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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Polisi merupakan salah satu perangkat atau alat penegak hukum di Negara 

Indonesia. Sebagaimana tertera pada UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Bab I pasal 5 (1) berbunyi bahwa “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri” (Restamadiun, 2008: slide 3). Untuk itu, 

dalam melaksanakan kewajibannya menegakkan hukum, polisi Indonesia harus 

selalu menerapkan unsur perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Terutama bagi polisi lalu lintas (Polantas) yang waktu kerjanya lebih 

banyak dihabiskan berinteraksi langsung dengan masyarakat.  

Unsur-unsur tersebut bila terlaksana dengan baik akan mencerminkan citra 

yang sesuai dengan undang-undang mengenai Polri di atas. Agar dapat 

mewujudkan citra tersebut maka, diperlukan tujuan atau visi misi yang tepat. 

Tujuan ini merupakan tanggung jawab dari divisi hubungan masyarakat (humas) 

Polri guna membangun citra bahwa polisi adalah teman masyarakat, bukan 

perangkat untuk menakuti masyarakat. Pernyataan ini didukung dengan visi divisi 

humas mabes Polri halaman 8 tahun 2011 yang menyatakan, terwujudnya Postur 
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Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna 

membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat (DivHumas 

Polri, 2010: 8). Agar visi tersebut tercapai maka, diperlukan sebuah misi atau 

tahapan kerja yang merupakan sebuah proses pencitraan. 

Proses pencitraan dapat mendukung terwujudnya salah satu visi Hunas 

Polri di atas yaitu membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi. Hal ini 

dikarenakan citra sendiri berarti cermin atau gambaran mengenai perusahaan yang 

dimiliki oleh seseorang atau badan lain (seperti dijelaskan oleh Katz, 1994) bahwa 

citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, 

suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra. Setiap 

perusahaan mempunyai citra sebanyak sejumlah orang yang memandangnya 

(Soleh Soemirat, 2008:113). Oleh karenanya untuk membentuk citra sesuai 

dengan yang dicita-citakan Polri yaitu menjadi pelindung dan pengayom maka, 

perlu sebuah proses atau cara mencapainya. 

Badan kepolisian dapat membentuk citranya melalui berbagai cara, 

diantaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemberian contoh sikap 

disiplin di masyarakat dan melalui penyampaian informasi mengenai peraturan 

perundangan-undangan atau kebijakan yang berlaku bagi masyarakat untuk 

menciptakan keamanan. Bagaimana kepolisian itu membentuk citra melalui 

penyampaian informasi kepada masyarakat inilah yang akan diangkat sebagai 

bahan penelitian. Sebab informasi publik telah memiliki undang-undang tersendiri 

yang mengaturnya bahwa setiap badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara wajib menyediakan dan memberikan semua informasi 
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kepada khalayaknya mengenai hal-hal berhubungan dengan peraturan dan 

kebijakan tanpa menyertakan informasi rahasia. 

Apabila di satu sisi telah ada penelitian yang dilakukan oleh Drs. Budi 

Suprapto, M.Si tentang kesadaran masyarakat terhadap hak kebebasan 

memperoleh informasi publik pada Maret 2008.  Maka, dalam penelitian ini selain 

utamanya mengkaji tentang proses pencitraan yang dilakukan kepolisian juga 

akan memilah langsung proses pencitraan yang termasuk dalam penyampaian 

informasi publik bagi masyarakat. Tentunya itu tak terlepas dalam proses 

pencitraan yang dilakukan institusi kepolisian (pencapaian cita-cita yang 

diinginkan).  

Penjelasan mengenai kewajiban menyediakan dan memberi informasi 

publik tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tepatnya pada pasal 1 (2), berbunyi 

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik” (Anonim, 2008: 1). Untuk itu mengangkat 

tema tentang pencitraan melalui informasi publik dirasa perlu dan menarik. 

Hal itulah yang membuat informasi publik patut dikaji karena hak 

kebebasan memperolehnya wajib diberikan oleh setiap badan publik, salah 

satunya kepolisian. Selain itu, dalam era globalisasi saat ini informasi menjadi 

kebutuhan penting  bagi manusia. Sehingga ini merupakan sebuah keefektifan 
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untuk melakukan pencitraan melalui informasi publik karena setiap individu 

membutuhkannya. 

