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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara 

hukum. Negara akan memperlakukan sebagai warganya 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 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” (Moeljatno, 1981:1). 

Sedangkan menurut Sudarto dalam bukunya Suryono Sutarto yang berjudul Sari 

Hukum Acara Pidana. I ialah “aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang 

harus oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang 

terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar” 

(Suryono Sutarto, 1987:5). Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 

mengadakan perbedaan perlakuan atau diskriminasi, yang asas ini biasa 

disebut equality before the law. 

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan 

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-

undang, atau yang biasa disebut principle of legality. 

1 
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3. 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 yang tetap. Asas ini biasanya disebut asas praduga tak bersalah atau 

presumption of innocent. 

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi 

sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan 

sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum ini dilanggar, 

dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman. 

5. Peradilan harus dilakukan dengan adil, bebas, jujur serta tidak memihak, yang 

diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan. Asas ini disebut fair 

trial. 

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh 

bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan 

pembelaan atas dirinya. 

7. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa . 

9. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang 

diatur dalam undang-undang. 

10. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. 

11. Sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan lisan. 

12. Asas Akusatoir bukan Inkusatoir, yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai 

obyek. 

13. Asas Legalitas dan Oportunitas, yang sebagai pengecualian (Suryono Sutarto, 

1987:13-14 dan http://te-effendi-acara.blogspot.com, 17 Juli 2009 pukul 

15.38).  
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Asas-asas tersebut di atas muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam 

hukum acara pidana, pranata baru tersebut antara lain : terjaminnya hak asasi 

manusia; adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; penangkapan 

dan penahanan diberi batas waktu; adanya pemberian ganti kerugian dan 

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 (http://te-effendi-acara.blogspot.com, 17 Juli 2009 pukul 

15.38). 

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.  

Menurut pendapat Chambliss dan Seidman di dalam bukunya Satjipto 

Rahardjo yang berjudul “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis” (2009:74 

dan 75), 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 tersebut 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 
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diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya. Dari uraian  tersebut di atas 

dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, 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 (Satjipto Rahardjo, 2009: 74-75 dan 131-132). Diskresi sendiri dalam 

kamus hukum memiliki pengertian sebagai suatu “kebebasan mengambil 

keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri 

(hukum administrasi negara)” (J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. 

Prasetyo, 2008:38). 

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 meninggal dunia dan luka-luka. 

Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yangmana disatu sisi 

tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan 

sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan 

secara kaku. Sedangkan disisi 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 hukumnya. 
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Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan hukum dengan judul :  

“TINJAUAN TENTANG DISKRESI FUNGSIONAL DALAM PROSES 

PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH 

PENYIDIK” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Suatu perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pemahaman 

terhadap permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis, dengan demikian dapat 

diharapkan memberikan arah pembahasan yang jelas dan menentukan pemecahan 

yang tepat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Maka bedasarkan uraian pada 

latar belakang penulisan hukum ini, rumusan masalahnya yaitu antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai diskresi fungsional dalam Undang-

Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan perkara 

kecelakaan lalu lintas?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis 

melalui penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ditentukan 

guna memenuhi pengetahuan bagi setiap orang. Tujuan penelitian dalam 

penulisan hukum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai diskresi fungsional dalam 

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

b. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan perkara 

kecelakaan lalu lintas. 
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2. Tujuan Subyektif : 

a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum 

bagi penulis terhadap penerapan teori-teori yang diterima selama 

menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

b. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam 

menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum.   

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Suatu penelitian akan mempunyai nilai lebih apabila dalam penelitian 

tersebut dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Maka manfaat dari 

penelitian ini dapat diambil, yaitu antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan landasan, dasar dan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

b. Memberikan sumbang pikiran dan wawasan serta pengetahuan bagi 

pengembangan ilmu hukum, terutama hukum acara pidana yang berkaitan 

dengan pengaturan dan pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses 

penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Berguna dalam pengembangan pola penalaran dalam pembentukan pola 

pikir yang dinamis dan pro-aktif. 

b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. 

c. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi 

tambahan dan masukan serta manfaat pengetahuan bagi para pihak yang 

terkait dan yang berminat dengan permasalahan yang diteliti. 
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E. 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 (Soerjono 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.        

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis menggunakan penelitian 

empiris atau non doktrinal, penelitian empiris ini dilakukan dengan cara 

mengkaji hukum dalam realitas di lapangan atau kenyataan di dalam 

masyarakat. Pada penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data 

sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer 

dilapangan atau terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10 dan 52). 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang 

bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 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 (Soerjono Soekanto, 2006:10). 
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Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengaturan diskresi fungsional dan 

pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.  

3. 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 Kota 

Surakarta dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa di kantor kepolisian  

tersebut ditemukan adanya pelaksanaan diskresi fungsional dalam penyidikan 

perkara kecelakaan lalu lintas. 

4. Jenis Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data pimer 

dan sekunder, yaitu sebagai berikut : 

a. 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 Kota Surakarta, yang diwakili oleh Bapak Sugiarto yang 

merupakan anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Surakarta 

mengenai pelaksanaan diskresi fungsional dalam penyidikan perkara 

kecelakaan lalu lintas. 

b. 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 ini berupa : 

1) Undang-Undang Dasar 1945.  
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2) Laporan Polisi No. Pol : LP/ 528/ X/ 2008/ LL, tanggal 18 Oktober 

2008 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Dik/ 319/ X/ 

2008/ LL, tanggal 18 Oktober 2008. 

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.  

6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

5. Sumber Data  

Sumber data ialah tempat di mana penelitian hukum ini diperoleh, dan 

sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian empiris ini yaitu 

hasil wawancara dan observasi lapangan di Kantor Kepolisian Satuan Lalu 

Lintas Kota Surakarta. Sedangkan dalam studi kepustakaan dari sumber data 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu 

antara lain: 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu 

sebagai berikut :  

1) Undang-Undang Dasar 1945.  

