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ABSTRAK 

 Penelitian ini mengkaji tentang pencitraan masyarakat terhadap polisi 
lalu lintas di Surabaya Barat. Citra merupakan kesan atau persepsi yang dimiliki 
oleh setiap individu terhadap kelompok sosial atau organisasi. Organisasi yang 
dimaksud adalah lembaga kepolisian. Polisi lalu lintas memiliki peranan penting 
dalam melaksanakan setiap tugasnya meliputi personality, reputation, value, dan 
corporate identity dalam proses penegakan hukum. Memiliki rasa profesionalisme 
dapat memberikan dampak positif bagi nama kepolisian. Ketika polisi lalu lintas 
tidak profesional dalam penegakan hukum akan membentuk citra yang negatif. 

 Permasalahan mengenai citra polisi dimata masyarakat, diharapkan 
masyarakat dapat memberikan respon akan persepsi, penilaian, dan kepercayaan 
terhadap citra polisi lalu lintas di Surabaya Barat. Dalam mengkaji penelitian ini, 
peneliti menggunakan teori Blumer sebagai dasar tindakan polisi (konsep diri) dan 
teori citra oleh Shirley Harrison sebagai pendukung citra polisi. Dalam 
menganalisis penelitian ini, kedua teori tersebut digabungkan supaya dapat 
menghasilkan data berupa narasi citra polisi yang positif atau negatif.  

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa citra polisi di mata 
masyarakat adalah positif. Penilaian ini didasarkan atas perbedaannya tindakan 
atau perilaku polisi yang dulu dengan polisi yang sekarang. Polisi yang dulu 
mencerminkan sikap yang keras, galak, mudah disuap, dan tidak menegakkan 
hukum. Perbedaan ini karena adanya perubahan sistem birokrasi kepolisian dari 
militer ke pegawai negeri sipil bersenjata. Profesionalisme seorang polisi dapat 
menimbulkan penilaian positif bagi citra polisi lalu lintas. Dengan begitu, rasa 
kepercayaan masyarakat terhadap polisi lalu lintas akan terjalin dengan baik. 

 

Kata kunci: Personality, Reputation, Value, citra, profesionalisme, citra polisi. 



 

ABSTRACT 

 
This research reviews the public image of the traffic police in West 

Surabaya. The self-image is an impression or perception of every individual to a 
social group or organization. The organization is meant the police institution. The 
traffic police have an important role in implementing any duties include 
personality, reputation, value, and corporate identity in the process of law 
enforcement. Having a sense of professionalism can provide a positive impact to 
the name of the police. When the traffic police is not professional in law 
enforcement, it will forming a negative image.  

Problems concerning image of the police in the eyes of the public are 
expected to provide a response would be the perception, judgment, and trust in 
the image of the traffic police in West Surabaya. In reviewing this research, 
researchers used Blumer's theory as the basis of the police actions (self-concept) 
and the theory of image by Shirley Harrison to supporting theory of the police 
image. In analyzing this research, both theories are combined in order to 
generating data in the form of a narrative image of the police which positive or 
negative.  

The results of this research revealed that image of the police in the sight of 
the public is positive. This assessment is based on differences in the actions or 
behavior of police in the past and present. Police which first reflected an attitude 
that hard, fierce, venal, and did not enforce the law. This difference is due to the 
change of the bureaucratic system of the police from military to civil servants 
armed. The professionalism of a police officer may inflict a positive assessment to 
the image of traffic police. That way, a sense of public trust in image of the traffic 
police will be established. 
 
 
Keywords: Personality, Reputation, Value, image, professionalism, image of the 
police. 
 

Penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk mengkaji bagaimana 

citra polisi lalu lintas di surabaya barat oleh masyarakat. Di penelitian ini 

membantu menjelaskan berbagai macam dinamika citra polisi oleh masyarakat 

sebagai upaya pembentuk citra diri yang dapat dipaparkan melalui kajian teoritis, 

lebih tepatnya dalam interaksionisme simbolik. Diharapkan pula bagi pembaca, 

yakni berupa kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lebih peka melihat situasi 

ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik kepolisian mereka 

abaikan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka (oknum). Di sisi lain 



masyarakat sebagai korban merasa diuntungkan karena mereka diberikan pilihan 

atau lebih tepatnya solusi yang lebih mudah (suap/membayar) dibandingkan harus 

mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku yang dianggap berat dan membuang 

waktu. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, hal-hal yang seperti ini dapat 

menimbulkan opini dan akan berkembang di kalangan masyarakat sehingga 

memberikan dampak negatif bagi citra kepolisian ke depannya. Bukannya 

menjadi bahan renungan bagi sebagian oknum aparat kepolisian sehingga aturan-

aturan mengenai lalu lintas diterapkan sebagaimana mestinya sekaligus dapat 

mengubah opini dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang perilaku 

menyimpang para oknum aparat kepolisian. Tetapi, dalam realitasnya ini menjadi 

suatu hal yang bisa dikatakan menarik dan membawa keuntungan yang besar bagi 

mereka para oknum kepolisian. 

