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ABSTRAK 

  

PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL PADA OPERASI GABUNGAN 

LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI KRIMINALITAS 

 

Oleh: 

DEVANALDHI DUTA ARYA PERDANA 

 

 

Satuan Reserse Kriminal yang belakangan ini sering turut serta kedalam operasi 

gabungan lalu lintas yang diadakan oleh Satuan Lalu Lintas baik tingkat Polres 

dan Polresta hingga tingkat Polsek membuat perdebatan hukum mengenai tugas 

dan fungsi yang sesungguhnya dari kedua belah pihak instansi kepolisian tersebut. 

Bergabungnya Satuan Reserse Kriminal dalam operasi gabungan lalu lintas tak 

terlepas dari tindakan kepolisian atau profisionalisme dalam melaksanakan tugas 

dimana peranan Satuan Reserse Kriminal lebih diutamakan dalam pemberantasan 

tindak pidana secara umum atau lazim dikenal dengan kejahatan yang belakangan 

ini semakin maju dan modern yang terjadi di jalanan lalu lintas. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya memnimalisasi kriminalitas, dasar hukum operasi 

gabungan lalu lintas yang melibatkan Satuan Reserse Kriminal dengan Satuan 

Lalu Lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas dan faktor penghambat 

peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya 

meminimalisasi kriminalitas 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang 

menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan 

wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan 

kepustakaan secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi 

gabungan lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas adalah Peran 

Normatif, Peran tersebut dilaksanakan didasarkan asas diskresi dan surat perintah 

kerja dari pimpinan. Peran Ideal, Satreskrim tidak diperbolehkan over 

kewenangan dalam operasi gabungan lalu lintas. Peran faktual, Satreskrim 

berperan dalam penanganan kejahatan dan bukan pelanggaran yang terjadi di lalu 

lintas. Dasar hukum operasi gabungan lalu lintas yang melibatkan Satuan Reserse 

Kriminal dengan Satuan Lalu Lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas 

adalah terletak pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, diskresi yang dilakukan oleh aparat 

Satreskrim, dan surat perintah kerja yang terbit dari pimpinan baik itu tingkat 
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Polsek, Polres hingga Polda untuk dilakukannya operasi gabungan lalu lintas 

sebagai upaya memnimalisasi kriminalitas. Faktor penghambat Satuan Reserse 

Kriminal  pada operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi 

kriminalitas adalah Faktor Hukum, sering terjadi pertentangan dasar hukum atau 

legalitas operasi gabungan lalu lintas. Faktor Penegak Hukum, minimnya 

pemahaman mengenai operasi gabungan lalu lintas serta kekurangan personil 

anggota. Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana baik jalan maupun penerangan jalan 

yang kurang baik. Masyarakat dan Budaya Hukum, kurangnya simpati 

masyarakat dan budaya hukum atas kesadaran berkendara. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan supaya peran Satuan 

Reserse Kriminal pada operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya memnimalisasi 

kriminalitas ini mendapatkan perhatian secara khusus oleh instansi Kepolisian dan 

dapat memberikan suatu contoh pembaharuan dalam penegakan hukum untuk 

semua wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disarankan supaya 

peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya 

memnimalisasi kriminalitas ini dibuatkan aturan yang secara khusus mengatur 

pergabungannya. Disarankan supaya peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi 

gabungan lalu lintas sebagai upaya memnimalisasi kriminalitas ini dilakukan 

penambahan personil atau dipersempit wilayah hukumnya. 

Kata Kunci: Peran, Satuan Reserse Kriminal, Operasi Gabungan Lalu 

Lintas  
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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 

 

 

(QS. Al-Insyiroh: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; 

jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 

gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu 

hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakal 

 

 

(QS. Al-Imron: 160) 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada kegagalan sebelum mencoba, dan tidak ada percobaan tanpa dibekali 

keberanian 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang menganut 

asas negara hukum, hal ini dibuktikan didalam Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi  

Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dalam hal ini berarti di dalam 

Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan 

diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi 

titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Supaya hukum dapat ditaati 

baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi 

yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah 

lembaga Kepolisian. 

Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi 

deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya 

menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan 

interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan 

kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah 



2 

 

bahwa Polisi mewujudkan janji-janji hukum. Mempelajari Kepolisian juga berarti 

berusaha memberikan penjelasan mengenai objeknya, seperti lazimnya aturan 

main dalam ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan bias memahami pekerjaan 

Kepolisian dengan sebaik-baiknya, tanpa masuk kedalam hakikatnya sebagai 

suatu pekerjaan yang berakar prilaku itu. Penegakan hukum, penjagaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah 

tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada 

asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan 

kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat 

dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat. 

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, 

sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang 

hidup.
1
 Kepolisian atau Polisi adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga Polisi. Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,  pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2
 

Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif 

maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola 

                                                           
1
 Satjipto raharjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas, hlm. 25. 
2
 Untung S. Rajab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem 

Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), Bandung: Cv. Utomo, hlm. 12. 
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pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan 

kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak 

terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah 

bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan 

atau kriminalitas.
3
 Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, 

membuat Kepolisian harus membuat suatau kemajuan khususnya dibidang 

Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama 

dalam menaggulangi kejahatan. Dengan demikian maka sering kita jumpai 

didalam operasi gabungan lalu lintas aparat Satreskrim turut serta atau bergabung 

bersama-sama Satlantas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di suatu 

daerah tertentu. 