2) Laporan Polisi No. Pol : LP/ 528/ X/ 2008/ LL, tanggal 18 Oktober 

2008 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Dik/ 319/ X/ 

2008/ LL, tanggal 18 Oktober 2008. 

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.  

6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum 

primer, yang terdiri atas : 

1) Berbagai peraturan perundangan mengenai kepolisian, lalu lintas dan 

hukum acara pidana yang berkaitan dengan topik permasalahan 

penulisan hukum ini. 

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 Koran Solo Pos, 16 Desember 2009 (sumber: Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008:334). 

6. 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 : 

a. Teknik Wawancara (Interview)   

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik 
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wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan 

tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, bebas terpimpin 

guna memperoleh data secara mendalam yang diperlukan dalam penelitian 

ini. Dan para pihak yang terlibat dalam wawancara ini ialah pihak 

penyidik di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Surakarta dengan 

penulis.  

b. 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, yaitu Undang-

Undang Negara Republik Indonesia  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Umum, yang dimana hal ini ditujukan untuk mengumpulkan data-data 

yang ada kemudian dikategorikan berdasarkan pengelompokan yang tepat 

dan benar. 

7. 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 
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diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono 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 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Model Analisis Interaktif 

       (Sumber : Heribertus Sutopo, 2002 : 96) 
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Menurut Heribertus Sutopo kegiatan komponen diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. 

b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

 

c. Penarikan kesimpulan 

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti 

benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai 

kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani 

secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar pada pokok. 

 
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah. 

Dan terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan hukum. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka 

pemikiran. Dalam kerangka teori ini penulis akan menguraikan 

tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang diskresi, dan tinjauan 

tentang kecelakaan lalu lintas. Sedangkan dalam kerangka pemikiran 

penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.   

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian sehingga diperoleh suatu 

pembahasan, yaitu tentang pengaturan diskresi fungsional dalam 

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

pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu 

lintas.  

 

 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai uraian secara singkat tentang simpulan 

dari pembahasan, yang kemudian diakhiri dengan saran-saran yang 

berdasarkan atas permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Kerangka Teori 

a. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

1) Pengertian Polisi 

Kata polisi dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman 

yang berasal dari kata Belanda yaitu politie, kata politie ini didasarkan 

atas serangkaian kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata 

Yunani Kuno, yaitu polis. Kata polis tersebut berarti kota atau negara 

kota, namun atas dasar perkembangan itu maka kata polis berarti 

negara dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur 

pemerintah dan lain sebagainya. Kata Yunani Kuno tersebut masuk 

kedalam bahasa Latin sebagai poliyia dan kata itulah yang diduga 

menjadi kata dasar kata police (terjemahan dalam bahasa Inggris), 

politie (dalam bahasa Belanda), dan polisi (dalam bahasa Indonesia).  

Kata polisi bilamana secara tepat memperoleh arti yang kini 

digunakan sulit dipastikan. Namun, dalam perkembangan sebagaimana 

dicatat di Inggris, yang dicatat penggunaan kata police sebagai kata 

kerja yang berarti memerintah dan mengawasi (di sekitar tahun 1589). 

Selanjutnya sebagai kata benda diartikan pengawasan, yang kemudian 

meluas dan menunjukkan organisasi yang menangani pengawasan dan 

pengamanan (di tahun 1716). Sedangkan di Indonesia, istilah polisi 

digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan pada abad ke-19 

dan interregum Inggris dari 1811-1817, wilayah Indonesia saat itu 

merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh bupati, yang 

masing-masing diserahi tugas pengamanan mengenai tertib hukum dan 

polisi bertanggungjawab pada bupati setempat itu 

15 
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(http://mardalli.wordpress.com, 27 Mei 2009 pukul 13.00). Dan 

kepolisian kita juga sering dikenal sebagai Bhayangkara yang berasal 

dari bahasa Sansekerta, yang berarti “menakutkan” (Karjadi, 1978:69). 

Dari kata polisi tersebut di atas, kemudian para cendekiawan 

kepolisian  memberikan kesimpulan bahwa ada 3 pengertian tentang 

polisi, yaitu antara lain sebagai berikut :  

a) Polisi sebagai fungsi, 

b) Polisi sebagai organ kenegaraan, dan 

c) Polisi sebagai jabatan atau petugas, yang banyak disebut sehari-

hari ialah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas, dimana 

ketiga pengertian kata polisi tersebut diatas terkadang dicampur 

adukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan 

konteks yang menyertai. Oleh karena itu timbul penilaian yang 

sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai 

tindakan suatu lembaga (alat negara) (http://mardalli.wordpress. 

com, 27 Mei 2009 pukul 13.00 ).  

 
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.”  
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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, 

(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 : 

(1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakatdan pemerintah 
sesuai kebutuhan; 

(2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas 
dijalan; 

(3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta 
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peratuan perundang-undangan; 

(4) Turut serta alam pembinaan hukum nasional; 
(5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
(6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 

teknis terhadap kepolisian khususnya, penyidik 
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pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa; 

(7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 
dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

(8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi 
kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

(9) 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;  

(10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk 
sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau 
pihak yang berwenang; 

(11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas 
kepolisian; serta 

(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.      

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; 

(2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 

(3) Membawa dan mengahadapkan orang kepada penyidik 
dalam angka penyidikan; 

(4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 

(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
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(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. 

