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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan lalu lintas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

transportasi darat. Namun keselamatan lalu lintas bukan hanya semata-mata 

masalah dalam hal transportasi melainkan juga merupakan masalah sosial 

kemasyarakatan dalam lingkup global. Hal ini ditunjukan dengan kepedulian 

WHO (World Health Organization) terhadap keselamatan lalu lintas dengan 

merancang “Road Safety is No Accident” pada Hari Kesehatan Dunia tahun 2004. 

Kepedulian tersebut didasari oleh data korban kecelakaan lalu lintas di dunia 

setiap tahun mencapai 1.2 juta korban meninggal dan lebih dari 30 juta korban 

luka/cacat (2.739 meninggal dan 63.013 luka per hari). 85% dari korban yang 

meninggal dunia akibat kecelakaan ini terjadi di negara-negara berkembang, yang 

jumlah kendaraannya hanya 32% dari jumlah kendaraan yang yang ada di dunia
1
. 

Sedangkan menurut PBB, diperkirakan di seluruh dunia ada sekitar 140.000 orang 

mengalami kecelakaan setap harinya. Lebih dari 3.000 orang meninggal akibat 

kecelakaan di jalan sekitar 15.000 orang mengalami kecacatan seumur hidup
2
.  

Indonesia termasuk negara berkembang, yang mana penduduknya 

memiliki mobilitas yang tinggi. Setiap harinya penduduk Indonesia memiliki 

aktifitas yang beragam dan sebagian besar dari keseluruhan masyarakat tersebut 

menggunakan kendaraan bermotor.Sehingga seringkali juga terjadi berbagai jenis 

                                                           
1
Laporan pelaksanaan RSPA Satlantas Polres Malang Kota, 2012. 

2
AriantiDyah, FKM UI, 2009 



2 
 

kasus kecelakaan yang diakibatkan karena pelanggaran peraturan lalu lintas dan 

kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan di jalan raya. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai Negara berkembang juga 

menuntut pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya.Pembangunan 

jalanraya di Indonesia dilihat dari kuantitas dan kualitas jalan juga semakin 

meningkat. Jalan penghubung antar kota dan jalanan dalam perkotaan semakin 

banyak yang sudah menggunakan aspal halus sehingga hambatan jalan semakin 

berkurang, hal ini menyebabkan rata-rata kecepatan di jalan raya menjadi semakin 

tinggi. Jika kecepatan berkendara semakin tinggi, maka semakin tinggi pula resiko 

kecelakaan lalu lintas. 

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas, salah 

satu faktor pendorong peningkatan jumlah kecelakaan bisa disebabkan karena 

pengaruh perkembangan teknologi. Teknologi industri, manufaktur, otomototif 

yang semakin pesat pada beberapa dekade ini, mendorong produsen otomotif 

untuk meningkatkan  kapasitas mesinnya, bisa diamati pada dekade tahun 1970-

an,sepeda motor yang banyak beredar di Indonesia berkapasitas kecil sekitar 60cc 

sampai 90cc, jika dapat dibandingkan dengan tren sepeda motor masa sekarang, 

kapasitas mesin sepeda motor berkisarantara 125-150cc, sehingga kecepatan rata-

rata maupun kecepatan maksimal kendaraan juga semakin meningkat. Tingginya 

kecepatan maksimal pada kendaraan jika tidak diikuti dengan tingginya kesadaran 

keselamatan berkendara juga akan meningkatkan resiko kecelakaan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam telekomunikasi seperti 

teknologi telepon seluler juga memunculkan masalah baru,dapat dilihat banyak 
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pengendara kendaraan bermotor berani menelepon bahkan ber-sms sambil 

berkendara.Hal itu akan sangat mengurangi konsentrasi dan koordinasi saat 

berkendara, padahal berkendara di jalan raya membutuhkan konsentrasi penuh, 

hal-hal seperti inilah yang menambah  resiko kecelakaan berkendara di jalan raya. 

