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ABSTRAK 

Padmadayani, Vinorika, 2015. Diskresi Kepolisian Dalam Penyidian Terhadap 

Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes.Skripsi Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Rasdi, S.Pd, MH. 

 

Kata Kunci: Diskresi; Penyidikan; Polisi 

 

 Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan 

berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi yang 

dilaksanakan oleh penyidik pada dasarnya harus sesuai peraturan perundang-

undangan dan kode etik profesi polisi. Namun pada kenyataannya masih ada 

diskriminasi dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian. 

 Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah 1)Bagaimana mekanisme 

penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat 

penyidikan?, 2)Bagaimana dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan 

diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas?,dan 3)Bagaimana akibat 

hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas?.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,  

observasi, kepustakaan, dan dokumen. Teknik analisis data melalui reduksi data, 

penyajian data, dan simpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan diskresi 

Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan adalah Polisi 

mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat 

sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi,dan 

mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan 

dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam 

menerapkan diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yaitu dasar yuridis dan non 

yuridis. Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing 

pihak dapat mengetahui posisinya. 

 Simpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme penerapan diskresi 

adalah Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian 

membuat sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi,dan 

mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan 

dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam 

menerapkan diskresi kepolisian yaitu dasar yuridis dan non yuridis. Akibat hukum 

dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing pihak dapat mengetahui 

posisinya. Berdasarkan simpulan tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat 

Kepolisian yaitu dalam melaksanakan diskresi hendaknya tetap dalam batas-batas 

yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan Polri diharapkan selalu melakukan 

pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas Polisi di lapangan. Diperlukan 

adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang 

tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi 

yang melawan hukum . 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara 

memperlakukan warga negaranya bersama kedudukannya didepan hukum, 

siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana 

materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.  

Definisi hukum acara pidana menurut Moeljatno (1981:1) adalah 

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan 

dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang 

ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada 

sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. 

Menurut Andi Hamzah (2000:10) dalam hukum acara pidana terdapat 

beberapa asas, yaitu sebagai berikut : 

1. Peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan, terutama untuk 

menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim 

merupakan bagian dari hak asasi manusia. 

2. Praduga tak bersalah (presumption of innocence) artinya setiap orang 

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di 

muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap.  
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3. Asas Oportunitas bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut 

seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan 

merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, 

seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. 

4. Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang 

membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali daalam 

perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.  

5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 

ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang”. 

6. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti 

bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 

Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. 

7. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum 

8. Asas akusatoir dan inkisitoir, asas akusatoir yaitu pelaku sebagai 

subyek bukan sebagai obyek. 

9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di 

sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada 

terdakwa dan para saksi. 

Asas-asas tersebut di atas muncul karena adanya pranata-pranata baru 

dalam hukum acara pidana, pranata baru tersebut yaitu : terjaminnya hak asasi 

manusia; adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; penangkapan 

dan penahanan diberi batas waktu; adanya pemberian ganti kerugian dan 
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rehabilitasi; adanya pra penuntutan; penggabungan perkara yang berkaitan dengan 

gugatan ganti kerugian; adanya upaya hukum (perlawanan sampai dengan 

Peninjauan Kembali); koneksitas; adanya hakim, pengawas, dan pengamat; serta 

adanya pra peradilan. 

Dengan adanya asas-asas tersebut akan menjadi pedoman untuk menjamin 

hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya 

ketidakadilan disetiap permasalahan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan di lapangan oleh pihak aparat 

penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara 

pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya 

sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia di muka 

hukum mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan 

tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan. 

Dalam buku Satjipto Rahardjo(2009:74) yang berjudul “Penegakan 

Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, bahwa apabila suatu masyarakat yang secara 

murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi 

atau dicapai. Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh 

masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa 

dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau 

implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan 

suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, 

kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya. Dari 

uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, 
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sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat 

dibatasi. Pemberian diskresi kepada penyidik pada hakekatnya bertentangan 

dengan prinsip negara yang didasarkan atas hukum.  

Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi. 

Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada 

hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu, 

sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh 

hukum itu sendiri, maka menurut Skolnick di dalam bukunya Satjipto Rahardjo 

tersebut, adalah keliru apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang-

wenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan tugas 

penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi (Rahardjo, 2009: 131).  

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan 

dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak 

pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu 

lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, 

tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan 

diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan 

kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. 

Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak 

hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas 

pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut 

memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu diperlukan 

pengkajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “DISKRESI 
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KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

LALU LINTAS DI POLRES BREBES”. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Dalam penelitian terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh 

karena itu penulis mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul, sebagai 

berikut : 

1. Tindakan diskresi penyidik sebagai penyelesaian tindak pidana lalu 

lintas. 

2. Landasan hukum tindakan diskresi penyidik kepolisian di dalam sistem 

peradilan pidana. 

3. Mekanisme penerapan diskresi yang dilakukan penyidik Kepolisian 

Resort Brebes di dalam menggunakan wewenang diskresi terhadap 

tindak pidana lalu lintas. 

4. Dasar pertimbangan yang mempengaruhi penyidik pada Polres Brebes 

selaku aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi terhadap 

tindak pidana lalu lintas. 

5. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana 

lalu lintas. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, 

maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempersempit ruang 

lingkup. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mekanisme penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu 

lintas di tingkat penyidikan. 

2. Dasar pertimbangan penyidik pada Polres Brebes dalam menerapkan 

diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas. 

3. Akibat hukum tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu 

lintas. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak 

pidana lalu lintas di tingkat penyidikan? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi 

Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas? 

3. Bagaimana akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak 

pidana lalu lintas? 

E. TUJUAN PENULISAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penerapan diskresi 

Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik 

menerapkan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindakan diskresi 

penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas. 

F. MANFAAT PENULISAN 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu 

hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai pelaksanaan diskresi yang 

dilakukan oleh penyidik. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi banyak pihak terkait diskresi dalam proses penyidikan perkara lalu lintas oleh 

penyidik bagi masyarakat dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat 

menerapkan ilmu yang dimilikinya. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi 

dibagi menjadi tiga bagian, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi, mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi, mengandung 5 (lima) BAB yaitu: 
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  BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, 

identifikasi  dan pembatasan masalah, perumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA, disajikan secara teoritis 

yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan, diskresi, tindak 

pidana lalu lintas, dan perkara lalu lintas.  

  BAB III METODE PENELITIAN, berisi Jenis Penelitian, 

Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber 

Data,  Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis data. 

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Mekanisme 

penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di 

tingkat penyidikan, Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan 

diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas, Akibat hukum 

tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas. 

  BAB V PENUTUP SKRIPSI, menguraikan tentang 

simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 

Daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Diskresi merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas 

kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan 

kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut 

penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum. Penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Ahmad Yakub Sukro dalam skripsinya yang berjudul tentang “Diskresi Penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Diluar Pengadilan” (Skripsi FH Unnes, 2013) memberikan 

kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum lebih mengutamakan kepastian 

hukum akan tetapi tidak serta meninggalkan unsur keadilan dan kemanfaatan di 

dalamnya.Seorang aparat penyidik dilarang melakukan suatu tindakan diskresi 

ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan aturan hukum, melanggar suatu 

asas kepatutan dan menciderai nilai-nilai HAM di dalam kewenangan jabatannya 

atau penyalahgunaan kekuasaan selaku penyidik pada proses penegakan hukum 

pidana, karena tindakan lain tersebut menitikberatkan pada hal yang bersifat 

subjektif. 

Wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi kepolisian dalam 

pelaksanaan tugas kepolisian, karena fungsi tersebut merupakan landasan adanya 

tugas kepolisian. Di dalam masyarakat, kejahatan yang dilakukan oleh seorang 
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pelaku kejahatan juga mengalami suatu perkembangan seiring semakin majunya 

perkembangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dimana perlu tindakan 

khusus yang bersifat subjektif oleh penyidik dalam menyelesaikan suatu bentuk 

perkara pidana bagi kepentingan umum.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cristine Inggried Momongan dalam 

jurnalnya yang berjudul tentang “Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian Di Kota Yogyakarta”, (FH Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2013) berkesimpulan bahwa diskresi terkadang merupakan jalan 

keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang 

ditetapkan. Namun, diskresi merupakan jalan keluar yang terkadang cukup 

membantu polisi, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi 

tidak mudah saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar 

mudah melainkan pada diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan 

untuk dilakukan oleh polisi menurut hukum.  

Meskipun berangkat pada konsep yang sama, yaitu pelaksanaan diskresi 

kepolisian, akan tetapi terlihat perbedaannya yaitu lingkup daerah. Selanjutnya 

dalam penelitian terdahulu, substansi yang dibahas terletak pada tindakan diskresi 

secara umum dan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis membahas mengenai 

diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas. 
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B. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

1. Pengertian Polisi 

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki 

ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di 

Inggris “police”, di Jerman “polizei”, di Amerika di kenal dengan “sheriff”, di 

Belanda “politie”. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” 

telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan 

sebagai title buku pertama Plato yakni “politeia” yang mengandung makna suatu 

negara yang ideal sekali sesuai cita-citanya, suatu negara yang terbebas dari 

pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi (Azhari, 

1995:19). Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya 

mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat 

dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara 

Indonesia.   

Menurut Satjipto Raharjo (2009:111) polisi merupakan alat negara yang 

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan 

pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian juga 

sering dikenal sebagai Bhayangkara yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang 

berarti “menakutkan” (Karjadi, 1978:69). Dalam kamus bahasa Indonesia W.j.s 

Poerwodarminta (1952:549) dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung 

pengertian : 

a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum. 
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b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. 

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna 

Polisi tugas dan sebagai organnya. 

Dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : 

ayat 1 : 

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

ayat 2 : 

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

ayat 3 : 

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki 

wewenang umum Kepolisian.” 

2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian 

a. Tugas Kepolisian 

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok 

kepolisian ialah : 

1) Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

2) menegakkan hukum dan keadilan,  
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3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pada Pasal 14 dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas : 

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan; 

c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peratuan perundang-undangan; 

d) Turut serta alam pembinaan hukum nasional; 

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa; 

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya; 

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian; 
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i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia; 

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya 

tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, 

menjamin dan  memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat 

serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan 

negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif. 

b. Wewenang Kepolisian 

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada anggota masing-

masing anggota polisi diberi wewenang, yaitu pada Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, para anggota kepolisian 

berwenang untuk : 

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
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2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3) Membawa dan mengahadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

8) Mengadakan penghentian penyidikan;  

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
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c. Fungsi Kepolisian 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi 

kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010, Unsur 

pelaksana tugas pokok dalam Kepolisian diantaranya yaitu: 

1) Fungsi Intelkam (Intelijen keamanan), fungsi kepolisian dalam hal : 

a) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain 

persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres; 

b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection), dan peringatan dini 

(early warning), pengembangan jaringan informasi melalui 

pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;  

c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal 

atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan 

pemerintahan daerah; 

d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan 

lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk 

mendukung kegiatan Polres; 
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e) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil 

analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian 

pimpinan; 

f) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat 

antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar 

malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan 

ketangkasan; 

g) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam 

bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu 

kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan 

politik;dan 

h) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan 

bahan peledak . 