 
3). 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. Akan tetapi 

secara sektoral tugas pelayanan kepolisian kepada masyarakat 

dapat dikelompokkan ke dalam struktur fungsi-fungsi sebagai 

berikut : 

a) Fungsi Intelpam (Intelijen dan Pengamanan), fungsi kepolisian 

dalam hal : 

(1) Upaya pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk 

ancaman untuk menghilangkan kerawanan-kerawanan 

Kamtibmas, 

(2) Upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan, dan 

penindakan terhadap orang asing, 
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(3) Penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketentuan 

perundang-undangan tentang orang asing, 

(4) Pengamanan dan pengawasan perizinan senjata api, 

amunisi dan bahan peledak serta alat/ bahan berbahaya 

lainnya, 

(5) Penyelidikan terhadap penyimpan/ penimbunan, 

penggunaan, pemindahan tangan senjata api, amunisi dan 

bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk 

radio aktif yang bukan organik ABRI, 

(6) Upaya pengamanan atau pengawasan kegiatan masyarakat.  

b) Fungsi Reserse (investigasi), adalah fungsi kepolisian dalam 

hal : 

(1)  Menerima laporan/pengaduan, 

(2)  Mendatangi TKP, 

(3)  Melakukan tindakan. 

c) Fungsi Samapta, yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 

(1) Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas 

penjagaan, pengawalan, patroli dan tindakan pertama 

ditempat kejadian (TPTKP), 

(2) Memberikan pertolongan dalam rangka SAR. 

d) Fungsi Lantas (Lalu Lintas), yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 

(1)  Surat Izin Mengemudi, 

(2)  Surat Tanda Kendaraan Bermotor, 

(3)  Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, 

(4)  Menyelenggarakan pengawalan, 

(5)  Menangani laka lantas, 

(6)  Menyelenggarakan peraturan lalu lintas. 
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e) Fungsi Bina Mitra, yaitu fungsi kepolisian dalam hal : 

(1) Membimbing, mendorong, mengarahkan dan 

menggerakkan masyarakat guna terwujudnya daya tangkal 

dan daya cegah, 

(2) Tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap 

kriminalitas dan terwujudnya ketaatan serta kesadaran 

hukum masyarakat, 

(3) Pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara, 

menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang 

menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta 

mencegah timbul faktor kriminogen, 

(4) Pembinaan keamanan swakarsa, 

(5) Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan serta 

penyuluhan, 

(6) Pembinaan dan bimbingan terhadap remaja dan anak-anak, 

apalagi dalam hal kenakalan remaja.  

f) Fungsi Pembinaan Personel, yaitu fungsi kepolisian dalam hal :   

Fungsi ini dimasukkan ke dalam tugas-tugas pelayanan 

masyarakat mengingat dalam kenyataan sehari-harinya juga 

melayani para purnawirawan, warakauri dan sebagian 

kelompok pemuda dalam rangka : penerimaan dan seleksi 

personel baru, an administrasi pengakhiran dinas termasuk 

pembinaan administrasi purnawirawan/warakauri dan yatim 

piatu keluarga besar kepolisian (http://mardalli.wordpress.com, 

27 Mei 2009 pukul 13.00 ).  
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3) 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.  

Pada Pasal 4 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, menyatakan bahwa anggota Kepolisian dalam 

melaksanakan tugas menegakkan hukum wajib memelihara perilaku 

terpercaya dengan :  

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

b) Tidak memihak;  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 23 

c) Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;  

d) tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;  
e) Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik 

penyelidikan;  
f) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan 

wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, 
kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang 
terkait dengan perkara;  

g) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda 
yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan 
penyelesaian perkara;  

h) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama 
pejabat negara dalam sistem peradilan pidana; dan  

i) 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 :  

a) bertutur kata kasar serta bernada kemarahan;  

b) menyalahi atau melakukan penyimpangan dari prosedur tugasnya; 

c) bersikap mencari-cari keasalahan 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  
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h) merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 

pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri 

No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, yang selanjutnya 

naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya, dengan 

berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 

1997, dimana pada Pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik 

Pofesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tahun 2001 

diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian dengan Keputusan 

Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi 

Komisi Kode Etik Pofesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/04/III/2001 (Kode Etik 

Profesi Polri.openoffice.orgwriter, 25 Mei 2009 pukul 11.00).   

b. Tinjauan Tentang 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 (Andi 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.” 

2) Tugas dan Wewenang Penyidik 

Dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang kepolisian  

maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 

tentang Kitab 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. Dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 menetapkan 

kepangkatan pejabat polisi negara menjadi penyidik yaitu sekurang-

kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi. Sebagai suatu 

pengecualian, ditentukan apabila di suatu tempat tidak ada pejabat 

penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua keatas, maka 

Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah 

pangkat Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah 

penyidik. Pejabat penyidik polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan 

wewenangnya kepada pejabat polisi negara yang lain.  
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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. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu 

ialah pejabat polisi negara yang berpangkat Sersan 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 

(Suryono 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 : 

a) Apabila perintah penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan 

dalam keadaan yang sangat diperlukan; 

b) Terdapat hambatan perhubungan di daerah-daerah terpencil; 

c) Apabila di tempat itu belum ada petugas penyidik; 
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d) Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Suryono 

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 (Andi 

Hamzah, 1986:94). Proses penyidikan yang dilakukan oleh 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 
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penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Rusli Muhammad 

2007:60-66). 

c. Tinjauan Tentang Diskresi 

1) Pengertian Diskresi 

Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil 

keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan 

masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya 

(http://www.lawskripsi.com, 27 Mei 2009 pukul 13.00). Dalam Koran 

Solo Pos, 16 Desember 2009 (yang bersumber 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 wilayah kewenangannya, 

dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB). Sedangkan menurut pakar hukum Administrasi Negara 

Universitas Indonesia, Benyamin Hossein mendefinisikan diskresi 

yaitu kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan menurut 

pertimbangannya sendiri. Dan menurut Gayus Lumbuun, diskresi 

adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang 

intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan 

yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat, yakni 

demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, 

dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(http://sofyanlubis.blogspot.com/2009/04/fenomena-diskresi-vs-

korupsi. html, 26 Mei 2009 pukul 15.00).     
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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 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) (http://mardalli.wordpress.com, 27 Mei 2009 pukul 13.00). 

