
 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

A.    Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas oleh Kepolisian 

Resor Kota Bandar Lampung adalah melalui perdamaian antara pelaku dan 

korban. Perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas 

berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Perdamaian 

ini didasarkan pada adanya itikad baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. 

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus dengan pemidanaan atau 

penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya 

perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka 

khususnya dalam perkara pidana lalu lintas. Pelaksanaan diskresi dalam bentuk 

perdamaian antara pelaku dan korban perkara pidana lalu lintas ini tidak 

menghapuskan unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku perkara pidana lalu 

lintas, tetapi dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk meringankan 



pidana terhadap pelaku apabila perkara pidana lalu lintas diselesaikan melalui 

peradilan pidana. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas, adalah sebagai berikut:  

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu adanya dasar hukum 

yang memberikan kewenangan kepada anggota kepolisian untuk melakukan 

tindakan diskresi sehingga pelaksanaan tugas di lapangan disesuaikan dengan 

kewajiban hukum dan menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

b. Faktor penegak hukum, yaitu adanya profesionalisme kerja polisi. Polisi 

dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai aparat penegak hukum dituntut 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional terutama dalam 

mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya.  

c. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas 

adalah suatu kejadian di luar kehendak dan sama sekali tidak diinginkan 

sehinggga mereka menghendaki adanya perdamaian di luar pengadilan dan 

pihak kepolisian dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya menjadi 

mediator dalam perdamaian tersebut.   

d. Faktor kebudayaan, yaitu adanya nilai-nilai budaya di Indonesia yang 

mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dalam konteks kecelakaan lalu 

lintas, faktor budaya ini berpengaruh besar, di mana masyarakat menggunakan 



nilai-nilai kebudayaan berupa kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam 

menyelesaikan perkara lalu lintas.    

 

B.   Saran  

 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka beberapa saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih cermat dalam 

mengklasifikasikan perkara pidana lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui 

kewenangan diskresi. Hal ini penting dilakukan agar kepolisian tidak melampaui 

kewenangan diskresi yang dimilikinya dan untuk meningkatkan profesionalisme 

Kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. 

2. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam proses mediasi penal disarankan 

untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga 

tidak menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini 

penting dilakukan agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak 

benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua 

belah pihak, serta tetap berlandaskan pada rasa keadilan bagi masyarakat.   

 