Hal tersebut akan berdampak terhadap citra lembaga kepolisian karena 

sikap dan perilaku aparatnya dalam menjalankan aturan hukum sebagaimana 

mestinya. Selain itu masyarakat sebagai subjek hukum akan mengalami 

perubahan dalam proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan 

lalu lintas yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini dapat terjadi 

pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok maupun krisis kepercayaan terhadapan 

aparat Kepolisian Republik Indonesia.  

Interaksi sosial yang terjadi antara polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk 

menempuh jalan damai merupakan pengkajian fenomena sosial secara langsung. 

Pendekatan yang mendasar untuk mempelajari secara ilmiah kehidupan dan 

tingkah laku manusia. “bergerak ke pemahaman yang lebih tepat mengenai 

bagaimana masalah seseorang harus dikemukakan, mempelajari data apa yang 

tepat, mengembangkan ide-ide mengenai jalur-jalur hubungan bagaimana yang 

signifikan dan mengembangkan konseptual seseorang dari sudut apa yang sedang 

dipelajarinya mengenai dunia kehidupan”, (Blumer 1969:40).  

Blumer banyak sekali melihat konsep-konsep kebudayaan, lembaga-

lembaga, moral, dan kepribadian. Jika dikaitkan dengan fokus pada penelitian 

ini terdapat suatu bentuk simbol-simbol yang ditunjukkan polisi lalu lintas 

terhadap pelanggar. Kemudian simbol-simbol tersebut ditafsirkan oleh 



pelanggar misalnya dengan cara menyuap ketika sedang ditilang oleh polisi 

lalu lintas. Para oknum polisi dari data yang sudah ada mengajak si pelanggar 

ke pos polisi untuk bernegoisasi. Misalnya pada kasus di riau ada seorang 

pengendara yang sedang ditilang kemudian dibawa ke pos polisi. 

(riauonline.co.id minggu 6/9/2015) 

Citra merupakan tujuan utama dan juga prestasi yang hendak dicapai oleh 

praktisi Public relations terutama dari aktivitas yang dilakukan. Citra bersifat 

abstrak dan tidak bisa dinilai langsung, namun citra ini dapat diketahui dari 

penilaian perusahaan itu baik atau buruk yang berasal dari publiknya. Jika baik 

maka citra perusahaan tersebut adalah positif dan sebaliknya. Citra merupakan 

hasil penilaian dari beberapa pendapat publik yang dilontarkan untuk perusahaan. 

Biasanya pendapat dari publik berdasar pada persepsi, pengetahuan dan nilai- 

nialai kepercayaan yang dimiliki oleh publik. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa citra merupakan kesan maupun 

persepsi yang dimiliki oleh publik terhadapa perusahaan berdasar pengetahuan 

yang didapat dengan perusahaan atau organisasi. Citra yang terbentuk berasal dari 

kumpulan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman yang didapat selama 

berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Citra mampu menghantarkan perusahaan 

untuk lebih dikenal oleh para publiknya, terlebih citra perusahaan yang positif 

mendorong perusahaan untuk maju dan mendapatkan kepercayaan dari para 

publiknya. Citra sebagai gambaran keseluruhan dari perusahaan yang membantu 

konsumen untuk dapat memilih produk yang tepat bagi produk /jasa yang tepat. 

Perusahaan dengan citra yang positif akan lebih diterima, lebih diminati dan juga 

lebih didukung oleh berbagai pihak yang menentukan keberhasilan perusahaan 

dalam meraih berbagai sasaran dan tujuan yang ditetepkan. Citra yang baik 

dimaksudkan agar organisasi dapat terus megembangkan kreativitas dan bahkan 

dapat memberi manfaat yang lebih berarti bagi orang lain. 

Harrison (Mulyana ,1995:71) dalam bukunya Public Relations: an 

introduction, Citra suatu organisasi terbentuk meliputi empat elemen: 

1. Personality 



Keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik 

sasaran (pengetahuan yang dimiliki oleh publik mengenai perusahaan), 

seperti perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai 

tanggung jawab sosial. 

