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BAB III  

METODOLOGI 

!
3.1. Data Penelitian 

Di daerah DKI Jakarta seringkali terjadi pelanggaran lalu lintas namun seringkali 

para pelanggar tidak paham akan prosedur penanganan tilang yang ada. 

Ketidakpahaman pengendara akan hukum yang ada banyak membuat mereka untuk 

mengambil jalur damai atau menyogok pihak polisi untuk menyelesaikan 

pelanggaran yang terjadi.  

 Aksi jalur damai menimbulkan suatu budaya kepada para pelanggar yang 

hanya ingin cepat dan tidak mau menyusahkan atau ribet. Wawasan yang tidak 

hanya dimiliki pelanggar lalu lintas, namun kepada kebanyakan pengendara 

bermotor sangatlah minim. Adapun pengetahuan mengenai aturan lalu lintas dan 

hukum yang ada, tidak dikembangkan secara luas dan akhirnya membuat para 

pengendara bermotor menjadi tidak paham dengan secara penuh.  

 Terdapat dua lembar tilang yang dapat diberikan kepada pelanggar, yaitu 

lembar tilang biru dan lembar tilang merah. Prosedur penanganan tilang tidaklah 

sulit, akan tetapi terkesan sulit dikarenakan wawasan yang terbatas mengenai 

bagaimana cara menyelesaikannya. Adapun faktor lain yang membuat beberapa 

pelanggar untuk mengambil jalur damai beralasan untuk hemat waktu, tidak sempat 

untuk mengurusnya ke pengadilan negara, dan alasan lainnya. Alasan seperti itu 

tidaklah masuk akal karena dimanapun seseorang melanggar peraturan harus 

dikenakan sanksi, sempat maupun tidak sempat.  
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 Pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya meningkat, menyimpulkan para 

pengendara bermotor semakin banyak yang melanggar aturan lalu lintas. Wakil 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Sambodo 

mengatakan bahwa jumlah pelanggar semakin meningkat dibandingkan tahun lalu 

dalam Operasi Zebra 2013. Operasi Zebra adalah sebuah tindak pelaksanaan 

kepolisian yang dilakukan setiap tahun guna untuk menekankan ketertiban lalu 

lintas untuk mengurangi aksi pelanggaran kepada pengendara bermotor.  

 

Tabel 3.1. Jumlah Kasus Pelanggaran  

(Sumber : Ditlantas Polda Metro Jaya) 

Operasi Zebra Pada Tahun Jumlah Pelanggaran yang Tercatat 

2010 28.011 kasus 

2011 40.183 kasus 

2012 135.940 kasus 

2013 382.386 kasus 

 

 

3.1.1 Data Kuesioner 

Dengan survei yang diadakan penulis, beberapa kuesioner telah diisi oleh beberapa 

responden yang memenuhi target kampanye yaitu kepada mereka yang memiliki 

surat ijin mengemudi. Kuesioner telah terjawab kepada 55 responden yang 

mengendarai kendaraan bermotor.  Berikut adalah hasil survei: 
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Tabel 3.2. Jumlah Pengendara Bermotor yang Pernah Ditilang 

(Sumber : Data Pribadi Penulis) 
 

“Apakah anda pernah 
ditilang?” 

Jumlah Persen 

Ya 26 46 
Tidak 29 54 

 

Berdasarkan tabel 3.2. jumlah pengendara bermotor yang sudah ditilang lumayan 

hampir setengahnya dari keseluruhan hasil responden yang didapat. Dapat 

disimpulkan bahwa mereka yang sudah pernah ditilang seharusnya mendapatkan 

lembar tilang yang ada. Namun walau pernah ditilang, tidak semua pelanggar 

mengikuti prosedur yang benar. 

 

Tabel 3.3. Jumlah Pengendara Bermotor yang Pernah Mendapatkan Lembar Tilang  

(Sumber : Data Pribadi Penulis) 

 

“Apakah anda pernah 
mendapatkan  

slip merah / slip biru?” 

Jumlah Persen 

Pernah 16 31 
Tidak Pernah  39 69 

 

!
! Ada yang dapat dilihat dari 55 responden yang mengaku pernah ditilang, 

namun hasil survei yang pernah ditilang tidak sama jumlahnya dengan mereka yang 

pernah mendapatkan lembar tilang. Beberapa responden yang telah diwawancarai 

oleh penulis, mereka mengaku bahwa mereka memilih jalur damai dan tidak 

mendapatkan lembar tilang. 
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Tabel 3.4. Jumlah Pengendara Bermotor yang Paham akan Slip Merah 

(Sumber : Data Pribadi Penulis) 
 

“Apakah anda paham 
dengan alur penyelesaian 

slip merah?” 

Jumlah Persen 

Paham 10 17 
Membingungkan 9 14 
Tidak Paham 36 69 

 

 

Tabel 3.5. Jumlah Pengendara Bermotor yang Paham akan Slip Biru 

(Sumber : Data Pribadi Penulis) 
 

“Apakah anda paham 
dengan alur penyelesaian 

slip biru?” 

Jumlah Persen 

Paham 12 22 
Membingungkan 9 16 
Tidak Paham 34 62 

!
 

