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Keselamatan dalam berkendara memang sangat penting sekali jika kita melihat di jalan para 

pengendara sepeda motor semakin bertambah banyak. Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini 

perilaku pengendara kendaraan khususnya sepeda motor semakin memprihatinkan, para 

pengemudi masih kurang memahami marka jalan, mereka tidak lagi memperhatikan keselamatan 

dalam berkendara, baik keselamatan diri sendiri maupun orang lain, pengendaranya tidak peduli 

bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang paling tidak stabil dan rentan kecelakaan, 

apalagi mereka mengendarai dengan menyusup diantara mobil, naik trotoar dan berhenti sesuka 

hati.  

Maka dari itu Kepolisian Daerah Jawa Timur melaksanakan kampanye program Safety Riding 

(berkendara dengan aman) yang di dalamnya termasuk ketersediaan kelengkapan sepeda motor 

seperti menggunakan helm standart, menyalakan lampu siang hari, melintas di lajur sebelah kiri, 

dan bagi yang menggunakan mobil diharuskan memakai sabuk pengaman, kampanye ini 

serentak dilakukan seluruh wilayah Jawa Timur, 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kampanye program Safety Riding 

oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Bojonegoro, Sedangkan tujuan dari pelaksanaan 

Kampanye Dalam Program Safety Riding ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas yang 

dialami oleh pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor di kota Bojonegoro. 

Strategi yang digunakan dalam kegiatan kampanye program Safety Riding adalah strategy of 

publicity, menyebarkan pesan melalui proses publikasi dan bekerjasama dengan media massa 

dan juga melalui media elektronika, selain itu pihak jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort 

Bojonegoro juga melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat, baik itu 

masyarakat yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. 

Dengan adanya kampanye program Safety Riding ini berharap bahwa masyarakat Bojonegoro 

dapat mengerti dan memahami bahwa tujuan dari adanya kegiatan kampanye program Safety 

Riding adalah semata – mata untuk keselamatan bagi para pengguna jalan khususnya pengguna 

sepeda motor. 

Dan program Safety Riding ini bukan merupakan upaya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort 

Bojonegoro untuk mengada – ada ataupun mencari masalah. Akan tetapi program tersebut 

diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas bisa terus menurun dengan adanya 

penerapan program Safety Riding ini ke depan. 

 

Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti menganalisa, bagaimana pelaksanaan 

kampanye program Safety Riding, sebagai hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tujuan dari 

kegiatan kampanye program Safety Riding.  

Untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat tentang adanya program Safety Riding yaitu 

dengan menciptakan kerjasama yang baik antara pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort 

Bojonegoro dengan masyarakat, dikarenakan program ini adalah dinilai sebagai program mulia 

tentang pentingnya berkendara dengan aman, dan menekan angka kecelakaan yang terjadi di 



kota Bojonegoro, selain itu juga untuk meningkatkan rasa kedisiplinan dalam berlalu lintas 

karena dengan begitu maka ketertiban dalam berkendara akan terwujud dengan baik 

 