2. Reputation 

Reputasi adalah persepslik mengenai tindakan-tindakan organisasi 

yang telah berlalu dan prospek organisasi di masa datang, tentunya 

dibandingkan dengan organisasi sejenis atau pesaing. Reputasi terkait 

dengan hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain (Fombrun, 1999: 

74) 

Menurut Charles J. Fombrun dalam buku Reputation: Realizing 

Value from the Corporate Image reputasi dibangun oleh empat elemen 

antara lain: 

a. Kredibilitas 

Organisasi diharapkan memiliki kredibilitas dalam tiga hal yaitu: 

Organisasi memperlihatkan profitabilitas, dapat mempertahankan 

stabilitas dan adanya prospek pertumbuhan yang baik. 

b. Reliabilitas  

Ini adalah harapan dari para pelanggan dalam hal ini mahasiswa, 

organisasi diharapkan dapat selalu menjaga mutu produk atau jasa dan 

menjamin terlaksananya pelayanan prima yang diterima mahasiswa 

c. Trusworthiness 

Ini adalah harapan para karyawan. Organisasi diharapkan dapat 

dipercaya, organisasi dapat memberdayakan karyawan dengan optimal 

dan organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki dan kebanggaan bagi 

karyawan 

d. Responsibility 

Ini adalah harapan dari para komunitas. Seberapa banyak atau 

berarti organisasi membantu pengembangan masyarakat sekitar, 

seberapa peduli organisasi terhadap masyarakat dan menjadi organisasi 

yang ramah lingkungan. 



3. Value 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, 

karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan 

pelanggan. 

4. Corporate Identity 

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan public 

sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. 

Di dalam sebuah citra tentu ada sikap profesional, Richard Hall 

(1968), Ia menggunakannya untuk mengukur cara pandang para 

profesional terhadap profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku 

mereka. Hall beransumsi bahwa ada hubungan timbal balik antara sikap 

dan perilaku, yaitu perilaku profesinalisme merupakan refleksi dari 

sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya. 

Pada umumnya ada 5 hal yang menurut para sosiolog tercakup oleh 

profesionalisme, yang disarankan sebagai struktur sikap yang diperlukan 

bagi setiap jenis profesional: 

1. Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional 

sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi-

aspirasi profesional bukanlah diperuntungkan bagi seorang majikan 

atau status lokal dari masyarakat setempat; kesetiannya adalah para 

bidang tugas. 

2. Profesional melayani masyarakat. Tujuannya, melayani masyarakat 

dengan baik. Ia altruistik, mengutamakan kepentingan umum. 

3. Profesional memeliki kepedulian atau rasa terpanggil dalam 

bidangnya. Komitmen itu memperteguh dan melengkapi tanggung 

jawabnya dalam melayani masyarakatnya. Ia melaksanakan 

profesinya karena merasa komitmennya yang mendalam; dan ini 

menopangnya selama periode-periode latihan dalam penekanan 

secara berulang-ulang. 



4. Profesional memiliki rasa otonomi. Profesional membuat 

keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan 

pekerjaannya di dalam kendala-kendala fungsional tertentu. 

5. Profesional mengatur dirinya sendiri (self-regulation). Ia 

mengontrol perilakunya sendiri. Dalam hal kerumitan tugas dan 

persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan sepekerjaannya yang 

mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian. 

Kelima kategori di atas tampak tidak bebas, artinya saling 

melengkapi. Pendek kata, profesional melakukan pekerjaannya demi 

kepentingan umum dalam melayani masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pencitraan 

masyarakat terhadap polisi lalu lintas. Pencitraan  yang terjadi tersebut dilihat 

melalui perspektif teori interaksionisme simbolik dari Blumer. Pertanyaan dalam 

studi ini dapat dipahami dan ditemukan melalui paradigma definisi sosial. 

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini dimulai dari bentuk interaksi antara polisi lalu lintas dengan pelanggar saat 

terjadi penilangan, bagaimana proses penyelesaian penilangan yang dilakukan 

polisi dan pelanggar, apa saja yang menjadi aspek pendukung kesempatan 

penyuapan tersebut, dan bagaimana pola interaksi yang terbentuk anatara polisi 

dan pelanggar dalam konteks interaksionisme simbolik. 

Dalam paradigma definisi sosial menekankan bahwa realitas sosial bersifat 

subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang 

melakukan suatu tndakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian 

dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha 

untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif.  

Subyek dalam penelitian ini adalah  masyarakat. Dalam penelitian ini, 

peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana pencitraan masyarakat terhadap 

polisi lalu lintas. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang 

ada di balik setiap tindakan manusia sebagai hasil interaksinya dengan 

masyarakat. Pemilihan tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan dalam 



penelitian ini, yaitu pencitraan masyarakat terhadap polisi lalu lintas di Tandes 

Surabaya Barat. 

