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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengawalan 

 

A.1 Pengertian Pengawalan Oleh Polisi 

Pengawalan berasal dari kata kawal yang menurut kamus besar 

bahasa indonesia (KBBI) berarti jaga atau awasi, sedangkan menurut 

kamus ekabahasa resmi Bahasa Indonesia berasal dari kata pe.nga.wal.an 

Nomina (Kata benda) penjagaan (Keselamatan) pengawasan 

dansebagainya. 

Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang di lakukan oleh 

anggota polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta 

benda dari satu tempat ke tempat lain untuk Mencegah/menangkal segala 

bentuk tindakan kejahatan yang di tujukan kepada orang/tahanan/barang 

berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan serta 

Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan 

pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai 

dengan tempat tujuan pengawalan. 

Pengawalan merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada warga 

masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan. 

B.2 Tujuan Pengawalan oleh Polisi 

 

Seorang polisi melakukan pengawalan bertujuan untuk: 

 

a. Mencegah/menangkal segala bentuk tindakan kejahatan yang di 

tujukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang 

menjadi objek pengawalan. 
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b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan 

pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan 

sampai dengan tempat tujuan pengawalan. 

 

c. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk 

kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan 

pengawalan kepada satu tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih 

lanjut. 

 

d. Pengawalan merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada warga 

masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan. 

 

C.2 Jenis Pengawalan 

C.2.1  Pengawalan orang 

Pengawalan orang adalah  suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota 

polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya 

dari gangguan orang lain. 

C.2.2 Pengawalan Tahanan 

Pengawalan Tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

anggota polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agar tidak 

terancam jiwanya dari orang lain atau melarikan diri. 
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C.2.3 Pengawalan harta benda/barang berharga 

Pengawalan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh anggota polri untuk melindungi, mengamankan harta 

benda/barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain. 

C.2.4 Pengawalan barang berbahaya 

Pengawalan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang di laksanakan 

oleh anggota polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya 

tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain. 

A. Polisi 

A.2. Tugas dan Wewenang Polisi Dalam Pengawalan 

polisi Menurut Satjipto Raharjo merupakan alat Negara yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,memberikan pengayoman, 

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto raarjo,2009;111) 

selanjutnya satjipto Raharjo yang mengutip pendapat bitner menyebutkan 

bahwa apabila hokum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat ,diantaranya melawan kejahatan .ahirnya polosi yang akan 

menentukan secara kongkkrit apa yang di sebut sebagai penegakan ketertiban 

(Satjipto Raharjo,2009;117) 

Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, 

baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang 

berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, 

pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah 

bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 
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tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, 

penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan 

pemerintah sesuai kebutuhan. Dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 

1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dapat melakukan tindakan: 

a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu 

b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus 

c. mempercepat arus lalu lintas 

d. memperlambat arus lalu lintas 

e. mengubah arah arus lalu lintas 

Mengenai fungsi POLRI dijelaskan dalam pasal 2 UU No.2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi POLRI pada 

pasal 2 tersebut berbunyi “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat”.
1
 Dalam penegakakan hukum dan penegakakan 

ketertiban dan kemananan, Polisi bukanlah alat negara untuk menakuti 

masyarakat akan tetapi lebih dirasakan sebagai pelindung dan pengayom 

masyarakat. Fungsi utama POLRI adalah membimbing dan mengayomi 

masyarakat. 

                                                 
1
 Kardjito, Indonesian National Police, disadur dari Majalah Semeru (Jakarta:2006) 

1
 UU No. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Tugas kepolisian adalah menciptakan “Tata Tenterm Kerta Raharja’, 

dalam rangka tugas tersebut dapat dilihat pembidangan dalam tugas-tugas 

justisial, tugas sosial, pendidikan dan bestuur lijk (yang bersifat preventif) 

tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1. Tugas Justisial adalah tugas Polisi yang erat kaitannya dengan penegakan 

hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang 

mengandung sanksi pidana. 

2. Tugas sosial adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat 

kearah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, 

bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat. 

3. Tugas bestuur lijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, 

pengaturan dan pelayanan masyarakat sehingga terwujud tata kehidupan 

masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain 

sebagainya. 

Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan fungsi utama dalam 

membimbing dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, 

POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Tugas polisi secara umum yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 

14. Pasal 13 menyatakan sebagai berikut:  
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1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat.
2
 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam 

pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang PoIri. Tugas pokok Polri 

dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan 

terbinanya suatu kondisi yang atnan dan tertib dalam kehidupan masyarakat. 

Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau 

kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan 

rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan 

rasakepastian darijaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas 

dari pelanggaran norma-norma hukum.
3
 

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi 

masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada 

kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta 

terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang 

dilaksanakan tesebut melalui upaya preventif maupun represif. 

                                                 
2
 Kardjito, Indonesian National Police, disadur dari Majalah Semeru (Jakarta:2006) hlm. 25 

3
 Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalmn, Penegakan Hukum Di Lapangan, Dinas Hukum 

Polri  Jakarta, 1997, hal. 22  
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Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan 

mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada 

suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan 

kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, 

dengan ada tidak adanya penyimpangan berarti tertib. Ketertiban adalah 

suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh 

masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Hidup tertib secara individu sebagai 

landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya 

terkandung kedamaian dan keadilan.
4
 

Tingkat ketenangan yang normal ini bisa tercapai apabila keselamatan 

ditempat-tempat umum dapat terjamin. Ketertiban ini sebagai refleksi dari 

adanya keteraburan dan berfungsinya suatu tatanan, yang dipatuhi oleh 

individu dalam masyarakat. Dengan demikian ketertiban beranjak dari 

individu yang kemudian kelompok masyarakat.
5
 

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas 

represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola 

pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan 

pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan 

tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi 

pada tataran preventif ini secara teoritis dan telmis kepolisian, mencegah 

                                                 
4
 Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 

131 
5
 Abdurrahman, 1986, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana 

Press, Jakarta, hal. 79 
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adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tidak berkembang menjadi Police 

Hazard (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF).  

Pengertian dari Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tersebut adalah 

situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir 

tedadinya Police Hazard dan Ancaman Faktual. Police Hazard (PH) adalah 

situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, dan Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yang 

nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan keterfiban 

masyarakat seperti kejahatan atau pelanggaran hukum. Tindakan preventif ini 

biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengafttran, penjagaan, 

pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. 

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan 

dan pelanggaran menurut.ketentuan dalam Undangundang. Tugas represif ini 

sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang 

dibebankan kepada petugas kepolisian. Petugas-petugas kepolisian dibebani 

dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan 

menangani tindakan tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan 

terhadap, pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan 

kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja 

dalam keadaan aman dan tenteram.  

Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi 

suatu tugas yang bersamaan, olah karena itu pekerjaan polisi pun menjadi 

tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka 
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memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada 

struktur birokrasi dan hukum modem yang memiliki ciri rasional. Dengan 

demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada 

kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya 

perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (law 

enforcement) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidang teknologi 

komunikasi dan informasi.
6
 

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari: 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;  

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;  

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundangundangan; 

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 

pengamanan swakarsa; 

                                                 
6
 Kunarto, 1997,Perilaku Organisasi PoIri, Cipta Manunggal, Jakarta, hal. 394 
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g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian,kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian; 

e. melindungi keselamatanjiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjujung tinggi hak asasi 

manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

Dapat disimpulkan bahwa tugas kepolisian selain kepolisian sebagai 

alat negara penegak hukum menjalankan tugas represif yustisiil, juga 

melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah 

menjadi ciri khas pekedaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara 

ketertiban disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum. 

Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan 

masyarakat.  

Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak 

untuk mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk melaksanakan 

hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, 
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yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan 

polisipun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.
7
 

C.  Lalu Lintas 

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.  

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan 

bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu 

pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas 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. 

Dan Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 

didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, 

sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana 

yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang 

yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.  Pemerintah mempunyai tujuan 

untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, 

                                                 
7
21 W.J.S. Purwodaminto, Loc. Cit,Achmad Ali, 1998, Menguak Tabir Hukum, Penerbit Pustaka 

Prima, Jakarta, hal. 139 
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lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas 

dan rekayasa lalu lintas.
8
 

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan 

menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, 

jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. 

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai 

pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan 

kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh 

pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan 

melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. 

1. Manusia sebagai pengguna 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau 

pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan 

kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-

perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan phisik dan psykologi, 

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

penerangan/lampu jalan dan tata ruang. 

  

                                                 
8
 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lajur_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
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2. Kendaraan 

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan 

yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver 

dalam lalu lintas. 

3. Jalan 

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan 

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan 

tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan 

lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, 

sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. 

4.  Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan 

untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan 

dilakukan antara lain dengan : 

a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan 

jalan; 

b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; 

c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan 

tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; 

d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai 

jalan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas_jalan
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5. Kegiatan perencanaan lalu lintas 

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi 

tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat 

pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat 

pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan 

persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan 

faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang 

diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan 

antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi 

jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu 

lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi.penetapan pemecahan 

permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan 

perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan 

ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada 

setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan 

ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan 

pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat 

pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; 

usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan 

maupun penyuluhan kepada masyarakat. 

6. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi 

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-

ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu 
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lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan 

kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, 

larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.  

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi pemantauan dan penilaian 

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan 

penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-

kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang 

telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain meliputi 

inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku 

pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah 

dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian 

antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, 

analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.  

Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjabmin tercapainya sasaran tingkat 

pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah 

peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya 

menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.  

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi pemberian arahan dan 

petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan 

petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan 

tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud 

agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
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sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang 

telah ditetapkan. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

lalu lintas. 

D.Pengertian Diskresi (Tindakan penyimpangan khusus) 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tindakan artinya perbuatan atau 

menjalankan aturan. Sedangkan simpang atau penyimpangan adalah 

membelokan, menempuh jalan lain atau menyalahi kebiasaan hukum atau 

aturan dan penyelewengan. Untuk istilah khusus adalah hal tertentu atau kas, 

istimewa.
9
 Memaknai istilah tindakan penyimpangan khusus dalam hal ini 

tindak pidana penyimpangan khusus bisa dicabut juga dengan diskresi, tidak 

dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat 

untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya 

sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.
10

 Istilah Tindakan 

penyimpangan khusus dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal 

dari dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “fries ermersen” asal kata 

bahasa Jerman, yang berarti “kebebasan bertindak atau mengambil keputusan 

menurut pendapat sendiri”. Diskresi  dalam black law dictionary mengandung 

arti “A public official power or right to act in certain circumstances 

according to personal judgment and conscience”. Penekanan dalam arti 

tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut  keputusan 

                                                 
9
 Pius Abdillah, Kamus Mini Bahasa Indonesia, (Surabaya: 2001) hlm. 391 

10
 Sadjijono, Op.cit,  hlm. 155 
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dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan 

atau wewenang yang melekat. 

Indikator tindakan atau perilaku polisional oleh personil kepolisian 

guna kemudian dikaitkan dengan fokus pengawasan dari level yang berbeda-

beda. Atau dengan kata lain, hanya berangkat dari satu kasus saja terkait 

penyimpangan individu polisi tertentu, kemudian dengan serta-merta 

digeneralisir atau disimpulkan bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh 

kepolisian. 

Hukum memiliki karakter teknis yang menyebabkan proses hukum 

menjadi eksklusif, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang berprofesi 

terkait di dalamnya. Karakter tersebut menggiring hukum pada posisi yang 

rawan untuk direkayasa. Berbagai hal yang berkaitan dengan hukum seakan-

akan dapat dicarikan pembenarannya. 

Kepastian hukum yang diperoleh dari pembenaran-pembenaran itu 

sering menjadi tafsir subyektif penegak hukum atas aturan. Tak jarang, 

penafsiran itu secara substansial justru menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Dalam kondisi seperti ini, hukum dapat menjadi alat kejahatan bagi 

penegak hukum atau masyarakat awam yang berkolaborasi dengan aparat 

penegak hukum itu sendiri. Perbuatan jahat dengan hukum sebagai alatnya 

merupakan kejahatan yang sempurna dan sulit dilacak karena diselubungi 

oleh hukum dan berada di dalam hukum  

 Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan secara 

khusus, bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak 
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bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban 

hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan 

pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat 

dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.
11

 

Mengenai diskresi juga mantan wakil Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Bambang Widjojanto berpendapat diskresi merupakan keputusan atau 

tindakan yang ditetapkan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret yang 

dihadapai penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak 

jelas. Berdasarkan pendapat ini pula adanya kebebasan kepolisian dalam 

bertindak dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, namun kebebasan 

tersebut tidak secara langsung bias dilakukan, tetapi melihat hukum positif 

terlebih dahulu. Adanya kebebasan tersebut apabila secara hukum positif 

Indonesia tidak jelas, adanya pilihan, atau belum diatur sama sekali 

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU RI No 2 Th 2002 tentang 

Kepolisian RI “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri”. 

Artinya walaupun lampu lalu lintas menyala merah, Polisi dapat 

tetap memberikan kesempatan kepada peserta konvoi moge untuk tetap jalan. 

Hal ini dinamakan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu, 

                                                 
11

 Sadjijono, Op.cit,  hlm. 157 
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sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Perkap Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan 

Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. 

“Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah 

tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan 

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

lainnya dalam keadaan tertentu” 

 

 

 




