
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan 

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.     

 

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan 

pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi 

pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga 

dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga 

masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang 

mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang 

dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi 

yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya. 

 



Apabila antara alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak 

berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya kemacetan 

lalu lintas, terlebih lagi jika disertai dengan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai 

pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas kecelakaan 

yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa 

diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Akibat hukum 

terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi yang harus diterapkan terhadap pelaku 

pelanggaran, terutama yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia berupa 

cacat tetap, bahkan meninggal dunia. 

 

Saat ini lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa kita lihat baik di 

pagi hari, sore hari maupun di malam hari. Masalah ini terjadi karena pertambahan 

jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang sehingga selain 

menyebabkan kemacetan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah 

lalu lintas tidak hanya karena kemacetan melainkan karena terjadinya kecelakaan 

baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat yang mengakibatkan meninggalnya 

seseorang. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian seseorang atau akibat 

ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan marka lalu lintas. Kecelakaan adalah 

sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun kecuali memang ada niat untuk 

melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai seseorang.
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Kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena faktor pengemudi diantaranya adalah  

pengemudi yang dengan sengaja melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan 

kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga membahayakan dirinya maupun orang 

lain.  

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau 

penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas 

kerugian material yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa dalam 

berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian 

pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian. 

 

Perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaiakan oleh kepolisian dengan berdamai 

atau secara kekeluargaan karena kedua belah pihak masih dibutuhkan kehadirannya 

ditengah-tengah keluarga mereka karena adanya tangggungjawab yang diemban 

masing-masing pihak keluarga, di samping itu pula lamanya dalam proses peradilan 

atau persidangan dan menyita waktu yang panjang maka kedua belah pihak 

memutuskan atau bersepekat menyelesaikan perkara tersebut dengan berdamai, dan 

hasil perdamaian ini disampaikan kepada pihak kepolisian yang bertindak selaku 

penyidik. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut kemudian pihak 

kepolisian diminta untuk menghentikan penyidikan karena kedua belah pihak telah 

sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut.   

 

Contoh perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan adalah 

tabrakan sepeda motor antara Suhardi Bin Zubir yang mengendarai Sepeda Motor 

Yamaha Mio Nopol BE 6553 YS dengan Oghi Putra yang mengendarai sepeda Motor 



Yamaha Vega R Nopol BE 8791 CU. Kecelakaan terjadi  pada Hari Jum'at, Tanggal 

06 April 2012, pukul 21.00 wib di Jl. Soekarno Hatta Simpang Gg. Sawah Baru By 

Pass Raya Rajabasa Bandar Lampung. Kedua belah pihak mengalami kerugian 

berupa kerusakan pada kendaraan dan mengalami luka-luka, namun keduanya 

sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dalam konteks ini 

Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dengan menjadi 

fasilitator untuk mengupayakan perdamaian.
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Terkait dengan perkara pidana lalu lintas tersebut, kepolisian memiliki peranan 

penting sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan pemelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Hal ini sesuai 

dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan 

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 

 

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai alat negara yang 

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan 
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dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan 

membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 

masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian menurut Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah mengadakan tindakan 

menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak 

bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang 

mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk 

dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 

memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.  

 

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya sebagai parameter keadilan, 

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian 

hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan 

dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem peradilan pidana. 

 

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diaktualisasikan oleh para anggota 

kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan 

masyarakat bahwa polisi harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat dalam kapasitasnya sebagai sebagai aparat penegak hukum. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut anggota kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk 



melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau dikenal dengan istilah 

diskresi.  

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum 

atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang 

menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi 

dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang 

anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau 

kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas 

kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan 

memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan.
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Pelaksananaan diskresi oleh anggota kepolisian memiliki dasar hukum sebagaimana 

terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 

menurut penilaiannya sendiri. Dalam hal ini Polri sebagai ujung tombak sistem 

peradilan pidana, memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan dan pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dan 

sistematis di seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah hukum satuan organisasi 

kepolisian, baik di tingkat pusat (Markas Besar Polri), Provinsi (Kepolisian Daerah), 

kabupaten/kota (Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resor) sampai tingkat 

kecamatan (Kepolisian Sektor). 
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Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung memiliki 

kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum 

serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diskresi tersebut dapat diterapkan 

dalam penanganan perkara pidana lalu lintas yang terjadi. Hal ini semakin 

menegaskan pentingnya peranan kepolisian dalam menangani setiap tindak pidana 

yang terjadi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 

Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian 

menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi 

tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalah gunaan. Hal ini 

tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi 

yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila 

dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

Diskresi sebagai kebebasan anggota kepolisian dalam mengambil keputusan dalam 

setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.  Mengingat kekuasaan 

diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-

persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu 

perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat 

diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada 

diri polisi sendiri.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

rangka menyusun skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam 



Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Kota 

Bandar Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak 

pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian 

mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi adalah 

pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian 

adalah pada tahun 2013. 

 

 

 

 



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi 

kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian 

Resor Kota Bandar Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang terkait pelaksanaan diskresi kepolisian dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung dan faktor-faktor penghambatnya. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi 

Kepolisian dalam menerapkan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diskresi 

kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas. Selain itu 

diharapkan bermanfaat peneliti di masa mendatang yang akan mengkaji masalah 

diskresi kepolisian. 

 



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Diskresi Kepolisian  

 

Diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan 

bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa 

pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat 

perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Rumusan kewenangan Kepolisian dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban 

umum kepolisian, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat 

kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam 

rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  

 



Penggunaan diskresi kepolisian harus dibatasi agar tidak menimbulkan penyalah 

gunaan atas kesewenang-wenangan. Diskresi kepolisian menurut H.R. Abdussalam
4
, 

dibatasi oleh beberapa asas yaitu sebagai berikut:
 
 

1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. 

2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. 

3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu 

gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran pada akibat yang lebih besar. 

4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan 

keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar 

kecilnya gangguan atau berat ringannya obyek yang harus ditindak 

 

 

Sementara itu menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan 

kepolisian (diskresi) adalah: 

1) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan 

hukum yang berlaku 

2) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang 

diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi 

3) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan 

secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon 

anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang 

berlebihan 
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4) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk 

bertindak atai tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, 

memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum 

5) Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan 

6) Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan 

mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau 

perlawanan pelaku kejahatan pada petugas atau bahaya terhadap masyarakat. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

menurut Soerjono Soekanto
5
, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 
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hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. 

Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.  
 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan 

hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-

pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
6
    

b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
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keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau 

gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

dilakukan terhadap seorang pelaku
7
 

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum
8
 

e. Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak 

dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraaan oleh pengemudi, 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan 

dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya korban 

baik luka-luka maupun meninggal dunia.
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:  

                                                 
7
  Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

   PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
8
 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

    Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 44  
9
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya .Penerbit Rineka  

   Cipta. Jakarta. 1995.  hlm.41.  



I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu diskresi, kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana 

Lalu Lintas. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian hasil penelitian dan pembahasan data yang 

telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai 

pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu 

lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

 



 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 