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan 

tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, 

pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi 

pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum  dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu 

lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena 

dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung 

produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat 

menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan 

lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan 

bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan 

dengan bahasan Polri di masa depan.  

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-

kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, 

STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh 

Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan 

Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana 

kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai 

dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan: ”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam 

hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu: “urusan pemerintah di bidang 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan 

hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu 

lintas”. 

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah 

perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi 

agenda reformasi kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan 



citra kepolisian adalah cerminan kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak 

masyarakat. Dengan demikian seluruh pembahasan di atas, penulis akan 

memberikan gambaran tentang “Peranan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 

Daerah Sumatera Utara Dalam Memberikan Pelayanan Admnistrasi Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kendaraan Bermotor)”.  

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah 

perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi 

agenda reformasi kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan 

citra kepolisian adalah cerminan kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak 

masyarakat. 

Pada jaman dahulu tidak ada lampu trafick light (lampu merah, kuning, hijau 

di perempatan jalan). Untuk mengatur lalu lintas di perempatan jalan, Polisi 

berdiri di tengah-tengah perempatan sambil memutar secara manual kode berjalan 

dan berhenti seperti gambar di samping. Benda berbentuk kotak pada ujung tiang 

tersebut bertulis “Berjalan” dan “Berhenti”. Polisi di bawahnya memutar 

bergiliran kode tersebut melalui tuas yang ada di bawahnya secara manual untuk 

mengatur lalu lintas. Sebuah payung sekedarnya, sedikit membantu untuk 

menghindari panas dan rintikan hujan. Pekerjaan tersebut memerlukan dedikasi, 

ketanggapan dan kejelian. Bagi mereka, menjadi petugas dalam mengamankan 

arus lalu lintas, merupakan sebuah kebanggaan yang dijalankan secara ikhlas. 

Dari sini kita bisa membayangkan betapa mulianya amal perbutan tersebut. 

Zaman terus berganti, kini rambu-rambu lalu lintas di perempatan jalan 

bekerja secara otomatis dengan adanya lampu trafick light. Meskipun begitu, nilai 

jaman dahulu tidak jauh berbeda dengan jaman sekarang, Polisi masih diperlukan 

di perempatan jalan untuk mengatur lalu lintas dan masyarakatnya. Meskipun 

sekarang Polantas di perempatan bekerja lebih mudah, akan tetapi semangat 

pengabdian yang ikhlas pada jaman dulu harus tetap bersemi pada setiap anggota 

Polisi pada setiap masanya baik dulu, kini dan yang akan datang. Sehingga 

mereka sadar, bahwa ini merupakan pekerjaan yang mulia dan bernilai pahala di 

sisi-Nya apabila dikerjakan dengan tulus ikhlas. 

Perkembangan dan kemajuan dibidang lalu lintas khususnya transportasi 

darat yang demikian pesat, telah berdampak menurunnya kualitas Kamtibcar 



Lantas dijalan, sebagai akibat digunakannya jalan sebagai sarana penunjang 

mobilitas masyarakat sehingga tidak sesuai dengan fungsi jalan tersebut termasuk 

di dalamnya penyimpangan terhadap fungsi jalan. Hal ini juga akibat dari 

berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat serta perubahan-perubahan yang 

terjadi sesuai dengan perkembangan jaman sehingga hal ini dapat menimbulkan 

berbagai jenis ancaman Kamtibcar lantas bagi pemakai jalan. 

Menghadapi ancaman  tersebut, maka aparat penegak hukum dalam hal ini 

Polri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian 

lalu lintas serta angkutan jalan yang optimal sehingga mampu menanggulangi 

ancaman kamtibcar lantas terutama di kota-kota besar, pentingnya sarana jalan 

dikota besar mendapat prioritas dalam penanggulagan ancaman Kamtibcar Lantas, 

dikarenakan perkotaan mempunyai nilai strategis dan ekonomis sebagai pusat 

pemerintahan dan bisnis sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan 

keberhasilan pembangunan daerah maupun Pembangunan Nasional disegala 

sektor. 

Mengantisipasi timbulnya ancaman kamtibcar lantas di kota besar yang 

nampak trend perkembangannya dimasa mendatang akan terus meningkat dan 

bertambah kompleks, maka pimpinan Polri menetapkan kebijaksanaan bahwa 

fungsi Kepolisian di bidang lalu lintas merupakan salah satu aspek dari Core 

business Polri. Konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut maka seluruh jajaran 

Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai pengemban fungsi lalu lintas harus mampu 

menunjukkan hasil tugasnya, sesuai tugas pokok, fungsi dan perannya. 

