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ABSTRAK 

 

 

POLSANA adalah singkatan dari Polisi Sahabat Anak. POLSANA ini adalah program Polri yang 

digagas oleh Satuan Unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa). Program ini berawal dari keinginan para 

polisi untuk membangun hubungan yang baik dengan anak – anak kecil dan adanya  keinginan dari para 

polisi untuk mengedukasi anak – anak tentang peraturan berlalu lintas untuk mengurangi angka 

kecelakaan yang terjadi di jalan raya dan yang terjadi pada anak. Tujuan POLSANA untuk memberikan 

pengetahuan dan visualisasi tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar kepada anak usia dini. 

Kegiatan POLSANA ini ditangani  langsung oleh polisi lalu lintas bagian Dikyasa sehingga anak – anak 

mendapat pembekalan dan dapat berinteraksi langsung dengan para polisi. 

 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara dan survei untuk mengetahui 

jalannya kegiatan ini dan apa saja kendala yang dihadapi, serta untuk menentukan cara dan strategi yang 

tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Polsana merupakan program kepolisian yang sudah 

berjalan lama, namun media yang digunakan dalam penyampaian materi kepada anak masih sederhana 

sehingga anak cenderung kurang memperhatikan. Oleh karena itu, dirancang media komunikasi visual 

yang mampu mengkomunikasikan materi sekaligus membantu polisi dalam menyampaikan materi. 

 

POLSANA is abbreviation from Polisi Sahabat Anak. This police program is initiated by Dikyasa Unit 

(Education and Engineering). This program started from polices wish to build a good relationship with 

children and educating children about traffic rules to decrease a number of accidents in highway and 

happened to the children. POLSANA’s goal is to give knowledge and visualization about how to do a 

good traffic since childhood. This POLSANA activity is handled directly by traffic police Dikyasa unit, 

so the children got debriefing and directly communicate with the police. 

 

To get the data, writer used interview and survey method to know about the activity and what are the 

obstacles faced, and to determined a right way and strategy to solve the problems. POLSANA is police 

program that has been running so long, but they used a simple way to tell the children so the children 

didn’t really pay attention. Therefore, visual communication is designed to communicate the material 

and help the police to give the material to the children.  

 

This media design expected to provide benefits to the community, so can change the view of the children 

and the public to the police, teach about how to do a good traffic since childhood, as well as provide an 

introduction to traffic signs since childhood through interactive and educative media.

Perancangan media ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga dapat 

mengubah pandangan anak – anak dan masyarakat terhadap polisi, menanamkan tertib lalu lintas sejak 

dini, serta memberikan pengenalan rambu lalu lintas kepada anak usia dini melalui media interaktif dan 

edukatif. 
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