Bergabungnya Satreskrim pada operasi gabungan lalu lintas dikarenakan 

kejahatan yang terjadi di suatu daerah contohnya diwilayah hukum Polsek 

Gunung Terang dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya di sarana 

transportasi seperti  kejahatan pembegalan dan penjambretan. Berikut adalah data 

kejahatan yang terjadi di sarana lalu lintas di wilayah hukum Polsek Gunung 

Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 sampai 2016 : 

NO TAHUN PEMBEGALAN CURANMOR PENJAMBRETAN 

1 2013-2014 33 39 9 

2 2014-2015 43 51 13 

3 2015-2016 29 43 6 

4 2016-2017 13 19 3 

 

                                                           
3
 Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 118.  
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Data tersebut di dapat dari buku catatan Kriminalitas dari wilayah hukum Polsek 

Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4
 Antara fungsi dan tugas 

merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena 

fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi 

kedalam barbagai peran maupun wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus 

ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Pori yang direfleksikan 

dalam sikap/perilaku yang terpuji dan trampil dalam melaksanakan tugasnya. 

Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman 

dalam mewujudkan pelakasanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum 

kertertiban umum dan keamanan masyarakat.
5
 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 

aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi 

                                                           
4
 Ibid., hlm 119. 

5
Kunarto, 1997, Etika Kepolisian, Jakarta: Cipta Manunggal, , hlm. 97.  
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
6
 Dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
7
 

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 di jalan 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

Kepolisian khusus, 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 

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; sertal.melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian 

sektor sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
8
 adalah SPKT; Satintelkam; Satreskrim; 

Satresnarkoba; Satbinmas; Satsabhara; Satlantas; Satpamobvit; Satpolair; dan 

Sattahti. Satrekrim (Satuan Reserse Kriminal) bertugas melaksanakan 

                                                           
6
 Yoyok Ucuk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 69.   

7
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

8
 Peraturan KaPolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor 
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penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk 

fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, 

koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Satreskrim menyelenggarakan fungsi: 

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 

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit reskrim Polsek dan 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 

Berbicara mengenai fungsi, tugas, dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan pergerakan 

perkembangan tatanan kenegaraan, sehingga eksistensi Polri sering berubah-ubah 

sesuai dengan perkembangan kehidupan yang terjadi dan sebagai usaha untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan institusional Polri dalam hal memberantas 

kejahatan yang mulai modern dan semakin maju. Satrekrim (Satuan Reserse 

Kriminal ) Sesuai dengan tata kerja dan fungsinya terkadang juga mengikuti atau 

bergabung dengan Satlantas (Satuan Lalu Lintas) untuk mengadakan operasi 

gabungan lalu lintas dijalan raya baik tingkat Polres dan Polresta hingga tingkat 

Polsek demi terciptanya keamana dan kenyamanan untuk masyarakat. Polisi 

dalam tugas lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan 

tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, 
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pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi 

pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas
9
, guna memelihara keamanan, 

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

lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena 

dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung 

produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang 

dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti 

kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan 

kendaraan bermotor. Untuk itu Polisi juga mempunyai visi dan misi yang sejalan 

dengan bahasan Polri di masa depan.
10

 

Petugas Kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan kebijakan 

pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, 

BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen 

Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai 

harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. 

Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan 

menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e 

dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu 

                                                           
9
 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. 
10

 Yoyok Ucuk Suyono, Op.Cit., hlm 72. 
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lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen 

dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Selanjutnya, tugas dan 

fungsi Polri tersebut, diperinci pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi 9 hal yakni: 

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor 

2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan 

angkutan jalan 

4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas 

6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan 

kecelakaan lalu lintas. 

7. Pendidikan berlalu lintas 

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 

9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas
11

 

Adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi 

pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi 

Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, 

berkolerasi erat dengan fungsi Kepolisian lainnya baik menyangkut aspek 

penegakan hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan 

secara terpadu. Bergabungnya Satrekrim (Satuan Reserse Kriminal) dalam operasi 

gabungan lalu lintas tak terlepas dari tindakan Kepolisian atau profisionalisme 

dalam melaksanakan tugas dimana peranan Satrekrim (Satuan Reserse Kriminal) 

lebih diutamakan dalam pemberantasan tindak pidana secara umum atau lazim 

dikenal dengan kejahatan yang belakangan ini semakin maju dan modern yang 

salah satu contohnya yaitu maraknya pencurian kendaraan bermotor, pembegalan 

kendaraan bermotor, serta penjambretan yang terjadi di jalanan lalu lintas. 