Masalah lalu lintas sangat berkaitan erat dengan berbagai masalah yang 

mencakup ke berbagai aspek kehidupan, keterkaitan itu dapat lebih jelas terlihat 

apabila perhatian lebih dipusatkan pada salah satu segi, misalnya dalam hal 

penanggulangan kemacetan lalu lintas sehingga masalah kemacetan ini menjadi 

perhatian pemerintah dan masyarakat. Mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, 

tidak mungkin dapat dilakukan secara mendadak atau hanya melalui salah satu 

bentuk upaya kegiatan saja, misalnya tindakan tegas kepada semua pelanggar 

aturan lalu lintas, baik dalam bentuk operasi Kepolisian, maupun kegiatan rutin 

dengan sasaran pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan Lalu Lintas 

seperti yang diatur dalam pasal-pasal tilang yang kita kenal selama ini. 



pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tantang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan 

orang diruang lalu lintas jalan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu 

lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa 

disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan 

sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi 

kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama 

perjalannan. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang 

terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan 

sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya 

pelanggaran atau kemacetan lalu lintas. 

Perilaku berkendara mencerminkan pribadi kita para pemotor. Sedikitnya ada 

36 yang kerap jadi sorotan para pengguna jalan. Kekhawatiran atas perilaku 

sembrono adalah memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tulisan ini sebagai 

introspeksi buat kita. Tentu saja termasuk saya yang sehari-hari menunggang si 

kuda besi. Etika berkendara yang luhur adalah ketika kita mau berbagi ruas jalan. 

Pada gilirannya terwujud dalam berkendara yang taat pada aturan. Etika berfaedah 

agar lalu lintas jalan menjadi lebih aman, nyaman, dan selamat. Begitu juga 

dengan regulasi seperti yang tertuang dalam Undang Undang No 22/2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ada sejumlah etika berkendara yang 

masuk dalam aturan. Sebut saja misalnya, mendahulukan kendaraan yang 

membawa orang sakit. Tetapi ada etika yang tidak diatur secara kaku dalam 

regulasi. Misalnya saja, membunyikan klakson keras-keras saat melintas di sekitar 

rumah ibadah. Apalagi melintas di dekat rumah yang sedang berduka. 

Pada proses penilangan, polisi yang memberhentikan pelanggar wajib 

menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus 

menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal 

berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh 

pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih 

untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan 

mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak 



kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip 

merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah 

atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan 

pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah 

ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran). 

Ternyata polisi tak boleh asal menilang pengendara dan menggelar razia. Ada 

prosedur berlaku di Kepolisian. Jika polisi melanggar, dia atau mereka yang harus 

ditilang. Pengendara harus mengetahui prosedur pelaksanaan razia dan syarat 

polisi menilang agar tak dirugikan. Adapun syarat-syarat diadakannya razia yang 

sah pada kendaraan bermotor sebagai berikut: 

1. Adanya papan pemberitahuan. Kita sering mendapati razia secara 

mendadak atau disergap tiba-tiba dan pak polisi bilang sedang 

mengadakan razia. Ini namanya pemeriksaan bodong. Padahal jelas 

hukumnya di Pasal 15 ayat 1-3, PP 42 Tahun 1993, yang menuliskan 

setiap tempat razia haruslah dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya 

pemeriksaan kendaraan bermotor. Kalau tidak ada,  boleh protes. 

2. Polisi memiliki surat tugas yang sah. Kalau  tiba-tiba dirazia dan pak polisi 

tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, maka itu bukan razia yang sah. 

Hal ini disebutkan dalam pasal 13 PP 42 Tahun 1993. Bunyinya, setiap 

petugas yang melaksanakan pemeriksaan wajib membawa surat tugas. Ada 

pula pasal 14 yang menerangkan, surat tugas itu harus memuat beberapa 

hal penting seperti, alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, 

penanggung jawab pemeriksaan, daftar petugas yang memeriksa, dan 

daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama razia. Kalau tidak ada ini, 

mending langsung jalan saja. 

3. Razia malam harus disertai papan bercahaya kuning. Jika pemeriksaan 

terjadi malam hari tidak beda jauh dengan siang. Bedanya hanya di papan. 

Papan malam harus diberi cahaya kuning sebagai tanda adanya razia. 

4. Polisi wajib memakai seragam dan atributnya. Dalam pasal 16 PP 42 

Tahun 1993 ayat 1 dinyatakan, petugas yang melakukan pemeriksaan 

wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda 



khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan. Nah! 

Kalau pak petugas merazia kamu tapi kelupaan pakai sabuk, dia gak 

berhak melakukan pemeriksaan. 