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 

(Andi Hamzah, 2000:79).  
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Substansi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan konsep kewenangan kepolisian, khususnya 

penyidik yang baru diperkenalkan walaupun dalam praktek di 

lapangan selalu digunakan, maka pemahaman tentang diskresi 

kepolisian dalam Pasal 18 ayat 1 harus dikaitkan juga dengan 

konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, 32, dan 

33, hal ini dapat terlihat adanya jaminan bahwa penyidik akan mampu 

mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan 

penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 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 (http://mardalli.wordpress.com, 

27 Mei 2009 pukul 13.00). Dan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan kewenangan 

kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan 

tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab 

(http://www.komisikepolisianindonesia.com, 9 September 2009 pukul 

15.00). 

Pelaksanaan diskresi secara umum, misalnya seperti penyidik 

menganani perkara pencurian yang dilakukan oleh anak kecil, setelah 

berkasnya selesai tidak diproses ke pengadilan tetapi langsung 

diserahkan pembinaannya kepada orang tuanya. Tindakan diskresi 

tersebut sering menimbulkan debat yang menuduh penyidik 

melakukan pelanggaran hukum, namun ada pendapat lain yang 

menyatakan polisi sangat bijaksana (http://www.republika.co.id/ 
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berita/16484/kewenangan-diskresi-polri-perlu-dirinci, 25 Juni 2009 

pukul 17.50). Tindakan diskresi secara umum, misalnya juga 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 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 (http://www.komisikepolisianindonesia.com, 9 

September 2009 pukul 15.00). Sedangkan 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  

(http://metropolitanpostnews.com, 25 juni 2009 pukul 17.57). Syarat-

syarat tindakan diskresi, yaitu antara lain : 

a) Tindakan diskresi tersebut harus benar-benar dilakukan atau 

berdasarkan asas keperluan, 
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b) Tindakan diskresi yang diambil benar-benar untuk kepentingan 

tugas kepolisian, 

c) Merupakan tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran 

ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu 

yang tidak dikhawatirkan,  

d) Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan diskresi harus 

senantiasa dijaga keseimbangannya yaitu antara sifat tindakan 

atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu 

gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak 

(D.B.M. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam Rangka 

Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan 

dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama 

Mabes Polri-Unisef-Sntra HAM Universitas Indonesia, Jakarta 

11 Desember 2003). 

d. Tinjauan Tentang Kecelakaan 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 

(Penjelasan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum).  
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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. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Umum. Sedangkan kecelakaan lalu lintas ialah suatu 

kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain 

atau kendaraan bermotor yang lain dan menyebabkan kerusakan. 

Kecelakaan tersebut terkadang mengakibatkan orang atau binatang 

mengalami luka-luka atau kematian. Terdapat tiga faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor 

kendaraan, dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat 

terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan 

cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan 

(http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas, 9 September 2009 

pukul 15.45). 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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2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

Gambar 3: Bagan Kerangka Pemikiran 

Keterangan :   

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 

DISKRESI 

 
PENYIDIKAN 

 

KUHAP Pasal  7 
ayat (1) huruf j  

UU RI No.2 Tahun 2002  
Pasal 18 ayat (1) dan (2)  
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Tindak Pidana 
Lalu Lintas  

Secara Perdata Secara Hukum 
Pidana 
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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 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 
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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 III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. PENGATURAN DISKRESI FUNGSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2002  

Dalam pelaksanaan operasional kepolisian, terutama penyidik diskresi dapat 

dilakukan secara individual dan secara birokrasi. Diskresi dilaksanakan untuk 

kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan ataupun 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum 

atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh 

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

meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat 

individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan 

atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran 

hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi 

birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau 

berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal 

ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Dilakukannya diskresi 

ialah hal yang penting bagi pelaksanaan tugas penyidik, hal ini karena : 

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan 

petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan, 

2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga 

ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai 

hal tersebut, 

3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian atau 

penyidik (http://www.komisikepolisianindonesia.com, 9 September 2009 

pukul 15.00). 

37 
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Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian atau penyidik dalam 

melaksanakan tugasnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada 

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

dan juga pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Tindakan diskresi yang berdasarkan Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal-

pasal tersebut dibawah ini : 

1. Pasal 15 ayat 2 huruf  k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan 

lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; 

2. Pasal 16 ayat 1 huruf l, dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang 

proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf l adalah tindakan dalam hal penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Tindakan diskresi tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

c. Tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 

lingkungan jabatannya; 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 

e. Menghormati hak asasi manusia.  

Pada Pasal 18 ayat 1, dalam hal untuk kepentingan umum penyidik dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 1, bertindak menurut penilaiannya sendiri 

tersebut maksudnya ialah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian 
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ataupun penyidik yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta 

resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Sedangkan 

pada ayat 2 menyatakan bahwa 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. 

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

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu 

lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang 

dapat dipertanggng jawabkan. Pasal 7 ayat huruf j Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yang memberikan wewenang kepada para penyidik yang karena 

kewajibannya dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang 

bertanggung jawab (http://www.komisikepolisianindonesia.com 9 September 

2009 pukul 15.00). 

