepada 

meningkatknya tingkat kesadaran masyarakat Kab.Bulukumba dalam 

berkendara yang aman dimulai dari remaja-remaja Kabupaten Bulukumba. 

d. Anak-anak  

Meski menyadarkan pentingnya berkendara aman menjadi salah satu tugas 

kepolisian terutama Polres Bulukumba namun hendaknya seluruh 

masyarakat ikut berperan aktif. Pembelajaran sejak usia dini sangat 

diperlukan. Startegi Humas Polres Bulukumba berbentuk Polisi sahabat 

anak (Polsana) yaitu ; Polisi cilik (Pocil), dan penyuluhan pendidikan 

Safety Riding menjadi salah satu strategi humas Polres Bulukumba untuk 

mensosialisasikan safety riding kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba 

melalui kalangan anak-anak untuk menciptakan kesadaran berkendara 

sejak dini. cara atau strategi yang digunakan dalam mensosialisasikan 

safety riding pada anak-anak berbeda dengan kelompok lainnya. Hal ini 

dikarenakan tempat atau sasaran yang akan mendapatkan sosialisasi safety 

riding seperti sekolah bermain, dan taman kanak-kanak.  

e. Masyarakat umum  

Terakhir dari 5 segmentasi yang menjadi sasaran Satuan Lalu Lintas (Sat 

Lantas) Polres Bulukumba melakukan sosialisasi kepada Masyarakat 

Umum. Masyarakat Umum disini yaitu masyarakat Kab.Bulukumba yang 

memiliki kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda 

empat. Masyarakat Umum menjadi sasaran utama dalam melakukan 
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sosialisasi, karena masyarakat umum merupakan kelompok besar dari pada 

kelompok-kelompok lainnya. Sosialisasi dengan masyarakat umum 

Kabupaten Bulukumba yakni dengan lebih mendekatkan diri terlebih 

dahulu dengan melakukan shalat jumat bersama kemudian memberikan 

arahan-arahan tentang safety riding. 

Selain dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung 

masyarakat, pihak humas juga memanfaatkan media komunikasi untuk 

mensosialisasikan tentang Safety Riding, akan tetapi dalam melaksanakan 

suatu strategi perlu pemilihan media yang efektif sebagai penyampai 

pesan. Pemilihan media bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan 

yang akan disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan. Dalam 

Cangara (2005: 120) pada aktivitas komunikasi yang melibatkan banyak 

khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak 

dilakukan adalah media kelompok, misalnya rapat, seminar dan 

konferensi. 

a. Media kelompok 

Sosialisasi dengan menggunakan media kelompok yang digunakan 

oleh humas Polres Bulukumba sebagai sarana penyampaian pesan dalam 

mensosialisasikan safety riding. Dengan menggunakan media kelompok 

seperti seminar dan workshop di beberapa sekolah dan kampus di 

Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu strategi pihak humas Polres 

Bulukumba, maka penyampaian pesan dapat langsung diterima oleh 

masyarakat terutama remaja-remaja di Kabupaten Bulukumba yang 

mempunyai kendaraan bermotor. Seperti yang dikatakan oleh Bripda 

Khunaefi kepada peneliti pada petikan wawancara berikut: 
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“kami bekerjasama dengan pihak kampus dalam melakukan  

seminar-seminar untuk mensosialisasikan Safety Riding, 

tujuannya agar mahasiswa langsung paham dan bisa mengikuti 

aturan-aturan yang ada dalam berkendara”. 

b. Media Massa 

Penggunaan media massa seperti koran, radio, baliho dan internet 

ternyata sangat membantu bagi Humas Polres Bulukumba. Hal ini 

tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi 

mengenai safety riding, dan kegiatan-kegiatan Polres tentang safety riding 

itu sendiri. Terlihat juga bahwa dalam situasi tertentu menggunakan media 

massa ternyata cukup efektif untuk mencapai sasaran yang jauh atau 

banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu dan ditujukan untuk merubah 

sikap seseorang atau sejumlah orang sehingga efek tertentu yang 

diharapkan dapat tercapai.  Seperti yang diungkapkan Bripda Khunaefi 

salah Seorang Staf humas Polres Bulukumba pada petikan wawancara 

berikut: 

 

“Sekarang masyarakat cenderung menggunakan instagram, 

untuk itu kami bekerja sama dengan akun instagram 

„engkasiofficial‟ untuk mensosialisasikan tentang pentingnya 

keselamatan berkendara, selain media sosial kita juga memuat 

himbauan di media cetak khususnya di radar Bulukumba, untuk 

media elektronik kami bekerja sama dengan radio „panrita lopi‟ 

yang merupakan stasiun radio daerah di Kab. Bulukumba. 