Tugas Polri menyatu dengan masyarakat, adalah hal yang wajar bila kinerja 

Polri dievaluasi oleh masyarakat. Masalah penilaian penulis beranggapan bahwa 

untuk menilai sesuatu harus memiliki ukuran penilaian atau standar penilaian. 

Ukuran penilaian inilah yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat dalam menilai 

baik buruknya perilaku aparat kepolisian, pada hal penilaian-penilaian seperti 

inilah yang dapat mempengaruhi citra kepolisian. Oleh karena itu sikap disiplin, 

jujur, tegas dan keteladanan menjadi syarat utama bagi Polri dalam membangun 

citranya. 

Sebagai seorang warga Negara masyarakat memandang polisi sebagai mata 

rantai utama yang menghubungkan masyarakat dengan penegak hukum. Tentu 

saja, masyarakat tahu sedikit tentang pekerjaan para detektif, penyidik dengan 

yang lainnya, namun masyarakat tidak sering melihat mereka, masyarakat juga 

jarang melihat seorang Kepala Polisi. Orang-orang yang memakai lencana di jalan 

yakni para polisi lalu lintas adalah polisi yang sering dilihat oleh setiap orang. 

Bagaimana pun penampilan mereka, bagaimana pun tindakan mereka, mereka 

adalah tangan hukum yang membentuk citra kepolisian. 

Di Indonesia konsep polisi yang humanis mulai disosialisasikan Mabes Polri. 

Aparat polisi lalu lintas sebagai etalase Polri dijadikan contoh penjabaran konsep 

paradigma baru Polri. Diharapkan melalui keberadaan aparat kepolisian lalu lintas 

(polantas) citra simpatik Polri terbangun. Saat ini Polri tengah berupaya 

mengubah citra petugas polantas di jalanan dari citra sebagai pengganggu menjadi 

pelayan dan sahabat pengguna jalan, dengan melakukan tindakan simpatik. Jadi, 

tangan hukum lalu lintas adalah orang yang dilihat oleh publik. Masyarakat 

melihat polisi lalu lintas beraksi di tengah kota, di dalam mobil-mobil polisi, 

mengontrol lalu lintas disetiap wilayah. Karena itu hal penting yang harus 

masyarakat ingat adalah polisi harus berpenampilan baik dan tindakan terbaik 

yang harus polisi tunjukan setiap saat. Ini akan sangat membantu menggambarkan 

citra polisi itu sendiri. Ini akan membantu menggambarkan citra polisi sebagai 



orang yang menghargai dan menghormati diri polisi sendiri dan tugas polisi dan 

tentunya akan memicu respon yang sama dari masyarakat terhadap polisi. 

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang 

merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU 

Nomor 14 Tahun 1992 (www.transparansi.or. id,2009). Hukum pidana mengatur 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat 

diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi 

unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan 

hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan 

perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan 

perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima. 

Tugas dan wewenang polisi lalu lintas adalah menjaga, menertibkan, serta 

diadakannya razia pada kendaraan roda dua atau roda empat. Setiap pengendara 

yang melanggar peraturan lalu lintas tentunya akan diberikan sanksi berupa surat 

tilang kemudian mengikuti proses sidangnya di pengadilan. Surabaya merupakan 

kota metropolitan, yang sebaiknya masyarakat peduli dengan keselamatan selama 

berkendara dengan mematuhi dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Demi 

keselamatan diri sendiri dan tidak merugikan pengendara lain.  

Harapan polisi lalu lintas terhadap para pengendara atau pengguna jalan 

hendaknya mengerti rambu-rambu lalu lintas. Walaupun, tidak semua rambu-

rambu lalu lintas tidak dihafal, setidaknya ada beberapa rambu penting yang harus 

kita ketahui. Misalnya, sebagai pengendara wajib mempunyai SIM dan surat 

kelengkapan lainnya seperti STNK,  lihat larangan belok kanan, kiri maupun lurus 

pada setiap sudut jalan, melewati batas garis marka jalan, tidak memakai helm, 

dan berhenti tepat di belakang garis alias tidak boleh berhenti di zebra cross 

ketika lampu merah, karena zebra cross digunakan bagi pengguna jalan kaki 

untuk menyebrang. 

Suatu pelayanan yang baik tentu akan memberi citra yang baik kepada sebuah 

lembaga atau individu. Termasuk polisi lalu lintas dalam pekerjaan sehari-harinya 

adalah untuk melayani masyarakat. Pencitraan masyarakat terhadap polisi lalu 



lintas tersbentuk karena adanya suatu persepsi oleh masyarakat. Persepsi tersebut 

timbul disebabkan oleh  realitas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Sebuah 

persepsi yang berkembang di benak masyarakat merupakan cermin dari polisi lalu 

lintas saat ini. 