Pembahasan 

Pengaturan pelaksanaan diskresi yang menjadi pedoman bagi para penyidik 

dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya terhadap tindak 

pidana yang khususnya tindak pidana pelanggaran kecelakaan lalu lintas adalah 

sebagai berikut : 

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

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :  

a. Pasal 15 ayat 2 huruf k : 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang untuk melaksanakan kewenangan lain yang 

termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.  
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b. Pasal 16 ayat 1 huruf l : 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggung jawab.  

c. Pasal 18 ayat 1 dan 2 : 

Ayat 1 : demi kepentingan umum, pihak penyidik dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. 

Ayat 2 : pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sedangkan dalam KUHAP, yang berkaitan dengan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu 

lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang 

dapat dipertanggng jawabkan, yaitu pada Pasal 7 ayat 1 huruf j, yang menyatakan 

memberi kewenangan kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat 

melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tindakan lain atau tindakan yang menurut penilaiannya sendiri yang 

dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas secara praktek di lapangan sering 

dilakukan pada tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat 

termasuk juga tindak pidana pelangggaran kecelakaan lalu lintas. Hal ini terjadi 

karena aturan yang menjadi pedoman atau dasar pelaksanaan diskresi kuat dan 

jelas. Tindakan lain yang dinyatakan dalam pasal-pasal diatas terlihat pada 

tindakan penyidik yang secara subyektif tidak melakukan upaya paksa yang 

diperlukan sebagai salah satu proses penyidikan, yaitu tidak melakukan tindakan 

penahanan dan penangkapan terhadap tersangka karena setelah kejadian 
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kecelakaan lalu lintas tersangka mengalami luka-luka. Dan tindakan diskresi ini 

dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Walaupun tindakan diskresi tersebut 

dilakukan dengan syarat demi kepentingan umum, tetapi dalam hal kepastian 

hukum telah merugikan pihak keluarga korban maupun masyarakat luas karena 

tindakan tersebut dirasa tidak adil. Aturan dari KUHAP cukup spesifik untuk 

mengatur pelaksanaan diskresi fungsional penyidik dalam perkara kecelakaan lalu 

lintas dibandingkan dengan aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang 

mengatur pelaksanaan diskresi secara umum. 

Pengaturan pelaksanaan diskresi operasional dalam KUHAP maupun 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tersebut diatas memang menjadi pedoman 

bagi para penyidik dalam melaksanakan kewenangannya, dimana diskresi itu 

dilakukan untuk mengefektifkan hukum yang berlaku agar hukum tersebut 

berjalan secara luwes bukan dilaksanakan secara kaku. Hal ini berguna agar 

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat cepat selesai dan tetap 

menghormati hak asasi manusia, dilakukan demi kepentingan umum dan 

kepastian hukum. Meskipun demikian, aturan tersebut mempunyai permasalahan, 

yaitu belum ada batasan yang jelas atau pemahaman hukumnya masih mengalami 

kekaburan, maka pihak penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dengan 

berpedoman pada aturan tersebut dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan 

ataupun prinsip dari diskresi yang ada, dengan demikian pihak penyidik haruslah 

berhati-hati dalam menggunakan tindakan diskresinya 

(http://www.komisikepolisianindonesia.com, 9 September 2009 pukul 15.00).  

Pengaturan diskresi tersebut terdapat kewenangan penyidik yang juga perlu 

dirumuskan secara rinci agar dapat menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan oleh 

pihak penyidik dengan tanpa keraguan di lapangan. Rumusan secara rinci tersebut 

juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi kekeliruan dan penyimpangan 

dalam penerapan diskresi (http://www.republika.co.id/ berita/16484/kewenangan-
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diskresi-polri-perlu-dirinci, 25 Juni 2009 pukul 17.50). Pelaksanaan diskresi 

memang sangat diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara 

komprehesif dan detail bagaimana setiap penyidik dapat menjalankan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya di lapangan maka dibutuhkan adanya 

pertimbangan dan kebijakan subyektif dari penyidik demi kelancaran tugas-

tugasnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak 

memuat ketentuan yang melarang pemberian diskresi. Meskipun demikian dalam 

prakteknya tidak sedikit pihak penyidik cenderung menyalahgunakan hak diskresi 

yang dimilikinya (http://sofyanlubis.blogspot.com/2009/04/fenomena-diskresi-vs-

korupsi. html, 26 Mei 2009 pukul 15.00). 

B. PELAKSANAAN DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA 

KECELAKAAN LALU LINTAS  

Identitas Tersangka 

Sebagai tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini adalah Bagus 

Supardi, bertempat tinggal di Kp Mutihan RT 03/X kal. Sandokan, kec. Laweyan-

Surakarta. 

Kasus Posisi 

Kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 

2008 sekitar jam 15.30 wib di Jl. KH. Agus Salim (simpang empat IMKA)- 

Surakarta, antara sepeda motor (spm) Honda Supra AD-2234-PH dengan sepeda 

motor Honda Prima AD-4264-GD, yang kemudian akibat dari kecelakaan itu 

pengendara sepeda motor (spm) Honda Prima  AD-4264-GD meninggal dunia 

dan pemboncengnya mengalami luka-luka. Adapun asal mula kejadian 

kecelakaan lalu lintas : 

Semula sepeda motor Honda Supra AD-2234-PH yang dikemudikan  oleh 

tersangka Bagus Supardi dengan membawa bronjong kosong berjalan dari selatan 
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ke utara dengan kecepatan tinggi (dilihat dari kerusakan kedua spm) dan gigi 

prosneleng masuk tiga, sedangkan spm Honda Prima AD-4264-GD yang 

dikemudikan oleh korban Masun Azzuhri dan berboncengan dengan anaknya 

(Askha Salsabika) berjalan dari timur ke barat dengan kecepatan pelan. Sebelum 

kecelakaan tersangka sering melewati jalan tersebut. Waktu terjadi kecelakaan 

pada siang hari, cuaca cerah/panas, jalan beraspal halus, simpang empat, bentuk 

marka di Jl. KH. Agus Salim saat memasuki simpang empat terdapat satu garis 

panjang sekitar 15 meter (M) tidak terputus dan ditutup dengan zebra cros, jalan 

dua arah, arus lalu lintas jalan ramai. Saat mendekati tempat kejadian perkara 

(TKP) sekira jarak 15 M tersangka melihat di kanan kiri simpang empat ada 

sepeda motor tidak dikenal yang berjalan pelan dari barat ke timur dan melihat 

juga ada sepeda motor korban yang berhenti menghadap ke barat. 