 Faktor kelalaian manusia juga sering mengakibatkan kecelakaan lalu 

lintas, misalnya seperti tidak menggunakan helm SNI, helm tidak di klik saat 

berpergian, tidak mempedulikan rambu-rambu lalu lintas, serta yang paling sering 

terjadi yakni kebut-kebutan di jalan raya. Sebenarnya dapat kita bayangkan ketika 

suatu kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi maka kita sulit untuk mengontrol 

kendaraan tersebut. Belum lagi jika pengendara tidak menggunakan helm, maka 

kemungkinan fatalitas korban (meninggal dunia) saat terjadi kecelakaan sangatlah 

tinggi. 

Sebagai kota terbesar kedua di Provinsi JawaTimur, Kota Malang 

memiliki populasi penduduk yang cukup banyak, sehingga jumlah kendaraan 

bermotor yang beraktivitas di jalanan Kota Malang juga sangat banyak jumlahnya. 

Sesuai dengan data kepolisian Satlantas Polres Kota Malang tingkat kecelakaan 

pada tahun 2009-2011 cukup memprihatinkan. Data kecelakaan tiga tahun 

terakhir  yang ada di Kota Malang di tunjukan tabel di bawah ini
3
.  
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Tahun Jumlah 

kejadian 

Korban 

meninggal 

Korban 

luka berat 

Korban luka 

ringan 

Kerugian 

materiil 

2009 259 84 25 305 Rp.139.135.000 

2010 198 76 40 177 Rp.119.800.000 

2011 323 99 28 363 Rp.197.350.000 

Tabel 1. Data Kejadian dan Korban Laka Kota Malang 2009-2011 

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan karena kecelakaan lalu lintas, maka 

sebagai pelaksanaan perlindungan bagi masyarakat, Kepolisian Republik 

Indonesia melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir angka kecelakaan 

lalu-lintas. Langkah-langkah yang dapat ditempuh kepolisian antara lain tindakan 

preemtif, preventif, dan represif. Pihak kepolisisan yang bekerja sama dengan 

berbagai pihak mengadakan berbagai pencegahan guna menanggulangi tingginya 

angka kecelakaan khususnya di Indonesia, salah satunya yaitu dengan 

mencanangkan decade of action for road safety 2011-2020 oleh mabes polri yakni 

tentang Road Safety Managementyang program khusus yakni Road Safety 

Partnership Action. 

Road Safety Partnership Actionini sendiri adalah program yang di 

laksanakan oleh Polisi Satlantas yang ada di seluruh indonesia yang berkerja sama 

dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan daerah setempat guna terciptanya 

keamanan, ketertiban dan keselamatan berkendara. Forum lintas yang terdiri dari 

Dinas Perhubungan, Pekerjaan umum, Jasa Raharja, Kesehatan dan instansi-
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instansi inilah yang ikut menjalankan program yang biasa di sebut Road Safety 

Partnership Action. 

Begitupun dengan Satlantas Polres yang ada di Kota Malang, sejak tahun 

2010 dan yang terakhir ini di laksanakan pada tahun 2012. Satlantas Polres 

Malang kota yang mendapatkan mandat dari Polda Jatim tentunya ikut 

melaksanakan program ini. Dalam penggarapannya tentunya perlu di terapkan 

Manajemen Public Relationsyang dalam hal ini diperlukan proses riset, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Proses manajeman Public 

Relationsbiasa dilakukan dalam kegiatan public relations. Grunig dan Hunt (1994) 

menyatakan bahwa kegiatan Public Relationspada dasarnya dikelompokan 

menjadi tiga bentuk kegiatan, yakni: 1. Event atau kegiatan Public Relationsyang 

terjadi dalam kerangka waktu terbatas dan jelas kapan dimulai dan berakhir yang 

ditunjukan untuk beberapa publik terpilih dengan satu tujuan. 2. Campaign, yang 

biasanya diadakan dalam waktu lebih lama. Dan yang terakhir 3. Program, yang 

terdiri dari beberapa event yang biasanya tidak jelas kapan berakhirnya. Dengan 

demikian bisa di bilang kegiatan Road Safety Partnership Actiontermasuk dalam 

kegiatan Public Relationsyang dimana dalam Road Safety Partnership Actionini 

terdapat event, campaign, dan program. 