Selain menggunakan media massa, pihak humas juga memasang 

spanduk di sudut-sudut kota Kab. Bulukumba”. 

 

 

Penggunaan media Sosial dalam mensosialisasikan pentingnya safety 

riding mempunyai peranan yang sangat sangat besar dalam membantu humas 

Polres Bulukumba kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang 

tergolong dalam usia remaja karena perlu diketahui bahwa rentan usia tersebut 
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sangat banyak menggunakan media sosial dalam kesehariannya seperti Instagram, 

Facebook sehingga cara yang mereka lakukan akan efektif ketika 

mensosialisasikan penerapan safety riding ketika berkendara dikehidupan sehari-

hari. Selain media sosial, media massa menjadi pilihan lain bagi humas Polres 

Bulukumba dalam mengkampanyekan pentingnya safety riding ketika berkendara 

kepada masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Kesadaran keselamatan berkendara 

remaja masih kurang hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan, dan 

pelanggaran. Kurangya kesadaran ini juga didasari oleh etika berkendara yang 

kurang baik di mana sebenarnya etika memegang peranan penting dalam 

menentukan apakah seseorang akan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan 

berkendara atu tidak. Kurangnya kesadaran keselamatan berkendara ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari faktor diri sendiri, orang tua, maupun 

lingkungan sekitar. Tidak di terapkanya keselamatan berkendara oleh anak juga 

akibat keselamatan berkendara masih bukan dianggap hal yang penting untuk di 

pelajari dan dipraktikan.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Safety Riding di Masyarakat 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dapat diketahui bahwa Polres Bulukumba dalam upayanya meningkatkan 

kesadaran safety riding dimasyarakat tidak terlepas dari faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukung dan penghambat tersebut memiliki pengaruh 

dalam keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran berkendara di masyarakat. 

a. Faktor Pendukung Strategi Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Kesadaran Safety Riding pada  Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Bulukumba 
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Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan Polres Bulukumba dalam 

meningkatkan kesadaran safety riding dalam berkendara di masyarakat terdiri dari 

faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal yakni berasal dari dalam instansi kepolisian itu sendiri yang 

turut serta mempermudah pihak humas Polres Bulukumba dalam upaya 

meningkatakan kesadaran safety riding dalam berkendara kepada masayarakat 

Bulukumba. 

1)    Fasilitas pelayanan 

 Fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pihak manajemen Polres 

Bulukumba  menjadi faktor pendukung dalam upaya meningkatkan kesadaran 

safety riding dalam berkendara. Dukungan dari pihak manajemen tersebut berupa 

penyediaan anggaran, fasilitas tempat, ruangan,  serta sumber daya manusia yang 

cukup sebagai sarana untuk melaksanakan sosialisasi mengenai safety riding 

ketika berkendara.  

2)   Kerjasama Pihak Kepolisian 

 Kerjasama yang baik antar pihak kepolisian  juga menjadi faktor 

pendukung polres bulukumba dalam melaksanakan sosialisasi untuk 

meningkatkan kesadaran safety riding di masyarakat, dengan kerjasama yang baik 

maka semua kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Sesuai dengan penuturan 

Bripda Iqbal dalam petikan wawancara berikut: 

 

“setiap kegiatan atau program yang kami lakukan untuk 

meningkatkan kesadaran safety riding dalam berkendara pasti 

dilakukan dengan kerjasama yang baik antar petugas, serta 

sesuai prosedur yang ada” 