Selanjutnya pandangan tersangka saat itu hanya terfokus melihat ke sepeda 

motor yang tidak dikenal yang berjalan pelan dari barat ke timur dan tidak lagi 

memperhatikan sepeda motor korban. Dari jarak sekitar 15 M tersangka saat 

melihat sepeda motor tidak dikenal yang berjalan dari barat ke timur selanjutnya 

mengurangi kecepatan dengan mengerem, kemudian setelah sepeda motor tidak 

dikenal berjalan sampai di tengah jalan, tersangka menambah kecepatan tanpa 

melihat dan tidak bisa menduga kalau sepeda motor korban yang awalnya 

berhenti di tepi kanan juga berjalan ke barat, sehingga terjadi kecelakaan. Titik 

benturan sekira 2 M dari tepi barat mengenai roda depan sepeda motor tersangka 

(ringsek) dengan samping kiri sepeda motor korban (blok mesin kiri pecah), 

selanjutnya para pihak berikut kedua sepeda motor terjatuh sekitar 5 M ke utara 

dari titik benturan. Kemudian akibat dari kecelakaan tersebut tersangka dan 

pembonceng sepeda motor korban luka-luka, sedangkan pengendara sepeda motor 

Honda Prima meninggal dunia (An. Masun Azzuhri, laki-laki, 42 tahun, islam, 

swasta, d/a kp. Premulung Rt 01/IX kal. Sondakan, kec. Laweyan-Surakarta). 
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Adapun dalam analisa juridis berkas perkara kecelakaan lalu lintas 

tersangka Bagus Supardi selaku pengendara sepeda motor Honda Supra AD-

2234-PH, melanggar pasal : 

Pasal 359 jo. 360 ayat 1 KUHP, yang menyebutkan barang siapa karena 

kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. 

Unsur-unsurnya, yaitu : 

a. Barang siapa 

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau siapa saja 

yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia dan orang tersebut 

adalah tersangka Bagus Supardi. 

b. Karena kealpaannya  

Karena kealpaannya disini maksudnya adalah kurang hati-hatinya, atau 

lalai, atau lupa, atau amat kurang perhatian, atau sembrono yang dilakukan 

oleh tersangka Bagus Supardi saat mengendarai sepeda motor tidak 

memperhatikan arus lalu lintas didepannya dan tidak mengurangi kecepatan 

saat memasuki persimpangan jalan (simpang empat), sehingga terjadi 

kecelakaan.  

1) Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 

1992 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum 

Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar 

marka jalan dan gerak lalu lintas dijalan dapat dipidana kurungan paling 

lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta 

rupiah). 

Unsur : 

Tersangka Bagus Supardi mengaku sesaat sebelum terjadi 

kecelakaan jalannya dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi 
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kecepatan saat akan melewati simpang empat/ TKP, tetapi tesangka baru 

mengerem sekira 15 M ketika melihat ada sepeda motor tidak dikenal 

yang berjalan dari barat ke timur. Tersangka juga tidak memperhatikan 

dan tidak bisa menduga kalau ada lalu lintas lain yang ikut menyeberang 

jalan dari timur ke barat, meskipun tersangka awalnya sudah tahu ada 

sepeda motor korban yang berhenti di tepi kanan simpang empat. 

Tersangka juga tidak memperhatikan jika ada garis zebra cross sebelum 

memasuki TKP/ simpang empat.       

2) Pasal 52 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu lintas Jalan 

Tata cara melewati 

Ayat 1 : Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai 

pandangan bebas. 

Ayat 3 : Dalam keadaan tertentu saat melewati kendaraan lain dapat 

mengambil jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan 

keselamatan lalu lintas.   

Unsur : 

Tersangka nyata-nyata saat menyalip kendaraan bermotor 

didepannya pandangan matanya tertutup/terbatas jika melihat ke arah 

sebelah timur/kanan dari simpang empat tersebut dan tersangka saat 

menyalip juga lewat sebelah kiri tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari 

arah timur/kanannya, sehingga terjadi kecelakaan. 

3) Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu lintas Jalan 
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Tata cara melewati 

Pengemudi dilarang melewati di persimpangan atau persilangan 

sebidang dan dilarang melewati kendaraan lain yang sedang memberikan 

kesempatan menyeberang kepada lalu lintas lain. 

Unsur : 

Tersangka nyata-nyata sebelum kecelakaan dan saat mendekati 

simpang empat mengaku akan menyalip kendaraan bermotor yang ada 

didepannya, apalagi kendaraan bermotor tersebut sedang memberikan 

kesempatan kepada lalu lintas lain yang menyeberang jalan. 

4) Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 

1992 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum 

Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor  tidak 

memiliki surat ijin mengemudi dapat dipidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta 

rupiah). 

Unsur : 

Tersangka Bagus Supardi saat mengendarai sepeda motor nyata-

nyata tidak memiliki SIM  C, sehingga patut diduga tidak cakap 

mengendarai sepeda motor dan tidak tahu etika/ aturan lalu lintas.  

c. Menyebabkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359) dan atau luka berat 

(Pasal 360 ayat 1)  

Bahwa akibat dari perbuatan/kelalaian tersangka Bagus Supardi 

mengakibatkan korban pengendara sepeda motor Honda Prima (An. Masun 

Azzuhri) meninggal dunia dan pembonceng sepeda motor Honda Prima An. 

