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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas mendorong pemerintah untuk 

mengeluarkan aturan baru. Seperti yang dipaparkan oleh Kusmagi dalam selamat 

berkendara di jalan raya bahwa terdapat sepuluh kecelakaan lalu lintas setiap satu jam. 

Dimana setiap sepuluh menit terdapat satu orang cedera ringan, tiap lima belas menit 

terdapat satu orang luka parah dan satu orang meninggal dunia setiap tiga puluh menit.  

Selain itu pernyataan Kusmagi tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari situs 

resmi milik SATLANTAS POLRES MALANG, pada tahun 2011 kecelakaan terjadi 

sebanyak 119 kasus. Sedangkan, data yang diperoleh hingga Bulan Oktober Tahun 2012 

terjadi peningkatan sampai 248 kecelakaan lalu lintas  

Adanya permasalahan tersebut mendorong Instansi kepolisian untuk terus 

mengadakan program nasional, yang kemudian dikenal dengan istilah safety riding. Safety 

riding merupakan salah satu bentuk produk sosial marketing dengan konsep dasar edukasi 

untuk berkendaraan secara aman. Adapun tujuan dari safety riding ini adalah untuk 

membangun kebiasaan berkendaraan secara aman dan mengurangi angka kecelakaan 

lalu lintas. 

Demi mencapai tujuan tersebut, safety riding kemudian dikampanyekan oleh pihak 

Satlantas. Kampanye sendiri secara konseptual memiliki artian sebagai aktivitas 

berkomunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya 

mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. Konsep itulah yang kemudian 
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diperjelas oleh beberapa ahli dalam kampanye komunikasi.  Menurut Rogers dan Storey 

kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara 

berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, Pfau dan Parrot menjelaskan 

bahwa kampanye adalah “suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan”.  Selanjutnya, Leslie B. Snyder 

mengungkapkan bahwa kampanye komunikasi adalah “tindakan komunikasi yang 

terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna 

mencapai tujuan”.1  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, apapun tujuan dari pelaksanaan suatu 

kampanye, maka upaya kampanye tersebut selalu terkait dengan aspek pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), perilaku (behavioral).  

Pada tahap pertama kegiatan kampanye dilakukan untuk membuat target 

khalayak dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta paham akan munculnya program safety 

riding. Tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap atau afektif. Sasarannya adalah 

untuk mendapatkan simpati, rasa suka, kepedulian serta keberpihakan khalayak mengenai 

suatu isu atau program. Sementara pada tahapan akhir kegiatan kampanye ditujukan 

untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki 

adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh target sasaran kampanye. 

                                                           
1
 Venus, Antar. 2009. Manajemen Kampanye; Paduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektikan Kampanye 

Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. hal.08. 
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Untuk menyentuh ketiga aspek tersebut diperlukan strategi komunikasi yang tepat 

untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Komunikasi atas kebijakan tersebut bisa 

dilakukan dengan cara komunikasi interpersonal, diskusi, penggunaan media lini bawah 

hingga media massa.  

Kampanye yang memiliki target sasaran yang lebih luas biasanya penyampaian 

pesan dilakukan dengan bantuan media. Misalnya, dengan menggunakan media massa 

yang bisa dilakukan melalui on-line media, on-air media dan juga print media. Jika 

kampanye yang dimaksud hanya untuk ranah lokal media yang dapat digunakan adalah 

koran harian lokal dan radio lokal. Selain media massa, penggunaan media luar ruang 

seperti poster maupun banner serta papan reklame sering kali digunakan sebagai media 

penyampaian pesan dalam suatu kampanye.  

Tentunya strategi pemilihan media ini masih terikat dengan konteks waktu. 

Walaupun banner dianggap sebagai media yang tepat untuk menyentuh target sasarannya 

yakni pengendara, namun dari segi efektifitas pesan yang disampaikan masih 

dipertanyakan. Apakah pesan dapat tersampaikan dengan baik atau tidak, mengingat 

salah satu kelemahan dari media ini yaitu merupakan media sepintas lalu. Sementara itu, 

pemasangan banner juga dapat mempengaruhi perhatian pembacanya dalam menangkap 

maksud isi pesan dari media tersebut.  

Adapun yang menjadi target sasaran dalam kampanye ini adalah pengendara 

kendaraan roda dua. Untuk mengubah perilaku pengendara, pihak kepolisian kemudian 

merangkul semua kalangan khususnya klub-klub motor untuk dapat mendukung 

keberadaan program tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya fenomena-fenomena yang 
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terjadi di masyarakat, seperti halnya konvoi klub motor yang bersifat arogan hingga 

berujung pada kecelakaan lalu lintas.  