                                                           
11

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Berdasarkan pembahasan di atas penulis berusaha untuk mengungkap fenomena 

Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) yang belakangan ini sering turut serta 

kedalam operasi gabungan lalu lintas yang diadakan oleh Satlantas (Satuan Laulu 

Lintas) baik tingkat Polres dan Polresta hingga tingkat Polsek. Penelitian yang 

penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui dan sebagai edukasi terhadap 

keikutsertaan Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) pada operasi gabungan 

lalulintas secara lebih mendalam mengenai kenyataan permasalahan yang sesuai 

dengan konteks dalam kehidupan masyarakat dan menuangkannya kedalam 

bentuk skripsi dengan judul “Peran Satuan Reserse Kriminal  Pada Operasi 

Gabungan Lalu Lintas Sebagai Upaya Meminimalisasi Kriminalitas”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dikemukakan penulis antara lain: 

a. Bagaimanakah peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan lalu 

lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas ? 

b. Apakah dasar hukum operasi gabungan lalu lintas yang melibatkan Satuan 

Reserse Kriminal dengan Satuan Lalu Lintas sebagai upaya meminimalisasi 

kriminalitas ? 

c. Apakah faktor penghambat peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi 

gabungan lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas ? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana, 

dengan objek penelitian terkait Peran Satuan Reserse Kriminal  Pada Operasi 

Gabungan Lalu Lintas Sebagai Upaya Meminimalisasi Kriminalitas. 

Ruang lingkup Lokasi penelitian terbatas menurut wilayah hukum Polsek Gunung 

Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan dilaksanakan 

pada tanggal 20 sampai dengan 23 Desember 2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas 

b. Untuk mengetahui dasar hukum operasi gabungan lalu lintas yang melibatkan 

Satuan Reserse Kriminal dengan Satuan Lalu Lintas sebagai upaya 

meminimalisasi kriminalitas 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Satuan Reserse Kriminal  pada 

operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas 

2. Kegunaaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritiss dan kegunaan 

praktis, yaitu: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu 

hukum pidana khususnya terhadap Peran Satuan Reserse Kriminal  pada 

Operasi Gabungan lalu lintas Sebagai Upaya Meminimalisasi Kriminalitas 

dan juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum 

yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah. 

b. Kegunaan Praktis. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun 

pembaca mengenai peran Kepolisian dalam memberantas kejahatan, 

khususnya mengenai Peran Satuan Reserse Kriminal  pada Operasi 

Gabungan lalu lintas Sebagai Upaya Meminimalisasi Kriminalitas 

b. Merupakan syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari 

hasil penelitian yang pada dasrnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap 

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
12

 Teori yang digunakan di 

dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Peran 

Satuan Reserse Kriminal  pada Operasi Gabungan lalu lintas Sebagai Upaya 

Meminimalisasi Kriminalitas. 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, hlm. 125. 
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a) Teori Peran 

Perngertian peran dari aspek sosiologis bahwa pengertian peranan mencakup 

tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu 

posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan 

dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial. Teori peran adalah 

sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap 

sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan 

secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, 

norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini 

didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang 

dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, 

berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Menurut Margono Slamet
13

, 

bahwa peranan terdiri dari:  

1. Prescribed roles, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya 

2. Expected roles (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang 

diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam 

peran tersebut membentuk Perceived roles (peran faktual) 

Peran tersebut kaitanya dengan penegakan hukum, prescribed roles adalah peran 

penegak hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peran yang 

ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, dengan demikian prescribed roles 

disebut sebagai peran normatif. Peran normatif hubungannya dengan tugas dan 

kewajiban penegak hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang 

                                                           
13

 Slamet Margono dalam Sunarto, Keterpaduan dalam Penangulangan Kejahatan, Bandar 

Lampung: AURA, 2016, hlm 31. 
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bersumberkan kepada substansi (substantif criminal law). Expected roles (peran 

ideal) penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi 

dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat 

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir 

kesejahteraan, meskipun peranan tersebut tidak tercantum dalam prescribed roles. 

Interaksi kedua macam peran tersebut membentuk perceive roles/peran faktual 

yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai 

aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena 

kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk 

mengunakan kekuasaan (wewenang) atau atau tidak mengunakan  didasarkan 

pertimbangansituasional dalam mencapai tujuan hukum. Rangkaian dari ketiga 

macam peran ini akan merangsang terbentuknya performa penegak hukum dalam 

mengantisipasi kejahatan. Dimana performed role itu akan mencakup peranan-

peranan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga peran-

peran yang diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya akan memperhatikan tidak saja kepentingan 

organisasi/lembaga tetapi juga kepentingan pelaksanaanya.
14

 

Dari tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto
15

 mentarakan bahwa, setiap penegakan 

mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan sebenarnya 

merupakan wadah hak dan kuajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan kuajiban 

adalah merupakan peran (role). Dengan demikian seorang yang mempunyai 

                                                           
14

 Sunarto.  Keterpaduan dalam Penangulangan Kejahatan, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm 

32 
15

 Soerjono Soekanto dalam Sunarto, Keterpaduan dalam Penangulangan Kejahatan, Bandar 

Lampung: AURA, 2016, hlm 32. 
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kedudukan tertentudisebut sebagai pemegang peran (role accupant), suatu hak 

adalah kewenangan yang dimilikiuntuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, 

sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang harus diemban. 

Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Peran yang ideal (ideal role) 

2. Peran yang seharusnya (expected role) 

3. Peran yang dianggap oleh dari diri sendiri (perceived role) dan 

4. Peran yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Dari teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto
16

 dapat diambil suatu 

pengertian untuk lebih mudah difahami bahwa: 

1. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. 

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kuajiban 

sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunya arti, penegakan 

secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada 

substansi (substantif of criminal law) 

2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peran tersebut. Misalya penegak hukum sebagai suatu 

organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum 

dapat bertindak  sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka 

mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir 

kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran 

normatif 

3. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk 

peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran 

normatif  dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak 

hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan 

pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum 
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 Sunarto, 1992. Peranan Polisi dalam mengantisipasi Kejahatan yang Dilakukan Pelajar. Tesis 

S2 KPK UI-Undip. Semarang. hlm 53. 
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b) Teori Diskresi 

Asas diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah discretion atau 

discretion power, di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang 

diterjemahkan “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas dasar 

penilaian sendiri. Menurut kamus hukum, Diskresi berarti kebebasan mengambil 

keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. 

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, istilah discretion berarti A public 

official’s power or right to act in certain circumstances according to personal 

judgment and conscience yang artinya Pengertian diskresi sebagai kekuasaan 

pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri.
17

 

Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar 

penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. 

Istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan istilah 

discretionary power (Inggris), ermesse (Jerman), dan vrij bevoegdheid (Belanda). 

Secara etimologi, istilah freies ermerssen berasal dari bahasa Jerman. Freies 

artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Ermessen berarti 

mempertimbangkan, menilai, menduga, memperkirakan. Freies ermessen berarti 

orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan 

sesuatu.Diskresi dalam pengertian discretionary power dalam common law system 

di Inggris adalah the power of judge, public official or a private party (under 

authority given by contract, trust or will to make decisions on various matters 

based on his/her opinion within general legal guidelines). Diskresi dalam 

                                                           
17

 Nirahua Salmon E.M, Penggunaan Diskresi Dalam Tindakan Pemerintah,Orasi Ilmiah,Fakultas 

Hukum Universitas Pattimura, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 76. 
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pendekatan ini diartikan sebagai kewenangan dari seorang hakim, pejabat publik, 

atau pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

suatu perjanjian) untuk membuat keputusan dalam berbagai hal berdasarkan 

pendapatnya sendiri dengan mengacu kepada aturan hukum normatif. Konsep 

diskresi dalam pendekatan discretionary power merupakan kewenangan yang 

dimiliki baik oleh hakim, pejabat publik, dan pihak swasta. Dalam hal ini, diskresi 

berada dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. 

Istilah diskresi dapat juga kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30 

Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret 

yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan 

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap 

atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 

Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut: “Diskresi adalah 

kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan 

pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, 

dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah 

kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB).
18

 ”Mengenai definisi tersebut di atas, selanjutnya Gayus T. Lumbuun 

menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas 

diskresi tersebut melanggar tetapi secara azas tidak melanggar kepentingan umum 
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 Gayus T. Lumbuun, Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat 

Publik, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 01 januari 2017. 
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dan itu merupakan instant decision (tanpa rencana) dan bukan pelanggaran tindak 

pidana. Sedangkan definisi diskresi menurut Sjachran Basah adalah tujuan 

kehidupan bernegara yang harus dicapai dengan melibatkan administrasi negara di 

dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, luas 

lingkupnya, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi 

negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun 

demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

moral maupun hukum”. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Syachran Basah 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu 

diskresi adalah: 

a. Ada karena adanya tugas-tugas public service yang diemban oleh 

administrator negara 

b. Dalam menjalankan tugas tersebut, para administrator negara diberikan 

keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

c. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

moral maupun hukum.
19

 

c) Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan 

adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting 

dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan 

tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan 

                                                           
19
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tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan 

terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai 

hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun 

dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju 

suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali 

ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan 

dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu 

merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam belajar. Menurut 

Rochman Natawijaya dalam Sutriyanto (2009: 7), hambatan belajar adalah suatu 

hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam 

mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Faktor penghambat didalam dunia kerja tidak dapat dipisahkan dari tugas, fungsi 

dan wewenang. Faktor penghambat dapat muncul dari dua faktor yaitu : 

1. Faktor internal yaitu suatu faktor hambatan yang muncul dari diri sendiri baik 

karena kelalaian diri maupun kesengajaan 

2. Faktor eksternal yaitu suatu faktor hambatan yang muncul bukan dari diri 

sendiri melaikan muncul dari luar diri seperti faktor alam, perbuatan orang 

lain dan lain sebagainya 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum 

tersebut ada lima, yaitu : 

1. Hukumnya sendiri 

2. Penegak hukum 

3. Sarana dan fasilitas 
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4. Masyarakat 

5. Kebudayaan.
20

 

 

a. Faktor Hukum 

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum 

perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum 

ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak 

saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara 

perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan 

harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga 

masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam 

hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak 

pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara 

sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat 

bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu 

terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan 

pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam 

penegakan hukum tersebut.
21

 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan 

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

                                                           
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers. 