 

b. Faktor eksternal  
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Faktor eksternal merupakan salah satu pendukung keberhasilan polres 

bulukumba untuk meningkatkan kesadaran safety riding dalam berkendara. Faktor 

yang menjadi pendukung strategi humas Polres Bulukumba ialah dari komunikasi, 

sebagaimana yang disampaikan Bripka Andi Ahmad Khunaefi  selaku humas 

Polres Bulukumba kepada peneliti dalam petikan wawancara berikut: 

  

“Faktor pendukung dari lancarnya program sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh    pihak laka Lantas yaitu faktor alat dengan 

memanfaatkan media komunikasi pihak Polres Bulukumba 

sangat terbantu dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, 

serta sekarang ini sarana media komunikasi sosial sangat 

memadai”.  

 

Sebagaimana yang diutarakan dalam wawancara diatas bahwa komunikasi 

memang hal yang sangat penting bagi suatu organisasasi/lembaga/instansi dalam 

kegiatan sosialisasi. Bagi Humas Polres Bulukumba, komunikasi merupakan satu 

hal penentu dalam pelaksanaan himbauan tentang safety riding pada kendara 

bermotor. Karena dengan komunikasi yang baik akan memperlancar 

menyampaikan informasi-informasi kepada seluruh masyarakat kab.Bulukumba 

tentang pentingnya saferty riding. Oleh karenanya, Humas Polres Bulukumba 

selalu mensosialisasikan kepada masyarakat dengan berbagai cara agar 

masyarakat sadar akan pentingnya safety riding dalam kehidupan sehari hari 

dalam berkendara di jalan raya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan yakni 

menggunakan media sebagai sarana penyampaian safety riding, baik media sosial 

maupun media elektronik. Selain itu, Humas Polres Bulukumba melakukan 

bentuk sosialisasi ke masyarakat secara langsung yakni berupa penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan sosial kemudian dirangkaikan dengan sosialisasi mengenai 

safety riding ke masyarakat. 
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b. Faktor Penghambat Strategi Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Kesadaran Safety Riding pada  Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Bulukumba 

Dalam penyampaian pentingnya safety riding di masyarakat, humas Polres 

Bulukumba memiliki beberapa kendala atau hambatan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan pernyataan informan 

dalam wawancara dengan peneliti, yang menjadi faktor penghambat dalam 

strategi humas Polres Bulukumba adalah kesadaran dari beberapa masyarakat 

yang masih kurang dalam memahami pentingnya safety riding dalam berkendara, 

seperti yang diungkapkan Oleh Bripda Iqbal kepada peneliti dalam petikan 

wawancara berikut: 

 

“Setiap hal yang dilakukan itu tidak terlepas dari hambatan-

hambatan, karena tidak mungkin berjalan mulus, akan tetapi 

bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut dengan baik. 

Sejauh ini hambatan yang di alami dalam proses pelaksanaan 

yakni dari segi manusianya itu sendiri, maksudnya penerimaan 

dikalangan masyarakat terkadang kurang diserap dan 

diterapkan”  

 

Manusia merupakan makhluk sosial tidak pernah lepas dari kesalahan dan 

kekhilafan serta selalu menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sebagai 

manusia yang terlahir sebagai islam, alquran dan sunnah menjadi pedoman 

dalam menjadi manusia yang berakhlak, begitupun ketika menjalani kehidupan 

sehari-hari, yakni ketika berinterkasi dengan keluarga maupun dengan orang 

lain. Tak terkecuali disiplin dalam berlalu lintas, hendaknya kita mematuhi 

peraturan serta memperhatikan semua keadaan yang ada guna menjaga 

keselamatan ketika berlalu lintas. Safety riding sangat dianjurkan dan telah 

menjadi sebuah keharusan ketika berlalu lintas dalam keseharian. Sebagai 

masyarakat, hendaknya kita tidak bersikap angkuh dan sombong atas segala 
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yang menjadi aturan kepolisian. Sebagai pemimpin dan pengayom dalam 

displin berlalu lintas tentunya pihak kepolisian selalu memberikan pelayanan 

dan pembelajaran berlalu lintas kepada kita semua yang harusnya tidak boleh 

memandangnya sebagai sesuatu yang biasa dan boleh untuk diindakan. 