2) Fungsi Reserse (investigasi), adalah fungsi kepolisian dalam hal : 

a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan 

penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; 

b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita 

baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan 

umum; 

d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim; 
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e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidaana yang dilakukan 

oleh penyidik pada unit reskrim Polsek daan Satreskrim Polres; 

f) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang 

operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara 

lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 

daerah hukum Polres. 

3) Fungsi Sabhara, yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 

a) Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas 

Satsabhara; 

b) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara; 

c) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara; 

d) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas 

Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian 

massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau search and 

rescue (SAR); 

e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan 

hukum Tipiring dan TPTKP; dan 

f) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan 

penjagaan. 

4) Fungsi Lantas (Lalu Lintas), yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 
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a) Pembinaan lalu lintas kepolisian; 

b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 

c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas); 

d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor serta pengemudi; 

e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 

serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya; 

f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. 

5) Fungsi Bimmas, yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 

a) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat 

terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, 

ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat; 

c) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen 

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; 

d) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta 

Satuan Pengamanan (Satpam); dan 
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e) Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan 

kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, 

organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat. 

d. Kode Etik Profesi Kepolisian 

Dalam pembukaan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang 

dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang 

meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, yang selanjutnya 

disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu 

antara lain sebagai berikut : Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat. Etika kelembagaan merupakan komitmen 

moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya 

yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir 

batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. 

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan 

tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga 

tegaknya hukum Negara Republik Indonesia. 
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Pada Pasal 4 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

menyatakan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas menegakkan 

hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan : 

1) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; 

2) Tidak memihak; 

3) Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-

pihak yang terkait dengan perkara; 

4) tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi; 

5) Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyelidikan; 

6) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan 

sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan 

ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara; 

7) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada 

dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; 

8) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat 

negara dalam sistem peradilan pidana; dan 

9) Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang 

perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua 

pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga 

diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya. 

Sedangkan pada Pasal 7, anggota kepolisian senantiasa menghindarkan 

diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan 

organisasinya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : 
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a) bertutur kata kasar serta bernada kemarahan; 

b) menyalahi atau melakukan penyimpangan dari prosedur tugasnya; 

c) bersikap mencari-cari kesalahan dari masyarakat;  

d) mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun 

pertolongan; 

e) menyebarkan berita-berita atau isu-isu yang dapat meresahkan 

masyarakat dan stabilitas negara; 

f) melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat 

perempuan; 

g) melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan 

anak-anak dibawah umur; dan 

h) merendahkan harkat dan martabat manusia. 

C. Penyidikan 

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 

Istilah penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa 

Belanda yaitu opsporing dan dari bahasa Inggris yaitu investigation. Sedangkan 

dari bahasa Latin yaitu investigatio dan dalam bahasa Malaysia yaitu penyiasatan 

atau siasat (Hamzah, 2000:118). Dalam Pasal 1 ayat 10, 12 dan 13 Undang-

Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan pengertian penyidik dan penyidikan, yaitu : 

ayat 10 : 

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
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ayat 12 : 

“Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam 

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.” 

ayat 13 : 

“Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya.” 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : 

Pasal 1 ayat 1 KUHAP 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.” 

Pasal 1 ayat 2 KUHAP 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 

2. Tugas dan Wewenang Penyidik 

Dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang kepolisian maka 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menempatkan kedudukan polisi 

sebagai penyidik tunggal, dalam arti bahwa menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana hanya polisi negaralah sebagai pejabat satu-satunya yang 

mempunyai monopoli penyidikan tindak pidana umum. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 yaitu : 

a. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon 

harus memenuhi persyaratan : 

1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan 

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; 

2) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi 

reserse kriminal; 

4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; dan 

5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 10 dikenal 

pula pejabat penyidik pembantu, yang selanjutnya dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

menentukan bahwa penyidik pembantu ialah pejabat polisi negara yang 

berpangkat Brigadir Dua Polisi. Penyidik pembantu tersebut diangkat oleh Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan 

kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan itu dapat pula dilimpahkan 

kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain (Sutarto, 1987:26 

dan 27). 

Pada Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tugas penyidik, 

yaitu antara lain : membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan; penyidik 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; penyerahan 

berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik 

hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap 

selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. 

Wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh penyidik, kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan 

dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan 

kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan dalam hal sebagai berikut : 

1) Apabila perintah penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam 

keadaan yang sangat diperlukan; 

2) Terdapat hambatan perhubungan di daerah-daerah terpencil;  
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3) Apabila di tempat itu belum ada petugas penyidik; 

4) Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Sutarto, 

1987:28). 

Sedangkan wewenang penyidik pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Sebelum dilakukannya penyidikan pihak kepolisian melakukan kegiatan 

penyelidikan, yaitu memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik 

musuh sehingga penyelidikan itu dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, 

atau pengawasan (Hamzah, 1986:94). Proses penyidikan yang dilakukan oleh 
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penyidik dapat digambarkan sebagai berikut : diawali dengan adanya bahan 

masukan suatu tindak pidana; melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, 

yaitu melakukan berbagai tindakan yang dipandang perlu oleh penyidik; 

pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi; melakukan upaya paksa yang 

diperlukan, bentuknya ialah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, dan tindakan pemeriksaan surat; pembuatan berita acara penyidikan; 

dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Muhammad, 2007:60-

66). 

D. Diskresi 

1. Pengertian Diskresi 

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda 

“Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu 

tindakan tidak berdasarkan ketentuan – ketentuan peraturan, undang-undang atau 

hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan 

(Pramadya, 1977:91). Diskresi sering dirumuskan sebagai “Freiss Ermessen”. 

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir (1980:45), diskresi 

diartikan  sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang 

dihadapi menurut pendapatnya sendiri”. 

Pada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:334) diskresi yaitu kebebasan 

mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Menurut Sofyan 

Lubis, diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat 

publik melakukan sebuah kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya 

secara tegas, dengan syarat, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas 



28 

 

 

 

wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik (AUPB). Menurut pakar hukum Administrasi Negara Universitas 

Indonesia, Benyamin Hossein mendefinisikan diskresi yaitu kebebasan pejabat 

dalam mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri.  

Berdasarkan pendapat diatas penulis menegaskan bahwa diskresi adalah 

kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri 

untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum demi kepentingan umum .  

2. Konsep Diskresi Penyidik 

Konsep mengenai diskresi penyidik terdapat dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), yaitu : 

ayat 1 : 

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri.” 

ayat 2 : 

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian.” 

Rumusan kewenangan penyidik dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban 

umum penyidik yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada para 
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penyidik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, 

dalam rangka kewajiban umumnya, yaitu menjaga dan menjamin ketertiban 

umum serta menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum kewenangan ini 

dikenal sebagai diskresi penyidik yang keabsahannya didasarkan pada 

pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (pflichtmassiges ermessen). 

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi 

(politie beleid; police discretion) sangat sulit, sebab mereka harus membuat 

pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat 

pada penanggapan pertama suatu delik (Hamzah, 2000:79). Dalam bahasa UU No 

2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat 

perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi ,“yang dimaksud dengan 

„bertindak menurut penilaiannya sendiri‟ adalah suatu tindakan yang dapat 

dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam 

bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan 

betul-betul untuk kepentingan umum”(Rahardjo, 2010:103). Sedangkan rumusan 

dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan 

diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang 

diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban 

merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan 

tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan 
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tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh 

hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka 

hukum yang berlaku di masyarkat.  

Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana 

pengendalian sosial, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga berfungsi 

sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Maka dari itu selain 

hukum sebagai sarana pengendalian sosial, hukum juga dapat mengatur dan 

menuntun kehidupan bersama secara umum. 

Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya 

aparat penegak hukum tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas 

mengusahakan kedamaian (peacekeeping) dan ketertiban (order maintance) 

(Rahardjo, 2007: 104). Peran polisi dalam penegakan hukum seolah-olah 

diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah 

tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di 

dalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang 

bersifat falsafati dalam hukum dapat diwujudkan menjadi nyata , tetapi justru 

karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan 

dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula 

dari masyarakat yang dilayaninya.  

Tindakan diskresi secara umum, misalnya seperti yang diputuskan oleh 

petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa 

meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya ialah diskresi yang bersifat 

individual, yaitu dalam hal menghindari terjadinya penumpukan lalu lintas di 
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suatu ruas jalan dan petugas kepolisan memberi isyarat untuk terus berjalan 

kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas 

menunjukkan warna merah. 

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk melakukan 

penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku 

pelanggaran hukum, menghentikan proses penyidikan, bukan merupakan tindakan 

diskresi individual penegak hukum melainkan tindakan diskresi birokrasi sebab 

dalam pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada 

kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi 

kesepakatan diantara pimpinan dan bawahannya atau dalam birokrasi tersebut. 

Hal ini tergantung bobot permasalahan yang dihadapi petugas. 

Batasan tindakan diskresi ini didasarkan pada maksud kepentingan 

masyarakat, tujuan yang baik dari kepentingan masyarakat, tidak bertentangan 

dengan hak asasi manusia, dan adanya batasan hukum atau peraturan yang berlaku 

dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu diskresi 

sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu 

sendiri.  

E. Tindak Pidana Lalu Lintas 

Tindak pidana lalu lintas terdiri dari dua kata majemuk yaitu tindak pidana 

dan lalu lintas. Sifat hubungan antara dua kata majemuk itu berarti kata “lalu 

lintas” membatasi kata “ tindak pidana” yang mengandung pengertian tindak 

pidana yang berhubungan dengan lalu lintas.  
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Tindak pidana didefinisikan sebagai “perbuatan pidana secara singkat 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana 

bagi siapa yang melanggarnya”(Moelyatno,2000:54). Sedangkan dalam undang-

undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kata lalu lintas berarti gerak kendaraan 

dan orang di jalan. 

Menurut Soerjono Soekanto (1986:20) Tindak pidana lalu lintas 

merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan 

tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat 

berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang 

lain maupun diri sendiri. Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin 

terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Di 

dalamnya terlibat manusia, benda, dan bahaya yang mungkin 

berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu 

kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor 

atau kendaraan tidak bermotor saja.  