Jakarta, 2005. hlm 13 
21

 Ibid 



20 

 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang 

menyangkut kepribadia penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan 

yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau 

penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas 

atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering 

timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 

wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa 

penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak 

hukum tersebut.
22

 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, 

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana 

khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. 

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas 

dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas 

tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana 

petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono 
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Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi 

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-

alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
23

 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang 

menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap 

apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta 

keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu 

faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

e. Faktor Kebudayaan 

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya 
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kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan 

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

2.    Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.
24

 

a. Peran adalah mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, 

sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi dan 

wewenang dalam suatu sistem sosial.
25

 

b. Satuan Reserse Kriminal  adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di 

bawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal  bertugas membina fungsi dan 

menyelengarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, 

koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai 

ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
26

 

c. Operasi Gabungan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa 

instansi penegak hukum yang terdiri dari Satlantas, Satreskrim, satintelkam, 

dinas perhubungan serta aparan TNI yang dilakukan bersama-sama untuk  

menerapan ketertiban peraturan berlalu lintas yang baik dan benar sesuai 
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dengan kaidah-kaidah atau peratutan yang tertera sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.
27

 

d. Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang 

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang 

berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama
28

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis 

menyusun dalam beberapa bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar 

dalam pemahaman mengenai pengertian peran, kePolisi, Satuan Reserse Kriminal 

, operasi gabungan lalu lintas, dan kriminalitas 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu 

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang 
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pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat 

dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang 

diperoleh penulis mengenai peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi 

gabungan lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas  dan peran Satuan 

Reserse Kriminal  pada operasi gabungan lalu lintas sebagai upaya 

meminimalisasi kriminalitas sesuai dengan hukum yang berlaku. 

V. PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah 

pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji 

oleh penulis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Teori Peran 

 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling 

berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 

fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan 

hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. 

Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran 

teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa 

variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Dalam 

ilmu pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka 

pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori 

dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga 

merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.  

Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai 

fenomena tertentu misalnya, benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau 

tingkah laku hewan. Sering kali, teori dipandang sebagai suatu model atas 

kenyataan misalnya, apabila kucing mengeong berarti minta makan. Sebuah teori 

membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide 

yang koheren dan saling berkaitan. Istilah teoritis dapat digunakan untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Model
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Model
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
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menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum pernah 

terpengamatan. 

Menurut Ismaun
29

 dalam Achmad Sudrajat mengemukakan bahwa teori adalah 

pernyataan yang berisi kesimpulan tentang adanya keteraturan subtantif. 

Menemukan keteraturan itulah tugas ilmuwan, dan dengan kemampuan kreatif 

rekayasanya, ilmuwan dapat membangun keteraturan rekayasa. Keteraturan 

rekayasa ini dapat dibedakan dalam tiga keteraturan, yaitu : (1) keteraturan alam, 

(2) keteraturan kehidupan sosial manusia dan (3) keteraturan rekayasa teknologi. 

Perngertian peran dari aspek sosiologis bahwa pengertian peranan mencakup 

tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu 

posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan 

dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial. Menurut Margono 

Slamet
30

, bahwa peranan terdiri dari:  

1. Prescribed roles, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya 

2. Expected roles (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang 

diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam 

peran tersebut membentuk Perceived roles (peran faktual) 

Peran tersebut kaitanya dengan penegakan hukum, prescribed roles adalah peran 

penegak hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peran yang 

ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, dengan demikian prescribed roles 

disebut sebagai peran normatif. Peran normatif hubungannya dengan tugas dan 
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kewajiban penegak hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang 

bersumberkan kepada substansi (substantif criminal law). Expected roles (peran 

ideal) penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi 

dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat 

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir 

kesejahteraan, meskipun peranan tersebut tidak tercantum dalam prescribed roles. 

Interaksi kedua macam peran tersebut membentuk perceive roles/peran faktual 

yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai 

aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena 

kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk 

mengunakan kekuasaan (wewenang) atau tidak menggunakan didasarkan 

pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum. Rangkaian dari ketiga 

macam peran ini akan merangsang terbentuknya performa penegak hukum dalam 

mengantisipasi kejahatan. Dimana performed role itu akan mencakup peranan-

peranan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga peran-

peran yang diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya akan memperhatikan tidak saja kepentingan 

organisasi/lembaga tetapi juga kepentingan pelaksanaanya. 

Dari tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto
31

 mengutarakan bahwa, setiap 

penegakan mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan 

sebenarnya merupakan wadah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan 

kewajiban adalah merupakan peran (role). Dengan demikian seorang yang 
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mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (role accupant), 

suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan 

kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang 

harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Peran yang ideal (ideal role) 

2. Peran yang seharusnya (expected role) 

3. Peran yang dianggap oleh dari diri sendiri (perceived role) dan 

4. Peran yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Dalam penegakan hukum peran ideal dan peran seharusnya adalah peran yang 

memang menghendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran 

sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara 

kehendak hukum tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak 

hukum harus menentukan kemampuanya berdasarkan keadaan yang ada. Dari 

teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto
32

 dapat diambil suatu 

pengertian untuk lebih mudah difahami bahwa: 

1. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. 