 Guna kelancaran kegiatan Public Relationsdibutuhkan peran Government 

Public Relations. Dalam hal ini Government PublicRelationsberfungsi memantau 

secara berkala kebijakan pemerintah, membina hubungan baik dengan dengan 

pejabat pemerintah dan melakukan lobi untuk mempercepat dan mempermudah 
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suatu perizinan. (rhenald khasali hal 79)  Guna terciptanya tujuan Government 

Public Relations diperlukan peranan manajemen Public Relationsagar berjalan 

seacara efektif dan tersruktur karena manajemen publicrelationsjuga menyediakan 

pendekatan manajerial terhadap aktivitas Public Relations, sehingga secara teoritis 

dapat sangat membantu melakukan pengaturan kegiatan serta proses 

manajemenPublic Relations yang diharapkan dapat membangun suatu komunikasi 

yang efektif guna terselenggaranya program-program yang dijalankan Polres 

Malang kota. 

Jika kita dapat mengetahui bagaimana penerapan manajemen Public 

Relations dalam Road Safety Partnership Action. maka kita akan dapat 

mengidentifikasi celah-celah yang memerlukan perbaikan khususnya dilihat 

dalam bidang ilmu komunikasi, ilmu manajemen danPublic Relations. Sehingga 

diharapkan kedepannya program Road Safety Partnership Actionakan lebih efektif 

dan efisien sehingga dapat menangani tingginya angka kecelakaan khususnya di 

Kota Malang. 

Secara akademis peneliti ingin mengetahui bagaimanapenerapan 

manajemenPublic Relationsdalam Satlantas Polres Malang Kota yang studi pada 

pelaksanaan RSPA (Road Safety Partnership Action). Yang dimana peneliti 

menerapkan manajemen public relationsyang terdiri dari planning, organizing, 

actuiting, controling dalam program Road Safety Partnership ActionSatlantas 

Polres Malang Kota. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis akan menyusun satu penelitian yang berjudul: Penerapan 
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Manajemen Public RelationsSatuan Lalu Lintas  Polisi Resor Malang Kota 

(studi pada program RSPA (Road Safety Partnership Action) Tahun 2012) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan manajemen Public RelationsSatlantas Polres 

Malang Kota dalam program Road Safety Partnership ActionTahun 2012?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen Public 

Relationsdalam Program Road Safety Partnership Actionyang dilaksanakan oleh 

Satlantas Polres Malang Kota. 

Secara spesifik penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui dan menganalisa perencanaan program Road Safety 

Partnership Actionyang di laksanakan oleh Satlantas Polres Malang Kota. 

2. Mengetahui dan menganalisa pengorganisasian program Road Safety 

Partnership ActionSatlantas Polres Malang Kota 

3. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program Road Safety 

Partnership ActionSatlantas Polres Malang Kota 

4. Mengetahui dan menganalisa evaluasi program Road Safety Partnership 

ActionSatlantas Polres Malang Kota 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitianini dapat 

memberikan referensi khususnya bagi jurusan Ilmu Komunikasi yang akan 

melakukan penelitian sejenis, yang mengenai manajemen Public Relationsdi suatu 

instansi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian praktis untuk peneliti agar dapat menambah 

pengetahuan tentang manajemen Public Relationsdalam hal ini yang dilaksanakan 

oleh Satlantas Polres Malang Kota. Manfaat untuk Satlantas Polres Malang kota 

diharapkan penelitian ini dapat mengetahui secara mendalam bagaimana 

manajemen Public Relationsdalam program Road Safety Partnership Actionagar 

dapat menjadi bahan evaluasi guna program selanjutnya. 

 


