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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan 

oleh penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi 

komunikasi yang baik dari proses komunikasi (terutama komunikasi media 

massa) bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif. Sedangkan 

untuk menilai proses komunikasi dapat ditelaah dengan menggunakan model-

model komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan 

komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications 

management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya 

secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) 

bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Strategi 

komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu: Secara makro (planned multi-media 

strategy) dan Secara mikro (single communication medium strategy). Kedua 

aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu: menyebarluaskan pesan 

komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis 

kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal menurut Uchjana 

Effendy (1981:67). Misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk 

kebudayaan lain yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik 
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kebudayaan sendiri   sangat   tergantung   bagaimana   strategi   mengemas 

  informasi     itu dalam dikomunikasikannya. 

Strategi komunikasi dalam bidang pemerintahan menurut 

Muhammad (2005: 86) memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, 

fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum yang dijelaskan sebagai 

berikut: a) Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi 

utamanya, memberikan pelayanan (service) langsung kepada masyarakat. b) 

Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang 

menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi 

pokoknya adalah development function/fungsi pembangunan dan adaptive 

function/fungsi adaptasi. c) Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan 

rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan umum (regulasi), temasuk di dalamnya menciptakan dan 

memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi 

pengaturan (regulation function). 

Polisi sebagai institusi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai 

pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dan penegak hukum sekaligus, 

keberadaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu keamanan dan 

jaminan rasa aman kepada masyarakat. Dengan adanya keamanan dan rasa 

aman warga masyarakat dapat mendukung produktivitas dan mensejahterakan 

masyarakat. Salah satu Polres yang terdapat di Propinsi Jawa Timur yaitu 

Polres Kabupaten Tuban, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 



3 

 

yang mencakup diseluruh wilayah Kabupaten Tuban. Salah satu bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh Polres Kabupaten Tuban yaitu dengan 

memberikan pelayanan dalam penerbitan surat izin mengemudi. 

Polres Kabupaten Tuban selalu berupaya untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, dimana bentuk riil yang diterapkan yaitu 

dengan memberikan pelayanan dengan mengedepankan prinsip 5S, yaitu 

meliputi senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Selain itu bentuk pelayanan 

nyata yang diberikan oleh Polres Kabupaten Tuban dalam memberikan 

pelayanan dalam penerbitan surat izin mengemudi yaitu adanya layanan 

pemandu bagi orang mengalami kesulitan dalam proses kepengurusan SIM, 

utuk masyarakat dengan mata minus atau membawa anak kecil/balita 

menjadikan prioritas  utama. Polres juga menyediakan fasilitas perpustakaan 

bagi masyarakat sehingga mendapatkan informasi secara benar terkait dengan 

pentingnya tertib berlalu lintas. Fasilitas yang lain diberikan dalam 

mendukung pelayanan yang diberikan yaitu dengan menyediakan ruangan 

cukup luas, nyaman dan ber AC serta adanya pelayanan yang dibuka sampai 

siang. 

Polres Kabupaten Tuban memberikan pelayanan dalam penerbitan 

surat izin mengemudi juga melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat 

sebagai upaya untuk memberikan informasi terkait dengan bentuk-bentuk 

pelayanan yang diberikan. Bentuk komunikasi yang telah dilakukan yaitu 

dengan mengiklankan lewat radio, menggunakan pamlet, baliho, brosur, 

selebaran serta memberikan penyuluhan disekolah yang dijadwalkan untuk 
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setiap hari senin untuk sekolah umum dan di MAN untuk setiap hari Jumat. 

Polres juga memberikan tugas kepada Babinkamtimas (Badan Pembinaan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) ke polsek-polsek untuk 

menginformasikan ke masyarakat terkait dengan pentingnya kepengurusan 

SIM dan etika dalam berlalu lintas. Mobil pelayanan SIM juga dikerahkan 

untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terdapat dipedesaan. Berbagai 

langkah atau upaya dari Polres Kabupaten Tuban merupakan terobosan satu-

satunya untuk Polres se Jawa Timur dengan menggunakan bimbingan terlebih 

dahulu sebelum test SIM. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ Upaya Komunikasi Kepolisian Dalam 

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kepada Masyarakat (Studi 

Pada Polres Kabupaten Tuban Melalui Layanan Penerbitan Surat Izin 

Mengemudi Di Satuan Lalu Lintas )” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian bagaimanakah upaya komunikasi kepolisian dalam pelayanan 

penerbitan surat izin mengemudi kepada masyarakat (Studi Pada Polres 

Kabupaten Tuban melalui layanan penerbitan surat izin mengemudi di Satuan 

Lalu Lintas )? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui upaya komunikasi kepolisian dalam pelayanan penerbitan 

surat izin mengemudi kepada masyarakat (Studi Pada Polres Kabupaten Tuban 

melalui layanan penerbitan surat izin mengemudi di Satuan Lalu Lintas ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai upaya 

komunikasi kepolisian dalam pelayanan. 

1.4.2 Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membangun ilmu 

pengetahuan dalam bidang komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang khususnya tentang kajian 

upaya komunikasi kepolisian dalam pelayanan dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan dalam penelitian–penelitian 

selanjutnya yang memiliki kaitan dengan tema yang sama. 

 

 