Dalam persepsi masyarakat, tugas polisi mewujudkan keamanan, ketertiban, 

dan penegakan hukum di jalan raya. Sebagai satuan polisi lalu lintas, mereka 

sebenarnya paham akan tugas utama menjadi aparat penjaga dan pelayan 

masyarakat. Sopan santun adalah tugas utamanya ketika berinteraksi dengan 

pengendara di jalan raya. Tidak semua polisi bekerja atas dasar uang, ada pula 

mereka yang bekerja secara profesional. 

Polisi lalu lintas pada intinya merupakan  aparat penegak hukum yang 

bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. 

Sehingga dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer oleh 

pihaknya untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang 

baik bagi penegak hukum. Menurut Philip Kotler (2000 : 553), “image is the sum 

belief, idea and impressions that a person hold regarding an object. People’s 

attitude and actions toward an object are highly conditioned by that object’s 

image”. (Citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap 

suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu obyek akan 

ditentukan oleh citra obyek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya). 

Dengan adanya interaksi yang terus menerus masyarakat akan merasakan 

bahwa polisi benar-benar sebagai sahabat sejatinya. Aparat polisi lalu lintas 

sebagai acuan bagi Polri untuk dijadikan contoh profesionalisme dan etika 

polantas. Diharapkan melalui keberadaan aparat kepolisian lalu lintas (polantas) 

dalam penegakan hukum lalu lintas, citra simpatik polisi lalu lintas terbangun. 

Setiap menghentikan pelanggar lalu lintas tidak dilakukan penindakan hukum 

(tilang) terlebih dahulu, melainkan dengan peneguran atau berupa peringatan 

kepada pelaku pelanggaran lalu lintas (kecuali pelanggaran berbahaya). Kemudian 

petugas polantas wajib menghindari perdebatan dengan pelanggar lalu lintas di 

pinggir jalan, tidak melakukan tindakan dan ucapan kasar, serta tidak bersikap 

angkuh terhadap pengguna jalan. 



Seluruh petugas polantas wajib memberi contoh kepatuhan terhadap 

peraturan lalu lintas. Mereka wajib pula selalu bersikap bersahabat (humanis) dan 

siap membantu pengguna jalan melalui senyum, sapa, dan salam. Dengan kata 

lain, polisi lalu lintas dapat  mencerminkan karakteristik polisi sipil yang lebih 

cenderung caring the people dari pada use of force. Secara jujur, imbalan yang 

diterima seorang polisi sesungguhnya tergantung pada pelayanan yang 

diberikannya kepada masyarakat. Jika nilai-nilai ini dipahami, setiap anggota 

polisi pasti selalu terobsesi untuk melayani masyarakat. Ia akan terus mencari 

cara-cara baru untuk melayani masyarakat secara lebih baik dari pada yang 

dilakukan sebelumnya. Sebab, inilah sesungguhnya nilai-nilai dasar menjadi polisi 

lalu lintas sebagai penertiban di jalan raya. 

Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan 

obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada 

polisi, misalnya kekurangan personil anggaran dan sarana prasarana. Namun 

kondisi obyektif polisi saat ini bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak 

yang menilai. Masyarakat bisa memandang polisi berdasar standar, nilai, latar 

belakang dan pengalaman mereka. Pandangan subyektif ini berkembang terus 

dimasyarakat. 

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas 

kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi 

seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditenggah-tenggah masyarakat. untuk 

mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah 

tindakan-tidakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian 

bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu 

meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta 

penegakan hukum. Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan 

standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta 

prilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem “recruitmen and 

training” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 



Kedudukan Polri yang berbeda ditengah-tengah masyarakat akan dapat 

mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu sosial dan 

semacam konsep stgmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam 

suatu masyarkat akan membawa ciri masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut 

lalu dituangkan kedalam rumus, “bagaiman masyrakatnya, begitu pula 

lembaganya”. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan 

mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas 

masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stempel masyarakat akan selalu 

melekat pada sekalian lembaga yang dimiliki masyarakat tersebut. Polisi sebagai 

salah satu lembaga dalam masyarakat tidak merupakan perkecualian, kualitas 

pekerjanya juga akan sangat ditentukan oleh keadaan, watak serta kualitas 

masyarakat disitu. Dengan demikian, stempel masyarakat indonesia juga melekat 

pada Polri. 