Berkaitan dengan badan kepolisian sebagai badan publik yang telah 

melaksanakan kewajibannya dan memanfaatkan penyampaian infromasi publik 

untuk membentuk suatu citra yang sesuai dengan cita-cita Polri. Maka, 

terwujudnya cita-cita Polri tersebut merupakan kewajiban bagi kepolisian di 

seluruh wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya polisi kota Batu. Polisi Kota 

Batu atau Polres (Polisi Resort) Batu dalam mewujudkan cita-cita Polri tersebut 

tentunya juga melakukan proses pencitraan. Akan tetapi, proses pencitraan 

bagaimanakah yang termasuk pencitraan melalui penyampaian informasi kepada 

publik inilah yang akan diteliti. 

Informasi yang diberikan polisi kepada publiknya merupakan bentuk 

wawasan seputar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Tetapi, yang akan dibahas dalam penelitian ini bukanlah informasi itu sendiri 

melainkan bagaimana cara penyampaian informasi publik tersebut tanpa 

mengesampingkan bentuk-bentuk infromasi publik. Sebab gagasan mengenai 

proses pencitraan yang dilakukan melalui informasi publik itulah penelitian yang 

akan dikaji. Ini ditujukan untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh 

polisi Kota Batu dalam menciptakan sebuah kesan citra polisi sebagai pengayom 

dan pelindung bagi masyarakat.    

Dalam gagasan penelitian ini menurut peneliti hal tersebut telah 

ditunjukkan selama kurun waktu satu tahun belakangan ini. Salah satu langkah 

yang dilakukan Polres Batu dengan membagikan helm berlabel SNI (Standar 
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Nasional Indonesia) pada pengendara sepeda motor yang melintas dan 

mengenakan perlengkapan berkendara lengkap. Tujuannya sesuai yang 

diungkapkan oleh Ibu Sofie  di Polres Batu (Inspektur Polisi Tk. I) adalah untuk 

menghargai pengendara disiplin tersebut serta mendorong rasa peduli mereka 

terhadap keselamatan pribadi dan orang lain. Secara tak langsung peristiwa itu 

merupakan bentuk informasi publik yang diapresiasikan melalui tindakan. Itulah 

bentuk apresiasi dari Polres Batu guna merebut kepercayaan dan partisipasi 

masyarakat sesuai dengan visi Humas Polri.  

Di samping itu, bentuk informasi publik yang dapat diberikan oleh anggota 

kepolisian adalah ketika ada sosialisasi di sekolah-sekolah, saat pembuatan SIM 

ataupun ketika di jalan raya. Pada umumnya kesempatan paling banyak untuk 

melakukan informasi publik saat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Karena hal 

tersebut dapat membuat pelanggar akan mengingat selalu informasi yang 

diberikan. Maka, cara penyampaian informasinya pun perlu diperhatikan oleh 

setiap anggota polisi termasuk guna membangun unsur pencitraan yang sesuai 

dengan cita-cita Polri. 

Oleh karenanya, menurut peneliti dengan hanya memberlakukan peraturan dan 

menindak tegas pelanggar hukum belum cukup efektif. Sebab beberapa orang 

memiliki prinsip „peraturan dibuat untuk dilanggar‟. Hingga, penting bagi polisi 

memiliki langkah tepat mencitrakan diri sebagai pelindung dan pengayom bahkan 

teman masyarakat bagi orang-orang seperti itu, yaitu salah satunya dengan sebuah 

informasi publik. Informasi publik untuk menciptakan citra tertentu tentang 

kepolisian resor Batu utamanya tidaklah mudah. Dikarenakan informasi yang 
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dipraktikkan tidak hanya dengan berupa komunikasi searah atau tindakan saja, 

tetapi sebuah proses menuju yang diinginkan.  

Sebagaimana pernyataan Schramm yang dijelaskan Morissan dalam bukunya 

Manajemen Public Relations: Konsep komunikasi Schramm membutuhkan proses 

komunikasi dua arah (two-way-process) di mana pengirim dan penerima pesan 

berkomunikasi dalam konteks kerangka acuan (frame of reference), hubungan dan 

situasi sosial masing-masing. Dengan demikian, komunikasi adalah proses timbal 

balik pertukaran tanda untuk memberitahukan, memerintahkan atau membujuk 

berdasarkan makna dan kondisi bersama melalui hubungan komunikator dan 

konteks sosial (Morissan, 2008: 43). 