Di dalam tabel survei diatas, kebanyakan dari responden yang di wawancara, 

ditanyakan mengapa membingungkan atau tidak paham, dimana sebagian besar 

menjawab bahwa tidak ada yang menjelaskan secara jelas kepada mereka, dan 

adapun yang pernah melihat prosedur lembar tilang, mereka pun tetap tidak paham 

dengan secara penuh. 

 Dari survei yang sudah didapatkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

memang betul prosedur penanganan lembar tilang masih tidak jelas dan memberi 

kebingungan kepada pengendara bermotor. Adapun pengetahuan mengenai 

penjelasan prosedur penanganan lembar tilang slip biru dan slip merah, para 
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pengendara bermotor tidak berinisiatif untuk mencari tahu prosedur yang benar 

karena tidak ada media yang menuntun mereka untuk mencari informasi tersebut. 

 

3.1.2 Data Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada salah satu anggota kepolisian, Briptu Febri Andika 

(Satpamwal polda metro jaya – pengawal ibu negara RI-3). Menurutnya, sosialisasi 

mengenai penjelasan prosedur tilang kurang, dan adapun penjelasan melalui pesan 

berantai yang pernah ada melalui broadcast message, mengenai pilihan yang harus 

diambil, kebenarannya tidak sepenuhnya benar, dimana di pesan berantainya 

tertulis, saat ditilang harus ambil slip biru karena berarti kita mengaku salah, tetapi 

jika slip merah berarti kita tidak mengaku salah. Sedangkan kenyataannya,  slip 

biru mengartikan bahwa pelanggar harus membayar denda maksimal dan tidak 

perlu menghadiri sidang tanpa ada kesempatan untuk membela diri atas 

pelanggaran yang dilakukan. Dengan slip merah, pelanggar dapat menjelaskan 

alasan pelanggaran kepada hakim di pengadilan negara dan denda yang harus 

dibayar tergantungan dengan menurut kesaksian pelanggaran terhadap hakim.  

 Saat diwawancara, Briptu Febri Andika menjelaskan saat ditilang, dihimbau 

pelanggar untuk memilih slip merah karena keadaan finansial orang-orang berbeda, 

maka dengan slip merah walau lebih panjang prosesnya, tetapi membayar denda 

jauh lebih murah dari denda maksimal. Jika pelanggar memang terjepit dengan 

keadaan dimana ia tidak dapat menghadiri sidang sama sekali, maka ia boleh 

mengambil slip biru dan membayar denda maksimal menurut sanksi yang 

dikenakan oleh pihak polisi.  
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 Briptu Febri Andika juga menambahkan, bahwa sebenarnya jika memilih 

jalur damai, terkadang malah membayar lebih mahal dibandingkan denda yang  

sebenarnya. Pelanggaran yang biasanya yang sering terjadi yaitu seperti melanggar 

rambu-rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak pakai sabuk pengaman. 

Denda maksimal pelanggaran tersebut adalah 250.000,- Rupiah, (dengan prosedur 

slip biru) sedangkan jika pelanggar bersedia menyisihkan waktu untuk menghadiri 

sidang yang tidak lebih dari 20 menit, pelanggar paling banyak dikenakan denda 

40.000,- Rupiah (dengan slip merah).  

 

3.2. Mind Mapping 

!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Proses Mind Mapping 

(Sumber : Data Pribadi Penulis) 
 

Dari kesimpulan mind mapping yang telah dibuat, penulis dapat mengembangkan 

konsep desain yang diinginkan untuk membuat booklet yang efektif kepada target 
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utama. Juga dijabarkan permasalahan yang ada dimana para pengendara bermotor 

kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur tilang yang ada, juga 

kejelasan pelanggaran yang telah terjadi. 

 Pada dasarnya, prosedur tilang tidaklah rumit, namun karena sosialisasinya 

kurang, maka dibutuhkan suatu wadah dimana pengendara bermotor dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan saat akan mengurus tilang. Booklet yang 

dirancang mengandung informasi yang jelas dan sederhana agar target dapat 

mengerti dan mudah untuk diingat.  

 

3.3. Konsep Kreatif 

!
Dari kesimpulan mind mapping, penulis dapat menyimpulkan bahwa booklet ini 

harus dikemas dengan singkat namun informatif. Berdasarkan survei yang telah 

dibagikan kepada responden, sebagian besar dari mereka yang tidak paham akan 

prosedur tilang yang ada, mengakibatkan mereka memilih jalur damai alias 

menyogok oknum polisi.  

Dengan ketidakpahaman para responden, penulis menyimpulkan isi dari 

booklet ini harus dikemas secara singkat, informatif, dan menarik agar audiens 

tertarik untuk melihat media sosialisasi dengan seksama. Strategi komunikasi 

sosialisasi ini akan menggunakan strategi informatif. Target dari perancangan 

booklet ini, yaitu remaja berusia 17-21 tahun, dimana penulis dapat merancang 

booklet dengan tema yang youthful, fun, dan casual. 
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3.3.1. Konten Booklet 

Booklet yang dikemas dengan konten yang berisikan esensi utama dari perancangan 

visual prosedur, berisikan penjelasan langkah-langkah dengan singkat dari kedua 

slip tilang, lalu berisikan pro dan kontra dari kedua slip tilang, tips penting yang 

harus diingat dalam menyelesaikan proses tilang, dan informasi yang berhubungan 

dengan kedua penanganan slip tilang. 
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