 

1. Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau 

yakni perbuatan pidana adalah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.” 

2. Lalu lintas 

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan 

sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang 

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan 

fasilitas pendukung. 

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien 
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melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ada tiga komponen 

terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang 

saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan 

kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan 

angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. 

Jadi tindak pidana lalu lintas  adalah pelanggaran terhadap undang-undang 

lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan orang 

lain maupun diri sendiri. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya selalu diproses 

secara hukum. Namun, terkadang tidak semua tindak pidana lalu lintas dilakukan 

tuntutan pidananya. Pelaku tindak pidana lalu lintas dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan korban kecelakaan dengan cara perdamaian. 

F. Perkara Lalu Lintas 

Transportasi yang berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak 

bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam 

upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya juga 

sebagai bagian dari lalu lintas kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor dari 

daerah satu ke daerah yang lain, baik kendaraan pribadi maupun angkutan jalan.  

Dari peranan transportasi tersebut maka lalu lintas dan angkutan jalan 

harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan 

lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar 
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(Penjelasan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum). 

Lalu lintas itu sendiri merupakan gerak kendaraan, orang dan hewan di 

jalan. Kendaraan merupakan sebuah alat yang bergerak di jalan, terdiri dari 

kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Hal ini berdasarkan Pasal 1 

ayat (1) dan (6) Ketentuan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Sedangkan 

kecelakaan lalu lintas ialah suatu kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor 

bertabrakan dengan benda lain atau kendaraan bermotor yang lain dan 

menyebabkan kerusakan. Kecelakaan tersebut terkadang mengakibatkan orang 

atau binatang mengalami luka-luka atau kematian.  

Menurut Putranto (2008:116) terdapat tiga komponen terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, 

dan jalan yang saling berinteraksi :  

1. Manusia sebagai Pengguna 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau 

pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan 

dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dan 

lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh 

keadaan fisik, psikologi, umur, jenis kelamin, dan pengaruh-

pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/ lampu jalan dan tata 

ruang. 

2. Kendaraan  

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri 

dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan 

digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan 

muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya 

untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 

3. Jalan 

 Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 

kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 

pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu 

mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu 
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mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga 

dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.  

Kecelakaan menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna 

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan 

seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat 

diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 

satu tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 
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G. KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 

Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tindak pidana lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu 

faktor tersebut yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah 

karena kelalaian seseorang yang menyebabkan orang lain luka-luka dan 

meninggal dunia. Dari adanya perkara itu dilakukan penyelidikan, dalam 

penyelidikan ini dilakukan untuk mencari kealpaan tersangka dengan 

mengkaitkan atau menghubungkan unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepadanya,  

yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang bedasarkan atau berpedoman 

pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang 

Tindak Pidana Lalu Lintas 

Penyelidikan 

Penyidikan
 Tindak Pidana Lau Lintas  

Pasal 18 UU 2 Th 2002 Pasal 7 (1) huruf j KUHAP 

Diskresi 

Penyelesaian 

Secara Perdata 

Perdamaian 

Secara Pidana 

Pengadilan 
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berkaitan dengan 

penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana juga termasuk penyidikan 

mengenai tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas dalam hal ini menunjukkan 

adanya tindakan lain yang berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang menyatakan bahwa 

pemberian kewenangan kepada penyidik yang karena kewajibannya atau tugasnya 

dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada 

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan rumusan 

konsep diskresi yang menjadi pedoman atau dasar bagi penyidik dalam 

pelaksanaan diskresinya terhadap penyidikan perkara lalu lintas. 

Penyidik yang berpedoman pada Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP dan Pasal 

18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan diskresi yang 

dapat bermanfaat untuk menyelesaikan perkara atau tindak pidana lalu lintas 

dengan cepat dan efektif sekaligus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Perkara kecelakaan lalu 

lintas ini secara perdata oleh penyidik diupayakan adanya perdamaian antara 

kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan 

perdamaian tersebut diharapkan sudah tidak menuntut lagi. Akan tetapi, secara 

pidana kasus itu tetap berlanjut ke pengadilan, sebab dari pernyataan perdamaian 

itu hanya akan meringankan putusan hakim, maka dari pernyataan perdamaian itu 

tetap tidak dapat menggugurkan perkara pidananya. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang 

berarti sesuai metode atau cara tertentu; sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 

kerangka tertentu (Soekanto, 2006: 42). Dalam suatu penelitian, metode penelitian 

ialah faktor yang sangat penting atau sangat menentukan untuk menunjang proses 

penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan metode juga merupakan 

suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan 

jenis yang dihadapi. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia 

atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2014 :16). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan 

tingkah laku yang dapat diamati dari objek penelitian. Dalam hal ini tulisan 

berasal dari data-data yang didapat dari Polres Brebes dari hasil wawancara 

dengan anggota satuan lalu lintas Polres Brebes.   
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B. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif, dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak berupa angka tetapi 

berupa kata-kata. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal ini 

terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama, 

atau dalam rangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2006:10). Penelitian ini 

mendeskripsikan mengenai pengaturan diskresi fungsional dan pelaksanaan 

diskresi dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. 

C. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis (juridical sociological). Metode pendekatan yuridis 

sosiologis adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dalam hukum (Marzuni,2005:87). Karena 

permasalahan yang akan diteliti didasarkan pada suatu perkara yang telah 

diselesaikan diluar pengadilan melalui tindakan diskresi penyidik kepolisian, dan 

bagaimana akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan penyidik tersebut. 

Segi sosiologisnya adalah sikap penyidik terkait tindakan diskresi dalam 

menyelesaikan suatu perkara lalu lintas sehingga perkara tersebut dikesampingkan 

atau dihentikan dalam tingkat penyidikan. Metode yuridis sosiologis lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi. 
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D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan dengan maksud untuk mempersempit serta 

memperjelas ruang lingkup sehingga orientasi penelitian ini dapat dibatasi dan 

terarah, dimana untuk kepentingan identifikasi dan analisa maka penulis memilih 

lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Brebes dengan 

didasarkan pada pertimbangan bahwa di kantor kepolisian tersebut ditemukan 

adanya pelaksanaan diskresi fungsional dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu 

lintas. 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi. Sumber data ialah tempat dimana penelitian hukum ini 

diperoleh, dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

hasil wawancara dan observasi lapangan di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas 

Polres Brebes. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang 

diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi 

penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun 

keterangan dari pihak penyidik di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres 

Brebes.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi 

data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti. 

Data sekunder terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer 

(Soemitro,1988:53), yang terdiri atas : 

1) Berbagai peraturan perundangan mengenai kepolisian, lalu lintas dan 

hukum acara pidana yang berkaitan dengan topik permasalahan 

penulisan hukum ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Peraturan Kapolri no 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 
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Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, 

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara  Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan 

Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain 

Untuk Kegiatan Lalu Lintas.  

2) Berbagai hasil jurnal, seminar, makalah dan artikel yang terkait dengan 

materi penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa 

kamus hukum dan ensiklopedia. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan 

dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara 

(interview) dan studi kepustakaan, antara lain sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Suatu bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara ini 

dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara 
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langsung ataupun tidak langsung, bebas terpimpin guna memperoleh data secara 

mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini (Soemitro,1988:57).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan 

berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan kepada penyidik Polri di lingkungan Polres Brebes. 

2. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada objek kajian.  Menurut Hasan (2002: 86) observasi ialah pemilihan, 

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi 

yang digunakan yaitu observasi partisipatif. Merupakan metode untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti benar-benar 

terlibat dalam keseharian responden.  

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji serta 

mempelajari substansi atau isi bahan hukum dan literatur tertentu dan dokumen-

dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

topik permasalahan yang diteliti. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan 

diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan (Soemitro, 

1988:53). 

4. Studi Dokumen 

Penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah 

alimentasi, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga bagaimana 
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pelaksanaannya dalam praktek (Ashshofa, 2007 :115). “Dokumen atau record  

adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan laporan” (Guba dan Lincoln 

dalam Moleong, 2010:216). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan alat berupa 

dokumen yang disusun oleh Polres Brebes berupa laporan-laporan, tabel-tabel, 

maupun bentuk lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang 

diskresi penyidik dalam perkara lalu lintas beserta penyelesaiannya di Polres 

Brebes. 

G. Teknik Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan atau 

kesahihan suatu instrumen.Prinsip validitas yaitu pengkuran atau pengamatan 

yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data.Jadi validitas 

data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan.Keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan data.“Teknik keabsahan data atau biasa disebut 

validitas data di dasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, 

ketergantungan, dan kepastian.” (Moleong, 2010: 324). Teknik yang digunakan 

untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya 

adalah dengan teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” (Moleong, 2010 : 330).  
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Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan dengan 

jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang dimaksud disini 

adalah informan atau subjek penelitian yaitu seseorang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang hendak diteliti. Bagan triangulasi sumber dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bagan  2 Triangulasi Sumber 

(Sumber : Sugiyono, 2009:242) 

Triangulasi teknik juga dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi, atau kuesioner.Bila dengan teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

Wawancara 

A 

B 

 

C 
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memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

Bagan triangulasi teknik  digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Bagan 3 Triangulasi Teknik 

(Sumber : Sugiyono, 2009:242) 

 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif 

dengan menggunakan metode interaktif. Analisis data ialah langkah selanjutnya 

untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, hal ini merupakan 

kegiatan mengumpulkan data yang kemudian dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 

menyusun hasil penelitian. Analisis data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2006: 250).  

Analisis data kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan cara membahas 

pokok persoalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan 

maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif 

Wawancara 

mendalam 

 

Dokumentasi 

 

Sumber 

Datasama 

 

Observasi Partisipatif 
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untuk mendapatkan pemecahan masalah. Sedangkan model analisis interaktif 

merupakan model analisis data, dimana data yang akan diproses melalui tiga 

komponen utama, yaitu: Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, 

sehingga ketiga komponen itu saling berinteraksi dengan membentuk siklus. 

Penulis menggunakan ketiga komponen itu pada proses pengumpulan data selama 

kegiatan pengumpulan data berlangsung. Kemudian untuk mengumpulkan data 

terakhir penulis menggunakan tiga komponen utama analisis untuk menarik 

kesimpulan dengan memvertifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat pada 

reduksi data dan sajian data. Data yang terkumpul akan dianalisis tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Model Analisis 

Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

“Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan dan dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang 

ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat” (Moleong, 2002: 106). 