Konsepsi mengenai berlalu lintas yang baik di mata Allah Swt dijelaskan 

al-Qur‟an dalam surah Al Isra‟ [17] ayat 37:   

                         

 

Terjemahnya: 

           Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena      

sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 

mampu menjulang setinggi gunung 

Konsepsi diri dalam Tafsir Al Mishbah pada surah Al Isra‟ ayat 37 

menegaskan bahwa larangan angkuh, karena keangkuhan merupakan aral yang 

paling besar dan perolehan ilmu yang mengantar  kepada kebajikan  serta penyakit 

parah yang melahirkan kebodohan sehingga mengatar pelakunya menuju 

kebodohan. Tidak wajar jika kita merasa sombong dan merasa paling benar. 

Karena sungguh meskipun kamu melakukan kesombongan itu, sekeras kerasnya 

hentakan kakimu tetap tidak akan bisa menembus bumi. Demikian pula, 

kendatipun kamu tinggikan dirimu tanda kesombongan, ketinggianmu itu tetap 

tidak akan sampai menyejajari tingginya puncak gunung.  

Dalam kontek berlalu lintas, hendaknya kita mentaati semua peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah. Selain sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu 

lintas,  hal tersebut seungguhnya demi kebaikan kita semua. Karena peraturan lalu 

lintas serupa dengan lalu lintas kehidupan, masyarakat cenderung berfikir bahwa 

lampu merah menghambat kelancaran berlalu lintas, justru itu memuluskan 

jalannya. Karena itu, sebagaimana kewajiban menghindari yang haram, maka 
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wajib pula mengindahkan lampu merah. Dan sebagaimana keharusan menaati 

pemimpin pemerintahan. Suka kepadanya atau tidak, maka juga keharusan 

mengindahkan polisi lalu lintas yang mengatur kelancaran jalan, maka kita tidak 

boleh membangkang. Para polisi itu  adalah bagian dari apa yang dinamai Al- 

Qur‟an Ulu Al-Amr yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah, 

yang tentunya harus ditaati. Tentu saja bila tidak melanggar hukum. 

Penggunaan kendaraan bermotor di Bulukumba begitu tinggi, bahkan 

anak-anak yang masih dibawah umur sudah mahir dalam berkendara, yakni usia 

dikisaran 12 sampai 14 tahun yang tentunya kondisi psikologis anak tersebut 

belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, mereka masih dalam 

kondisi labil ketika mereka berkendara, dan cenderung akan selalu bereksperimen 

terhadap hal-hal yang lebih ekstrim yang belum dilakukannya ketika berkendara 

dan tentunya hal tersebut menjadi sebuah kesalahan yang bisa membahayakan diri 

mereka ketika berkendara. Selain itu, faktor orang tua dari anak tersebut juga 

sangat berpengaruh karena umumnya orang tua  tidak sepenuhnya memberikan 

pengawasan kepada anak-anaknya yang sebenarnya anak seusianya belum bisa 

berkendara bermotor. Seperti  yang diungkapkan oleh Briptu Andi Irman selaku 

anggota Kanit Satlantas Polres Bulukumba kepada peneliti dalam petikan 

wawancara berikut: 

 

“jika memantau dan memperhatikan perkembangan kondisi saat 

ini, yang menjadi kesulitan kami atau hambata dari segi faktor 

manusianya, pengetahuan dan kesadaran manusia yang rendah 

sehingga menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan. Sekarang 

ini anak-anak dibawa umur itu banyak yang sudah pintar dan 

mahir menggunakan kendaraan beroda dua. Umur 12-18 tahun 

itu pikirannya masih labil dan rasa ingin tahu yang tinggi 

sehingga masih banyak yang ugal-ugalan dalam berkendara. 