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kuajiban 

sebgai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunya arti, penegakan 

secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada 

substansi (substantif of criminal law) 

2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peran tersebut. Misalya penegak hukum sebgai suatu 

organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum 

dapat bertindak  sebgai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka 

mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir 

kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran 

normatif 
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3. Interkasi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk 

peran factual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran 

normatif  dan peran yang diharapkan yang timbuk karena kedudukan penegak 

hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan 

pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum 

 

B. Pengertian Kepolisian 

 

 

Kata “Polisi” dalam bahasa indonesia merupakan kata pinjaman dan jelas berasal 

dari kata belanda “politie”. Adapun kata Belanda “politie” didasarkan atas 

serangkain kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno 

“polis”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”. Atas dasar perkembangan 

itu maka kata “polis”, mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk 

perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani 

kuno tersebut masuk kedalam bahasa Lain sebagai “poliyia” dan kata itulah yang 

diduga menjadi kata dasar kata “police” (Inggris), “politie” (Belanda), “Polisi” 

(Indonesia).
33

 

Bilamana secara tepat kata “Polisi” mendapat arti yang kini digunakan, sulit 

dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagimana dicatat di inggris, yang 

dicatat penggunaan kata “police” sebagai kata kerja yang berarti “memerintah” 

dan “mengawasi” (sekitar tahun 1589). Selanjutnya sebagai kata benda diartikan 

“pengawasan”, yang kemudian meluas dan menunjukkan organisasi yang 

menangani pengawasan dan pengamanan (tahun 1716). 

Di Indonesia, istilah Polisi digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan 

pada abad ke-19 dalam interegum Inggris dari 1811-1817. Wilayah Indonesia saat 

                                                           
33

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PT Grasindo, 1994, hlm. 13. 



30 

 

itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin bupati masing-masing diserahi 

tugas pengamanan terib hukum dan Polisi bertanggung jawab pada bupati 

setempat itu. Dari kata Polisi tersebut, kemudian para cendikiawan Kepolisian 

menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian, yaitu :
34

  

1. Polisi sebagai fungsi 

2. Polisi sebagai organ kenegaraan dan 

3. Polisi sebagai jabatan atau petugas. Banyak disebut sehari-hari adalah 

pengertian Polisi sebagai pejabat atau petugas. tiga pengertian kata Polisi 

tersebut, kadang 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) 

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi 

mayarakat, sehingga daapat terciptanya keamana dan ketertiban di masyarakat. 

Encyclopaedia of Social Sceinces didapatkan pengertian Polisi sebagai berikut
35

 

Istilah Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang fungsi/tugas yang luas. 

Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai-bagai aspek dari pengawasan 

kesehatan umum dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya 

dengan usaha penanggulagan pelanggaran-pelanggaran politik, dan sejak itu telah 

meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. 

Sekarang, istilah itu terutama dipergunakan dalam hubungan dengan pemiliharaan 

ketertiban umum dan perlindungan orangorang serta harta bendanya dari 

tindakan-tindakan yang melanggar hukum sejak itu police dan constabulary telah 

merupakan istilah-istilah yang hampir sinonim. Pengertian yang hampir sama 

dalam encyclopaedia britanica kita dapatkan dimana disebutkan bahwa
36

 istilah 

Polisi yang sekarang biasa dipergunakan diartikan sebagai pemelihara ketertiban 
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umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut 

perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-

tindakan yang melanggar hukum. Pengertian sebelumnya meliputi pula kegiatan-

kegiatan seperti perataan jalan-jalan dan penerangan, pembersihan jalan dan 

kesehatan seperti juga halnya dipergunakan cukup luas meliputi seluruh bidang 

kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terlselenggara perlindunngan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia.
37

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. 
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C. Tugas, Wewenang dan fungsi Kepolisian 

Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (4) merumuskan 

tugas pokok Polri sebagai berikut:
38

 

a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib 

hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan 

keamanan negara lainnya membina ketentaman masyarakat dalam wilayah 

Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Melaksanankan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan 

perlindungan dalam pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang 

terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dihuruf adan huruf b ayat 

(4) Pasal ini 

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Masih ada Pasal lain yang 

menjabarkan tugas pokok Polri yaitu tercantum pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yaitu: 

1. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan 

2. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-

undangan 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran 

kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa 

4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari 

gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan 

pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau 

lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya. 
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6. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen. Kekuasaan 

pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

Secara sektoral tugas pelayanan Polri sesuai dengan Peraturan KaPolri Nomor 23 

tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian 

Resort Dan Kepolisian Sektor kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 

struktur fungsi-fungsi sebagai berikut :
39

 

1. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) 

SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas 

memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap 

laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta 

memberikan pelayanan informasi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam 

bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), 

Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat 

Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat 

Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan 

Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 
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b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain 

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan 

pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah; 

c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain 

telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet); 

d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan 

harian kepada Kapolres melalui Bagops 

2. Satintelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan) 

1. Satintelkam sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres 

2. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen 

bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum 

dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat 

atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin 

pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satintelkam menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