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada 

di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada penyidik yang 

bertugas melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana lalu lintas. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu: mengurus surat ijin penelitian, 

melakukan penelitian, penelitian di lapangan, mendapat dokumen dan 

hasil wawancara.  
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2. Reduksi data 

Reduksi adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dan menggolongkan, menyatukan, dan membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 

1992: 15).  

 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles,1992:17). Penyajian data membantu peneliti untuk melihat 

gambaran data sepenuhnya secara utuh dan kompleks atau bagian-bagian 

tertentu dari hasil penelitian.  

4. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus 

diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yaitu mencapai 

validitasnya (Miles, 1992: 19). Dari data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi kemudian peneliti mencari makna hasil 

penelitian. Peneliti berusaha untuk mencari pola, hubungan, serta hal-hal 

yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh, peneliti 

membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. Secara skematis 

dari uraian-uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Bagan 4 

Skema Penarikan Kesimpulan 

Sumber Miles dan Huberman 1992:20 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana 

Lalu Lintas di Tingkat Penyidikan 

Citra Kepolisian dalam menanggulangi perkara kecelakaan lalu lintas yang 

sering terjadi merupakan profesionalitas dari penegakan hukum yang ada di 

Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan 

kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan 

kerugian harta benda, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk 

mengatasi permasalahan yang sering timbul, penegakan hukum adalah suatu 

proses ide hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah 

polisi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan tugas 

pokok Polisi yaitu : 

1. Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum dan keadilan 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  
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Dari tugas pokok tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti dalam menangani perkara-

perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas 

ringan yang menyebabkan luka ringan dan kerugian materiil. Dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas ringan inilah Polisi mempunyai kewenangan melakukan 

diskresi.  

Di dalam Sistem Peradilan Pidana , diskresi bukanlah hal yang asing lagi 

Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian 

dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan 

bentuk tindakannya berbeda-beda. Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) 

Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, Iptu Harti :  

Diskresi adalah tindakan penyidik menurut penilaiannya sendiri 

untuk menentukan suatu perkara lanjut ke Pengadilan atau 

diselesaikan secara kekeluargaan. (Hasil wawancara pada tanggal 3 

Juli 2015, di ruang KBO Satuan Lalu Lintas Polres Brebes). 

 Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris yang artinya kebijaksanaan, 

keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau 

mempertimbangkan bagi diri sendiri (Utomo,2005: 106). Menurut kamus hukum 

yang disusun oleh J.C.T Simorangkir,dkk., “diskresi diartikan sebagai kebebasan 

mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri” 

(Simorangkir,2002:38).  

Istilah diskresi Kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan 

keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan 

keyakinan dirinya. Jadi diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum 

tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum (Utomo, 2005:106). 
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Menurut Faal (1991:15-16), “apabila kata diskresi itu digabungkan dengan 

kata Kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik”. Yang dapat diartikan 

suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (power) untuk melakukan suatu 

tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan 

dengan Kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan 

kekuasaan (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan 

penilaiannya sendiri.  

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa : 

a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut 

penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi. Dalam bahasa Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam 

keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari Undang-Undang tersebut 

berbunyi, yang dimaksud dengan „bertindak menurut penilaiannya sendiri‟ adalah 

“suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko 

dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” (Rahardjo,2010:103).  

Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi 

tersebut harus didasari aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut 

dilakukan menurut penilaiannya sendiri harus mempertimbangkan manfaat serta 

resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan 

jabatan seorang aparat Kepolisian. 

Pelaksanaan diskresi pada Satuan Lalu Lintas Polres Brebes berbeda-beda 

porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan 

diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang 

dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan. Menurut KBO Sat Lantas Polres 

Brebes, Iptu Harti :  

Bahwa Pertimbangan Polisi dalam melakukan diskresi dalam 

perkara lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan 

tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan 

kesepakatan bersama kedua belah pihak. (Hasil wawancara pada 

tanggal 3 Juli 2015, di ruang KBO Sat Lantas Polres Brebes).  

 

Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun 

diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum 

tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). 

Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan 

umum.  
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Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) ditentukan bahwa saat bertindak 

menurut penilaiannya sendiri, polisi harus mempertimbangkan peraturan 

perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sehingga dengan demikian, diskresi tersebut tentu tidak dapat 

dilakukan secara sewenang-wenang.  

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan 

sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang 

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan 

fasilitas pendukung. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, 

serta pengelolaannya. .  

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien 

melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ada tiga komponen 

terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang 

saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan 

kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan 

angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Adanya tiga 

komponen tersebut diharapkan berjalan secara selaras sehingga mencegah adanya 

kecelakaan lalu lintas.  
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Kecelakaan menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu 

lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang 

menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam 

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu 

tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas di Kepolisian 

Resor Brebes: 

Tabel Data Kecelakaan Lalu lintas Tahun 2011-2015 di wilayah hukum 

Polres Brebes adalah sebagai berikut :  

Tabel 1 

 

DATA LAKA TAHUN 2011 

NO BULAN JML LAKA MD LB LR RUMAT 

1 JANUARI 28 9 3 33 21.350.000 

2 PEBRUARI 39 8 6 47 29.450.000 

3 MARET 46 20 6 66 32.400.000 

4 APRIL 35 11 6 37 36.950.000 

5 MEI 59 14 5 72 56.400.000 

6 JUNI 59 13 4 71 81.450.000 

7 JULI 60 13 15 68 42.750.000 

8 AGUSTUS 37 11 5 37 26.550.000 

9 SEPTEMBER 60 14 9 74 51.850.000 

10 OKTOBER 52 10 3 60 26.050.000 

11 NOPEMBER 66 12 11 96 73.850.000 

12 DESEMBER 52 13 6 60 55.850.000 

  JUMLAH 593 148 79 721 534.900.000 

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Brebes 
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 Dari tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi pada 

tahun 2011 adalah 593 kejadian kecelakaan lalu lintas, 148 orang meninggal dunia 

(MD), 79 orang luka berat (LB), 721 orang luka ringan (LR) dan perkaranya 

diselesaikan oleh Satlantas Polres Brebes. Kerugian material disini maksudnya 

taksiran kerugian material kendaraan yang terjadi sesuai dengan kondisi 

kerusakan kendaraan, yaitu Rp. 534.900.000.  

Tabel 2 

DATA LAKA TAHUN 2012 

NO BULAN 
JML 

LAKA 
MD LB LR RUMAT 

1 JANUARI 57 14 11 63 75.450.000                   

2 PEBRUARI 53 10 14 56 

         

57.450.000  

3 MARET  52 9 3 85 

                 

80.550.000  

4 APRIL 71 12 12 87 

                 

63.900.000  

5 MEI  72 12 9 88 87.650.000 

6 JUNI  49 13 9 43 58.300.000 

7 JULI 48 12 4 57 35.000.000 

8 AGUSTUS 93 18 19 108 113.900.000 

9 SEPTEMBER 48 11 7 61 62.900.000 

10 OKTOBER 63 15 4 79 83.200.000 

11 NOVEMBER 73 22 10 89 109.400.000 

12 DESEMBER 78 20 16 86 108.500.000 

  JUMLAH 757 168 118 902 

               

936.200.000  

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Brebes 

 Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi pada 

tahun 2012 adalah 757 kejadian kecelakaan, 168 orang meninggal dunia (MD), 

118 orang luka berat (LB), 902 orang luka ringan (LR) dan perkaranya 

diselesaikan oleh Satlantas Polres Brebes. Kerugian material disini maksudnya 
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total taksiran kerugian material kendaraan yang terjadi sesuai dengan kondisi 

kerusakan kendaraan, yaitu Rp. 936.200.000.  

 Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai tahun 

2012 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Brebes yaitu 

sepanjang tahun 2011 terjadi 593 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 terjadi 

757 kejadian kecelakaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi 

peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun-tahun berikutnya.  

 

Tabel 3 

 

DATA LAKA TAHUN 2013 

       
NO BULAN JML LAKA MD LB LR RUMAT 

1 JANUARI 58 12 6 59 76.600.000 

2 PEBRUARI 53 8 4 78 81.100.000 

3 MARET  52 11 4 53 104.700.000 

4 APRIL 56 10 2 72 89.500.000 

5 MEI  68 10 7 68 112.300.000 

6 JUNI  79 16 5 88 116.450.000 

7 JULI 64 9 9 72 135.900.000 

8 AGUSTUS 111 14 7 189 236.200.000 

9 SEPTEMBER 58 12 7 88 72.700.000 

10 OKTOBER 73 23 7 84 97.550.000 

11 NOVEMBER 45 11 2 57 104.900.000 

12 DESEMBER 56 7 2 71 84.800.000 

  JUMLAH 773 143 62 979 1.312.700.000 

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Brebes 

 Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi di 

Kota Brebes pada tahun 2013 adalah 773 kejadian kecelakaan, 143 orang 

meninggal dunia (MD), 62 orang luka berat (LB), 979 orang luka ringan (LR) dan 

perkaranya diselesaikan oleh Satlantas Polres Brebes. Kerugian material disini 
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maksudnya total taksiran kerugian material kendaraan yang terjadi sesuai dengan 

kondisi kerusakan kendaraan, yaitu Rp. 1.312.700.000. 

Tabel 4 

 

 

DATA LAKA TAHUN 2014 

       
NO BULAN JML LAKA MD LB LR RUMAT 

1 JANUARI 41 9 8 54 100.900.000 

2 PEBRUARI 29 5 2 41 47.400.000 

3 MARET  48 5 3 64 48.300.000 

4 APRIL 42 13 3 59 54.400.000 

5 MEI  47 11 1 60 74.200.000 

6 JUNI  39 5 5 53 44.650.000 

7 JULI 66 5 10 78 48.350.000 

8 AGUSTUS 74 9 12 79 46.000.000 

9 SEPTEMBER 47 8 6 54 39.250.000 

10 OKTOBER 52 11 3 62 39.800.000 

11 NOVEMBER 49 7 8 55 31.850.000 

12 DESEMBER 47 4 4 59 50.600.000 

  JUMLAH 581 92 65 718 625.700.000 

Sumber Kantor Satlantas Polres Brebes 

Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi di 

Kota Brebes pada tahun 2014 adalah 581 kejadian kecelakaan, 92 orang 

meninggal dunia (MD), 65 orang luka berat (LB), 718 orang luka ringan (LR) dan 

perkaranya diselesaikan oleh Satlantas Polres Brebes. Kerugian material disini 

maksudnya total taksiran kerugian material kendaraan yang terjadi sesuai dengan 

kondisi kerusakan kendaraan, yaitu Rp. 625.700.000 
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Tabel 5 

 

DATA LAKA TAHUN 2015 

       
NO BULAN JML LAKA MD LB LR RUMAT 

1 JANUARI 35 12 1 59 38.950.000 

2 FEBRUARI 36 10 -  47 35.400.000 

3 MARET  35 6  - 45 54.550.000 

4 APRIL 46 11 - 56 28.800.000 

5 MEI 49 9 2 62 41.200.000 

6 JUNI 60 15 1 74 84.300.000 

7 JULI 81 24 7 99 85.700.000 

8 AGUSTUS 6 - - 9 1.450.000 

9             

10             

11             

12             

  JUMLAH 348 87 11 451                370.350.000  

Sumber Kantor Satlantas Polres Brebes 

Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi di 

Kota Brebes pada bulan Januari-Agustus 2015 adalah 348 kejadian kecelakaan, 87 

orang meninggal dunia (MD), 11 orang luka berat (LB), 451 orang luka 

ringan(LR) dan perkaranya diselesaikan oleh Satlantas Polres Brebes. Kerugian 

material disini maksudnya total taksiran kerugian material kendaraan yang terjadi 

sesuai dengan kondisi kerusakan kendaraan, yaitu Rp. 370.350.000. 

Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2013 sampai tahun 

2015 terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Brebes yaitu 

sepanjang tahun 2013 terjadi 773 kejadian kecelakaan, pada tahun 2014 terjadi 

581 kejadian kecelakaan, dan pada Januari-Agustus tahun 2015 ada 348 kejadian 

kecelakaan.  
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Dari data diatas dapat ditegaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas 

masih cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor 

manusia, kendaraan, dan jalan. Hal ini juga dikarenakan wilayah hukum Polres 

Brebes berada pada jalur pantai utara yang ramai dan padat.  Menurut Kanit Laka 

Sat Lantas Polres Brebes, Iptu Heru Irawan: 

Bahwa aparat Kepolisian Resor Brebes telah mengupayakan 

langkah-langkah dalam hal mengurangi kecelakaan lalu lintas yaitu 

dengan melakukan pengawasan, penjagaan, dan patroli pada 

tempat-tempat rawan kecelakaan; melakukan rekayasa lalu lintas 

seperti memasang rambu-rambu, spanduk, dan poster peringatan; 

menghimbau pada pengguna jalan agar selalu hati-hati dan 

beristirahat bila mengantuk; memasang lampu penerangan jalan; 

melakukan razia terhadap pelanggaran yang berpotensi kecelakaan 

(pengendara mengebut lalu di tilang). (Hasil wawancara pada 

tanggal 6 Juli 2015, di Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Brebes).  

 

1) Contoh Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Brebes 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Brebes ada beberapa 

perkara kecelakaan lalu lintas yang di diskresi adalah sebagai berikut:  

Tabel 6 

Contoh Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 1 

No Nama 

Tersangka 

Lokasi Kejadian Tahun 

Kejadian  

Kronologi 

Kejadian 

Penyelesaian 

1. Sopwan 

Maulana 

Bin 

Abdurohim 

 

Jl.Linggapura 

Desa Tanggeran 

Kecamatan 

Tonjong 

Kabupaten Brebes 

 

Januari 

2015 

Sopwan 

Maulana 

bin 

Abdurohi

m 

mengenda

rai sepeda 

motor 

Yamaha 

vega T-

4198-FC 

dan 

menghind

Polisi 

langsung 

mendatangi 

TKP untuk 

melakukan 

penyidikan 

dan 

menengahi 

masalah. 

Selanjutnya 

polisi 

mengusulkan 

untuk 
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ari jalan 

rusak di 

badan 

jalan 

sebelah 

kiri 

sehingga 

menabrak 

sepeda 

motor 

Suzuki 

smash G-

5090-TU 

pada saat 

bersamaan 

dari arah 

berlawana

n. 

menyelesaika

n dengan 

jalan 

kekeluargaan 

 

 

Penjelasan : 

 Pada tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan 

Linggapura Desa Tanggeran Kec. Tonjong Kab. Brebes , terjadi kecelakaan lalu 

lintas sepeda motor yamaha vega T-4198-FC melaju dari arah barat ke timur 

dengan kecepatan sedang, sampai di TKP yang jalannya rusak di badan jalan 

sebelah kiri (dari arah barat ke timur) serta agak menikung ke kanan, selanjutnya 

sepeda motor yamaha vega T-4198-FC berjalan menghindari badan jalan yang 

rusak tersebut dan menghindar ke badan jalan sebelah kanan, pada saat bersamaan 

dari arah berlawanan melaju sepeda motor Suzuki smash G-5090-TU, karena 

jarak sudah dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. 

Dari kecelakaan ini ada satu korban yaitu pembonceng sepeda motor 

Suzuki smash G-5090-TU, bernama Purnama Okto Vinali Binti Murijan, umur 20 

tahun, alamat Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Ia 



62 

 

 

 

mengalami luka memar dan dislokasi pada bahu kanan, siku kanan lecet,siku kiri 

memar yang kemudian dirawat di RSI Muhammadiyah Bumiayu.  

Kerugian materiil/ benda yaitu sepeda motor Yamaha vega T-4198-FC 

mengalami kerusakan pada totok depan lecet dan sepeda motor Suzuki smash G-

5090-TU mengalami kerusakan pada spion kanan dan kiri pecah, setang bengkok 

tebeng depan dan kiri lecet. Kecelakaan ini dikarenakan kurang hati-hatinya 

pengendara sepeda motor Yamaha vega T-4198-FC pada saat mengendarai sepeda 

motor kurang memperhatiakan situasi dari arah berlawanan dan berjalan terlalu ke 

kanan.  

Penyidik dalam kasus ini kemudian mengambil langkah untuk melakukan 

diskresi. Penerapan diskresi ini dilihat berdasarkan kasus ini merupakan kasus 

ringan, hanya menimbulkan luka ringan dan kerugian materiil saja, kedua belah 

pihakpun telah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan 

sehingga tidak perlu berlanjut ke Pengadilan. Kedua belah pihak membuat surat 

pernyataan yang berisi bahwa kedua belah pihak telah sepakat tidak akan 

menuntut secara pidana dan perdata dan pihak Sopwan akan membantu biaya 

pengobatan luka atas korban yang bernama Purnama Okto Vinali, sedangkan 

Sopwan Maulana sebagai pihak kesatu menanggung biaya pengobatannya sendiri.  
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Tabel 7 

Contoh Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 2 

No Nama 

Tersangka 

Lokasi 

Kejadian 

Tahun 

Kejadian 

Kronologi 

Kejadian 

Penyelesaian 

1. Agung 
Prawibowo 

 

Jl. Raya Tegal-
Purwokerto 
termasuk Dukuh 
Satir Desa 
Kutamendala 
Kecamatan Tonjong 
Kbupaten Brebes 
 

 

Februari 

2015 

Sepeda 
motor Vario 
125 B-3213-
KHC melaju 
dari arah 
timur ke 
barat 
dengan 
kecepatan 
sedang, 
sesampainy
a di tempat 
kejadian 
perkara yang 
jalannya 
dalam 
keadaan 
menurun 
sepeda 
motor 
tersebut 
oleng 

 

Polisi langsung 
mendatangi 
TKP untuk 
melakukan 
penyidikan dan 
menengahi 
masalah. 
Selanjutnya 
polisi 
mengusulkan 
untuk 
menyelesaikan 
dengan jalan 
kekeluargaan 

 

Penjelasan : 

 Pada hari Selasa,17 Februari 2015 pukul 09.15 WIB di Jalan Raya Tegal-

Purwokerto termasuk Dukuh Satir Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong 

Kabupaten Brebes, terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Vario 125 

B-3213-KHC melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, 

sesampainya di tempat kejadian perkara yang jalannya menurun. Sepeda motor 

Honda Vario 125 B-3213-KHC mendahului kendaraan bermotor tanda nomor 

kendaraan bermotor tidak dikenal kemudian tiba-tiba oleng dan terjatuh ke kanan. 
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Dari arah berlawanan melaju Mitsubishi mikro bus R-1631-AE karena jarak sudah 

dekat dan tidak dihindari sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.  

 Dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor  Honda vario 125 B-

3213-KHC yang bernama Agung prawibowo mengalami luka memar pada bagian 

kaki kanan sobek, hidung lecet, dan telapak tangan kanan sobek. Kerugian 

materiil dari kecelakaan ini adalah sepeda motor vario 125 B-3213-KHC 

mengalami kerusakan pda bagian body kanan pecah, knalpot bengkong, lampu 

depan kanan pecah dan Mitsubishi mikro bus R-1631-AE mengalami kerusakan 

pada bagian bemper depan penyok.  

Penyidik dalam kasus ini kemudian mengambil langkah untuk melakukan 

diskresi. Penerapan diskresi ini dilihat berdasarkan kasus ini merupakan kasus 

ringan, hanya menimbulkan luka ringan dan kerugian materiil saja, kedua belah 

pihakpun telah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan 

sehingga tidak perlu berlanjut ke Pengadilan. 

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya 

mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan 

dan situasi kasus, keadaan sosial, ekonomi serta budaya dan situasi hukum yang 

dialami oleh seorang aparat penyidik Kepolisian tersebut. Menurut Kanit Laka 

Satlantas Polres Brebes, Iptu Heru Irawan :  

Pelaksanaan diskresi Kepolisian dilakukan berdasarkan asas 

kemanfaatan bahwa hukum harus benar-benar memberikan 

kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum digunakan 

sebagai sarana bagi masyarakat di dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan mereka. Selain itu juga dilihat berdasarkan faktor 

kemanusiaan juga. (Hasil wawancara dengan Iptu Heru Irawan 

S.H, di Kantor Unit Laka Lantas Polres Brebes pada 6 juli 2015). 
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Mekanisme pelaksanaan diskresi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu 

lintas seperti dikemukakan oleh subjek penelitian kepada peneliti saat wawancara 

sebagai berikut. 

Polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan 

lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara 

(TKP) lalu lintas (posisi kendaraan, posisi, tempat, dan lain-lain), 

mencatat saksi-saksi, menolong korban, mengamankan barang 

bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK untuk proses 

penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan polisi 

membuat analisa kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan 

ringan, dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti 

rugi material. (Wawancara dengan Iptu Harti, SH pada tanggal 3 

Juli 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mekanisme 

pelaksanaan diskresi adalah sebagai berikut : 

a) Polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) 

b) Memeriksa saksi, korban, dan tersangka 

c) Melakukan evaluasi (analisa kasus) 

d) Dengan pertimbangan-pertimbangan maka dilakukan tindakan diskresi. 