Askha Salsabika luka-luka. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 47 

Dalam berkas perkara kecelakaan lalu lintas terdapat fakta-fakta dan 

fakta-fakta ini merupakan upaya paksa terhadap tersangka Bagus Supardi 

sebagai proses penyidikan oleh penyidik, adalah sebagai berikut : 

a. Penangkapan : dalam berkas perkara ini tidak dilakukan penangkapan, 

karena tersangka Bagus Supardi setelah terjadi kecelakaan mengalami 

luka-luka.  

b. Penahanan : dalam berkas perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena 

tersangka Bagus Supardi setelah terjadi kecelakaan mengalami luka-luka. 

c. Pemanggilan : dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan, karena 

para saksi saat itu langsung dimintai keterangan dan dibuat BAP. 

d. Penyitaan : dalam perkara ini dilakukan penyitaan barang berupa sepeda 

motor Honda Supra berikut STNK AD-2234-PH, sepeda motor Honda 

Prima berikut STNK AD-4264-GD dan SIM C atas nama Masun Azzuhri. 

Setelah dilakukan penyitaan langsung dibuatkan Berita Acara Penyitaan 

dan Surat Tanda Penerimaan, kemudian diajukan permohonan ijin 

penyitaan kepada Pengadilan Negeri Surakarta.    

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari tersangka serta 

adanya barang bukti yang berhasil disita maka Penyidik Pembantu dapat 

mengambil kesimpulan bahwa tersangka Bagus Supardi dapat dipersangkakan 

melanggar Pasal 359 jo. 360 ayat 1 KUHP. 

PEMBAHASAN 

Tindakan diskresi penyidik ialah tindakan yang sering dilakukan dalam 

rangka implementasi hukum yang berlaku, penyidik bisa bertindak apa saja 

asalkan menurut kebijakannya secara personal tersebut bersifat fungsional. Dalam 

hal inilah maka diskresi penyidik sangat berpotensi untuk disalahgunakan. 

Ketidak konsistenan merupakan salah satu masalah dalam diskresi, yang 

memungkinkan untuk memberikan penanganan berbeda pada setiap pelanggar 
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yang berbeda, yang akhirnya aspek kepastian hukum sebagai salah satu tujuan 

hukum menjadi terabaikan (http://www.jonoindarto.files.wordpress.com/2009/08/ 

pra-proposal-3.com, 13 Desember 2009 pukul 15.00). Tindakan diskresi berupa 

dilakukannya ataupun tidak dilakukannya penahanan, dilakukannya penangkapan 

ataupun tidak dilakukannya penangkapan, mengabaikan perkara atau 

menghentikan perkara atau tetap melanjutkan perkara oleh pihak penyidik. 

Tindakan itu dapat dilihat pada kasus perkara kecelakaan lalu lintas ini yang 

dilihat pada fakta-fakta, yaitu sebagai berikut : 

PENANGKAPAN 

Dalam berkas perkara ini tidak dilakukan penangkapan, karena tersangka 

Bagus Supardi setelah terjadi kecelakaan mengalami luka-luka. Dalam fakta 

penangkapan ini pelaksanaan diskresi terjadi, yaitu dapat dilihat bahwa tersangka 

Bagus Supardi tidak dilakukan penangkapan oleh pihak penyidik karena 

tersangka mengalami luka-luka setelah terjadi kecelakaan.  

Menurut pendapat penulis, pihak penyidik seharusnya melakukan 

penangkapan terhadap tersangka Bagus Supardi, walaupun tersangka mengalami 

luka-luka setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Dan tersangka nyata-nyata tidak 

mempunyai surat ijin mengemudi atau sering disebut SIM C, yang dapat dipidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 

6.000.000,- (enam juta rupiah) maka patut diduga tersangka tidak cakap dalam 

mengendarai sepeda motor atau tidak tahu etika/ aturan berlalu lintas. Oleh karena 

sanksi hukum pidana negara Indonesia yang tidak kenal kompromi yang 

menyebabkan pihak penyidik tidak pandang bulu dalam melakukan penangkapan 

terhadap pelaku kejahatan, baik itu kejahatan atau tindak pidana ringan maupun 

tindak pidana berat. Tindakan penyidik untuk tidak melakukan penangkapan 

terhadap tersangka Bagus Supardi dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak 

dapat dibenarkan begitu saja, apalagi penyidik menggunakan alasan sosiologis 
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yang biasa digunakan dalam praktek di lapangan yang bersifat subyektif dan 

sangat situasional.  

PENAHANAN 

Dalam berkas perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena tersangka 

Bagus Supardi setelah terjadi kecelakaan mengalami luka-luka. Hal ini tidak 

dapat dibenarkan apabila tersangka tidak ditahan, meskipun tidak ada 

kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan merusak barang bukti serta 

tersangka mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan tersebut tersangka 

harus tetap ditahan, sebab hal ini berdasarkan pada Pasal 359 jo. 360 ayat 1 

KUHP, yang menyatakan bahwa : ”barangsiapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” (Pasal 359), 

sedangkan dalam Pasal 360 ayat 1 menyebutkan bahwa ”barangsiapa karena 

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  atau pidana kurungan 

paling lama satu tahun”, yang mempunyai arti bahwa karena kealpaannya 

menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka harus diberi 

sanksi pidana penjara dan pidana kurungan.   

Dengan demikian, pelaksanaan diskresi dapat terlihat pada kebijakan pihak 

penyidik dalam hal penahanan terhadap tersangka Bagus Supardi, dimana 

tersangka tidak ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 359 jo. 360 ayat 1 KUHP 

tersebut karena tersangka mengalami luka-luka setelah kecelakaan. Sebab 

menurut penulis, tersangka yang mengalami luka-luka setelah kecelakaan terjadi 

bisa ditahan dengan dikenakan sanksi pidana kurungan sampai pihak pengadilan 

memanggil tersangka untuk disidang atas perkara kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan orang lain atau korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia. 