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 
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(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 pemerintah 

daerah; 

d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan 

lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk 

mendukung kegiatan Polres; 

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 

3. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal ) 

Satreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas 

melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak 
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pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta 

pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

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; 

e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit reskrim Polsek dan 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 

4. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) 

1. Satresnarkoba sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres 
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2. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, 

penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba, dan prekursor; 

b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi 

korban penyalahgunaan Narkoba; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim 

Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan 

d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba 

 

5. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) 

1. Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan 

unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres 

2. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi 

kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan PerPolisian Masyarakat 

(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan 

terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), 
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Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, 

lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satbinmas menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

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 kerja sama 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 

e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan 

kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, 

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

6. Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) 

1. Satsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 

2. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan 

masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan 
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Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satsabhara menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

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 

7. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) 

1. Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan 

unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 

2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan 

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan 

lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 
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3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satlantas menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

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 

 

8. Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital) 

1. Satpamobvit sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf h merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 

2. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital 

(Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan 

tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan Kepolisian. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satpamobvit menyelenggarakan fungsi, yaitu: 
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a. penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan; 

b. pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan 

objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan; 

dan 

c. pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan 

negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan 

khusus 

4. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan 

oleh Polres yang dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementerian, 

lembaga negara, dan perwakilan negara/lembaga asing 

9. Satpolair (Satuan Polisi Perairan) 

Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpolair bertugas 

melaksanakan fungsi Kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, 

penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan 

lainnya, serta SAR. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, 

dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres; 

b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan 

c. pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan 
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10. Sattahti 

1. Sattahti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres 

2. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi 

pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, 

menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di 

lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sattahti 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan 

tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah 

dan kondisi tahanan beserta administrasinya; 

b. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani 

tahanan; 

c. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan 

d. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya 

D. Pengertian Satuan Reserse Kriminal  

Satuan Reserse Kriminal  adalah unsur pelaksana utama di tingkat Kepolisian 

Resort  yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal  bertugas 

membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium 

forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan 
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operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

Menyelenggarakan tugas Satuan Reserse Kriminal  menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta 

identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; 

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik 

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; 

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas 

pelaksanaan tugas Satreskrim; 

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres; 

6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional 

maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain 

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum 

Polres. 

Satuan Reserse Kriminal  dipimpin oleh KaSatreskrim yang bertanggung jawab 

kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 

Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, 
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KaSatreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan 

Reserse Kriminal  (WakaSatreskrim). Satuan Reserse Kriminal  dalam 

melaksanakan  tugas dibantu oleh: 

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan 

mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim; 

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; 

3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan 

laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan 

penyidikan dan pelayanan umum; dan 

4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di 

daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus 

kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

E. Operasi Gabungan Lalu Lintas 

Operasi Lalu Lintas adalah kegiatan penerapan peraturan berlalu lintas yang baik 

dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau peratutan yang tertera sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. Sedangkan Lalu lintas memiliki karakteristik dan 

keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga 

mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi 
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dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi 

maka lalu lintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan 

mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat 

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

dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.  

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan 

dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari 

jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-

peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang 

utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu 

diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas 

daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar- 

besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian 

lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi 

sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus 

dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. 

Memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu 

lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan 

dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
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gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas 

pendukungnya.  

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di 

jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu 

gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto, bahwa lalu lintas 

adalah :  

a. Perjalanan bolak-balik  

b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya 

c. Perhubungan antara sebuah tempat
40

 

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa 

lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu 

pengangkutannya.
41

 Pengertian dan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan 

sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain 

dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu 

hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. 

Operasi Gabungan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa 

instansi penegak hukum yang terdiri dari Satlantas, Satreskrim, satintelkam, dinas 

perhubungan serta aparan TNI yang dilakukan bersama-sama untuk  menerapan 

                                                           
40
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ketertiban peraturan berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-

kaidah atau peratutan yang tertera sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
42

 

F. Pengertian Kriminalitas 

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang 

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku 

dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan 

bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar 

hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. 

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu 

pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) 

dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. 

Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-

formal.
43

 Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, 

secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu:  

1. Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan 

merugikan secara psikologis 

2. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-

orang itu berhak melahirkan celaan 
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Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli :  

1. Menurut R. Susilo  

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah 

laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan 

masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.  

2. Menurut M.v.T  

kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-

undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagi onrecht sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.  

3. Menurut M. A. Elliat  

kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang 

gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa 

hukuman penjasra, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.  

4. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro  

kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk 

melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan 

tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu 

adannya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Dari pendapat 

para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan 

atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban 

juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan 

ketentraman dan ketertiban.
44
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 
 

 

Penedekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara yuridis normatif dan yuridis empriris guna mendapatkan suatu hasil 

penelitian yang benar dan objektif. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder 

yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna 

untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan. Penedekatan yuridis 

normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan 

mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data 

primer yang diperoleh secara langsung dengan berdasarkan pada fakta objektif 

yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan 
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responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diproleh dari narasumber. 