Hal senada tentang mekanisme pelaksanaan diskresi juga dikemukakan 

oleh Kanit Laka Polres Brebes saat dilakukan wawancara dengan peneliti sebagai 

berikut :  

Polisi lalu lintas mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian 

membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat, dan lain-lain), 

menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang 

bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses 

penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan polisi 

membuat analisis kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan 

ringan dan pelaku di bawah umur (bisa orang dewasa dengan 

kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan 
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dengan ganti rugi material. (Wawancara dengan Iptu Heru Irawan, 

SH pada tanggal 6 Juli 2015). 

 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa 

mekanisme pelaksanaan diskresi adalah :  

(1) Polisi lalu lintas mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian 

membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat, dan lain-lain),  

(2) Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti 

kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses penyidikan 

lebih lanjut.  

(3) Setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus dilakukan 

diskresi apabila kecelakaan ringan dan pelaku di bawah umur (bisa 

orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang 

bisa diselesaikan dengan ganti rugi material. 

(4) Dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian 

masalah dalam kasus kecelakaan lalu linta. Dibuat surat pernyataan 

bersama di atas segel bermaterai, dan dibuktikan dengan adanya 

kwitansi pembayaran ganti rugi kepada pihak korban kecelakaan. 

Menurut Satjipto Rahardjo (2010:101), “Kepolisian adalah profesi unik, 

sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah”. Ia 

merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya 

merupakan kategori yang berdiri sendiri dan bersebrangan. Menurut Faal 

(1991:69), letak diskresi oleh Polisi karena pada saat Polisi melakukan tindakan 

represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi itu. Karena pada saat ada 
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pelanggaran dan polisi menindak, lalu polisi dihadapkan pada dua pilihan apakah 

memproses sesuai dengan tugas kewajibannya sebagai penegak hukum pidana 

ataukah mengenyampingkan perkara pidana dalam arti melakukan tindakan 

diskresi.Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian 

dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi aktif, 

sedangkan keputusan Kepolisian yang berupa sikap Kepolisian yang umumnya 

mentolerir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut 

diskresi pasif. 

Berdasarkan pembahasan diatas, dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian 

ada beberapa mekanisme yaitu Polisi mendatangi tempat kejadian perkara, 

membuat sketsa tempat kejadian perkara, menolong korban, mencatat saksi, 

mengamankan barang bukti kecelakaan yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM) dan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan membuat analisis kasus. Apabila 

kasus kecelakaan yang terjadi ringan maka penyidik melakukan diskresi/ 

pengenyampingan perkara. Hal ini untuk menyaring perkara-perkara yang ringan 

sehingga tidak perlu masuk ke ranah pengadilan. 

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menegaskan bahwa Diskresi 

Kepolisian ini memang diperlukan karena ruang lingkup aturan tidak dapat 

menjangkau secara detail setiap tindakan penyidik dalam menjalankan tugas, 

wewenang, dan tanggungjawab di lapangan sehingga perlu ada kebijakan dan 

pertimbangan subyektif dari seorang penyidik selaku aparat yang bersangkutan 

demi kelancaran tugas-tugasnya. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaan diskesi 

dimungkinkan bisa disalahgunakan oleh oknum anggota di lapangan guna 
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kepentingan pribadi berupa materi atau uang. Penyalahgunaan kewenangan ini 

justru akan menciderai keleluasaan polisi dalam melakukan diskresi yang mana 

sudah diberikan kewenangan diskresi namun malah disalahgunakan. 

Diskresi dapat menimbulkan beberapa masalah yaitu muncul suatu 

anggapan dari beberapa anggota Kepolisian bahwa diskresi yang mereka dapatkan 

adalah tak terbatas, sehingga perlu adanya pengawasan yang baik dari institusi 

Kepolisian maupun lembaga yang lain karena dikhawatirkan adanya 

kemungkinkan tindakan illegal dalam bertugas sehingga menimbulkan peluang 

besar untuk terjadinya penyimpangan diskresi, yakni penyalahgunaan wewenang 

dan kesewenang-wenangan.  

Dimungkinkan terjadi ketimpangan/ketidakkonsistenan penyidik dalam 

menerapkan setiap perkara yang ditangani. Hal ini menimbulkan kemungkinan 

terjadinya diskriminasi dalam keadaan yang sama pelanggar diperlakukan 

berbeda, misalnya pembedaan perlakuan karena kedudukan, status sosial, tokoh 

masyarakat yang pada prakteknya sering terjadi.  

Dalam melakukan diskresi tidak mungkin petugas Polisi tersebut meminta 

pengarahan terlebih dulu dari atasannya sehingga ia harus memutuskan sendiri 

tindakannya. Dalam hal ini, dimungkinkan timbulnya kekaburan pada batas-batas 

yang harus diketahui dalam menggunakan diskresi. Hal ini karena dalam membuat 

suatu keputusan, Penyidik Kepolisian didasarkan pada pemahamannya 

sendiri,yakni berdasarkan kemampuan, pemahaman, dan pengalamannya. Apabila 

pemahaman dan pengalaman penyidik belum cukup baik akan menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat.  
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B. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian 

Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas 

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia 

maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan 

yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri 

pada khususnya. Di samping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan 

serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para 

penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat 

undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, 

maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang 

abstrak menjadi kenyataan tersebut itulah yang merupakan arti penegakan hukum. 

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar diskresi 

oleh penyidik yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Tugas dan wewenang Kepolisian adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh aparat Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat 

tidak dapat dilepaskan mengingat sifat penugasan yang diberikan sangat 

memerlukan wewenang. Setiap produk Undang-Undang mempunyai hirarki 

sendiri dalam susunan tata peraturan di Indonesia, fungsi dari Undang-Undang 

Dasar 1945 mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan undang-undang lainnya 

sebagai aturan dasar bagi Undang-Undang yang ada di bawahnya.  



70 

 

 

 

Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu 

mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada 

Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan 

diskresi penyidik (Faal, 1991:115). Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat 

penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang 

sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang 

diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif 

bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana, maka dari itu diskresi penyidik 

sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.  

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 terlihat tujuan nasional yang hendak dicapai yaitu untuk membentuk 

suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Menurut Pasal 27 UUD 1945 Ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara 

bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Disini 

terlihat bahwa kededukan Polisi sebagai penegak hukum yang melindungi setiap 

warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan warga negara. 

Hak dan kewajiban warga negara tedapat pada Pasal 30 Undang-Undang 

Dasar 1945. Menurut Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945  bahwa “tiap-tiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 
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Maksud dari pasal ini yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak 

yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan 

negara. Jadi setiap warga negara dituntut supaya bisa turut serta dalam usaha 

mempertahankan negara dari gangguan ataupun ancaman baik itu dari luar 

maupun dalam negeri yang bisa mengganggu keamanan negara. Agar tercipta 

suatu rasa aman di negara Indonesia.  

Menurut Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 bahwa “usaha pertahanan dan 

keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. 

Sedangkan pada Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 bahwa “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum.” 

Jadi usaha mempertahankan keamanan dan ketertiban sebenarnya bukan 

hanya menjadi tugas dari Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tapi juga menjadi tugas masyarakat atau warga negara. 

Bagaimanapun juga jika Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia hanya bekerja sendir-sendiri, usaha pertahanan dan keamanan 

Negara tidak akan pernah terwujud bila tanpa adanya bantuan dari masyarakat 

atau warga negara.  

Pasal diatas berlaku bagi semua warga negara yang tinggal di Indonesia 

dan yang mengaku warga negara baik itu pria, wanita,tua, maupun muda. Tidak 
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ada alasan apapun untuk tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut. 

Terciptanya suatu keamanan di Indonesia maka kehidupan akan rukun dan 

makmur. Tidak ada lagi gangguan maupun ancaman datang yang bisa merusak 

keamanan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia bisa jauh lebih maju dari 

sekarang. Dengan demikian tugas polisi yang menegakkan keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah pancaran dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi adanya tugas ini 

memerlukan wewenang , termasuk wewenang diskresi penyidik (Faal, 1991: 116).  

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia juga mengatur hal serupa sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 huruf b 

Perkapolri No 14 Tahun 2011 bahwa “setiap anggota Polri wajib menjaga 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.  

Jika ada anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap 

kewajiban dan/atau larangan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai 

Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar akan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah 

dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Komisi Kode 

Etik Polri. Hal tersebut sesuai Pasal 20 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011. 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Satuan Lalu Lintas Polres 

Brebes, Iptu Harti : ”Dasar  pelaksanaan diskresi dalam Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dimana dijelaskan 

penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan 

tetapi tidak boleh dilakukan sembarangan karena di Pasal 7 ayat (1)  huruf j juga 

menjelaskan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab”. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2015, di ruang KBO Sat Lantas 

Polres Brebes).  

Dalam pasal tersebut, dasar diskresi penyidik dapat digunakan sebagai 

landasan melakukan tindakan diskresi oleh penyidik dalam menangani suatu 

perkara pidana. Pelaksanaan tindakan diskresi dapat berlangsung dan sah menurut 

hukum, karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman pokok yang menjadi dasar 

hukum setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.   

Dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian 

seorang penyelidik dan penyidik yang menurut Undang-Undang berhak untuk 

melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu perkara pidana. Dari ketentuan 

tersebut merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada aparat Kepolisian dari 

Negara dalam menerima tanggung jawab sebagai penyidik. Bunyi ketentuan 

tersebut adalah : 
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Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi  “ Penyidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. 

 

Penjelasan dalam Pasal tersebut merupakan pemberian wewenang kepada 

pejabat Kepolisian sesuai dengan ruang lingkup kewenangan jabatan selaku aparat 

Kepolisian yang berkualifikasi menyidik suatu perkara pidana. Disamping itu 

seorang aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selaku pemilik dari 

kekuasaan penyidikan juga terdapat suatu bentuk kewajiban-kewajiban yang mesti 

diketahui serta dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 

7 KUHAP yang dijadikan dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan 

penyelidikan atau penyidikan.Diantara bunyi pasal tersebut adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan 
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j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Dalam hubungannya dengan wewenang untuk menghentikan penyidikan, 

kewenangan ini hanya dilakukan hanya dalam hal penyidik menganggap perlu. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam penghentian penyidikan juga dapat 

dilakukan melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari pelaku dan 

korban serta tindakan lain dari penyidik yang bertanggung jawab dalam rangka 

menyaring suatu tindak pidana yang dianggap ringan. 

Menurut Kanit Laka Lantas Sat Lantas Polres Brebes, Iptu Heru Irawan, bahwa : 

Tindakan diskresi dilakukan juga karena untuk menyaring perkara, 

mana perkara yang ringan dan perkara berat. Apabila terjadi 

kecelakaan lalu lintas dan merupakan kasus yang ringan maka 

dilakukan diskresi. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2015 di 

Kantor Unit Laka Lantas Sat Lantas Polres Brebes). 