Orang tua juga masih kurang pengawasannya terhadap anak-

anaknya dan rendahnya kesadaran terhadap keselamatan diri 

sendiri”. 
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Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program 

safety riding adalah dari si pelanggar yakni remaja yang masih sekolah menengah 

atas (SMA) dan juga anak yang masih dibawah umur. Dari pernyataan informan 

diatas, salah satu hambatan yang dialami oleh humas Polres Bulukumba dalam 

menyampaikan pentingnya safety riding adalah kurangnya pengawasan orang tua 

terhadap anaknya yang masih dibawah umur. Dalam hal ini, pemahaman orang 

tua akan pentingnya safety riding ketika anaknya berkendara kurang dihiraukan 

dan tidak mendapat perhatian dari orang tua sehingga ketika anak-anaknya 

berkendara para orang tua seakan tidak memerhatikan hal-hal yang seharunya 

mereka lakukan kepada anak-anaknya ketika berkendara  menyangkut 

keselamatannya dari sang anak saat berkendara. Seharunya orang tua memberikan 

pengawasan seketat mungkin karena anak-anak tersebut masih tergolong dibawah 

umur yakni kisaran 12-14 tahun. 

Kita tidak boleh menafikan bahwa umumnya mereka masih dalam usia 

labil cenderung ingin mencoba melakukan hal-hal baru diluar kemampuannya 

seperti ugal-ugalan, balapan liar dan safety riding yang abaikan.  

Peran tua dalam memberikan edukasi serta pengawasan kepada anaknya 

mengenai pentingnya kesadaran safety riding ketika berkendara kurang optimal 

dan bahkan jarang mereka terapkan ke anak-anaknya, dan ketika berkendara 

mereka tidak memiliki kesadaran dalam berlalu lintas khususnya keselamatan diri, 

sehingga seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bahkan 

sampai menimbulkan kematian. 

Perlu diketahui bahwa seorang humas harusnya memberikan edukasi 

dalam menyampaikan sosialisasi yang tidak menimbulkan rasa bosan dan jenuh 

kepada remaja guna penerapan safety riding oleh mereka. Perlu cara-cara yang 
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inovatif  atau unik guna menanamkan kepada anak-anak  mengenai pentingnya 

safety riding dalam berkendara. Cara-cara tersebut bisa dikemas dalam berbagai 

inovasi agar anak-anak tidak jenuh atau bosan ketika menerima materi mengenai 

pentingnya safety riding dari pihak Polres Bulukumba. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi Humas Polres Bulukumba dalam meningkatkan kesadaran safety 

riding pada kendaraan bermotor Kabupaten Bulukumba yakni dengan 

mensosialisasikan  kegiatan-kegiatan secara langsung ke masyarakat 

misalnya shalat berjamaah serta dengan kegiatan yang sifatnya persuaif 

serta cenderung lebih efektif untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

realita yang ada di masyarakat bahwa pengendara sudah banyak yang 

patuh serta mentaati peraturan atau penggunaan safety riding ketika 

berkendara dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut berkolerasi terhadap 

angka kecelakaan yang di Kabupaten Bulukumba tiap tahun perlahan 

mulai menurun. 

2. Faktor Pendukung Strategi Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Kesadaran safety riding pada  Kendaraan Bermotor 

Kabupaten Bulukumba yaitu dengan memanfaatkan media komunikasi 

khususnya media sosial dalam mensosialisasikan kepada masyarakat 

mengenai pentingnya keselamatan berkendara, sedangkan menjadi faktor 

penghambat yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai 

keselamatan jalan ketika berkendara, serta pengawasan dari orang tua 

terhadap anak sehingga mereka yang masih dibawah mengendarai motor 

secara ugal-ugalan. 

 

 

B. Implikasi 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai 

beberapa saran, diantaranya: 

1. Hendaknya pihak Humas Polres Bulukumba terus memaksimalkan lagi 

sosialisasi mengenai pentingnya safety riding, dan dijadwalkan setiap 

bulan atau bahkan setiap pekan melakukan sosialisasi kepada seluruh 

kalangan masyarakat. 

2. Diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk tetap dalam 

batasan dan mematyuhu peraturan-peraturan lalu lintas khususnya tentang 

safety riding demi keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Sehingga 

tidak banyak terjadi korban kecelakaan. Selain itu, bagi masyarakat 

pengendara bermotor harus dapat mengontrol kesabaran saat berkendara di 

jalan raya. 
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Profesi/Jabatan   : Pegawai Swasta 

 

 

 Nama diatas telah melakukan Wawancara dengan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang bernama Amril Ari Nim 

50700112007 dengan judul “Strategi Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Safety Riding pada Kendaraan Bermotor”. Dalam waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya, terhitung mulai 22 Januari sampai 4 Februari 2019 

dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu informan serta tetap berpedoman pada 

kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

              Bulukumba 2 Februari, 2019 

 

 

                                                                                                          Informan 

 

 

 

 

 

KETERANGAN WAWANCARA 
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Nama   : Wira Wiharja 

Alamat   : Bulukumba 

Umur   : 17 Tahun 

Profesi/Jabatan   : Pelajar 

 

 

 Nama diatas telah melakukan Wawancara dengan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang bernama Amril Ari Nim 

50700112007 dengan judul “Strategi Humas Polres Bulukumba dalam 

Meningkatkan Safety Riding pada Kendaraan Bermotor”. Dalam waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya, terhitung mulai 22 Januari sampai 4 Februari 2019 

dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu informan serta tetap berpedoman pada 

kaidah dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

 

      Bulukumba 2 Februari, 2019 

 

 

                                                                                                          Informan 

 

 

 

 

 

Pedoman Wawancara 
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1. Bagaimana penerapan safety riding di Kabupaten Bulukumba? 

2. Apakah strategi humas Polres Bulukumba dalam penggunaan safety riding 

ketika berkendara?  

3. Bagaimana respon masyarakat ketika program safety riding 

disosialisasikan? 

4. Butuh berapa lama dari pihak Polres Bulukumba dalam mensosialisasikan 

program safety riding kepada masyarakat? 

5. Bagaimana cara memberikan sosialisasi kepada remaja yang berstatus 

pelajar? 

6. Selain sosialisasi secara langsung di masyarakat, apakah pihak humas 

Bulukumba mensosialisasikan program safety riding dalam kemasan lain? 

7. Apa yang menjadi faktor pendukung humas Polres Bulukumba dalam 

sosialisasi ke masyarakat? 

8. Seperti apa penerapan safety menggunakan lewat media sosial dari pihak 

Polres Bulukumba? 

9. Dalam penerapan safety riding di masyarakat, apakah penggunaan media 

sosial efektif  sebagai sarana mensosialisasikan program safety riding? 

10. Selain faktor pendukung, apakah ada faktor penghambat dalam proses 

sosialisasi safety riding ke masyarakat? 

11. Setelah pihak Polres Bulukumba menerapkan program safety riding di 

masyarakat, apakah tingkat kecelakaan di Kabupaten Bulukumba 

mengalami penurunan? 

12. Bagaimana cara pihak Polres Bulukumba memberikan penilaian sehingga 

program safety riding di masyarakat telah terlaksana dengan baik? 

 

 

Dokumentasi 
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Gambar I. Wawancara dengan Bripda Khunaefi,  

Humas Polres Bulukumba 

 

 

 
Gambar II. Wawancara dengan Aiptu Andi Herman,  

Kepala Kanit Satlantas Polres Bulukumba 
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Gambar III. Wawancara dengan Aiptu Andi Herman, 

Kepala Kanit Satlantas Polres Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. Wawancara dengan Bripda Andi Irman, 

Anggota Satlantas Polres Bulukumba 
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Gambar V. Bersama Bripda Rizky, 

Anggota Satlantas Polres Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI. Bersama Bripda Kahar, 

Anggota Satlantas Polres Bulukumba 
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RIWAYAT HIDUP 

 

                Penulis bernama Amril Ari  lahir di Bulukumba    

tanggal 26 Januari 1994.  Terlahir sebagai anak 

Pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak H. 

Amir dan Ibu Hj. Sahlan. 

                                      Riwayat pendidikan penulis dimulai di sekolah 

dasar SD Negeri 37 Palambarae tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian 

di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Kindang dan lulus 

pada tahun 2009. Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 

Bulukumba dan lulus pada tahun 2012. Setelah menempuh pendidikan menengah 

atas, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu tahun 2012 di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi dengan konsentrasi Ilmu Komunikasi. 

 

 

 