(Bambang Sunggono, 1997;42-43).
45

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penulis penelitian ini sumber data yang digunakan berupa dua primer, dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer yakni data yang diperoleh dari lapangan pada objek yang akan diteliti 

yaitu mengenai peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan lalu 

lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diproleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literature dan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa: 

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat yaitu bersumber dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan KaPolri 

Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor  

                                                           
45
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b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literature-

literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencangkup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus 

hukum, media internet dan sebagainya. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah subjek dan selururuh gejala atau seluruh gejala atau seluruh 

kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi populasi adalah peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas. 

Penentuan sampel, digunakan metode proportional purpose sampling, yaitu 

penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas bertimbangan maksud dan 

tujuan yang telah ditetapkan serta ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri pupulasi. 

Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi sampel 

responnden  dalam penelitian ini adalah: 

1. Kapolsek Gunung Terang      : 1 orang 

2. Kanit Lantas Polsek Gunung Terang    : 1 orang 

3. Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana  : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut 

a. Studi keperpustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan melaui serangkaian kegiatan membaca, 

mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung, dengan para pihak 

yang berkaitan dengan pembinaan para narapina, dimana wawancara 

diadakan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu 

kemudian pada saat wawancara berlangsung, agar tidak terjadi kekauan saat 

wawancara dan agar tidak kekakuan saat wawancara dan agar dapat 

diperoleh data yang diperlukan. 

2. Metode Pengolahan Data 

Seluruh data yang terkumpul dari penelitian di perpustakaan engan penelitian 

di lapangan, maka data tersebut diklarifikasikan ke masing-masing kebutuhan 

dan setelah itu data diteliti kembali, adapun langkah-langkah yang ditempuh 

sebagai berikut: 

a. Seleksi data adalah petunjuk pada permasalahan yang akan di bahas dan di 

tanggung jawabkan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang akan di bahas atau di ambil 

dalam judul penelitian tersebut. 
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c. Sistematisasi adalah penyususunan data secara sistematis sesuai dengan 

pokok permaslahan, sehingga memudahkan analisis data. 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan mengunakan analistis, 

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada bersandarkan 

hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memproleh 

kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analsis 

data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta 

yang berifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi gabungan lalu lintas sebagai 

upaya meminimalisasi kriminalitas adalah: 

a. Peran Normatif, Peran tersebut dilaksanakan didasarkan asas diskresi, surat 

perintah kerja dari pimpinan baik tingkat Polsek, Polres hingga Polda 

b. Peran Ideal, Satreskrim tidak diperbolehkan over kewenangan dalam operasi 

gabungan lalu lintas bersama Satlantas  

c. Peran faktual, Satreskrim berperan dalam penanganan kejahatan yang terjadi 

di lalu lintas hanyan diperbolehkan ketika ada kejahatan bukan pelanggaran 

2. Dasar hukum operasi gabungan lalu lintas yang melibatkan Satuan Reserse 

Kriminal dengan Satuan Lalu Lintas sebagai upaya meminimalisasi 

kriminalitas adalah: 
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a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 

b. Diskresi yang dilakukan oleh aparat Satreskrim untuk memberantas 

kriminalitas dan surat perintah kerja yang terbit dari pimpinan baik itu tingkat 

Polsek, Polres hingga Polda 

3. Faktor penghambat Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan lalu 

lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas adalah: 

a. Faktor Hukum, sering terjadi pertentangan dasar hukum atau legalitas operasi 

gabungan tersebut karena dasar hukumnya hanya bersumberkan kepada 

Undang-Undang Kepolisian secara umum, dikresi dan surat perintah kerja 

dari pimpinan baik tingkat Polsek, Polres hingga Polda 

b. Faktor Penegak Hukum, minimnya pemahaman mengenai operasi gabungan 

lalu lintas serta kekurangan personil anggota Polsek Gunung Terang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat kejahatan tidak terjaring dalam 

operasi gabungan lalu lintas 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana baik jalan maupun penerangan jalan yang 

kurang baik membuat peranan Satuan Reserse Kriminal dalam 

penyelenggaraan operasi gabungan lalu lintas kurang efektif 

d. Masyarakat dan Budaya Hukum, kurangnya simpati masyarakat dan budaya 

hukum atas kesadaran pentingnya membawa surat kendaraan membuat peran 

Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan lalu lintas kurang efektif  
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B. Saran  

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Disarankan supaya peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas ini mendapatkan 

perhatian secara khusus oleh instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan dapat memberikan suatu contoh pembaharuan dalam penegakan hukum 

untuk semua wilayah hukum instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

2. Disarankan supaya peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas ini dibuatkan aturan 

yang secara khusus mengatur pergabungannya sehingga tidak ada lagi 

keraguan atau perdebatan hukum yang menyangkut dengan legalitas atau 

dasar hukumnya 

3. Disarankan supaya peran Satuan Reserse Kriminal  pada operasi gabungan 

lalu lintas sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas ini dilakukan 

penambahan personil atau dipersempit wilayah hukumnya dengan membuat 

Polsek atau Polres baru dari semua sub bagian instansi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia supaya dalam memberantas kejahatan dan pelanggaran 

lebih efektif untuk dikemudian hari 
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