 

Menurut M.Faal (1991:115) Yang dimaksud dengan tindakan lain, adalah 

tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :  

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan. 

3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 

lingkungan jabatannya. 

4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 

5) Menghormati hak asasi manusia. 

Dari syarat tersebut, seorang aparat penyidik dilarang melakukan suatu 

tindakan diskresi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan aturan hukum, 
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melanggar suatu asas kepatutan, dan menciderai nilai-nilai hak asasi manusia di 

dalam kewenangan jabatannya. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Lantas Polres Brebes, Iptu 

Harti : 

Dasar pelaksanaan diskresi itu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 terdapat dalam pasal 16 dan 18. (Hasil 

wawancara pada tanggal 7 Juli 2015 di Ruang KBO Sat Lantas 

Polres Brebes).  

 

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, khusus di bidang proses penegakan hukum pidana, 

Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang 

berbunyi : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang yang di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
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g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) tersebut merupakan bentuk-bentuk 

kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum. Dari dasar yuridis formal 

tersebut tersirat kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan serta 

dilakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa 

penyaringan suatu perkara pidana pada huruf h dan l Pasal 16 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Diskresi juga diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai 

berikut : 
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ayat 1 : 

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri.” 

ayat 2 : 

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian.” 

Rumusan kewenangan penyidik dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban 

umum penyidik yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada para 

penyidik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, 

dalam rangka kewajiban umumnya, yaitu menjaga dan menjamin ketertiban 

umum serta menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum kewenangan ini 

dikenal sebagai diskresi penyidik yang keabsahannya didasarkan pada 

pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (pflichtmassiges ermessen). 

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi 

(politie beleid; police discretion) sangat sulit, sebab mereka harus membuat 

pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat 

pada penanggapan pertama suatu delik (Hamzah, 2000:79). Dalam bahasa UU No 

2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat 

perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi ,“yang dimaksud dengan 
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„bertindak menurut penilaiannya sendiri‟ adalah suatu tindakan yang dapat 

dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam 

bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan 

betul-betul untuk kepentingan umum”(Rahardjo, 2010:103). Sedangkan rumusan 

dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan 

diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Lantas Polres Brebes, Iptu 

Harti: 

Dalam melakukan diskresi pada perkara lalu lintas dasar 

pertimbangannya yaitu tentu saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Pasal 18  tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Bahwa diskresi yang dilakukan oleh penyidik yaitu diskresi 

yang menurut penilaiannya hanya menimbulkan luka ringan dan 

kerugian material saja, sehingga dapat diselesaikan antara kedua 

belah pihak dan tidak perlu berlanjut ke Pengadilan. Adapun 

diskresi ini sangat efektif dilakukan pada perkara lalu lintas karena 

dapat mempercepat proses penanganan dan kedua belah pihak 

saling diuntungkan. (Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2015 di 

Ruang KBO Sat Lantas Polres Brebes).  

 

Terdapat kekhawatiran bahwa penyidik akan bertindak sewenang-wenang 

dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif. Untuk itu ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang penyidik melakukan 

diskresi,yaitu : 

1) Tindakan harus “benar-benar diperlukan atau asas keperluan”; 

2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas 

Kepolisian; 
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3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya 

suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. 

Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan; 

4) Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa 

dijaga keseimbangan antara sifat tindakan atau sarana yang 

dipergunakan dengan besar kecilnya atau berat ringannya suatu perkara 

pidana yang harus ditindak (Rahardi,2007:99). 

Dari penjelasan tersebut disebutkan apabila seorang pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk menghentikan suatu 

penyidikan dalam proses peradilan dimana harus berdasarkan atas kepentingan 

umum dan rasa tanggung jawab menurut penilaian sendiri dalam keadaan yang 

sangat perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan , serta kode etik 

Kepolisian. Disamping itu lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada paradigma baru, 

yaitu semangat demokrasi dan reformasi di Indonesia pada saat itu, sehingga 

diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan 

tugas Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara menyeluruh yang 

meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan 

masyarakat madani yang adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 (Rahardi, 2007:37).  

Menurut Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi 

“Anggota Polri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan 
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peraturan kedinasan yang berlaku”. Bahwa dalam menjalankan tugasnya harus 

menaati peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang No 2 

Tahun 2002. Dalam pelaksanaan diskresi, penyidik harus berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan agar tindakan 

diskresi yang dilakukan tidak menyimpang dan melawan hukum tetapi diskresi 

yang benar-benar untuk kepentingan umum. 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan  

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan 

pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu 

lintas dan angkutan jalan  dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, 

dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas 

sebagai pendorong pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan 

meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang 

bertujuan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.  

Semakin pesatnya perkembangan alat transportasi menyebabkan semakin 

banyak pula para pengguna jalan raya sehingga kondisi lalu lintas padat dan 

menimbulkan kemacetan. Hal ini bisa menyebabkan adanya pelanggaran lalu 

lintas seperti melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat 

menimbulkan kecelakaan. Hal ini tentu saja dapat menambah kemacetan di jalan 

raya. Kondisi ketidaksiapan pengendara inilah yang dapat mengakibatkan 

kecelakaan dan dapat membahayakan pengguna jalan lain.Setiap pengguna jalan 
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wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lancar 

dalam berlalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia 

dalam mempergunakan jalan secara teratur dan tertib. 

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan 

sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang 

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan 

fasilitas pendukung. 

Transportasi yang berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak 

bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam 

upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya juga 

sebagai bagian dari lalu lintas kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor dari 

daerah satu ke daerah yang lain, baik kendaraan pribadi maupun angkutan jalan.  

Dari peranan transportasi tersebut maka lalu lintas dan angkutan jalan 

harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan 

lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar 

(Penjelasan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum). 

Lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 

lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan 
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bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan 

(7) Ketentuan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Terdapat tiga komponen 

terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang 

saling berinteraksi (Putranto, 2008: 116) :  

a. Manusia sebagai Pengguna 

 Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau 

pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan 

kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dan lain-lain). 

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik, 

psikologi, umur, jenis kelamin, dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, 

penerangan/ lampu jalan dan tata ruang. Jenis pelanggaran lalu lintas 

terkait faktor manusia diantaranya yaitu : 

1) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari satu 

2) Jenis pelanggaran karena menerobos lampu merah 

3) Jenis pelanggaran karena tidak menggunakan helm 

4) Jenis pelanggaran karena tidak dapat menunjukan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM) 

b. Kendaraan  

 Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri 

dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan 

digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan 

dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang 



84 

 

 

 

membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver 

dalam lalu lintas. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan 

terdiri dari : 

1) Jenis pelanggaran karena tidak mematuhi kelengkapan komponen 

sepeda motor 

2) Jenis pelanggaran karena tidak menyalakan lampu utama di siang 

hari (Light on) 

c. Jalan 

 Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 

kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan 

kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu 

lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu 

kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu 

lintas.  

 Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik 

yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan 

muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa 

bermanuver dalam lalu lintas. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor 

jalan yaitu : 

1) Jenis pelanggaran terkait penyalahgunaan fungsi trotoar 

2) Jenis pelanggaran terkait parkir sembarangan 

3) Jenis pelanggaran karena marka jalan 



85 

 

 

 

Kecelakaan menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna 

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan 

seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat 

diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 

satu tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Lantas 

Polres Brebes, Iptu Harti : 

Upaya aparat Kepolisian Resor Brebes dalam mengurangi jumlah 

kecelakaan yaitu dengan penyuluhan (memasang rambu-rambu, 

baliho, banner), pencegahan(patroli), dan penindakan pelanggaran. 

(Hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2015 di Ruang KBO Sat 

Lantas Polres Brebes) 

 

Menurut Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : 

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan : 

a) Rambu perintah atau rambu larangan 

b) Marka jalan 

c) Alat pemberi isyarat lalu lintas 

d) Gerakan lalu lintas 

e) Berhenti dan parkir 

f) Peringatan dengan bunyi dan sinar 
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g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 

h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. 

Diskresi adalah suatu tindakan menurut penilaian Polisi pada kondisi 

tertentu selama tidak menyimpang dan tidak melanggar hak asasi manusia. 

Diskresi Kepolisian adalah solusi bagi aparat Kepolisian selaku aparat penegak 

hukum. Ada kemungkinan walaupun lampu lalu lintas menyala merah, polisi tetap 

dapat memberikan kesempatan kepada kendaraan-kendaraan untuk tetap berjalan. 

Hal ini dinamakan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu, sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2012 tentang 

Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain 

Untuk Kegiatan Lalu Lintas bahwa “Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan 

Tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan 

menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya 

dalam keadaan tertentu.” 

Namun dalam pelaksanaannya, penerapan diskresi berbeda antara satu 

aparat Polri dengan aparat yang lain karena sangat situasional dan subjektif. 

Diskresi juga mempunyai sisi negatif atau menyimpang yang dapat menyebabkan 

aparat Kepolisian cenderung menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh 

keuntungan demi dirinya sendiri.  

Berdasarkan pembahasan diatas, dasar pertimbangan penyidik dalam 

menerapkan diskresi Kepolisian yaitu :  

(1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 
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(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Norma-norma tersebut di lapangan tetap digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan diskresi namun antara teori dan pelaksanaan di lapangan 

terkadang berbeda karena dalam pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi 

masyarakat. Selain perundang-undangan tersebut, dasar pertimbangan penyidik 

dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain 

menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan 

faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak dan 

tidak perlu berlanjut ke Pengadilan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menegaskan bahwa dalam 

menerapkan diskresi Kepolisian terkadang anggota di lapangan kurang 

memperhatikan batasan-batasan, norma/ kaidah hukum. Sehingga penulis menilai 

tindakan diskresi yang dilakukan tidak mengacu sepenuhnya kepada peraturan 

perundang-undangan. Hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang 

diskresi dibuat pada tahun 2002 sedangkan sekarang telah memasuki tahun 2015.  

Penyidik perlu melakukan latihan peningkatan kemampuan profesional 

Polri dalam menghadapi kasus-kasus agar sesuai dengan perkembangan zaman 

dan teknologi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi komplain dari masyarakat dan 

perlunya peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain agar timbul 

sinergitas yang positif karena diskresi juga mempunyai sisi negatif atau 
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menyimpang yang dapat menyebabkan aparat Kepolisian cenderung 

menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan demi dirinya 

sendiri. Maka dari itu pelaksanaan diskresi harus diawasi baik oleh Pimpinan Polri 

sendiri maupun oleh masyarakat, agar diskresi yang dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi Polisi.  