“Proses Pencitraan Polres Batu melalui Informasi Publik”  penting untuk 

diteliti, karena hasil penelitiannya diharapkan bermanfaat bagi kepolisian resor 

kota Batu untuk mengetahui ketercapaian proses pencitraan yang mereka terapkan 

untuk membangun persepsi badan hukum dan anggotanya sebagai pengayom dan 

pelindung masyarakat. Juga proses pencitraan seperti apa yang sudah mereka 

lakukan dengan pemberian informasi kepada publik sebagai langkah mendapat 

kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat kota Batu. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepolisian-kepolisian wilayah lainnya 

dalam merencanakan program kerja yang baik demi kepentingan bersama. Serta 

penelitian ini diharapkan memberi kontribusi secara teoritik dalam melakukan 

pengujian terhadap teori yang digunakan. Dengan demikian, kata-kata kunci 

penilitan ini adalah proses pencitraan dan informasi publik yang dilakukan Polres 

kota Batu. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada ulasan latar belakang di atas bahwa proses pencitraan  

Polres Batu dilakukan dengan beberapa upaya yang didasarkan pada informasi 

publik (khalayak). Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana proses pencitraan Polres Batu melalui informasi publik?” 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui latar belakang di atas jadi, tujuan penelitian ini ialah : 

“Untuk mengetahui proses pencitraan Polres Batu melalui informasi publik.” 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun faedah dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut : 

1. Akademik 

a. Agar dapat memberi sumbangan bagi ilmu komunikasi khususnya 

Public Relation (PR) mengenai upaya-upaya atau proses pencitraan 

suatu lembaga, perusahaan, instansi maupun perorangan. 

b. Sebagai literatur penunjang bagi civitas akademik  atau peneliti lain 

dalam penelitian-penelitian sejenis mengenai proses pencitraan yang 

berupa gambaran, data, dan referensi. Sehingga dapat semakin 

memajukan dunia PR sesuai fungsi dan perannya. 

2. Praktis 
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a. Bagi Polres Batu hasil penelitian ini merupakan wacana mandiri 

mengenai penerapan proses pencitraan yang telah dilakukan. Selain 

itu, sebagai bahan informasi Polres Batu untuk melihat ulang proses 

pencitraan yang telah mereka laksanakan untuk pemenuhan pencapaian 

tujuan penegakan hukum.  

b. Bagi praktisi humas penelitian ini diharapkan menambah khasanah dan 

wawasan baru mengenai  proses pencitraan positif suatu lembaga. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar dalam 

melakukan penelitian tentang proses pencitraan yang dilakukan suatu 

lembaga. 

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman konsep yang akan diteliti maka, 

dirumuskan sebuah operasionalisasi konsep. Yang mengarah pada definisi 

terfokus dari tema yang diangkat dalam penelitian ini sehingga diperoleh ruang 

lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pencitraan yang diharapkan 

Proses pencitraan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah 

peristiwa di mana seorang anggota polisi yang sedang bertugas di 

lapangan melakukan pencitraan mengenai badan hukumnya yang ia 

lakkukan secara tidak disadari. Sehingga penelitian ini bukanlah sebuah 

strategi pencitraan yang diawali dari kesadaran dari pelakunya untuk 
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melakukan pencitraan sesuai rencana. Melainkan sebuah kewajiban dari 

badan publik untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

 

2. Informasi Publik 

Cakupan informasi publik dalam  penelitian ini berupa informasi yang 

berupa informasi tentang penyelenggaraan perundang-undangan guna 

berlangsungnya ketertiban dan keamanan Kota Batu. Selain itu, juga dapat 

mencakup hal sehubungan dengan badan publik terkait kegiatan dan 

kinerjanya. Informasi publik yang kiranya disampaikan oleh anggota polisi 

dengan bahasa yang mudah dipahami dan ringan sesuai dengan pasal 10 

ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP). 

 

 

 

 

 

 