Citra menurut Shirley Harrison terbentuk melalui empat emelen, yakni: 

Personality, reputation, value, dan corporate identity. Dari keempat elemet 

tersebut, harus ada dalam kelembagaan yaitu polisi lalu lintas. Polisi llau lintas 

yang tugasnya dekat dengan masyarakat, maka di dalam benak mayarakat terdapat 

suatu opini atau persepsi terhadap polisi lalu lintas. Dilihat dari bagaimana profesi 

sebagai polisi lalu lintas menjalankan tugasnya secara profesional, dari sebuah 

keprofesionalismenya akan menciptakan ruang yaitu sebuah nama baik atau 

reputasi yang dimiliki oleh polisi lalu lintas, dengan adanya nama baik polisi yang 

berasal dari suatu penilaian atau opini masyarakat yang hubungannya dekat 

dengan polisi 

Citra terbentuk dari adanya persepsi masyarakat terhadap realitas yang 

dilakukan oleh beberapa oknum dengan damai di tempat. Profesionalisme 

dibutuhkan para oknum polisi agar supaya ditingkatkan kembali, melihat karena 

adanya perubahan birokrasi pada Polri. Untuk itu, era saat ini diharapkan 

perkembangan Polri diharapkan menunjukkan peningkatan secara signifikan 

sebagai sosok polisi yang profesional dalam menjalankan tugas, tampak belum 

sepenuhnya tercapai. Hilangkan endapan citranya yang diidentifikasikan 



menerima suap dari pengendara demi citra dan profesinalisme lembaga Kepolisian 

dimata masyarakat. Polri tidak bisa melakukannya sendiri dan Polri perlu bekerja 

sama serta membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sesuai visi Polri yang 

mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat 

dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional 

dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi 

manusia. Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan 

dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat 

yang sejahtera.  

Untuk mewujudkan Polisi sebagai sahabat dan pelindung masyarakat, 

seorang anggota Polri harus memenuhi beberapa syarat, seorang anggota Polisi 

harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terutama yang berkaitan 

dengan tugas pokoknya sebagai alat keamanan dan penegak hukum, memiliki 

moral yang baik, baik moral agama maupun etika, sehingga dalam melaksanakan 

tugasnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan 

dengan moral agama dan etika serta memiliki keterampilan profesional, sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam upaya menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat atau dalam upaya penegakan hukum, mereka dapat 

melakukan dengan baik, tanpa membuat kesalahan sekecil apapun. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses sosial, yang tdak bersifat tertutup tetapi bersifat 

terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan 

penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum adalah Substansi hukum, hukum 

diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencitraan masyarakat terhadap 

polisi lalu lintas di Surabaya Barat sudah semakinbaik. Hal ini karena adanya 

tindakan dan pola perilaku polisi lalu lintas yang profesional dalam penegakan 

hukum lalu lintas. Citra baik tersebut didapatkan dari masyarakat yang menilai 

bahwa polisi di Surabarat Barat menunjukkan kredibilitasnya (kepercayaan) 

terhadap masyarakat. Dengan begitu, nama baik (reputasi) polisi lalu lintas 



terbentuk dengan perilaku-perilaku yang dilakukan polisi lalu lintas kebanyakan 

sesuai dengan peraturan prosedur penilangan. 

Citra polisi lalu lintas terbentuk karena adanya pola interaksi yang 

menunjukkan tindakan-tindakan polisi lalu lintas terhadap pengendara yang 

melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dengan realitas yang terjadi di lapangan, 

walaupun ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan menerian 

“salam tempel” terhadap beberapa informan, hal tersebut tidak mempengaruhi 

citra positif polisi lalu lintas. Karena hanya ada beberapa saja satu hingga dua 

oknum polisi yang melakukan praktik tersebut.  

Tuntutan kerja polisi yang sekarang dibandingkan dengan dahulu maka 

munculah perubahan sisten birokrasi kepolisian. Dahulu polisi lalu lintas diminta 

untuk kerja keras dan berat tetapi gaji atau tidak adanya tunjangan kerja, hal ini 

menyebabkan polisi lalu lintas melakukan kesempatan dengan tidak menegakkan 

hukum. Sebab, dulu birokrasi polisi yang menyatu dengan militer, menyebabkan 

sikap atau perilaku polisi cenderung keras dan kurang profesional. Dibandingkan 

dengan sekarang polisi dibina untuk selalu humanis terhadap semua lapisan 

masyarakat. Sebab, polisi sekarang dengan perubahan birokrasi yang tadinya 

militer kini menjadi pegawai negeri sipil bersenjata akan mempengaruhi sikap dan 

tindakan karakteristik polisi lalu lintas.  

Oleh karena itu, kinerja polisi yang sekarang lebih mengutamakan 

profesionalisme dan performencenya agar bisa merubah citra polisi yang dulunya 

buruk kini menjadi baik. Citra yang positif ini dinilai dari sudut pandang 

masyarakat yang pernah berinterksi dengan polisi lalu lintas ketika sedang 

melanggar peraturan lalu lintas. 
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