C. Akibat Hukum dari Tindakan Diskresi Yang Dilakukan Penyidik 

Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas 

 

 Akibat hukum yaitu suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu 

hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang 

telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat, 

bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan 

(Dirdjosisworo, 2008: 132).  

Akibat hukum dapat berupa : 

1. Lahir/ lenyapnya sesuatu keadaan hukum 

Contohnya seseorang berusia 21 tahun, dalam hal ini dia telah cakap 

hukum namun karena dia dibawah pengampuan maka dia tidak cakap 

melakukan tindakan hukum. 

2. Lahir/ lenyapnya suatu hubungan hukum 

Contohnya hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak 

dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di 

pihak yang lain. Misal A mengadakan jual beli dengan B maka lahirlah 

hubungan hukm antara A dan B. Sesudah dibayar lunas lenyaplah 

hubungan itu. 

3. Sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum 
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Contoh A menabrak seseorang hingga mengalami luka, maka A harus 

mendapat sanksi berupa pidana penjara/ pidana denda. 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Lantas Polres Brebes, Iptu 

Harti :  

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum. 

Akibat hukum dari tindakan diskresi dalam perkara lalu lintas ini 

adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku 

yang menabrak memberikan ganti rugi kepada korban ( Hasil 

wawancara pada tanggal 7 Juli 2015 di ruang KBO Sat Lantas 

Polres Brebes).   

 

Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap 

pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

berbunyi :” Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 

satu tahun” (Moeljatno, 1996: 127). Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas 

adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan 

dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan 

(Krisnawati,2008:3).  

Akibat hukum secara pidana yaitu adanya alasan penghapus pidana. 

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang 

melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk 

tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang 

kepada hakim (Hamdan, 2012:27). Alasan penghapus pidana yang dimaksud  

yaitu alasan penghapusan penuntutan. Disini bukan ada alasan pembenar maupun 

alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai mengenai sifatnya perbuatan 



90 

 

 

 

maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap 

bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya 

tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan 

umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak 

dapat dijatuhi pidana (Moeljatno, 1987: 137). 

Menurut Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan lalu lintas menjadi 

tiga golongan yaitu : 

a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang 

b. Kecelakaan Lalu lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang 

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang 

c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat 

Pada pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, 

serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Bagi pengemudi  yang terlibat 

dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban ( Pasal 231 Ayat (1) Undang-

undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) : 

1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya; 

2) Memberikan pertolongan kepada korban; 

3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
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4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. 

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 

lalu lintas wajib bertanggungjawab atas kerugian yang di derita korban, akan 

tetapi tanggungjawab ini tidak berlaku apabila :  

a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diletakkan atau diluar 

kemampuan pengemudi; 

b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;dan /atau 

c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil 

tindakan pencegahan. (Pasal 234 Ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan). 

Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah secara eksplisit mengatur 

mengenai hak korban yang diatur pada bagian keempat Bab XIV tentang hak 

korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas 

tersebut sebagaimana dijelaskann pada Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan: 

(1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. 

(2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, dan 

(3) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.  

Berdasarkan pembahasan diatas, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas 

adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu 
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namun setelah dilakukan diskresi penyidik maka terdapat alasan penghapus 

pidana yaitu alasan penghentian penuntutan dan dapat pula disertai tuntutan 

perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Akibat hukum adalah akibat 

yang timbul dari perbuatan hukum. Akibat hukum dari tindakan diskresi dalam 

perkara lalu lintas ini adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. 

Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil 

ataupun biaya pengobatan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menegaskan bahwa diskresi 

Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, rasa keadilan 

antara pihak yang berperkara, dan kemanfaatan hukum. Dalam diskresi Kepolisian 

mengandung unsur kelemahan yang bertentangan dengan tujuan penegakkan 

hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch dalam sistem hukum selalu 

mengandung nilai dasar yaitu : 

(a) Keadilan 

Yaitu suatu sistem hukum didalamnya harus memberikan rasa keadilan 

bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian antara pelaku dan 

korban belum tentu puas dengan hasil diskresi tersebut. Sebagai contoh dalam 

pemberian ganti rugi dari pelaku baik pengobatan atau perbaikan kerusakan tidak 

sesuai yang diinginkan walaupun sudah ada kesepakatan ganti rugi antara korban 

dan pelaku. Selain itu kedua pihak tidak ingin berlarut-larut berurusan dengan 

pihak Kepolisian dalam pelaksanaan sidang maupun pengurusan barang bukti 

sehingga cenderung menginginkan permasalahan cepat selesai. 
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(b) Kepastian Hukum 

Bahwa suatu sistem hukum harus mengandung didalamnya peraturan-

peraturan yang rumusannya jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Dengan 

dilakukannya diskresi, maka pelaku/tersangka terhindar dari sanksi hukum 

sehingga penegakkan hukum menjadi lemah. Aspek paling penting dalam diskresi 

adalah pertanggungjawaban hukum, etik, dan disiplin.  

(c) Kemanfaatan 

Yaitu suatu sistem hukum harus benar-benar memberikan kemanfaatan 

bagi masyarakat, artinya bahwa hukum itu secara empiris/nyata digunakan 

sebagai dasar oleh masyarakat sebagai sarana bagi masyarakat dalam 

menyelesaikan persoalan mereka. Dalam pelaksanaan diskresi pelaku/ tersangka 

kecelakaan lalu lintas terbebas dari sanksi hukum sehingga akan meremehkan 

suatu peristiwa hukum. Contohnya apabila pelaku melakukan pelanggaran lalu 

lintas lagi dia akan menganggap perkaranya akan selesai di tingkat Kepolisian / 

tidak sampai di sidang Pengadilan.  

Ketiga unsur diatas seharusnya berjalan secara seimbang dan tidak 

mendahulukan salah satu diantaranya. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu 

mudah mengusahakan keseimbangan ketiga unsur tersebut. Jika harus memilih 

salah satu diantara ketiganya maka unsur yang lain akan dikorbankan. Menurut 

penulis unsur yang harus didahulukan yaitu keadilan yang didasarkan pada hati 

nurani karena pada awalnya hukum dibuat untuk memenuhi rasa keadilan namun 

tidak mengesampingkan asas manfaat dan kepastian hukum.   
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Atas  dasar pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4, penulis dapat 

mengambil simpulan bahwa : 

1. Mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu 

lintas di Tingkat Penyidikan adalah 1) Polisi lalu lintas mendatangi 

tempat kejadian perkara kemudian membuat sketsa tempat kejadian 

perkara, 2)  Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan 

barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, dan STNK, untuk 

proses penyidikan lebih lanjut, 3) Setelah dilakukan penyidikan polisi 

membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan yang 

terjadi ringan dan pelaku dibawah umur (bisa orang dewasa dengan 

kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan 

dengan ganti rugi material, 4) Dilakukan kesepakatan diantara kedua 

belah pihak untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.  

2. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi Kepolisian 

terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Pertimbangan dari sisi yuridis 

yaitu 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
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Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 5) Peraturan Pemerintah No. 

2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 6) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 7) Peraturan 

Kapolri No 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam 

Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas. 

Pertimbangan non yuridis berbeda-beda untuk setiap penyidik dan 

kasus yang ditanganinya. Pertimbangan ini dilihat dari sisi kearifan 

personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi 

yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka 

ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor 

kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. 

3. Akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan penyidik terhadap 

tindak pidana lalu lintas bahwa masing-masing pihak dapat mengetahui 

posisinya, Pelaku yang menabrak korban memberikan ganti rugi kepada 

korban sedangkan korban akan mendapatkan ganti rugi,serta adanya 

alasan penghapus pidana berupa alasan penghentian penuntutan. 

Diskresi Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan. Dari ketiganya harus berjalan secara 

seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya.  
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B. Saran 

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan 

efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Sekalipun kewenangan diskresi 

yang dimiliki Polisi begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan 

tersebut Polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap 

dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan polri 

diharapkan selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan 

tugas polisi di lapangan.  

2. Diperlukan latihan peningkatan kemampuan profesional Polri khususnya 

bagi penyidik dalam menghadapi kasus-kasus yang relevan dengan 

perkembangan zaman sehingga diharapkan penyidik mampu menganalisa 

setiap kasus yang dihadapi agar tidak terjadi komplain dari masyarakat. 

Perlunya peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam 

setiap menangani kasus sehingga timbul sinergitas yang positif.  

3. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi 

sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain itu agar 

pelaksanaan diskesi benar-benar sesuai harapan, maka baik oleh pelaku 

(subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi harus saling bersinergi 

supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan 

bertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan 

yang baik.  
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Lampiran 1 

Struktur organisasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Brebes  

 

 

 

                                                          --------------------Bamin Laka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Unit Laka Lantas Polres Brebes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapos 

Tanjung 

Kapos  

Bumiayu 

Tim 
Idik 1 

Tim Idik 
3 

 

KASATLANTAS 

KANIT LAKA 

Tim Idik 
2 

 

Tim Idik 
1 

Tim Idik 
2 

Tim Idik 
3 

Katim 

Anggota Anggota 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 

 
INSTRUMEN PENELITIAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS HUKUM (FH) 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

 Nama : Vinorika Padmadayani 

 Nim  : 8111411272 

 Prodi  : Ilmu Hukum 

 Fakultas : Hukum 

 

A. Lokasi Penelitian Polres Brebes 

B. Subyek Penelitian Aparat Unit Laka Lantas Polres Brebes 

Nama   : 

Nrp   : 

Jabatan: 

 

1. Apa pengertian diskresi menurut Bapak? 

 

2. Apa landasan hukum dan pertimbangan bagi polisi dalam melakukan 

diskresi pada perkara kecelakaan lalu lintas? 

 

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diskresi dalam kasus kecelakaan 

lalu lintas? 
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4. Bagaimana efektivitas diskresi dalam penanganan kasus kecelakaan 

lalu lintas? 

 

5. Bagaimana akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan 

penyidik? 

 

6. Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam mengurangi jumlah 

kecelakaan lalu lintas? 

 

7. Tindakan diskresi seperti apa yang dilakukan penyidik dalam 

menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas? 

 

8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyidik dalam 

melaksanakan tindakan diskresi? 

 

9. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan diskresi dalam 

perkara lalu lintas? 

 

10. Apakah semua perkara kecelakaan lalu lintas bisa dilakukan tindakan 

diskresi? 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Bersama Iptu Harti SH di depan Kantor Sat Lantas Polres Brebes 

 
 

 
Tampak depan Kantor Unit Penanganan Laka Lantas Sat Lantas Polres Brebes 
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Di dalam Kantor KBO Sat Lantas Polres Brebes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