Salah satu kasus yang terjadi di beberapa daerah misalnya, arogansi klub motor 

saat konvoi beberapa kali telah terjadi. Seperti yang dilansir melalui media online 

Antaranews.com, saat itu mobil gubernur dihentikan oleh komunitas "moge" yang sedang 

konvoi, mereka juga bertindak tidak sopan dengan mengepalkan tangan ke arah 

gubernur.2 Tidak hanya “moge” sifat arogansi saat konvoi juga pernah dilakukan oleh klub 

motor lain. Hal ini sesuai dengan surat pembaca di Kompas.com bahwa saat itu klub motor 

yang konvoi menghadang pengguna jalan lain hingga akhirnya berujung pada 

kecelakaan.3 

Kasus lain yang terkait dengan keberadaan klub motor adalah kejadian 

kecelakaan lalu lintas saat  konvoi berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan berita kematian 

Sophan Sophian yang saat itu sedang touring “moge”. Sedangkan kecelakaan yang 

berakibat kematian juga dialami oleh Andre Mamuaya saat dirinya sedang touring ducati 

bersama dengan teman-temannya. Adapun kematian Andre ini disebabkan karena human 

error yakni menyalip mobil melalui lajur sebelah kiri dan menabrak bagian kiri mobil.4 

Berbagai kasus tersebut, kemudian mendorong kepolisian untuk melakukan 

binaan kepada klub-klub motor yang terbentuk di masyarakat. Adapun pembinaan yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah menyampaikan tentang tata cara tertib 

berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan fatalitas yang dimulai dengan standart 

                                                           
2
 http://www.antaranews.com/berita/255816/moge-jangan-arogan-kasihan-motor-kecil 

3
 http://autos.dir.groups.yahoo.com/group/cbrclub_indonesia/message/3350 

4
 http://www.republika.co.id/berita/olahraga/basket/12/08/21/m93hy1-andre-mamuaya-

meninggal-karena-kecelakaan-motor 
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keamanan dan kenyamanan motor, menggunakan helm SNI serta mematuhi rambu-rambu 

lalu lintas.5 Selain itu, klub motor juga dilibatkan dalam kegiatan kampanye safety riding.  

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menyoroti “opini 

pengendara mengenai pesan kampanye safety riding melalui media luar ruang”. 

Mengingat bahwa pesan yang ditangkap melalui media tersebut hanya sekejap, apalagi 

komunitas tersebut merupakan salah satu binaan kepolisian yang dianggap lebih mengerti 

tentang keberadaan pesan kampanye safety riding tersebut.  

Penelitian mengenai safety riding sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Ira 

Widya Ariani yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kampanye dalam 

program safety riding. dengan hasil penelitian humas dalam satlantas kepolisian resort 

Bojonegoro adalah humas sebagai sebagai metode komunikasi, yaitu mengefektifkan dan 

mengefisiensikan upaya-upaya pencapaian tujuan lembaga kepolisian resort Bojonegoro. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih menekankan opini pada 

target sasarannya bukan pada penyelenggara kampanyenya. Jadi peneliti melihat 

bagaimana hasil interpretasi pengendara yang didapat dari media luar ruang sebagai 

media kampanye. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana opini pengendara mengenai 

pesan kampanye safety riding melalui media luar ruang”. 

 

                                                           
5
 http://www.jasaraharja.co.id/jr-ntb-polisi-gandeng-club-motor-pelopor-tertib-

berlalulintas,153378.html 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas peneliti ingin mengetahui opini 

pengendara mengenai pesan kampanye safety riding melalui media luar 

ruang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui perhatian pengendara atas informasi safety riding 

(keselamatan berkendara) yang berasal dari media luar ruang. 

b. Mengetahui opini pengendara mengenai penggunaan media luar ruang 

sebagai media kampanye safety riding. 

c. Mengetahui interpretasi pengendara mengenai pesan safety riding yang 

berasal dari media luar ruang. 

d. Mendeskripsikan opini pengendara mengenai pesan safety riding 

melalui media luar ruang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan teori yang 

berhubungan dengan opini suatu khalayak atau target sasaran atas suatu 

pesan yang disampaikan melaui media. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat membantu peneliti, civitas akademik, maupun pihak-pihak yang memiliki 
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fokus yang sama dalam mengembangkan dan menyempurnakan hasil temuan 

ini lebih lanjut. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas 

kampanye yang telah dilakukan guna pencapaian tujuan dari program 

safety riding. 

b. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan wawasan tentang opini suatu 

khalayak mengenai suatu pesan melalui media luar ruang. 