Meskipun, pihak dari tersangka Bagus Supardi telah melakukan perdamaian 
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dengan pihak keluarga korban, tetapi kesalahan atau kealpaan tersangka yang 

menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka tidak 

menyurutkan sanksi hukum pidana dikenakan kepada tersangka. Walaupun dari 

pihak penyidik selama saya melakukan wawancara di Kantor Kepolisian Satuan 

Lalu Lintas Kota Surakarta bahwa dari pernyataan perdamaian yang dilakukan 

kedua pihak keluarga yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas hanya 

akan meringankan putusan hakim di persidangan, namun dalam hal penahanan 

terhadap tersangka seharusnya tetap dilakukan.  

PEMANGGILAN 

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan, karena para saksi saat itu 

langsung dimintai keterangan dan dibuat BAP. Menurut penulis, para saksi 

terlebih dahulu dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu 

lintas dengan tersangkanya Bagus Supardi yang sesuai dengan apa yang 

diketahui, didengar, dan dialami para saksi sendiri untuk diperiksa kesaksiannya 

agar diperoleh keterangan yang valid untuk menjadi alat bukti di persidangan. 

PENYITAAN 

Dalam perkara ini dilakukan penyitaan barang berupa sepeda motor Honda 

Supra berikut STNK AD-2234-PH, sepeda motor Honda Prima berikut STNK 

AD-4264-GD dan SIM C An. Masun Azzuhri. Setelah dilakukan penyitaan 

langsung dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, 

kemudian diajukan permohonan ijin penyitaan kepada Pengadilan Negeri 

Surakarta. Dalam hal ini pihak penyidik telah melaksanakan kewenangannya 

dengan tepat dan dari tindakan penyitaan tidak ada pelaksanaan diskresi, sebab 

penyitaan tersebut dimaksudkan untuk barang bukti. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Pengaturan Diskresi Fungsional dalam Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia No. 2 Tahun 2002 

Diskresi fungsional penyidik diatur dalam Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yaitu bahwa dalam Pasal 15 ayat 2 huruf k, Pasal 16 

ayat 1 huruf l, dan Pasal 18 ayat 1 dan 2 serta dalam KUHAP, yaitu pada 

Pasal 7 ayat 1 huruf j, yang pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa 

kepolisian khususnya penyidik dalam hal melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat dilakukan menurut penilaiannya sendiri ataupun 

melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan diskresi 

yang telah disebutkan di atas memberi dampak bagi pihak penyidik untuk 

melakukan tindakan diskresi terhadap berbagai tindak pidana yang mereka 

tangani dengan leluasa. Sebab dalam aturan tersebut tindakan diskresi ini 

batasan aturannya belum jelas atau masih mengalami kekaburan, dimana 

hal ini menjadi suatu permasalahan yang pelik yang menyebabkan 

kepentingan umum dan hak asasi manusia serta kepastian hukum yang 

merupakan tujuan hukum menjadi terabaikan sehingga tindakan diskresi 

yang batasan aturannya masih mengalami kekaburan ini menjadi tidak 

terkontrol atau terkendali dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan 

tertentu atau kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain 

meninggal dunia dan mengalami luka-luka.   
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2. Pelaksanaan Diskresi Dalam Proses Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu 

Lintas.  

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik nyata-nyata dapat dilihat tidak 

dilakukannya upaya paksa yang berupa tindakan penangkapan dan 

penahanan terhadap tersangka dan tidak dilakukannya pemanggilan 

terhadap para saksi untuk dimintai keterangan. Meskipun tersangka 

mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut, tersangka Bagus Supardi 

nyata-nyata telah melanggar Pasal 359 jo. 360 ayat 1 KUHP, yang 

menyebutkan bahwa barangsiapa karena kealapaanya menyebabkan orang 

lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka, yang dapat dikenakan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun. Hal ini berarti bahwa tersangka dapat dikenakan 

sanksi pidana atas kelalaiannya itu, walaupun ada upaya perdamaian 

diantara kedua belah pihak keluarga korban dan tersangka tidak 

menyurutkan perkara tersebut untuk dilanjutkan ke pengadilan, yang 

berarti juga tidak menyurutkan pihak penyidik untuk tidak melakukan 

penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Bagus Supardi. Dari 

tindakan penyidik inilah tindakan diskresi muncul, yang menyebabkan 

tidak adanya keadilan dan kepastian hukum serta hak asasi manusia 

terabaikan. 

B. SARAN 

1. Sebaiknya aturan mengenai pelaksanaan diskresi diatur dengan lebih jelas 

lagi dan batasan aturan tersebut harus lebih diperinci, sehingga tindakan 

kepolisian terutama penyidik dapat mengambil tindakan diskresi dalam 

menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya dapat dipertanggung 

jawabkan. Tindakan ini bermanfaat bagi pengaplikasian hukum di 
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lapangan yang tetap menghormati hak asasi manusia, kepastian hukum 

dan keadilan. 

2. Sebaiknya kewenangan kepolisian khususnya penyidik dalam pelaksanaan 

diskresi lebih diperhatikan terhadap setiap tindakannya yang memiliki 

unsur adanya diskresi itu dilakukan, sebab diskresi menurut para pakar 

hukum masih sangat diskriminasi terhadap para tersangka ataupun korban 

dalam kasus tindak pidana yang berbeda-beda, baik tindak pidana ringan 

maupun tindak pidana berat, maka dari itu tindakan diskresi harus benar-

benar ditujukan untuk kepentingan umum dan dilakukan apabila dalam 

keadaan darurat.    
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