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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

A.1. Gambaran Umum Polres Malang Kota 

Polres Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

No. 19, Malang (0341) 364211. Kota Malang dengan kondisi udara 

pegunungan yang sejuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan 

Pariwisata menjadi daerah tujuan para calon pelajar/mahasiswa dari seluruh 

penjuru negeri, investor asing maupun lokal serta wisatawan dari manca 

negara, memiliki karakteristik yang khas dan komplek dengan potensi 

kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Luas Daerah 

Jajaran Polres Malang Kota seluas ± 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan 

– Timur Wilayah Polwil Malang, memiliki lima Polsek yaitu Polsek Klojen, 

Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek 

Sukun. Kondisi kekuatan personel Polres Malang Kota saat ini secara 

kuantitas mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta 

Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, 

namun bila dihadapkan pada pertambahan penduduk rata-rata per tahun 1 % 

maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio 

Polri mencapai 1 : 1.045. Polres Malang Kota sebelum berkedudukan 
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dilokasi saat ini, menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 1-3 

Malang1.  

A.2.Struktur Organisasi Satlantas Polresta Malang 

Bagan 1 

 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Malang 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber Data: Polres Malang Kota tanggal 23 November 2015 

Satlantas Polres Malang Kota memiliki 9 Pos diantaranya Pos 

90 Sarinah, Pos Rajabali Jl. Brigjend Slamet Riadi, Pos Trio 2, Pos 

Kaliurang, Pos Savana, Pos Ciliwiung, Pos Borobudur, Pos PDAM 

lama, dan Pos Raden Intan. Dalam Pos tersebut sudah ada pembagian 

kerja atau wilayah masing-masing dalam mengatur lalu lintas yaitu 

Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) di Kota 

Malang yang semakin padat dan macet dengan bertambahnya 

                                                           
1 Hasil Study Dokumen di Polres Malang Kota, Gambaran Umum Polres Malang Kota, yang 
dilakukan pada tanggal 24 November 2015 
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mahasiswa baru, mayoritas banyak yang menggunakan kendaraan 

bermotor2 

a. Visi dan Misi 

Visi polisi Polres Malang Kota adalah untuk mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di Wilayah 

Kota Malang.  

Misi polisi Polres Malang Kota adalah : 

1. Dapat menjalankan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum 

dan pelayanan masyarakat yang terjangkau, optimal, efektif dan 

efisien. 

2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan unsur muspida 

dan unsure terkait lainnyya. 

3. Memenuhi tuntutan masyarakat disesuaikan dengan hakekat 

arraman kedepan3. 

b. Tugas Pokok SATLANTAS Polres Malang Kota 

Adapun tugas pokok Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota 

dengan kekuatannya bertugas menyelenggarakan fungsi teknis lalu 

lintas di seluruh wilayah Kota Malang yang meliputi: 

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas 

Yaitu  pendidikan masyarakat lalu lintas dalam hal ini yaitu 

bekerja sama, baik dengan pemerintah ataupun masyarakat, 

                                                           
2
 Ibid  

3
Ibid 
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serta lembaga-lembaga terkait, dengan tujuan untuk 

meningkatkan ketertiban masyarakat dibidang lalu lintas 

khusunya di wilayah hukum Kota Malang, melalui program 

kegiatan sosialisasi yang diadakan seoptimal mungkin bagi 

keberhasilan pelaksanaan tugas. 

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas 

Yaitu dengan menyelenggarakan operasi kepolisian di bidang 

lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban di 

bidang lalu lintas. 

3. Penanganan Kecelakaan 

Yaitu dengan menangani akibat terjadinya kecelakaan di bidang 

lalu lintas. 

4. Penindakan 

Yaitu dengan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas. 

5. Pengkajian Masalah Lalu lintas 

Yaitu dengan memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah 

persoalan hukum khususnya mengenai lalu lintas. 

6. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan 

Pengemudi4 

 

 

                                                           
4 
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B. Implikasi pasal 134 huruf g Undang - Undang No 22 tahun 2009 

tentang kepentingan tertentu yang diperbolehkan dalam mengunakan 

pelayanan pengawalan 

 

Kepolisian Negara Republic Indonesia  (POLRI) merupakan salah 

satu penegak hukum, berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban 

masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat5. Selain untuk memberikan pengayoman, perlindungan kepada 

masyarakat dan menegakkan hukum, POLRI juga memiliki tugas 

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat6. Mengenai tugas tersebut khususnya tugas pengawalan diatur 

lebih rinci dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana disebutkan bahwa 

“pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah 

konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut 

pertimbangan petugas kepolisian”7.  

Terkait redaksional “untuk kepentingan tertentu” dalam pasal 134 

huruf g UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan UU terkait (UU No.22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yaitu kepentingan tertentu 

adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, 

                                                           
5 Lihat pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 
6 Lihat Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 
7 Lihat Pasal 134 UU No. 22 TAhun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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kendaraan untuk penangan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, 

kendaraan untuk penangan huru-hara, dan untuk penangan bencama alam8.  

Oleh karena demikian tidak semua kepentingan masyarakat 

mendapatkan pengawalan khusus dari polisi meskipun itu merupakan hak 

masyarakat, sebab yang termasuk kepentingan tertentu untuk pengawalan 

telah dibatasi sedemikian rupa9. Namun melihat kondisi senyatanya tidak 

jarang melihat pengawalan yang dilakukan polisi, padahal kondisi sekitar 

dalam keadaan aman yaitu tidak adanya bencana alam, ancaman bom, 

kendaraan mengangkut pasukan, maupun kendaraan untuk penangan huru-

hara. Perkiraan jumlah pengawalan terhadap mobil plat hitam (pribadi) di 

kota Malang setiap bulannya samapai 5 (lima) kali pengawalan10. 

Khususnya di Kota Malang, dampak padatnya kendaraan sangat 

dirasakan masyarakat kota Malang seperti kemacetan dititik tertentu. Di 

tengah kemacetan tersebut tidak jarang kepolisian kota Malang melakukan 

pengawalan. Pengawalan tersebut seringkali dilakukan terhadap kendaraan 

pribadi. Mengetahui kendaraan tersebut bahwa kendaraan pribadi dapat 

dilihat dari warna nomor polisi (nopol) kendaraan. Apabila melihat 

kembali ketentuan mengenai pengawalan memang secara tegas dibatasi, 

                                                           
8 Lihat Penjelasan Pasal 134 huruf g UU No. 22 TAhun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
9 Lihat Penjelasan Pasal 134 huruf g UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
10 Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota malang tanggal 7 oktober 2016 
di Polresta Malang 
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bahwa pengawalan tersebut pada dasarnya tidak diperuntukan untuk 

kendaraan pribadi (nopol hitam) dan kepentingan pribadi11.  

Pengawalan yang sering dilakukan kepolisian kota Malang terlepas 

dari ketentuan pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan bahwa melihat dari sejauhmana kebutuhan masyarakat 

yang meminta untuk dilakukannya pengawalan12. Kepolisian kota Malang 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki pemaknaan 

tersendiri terhadap redaksional kepentingan tertentu sebagaimana dalam 

pasal 134 huruf g UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

angkutan Jalan yaitu kepentingaan masyarakat yang membutuhkan 

tindakan cepat (kesegeraan) dengan tujuan memperlancar suatu 

kepentingan maupun kebutuhan masyaarakat. Lebih lanjut disampaikan 

bahwa pengawalan yang dilakukan atas permintaan masyarakat pada 

dasarnya untuk memprioritaskan di jalan raya supaya memperlancar 

perjalanan, seperti mengantarkan jenazah dan acara pernikahan. Polisi 

melakukan pengawalan atas permintaan masyarakat tersebut karena 

semata-mata tugas dan kewajiban pilisi dalam memberikan pelayanan 

maupun pengayoman terhadap masyarakat, artinya ini merupakan bentuk 

implementasi tugas dan tanggungjawab polisi sebagai pelayan masyarakat 

sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

                                                           
11 Lihat pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
12 Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota malang tanggal 15 september 
2016 di Polresta Malang 
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Prosedur untuk mendapatkan pengawalan dari Polresta Malang 

atas permintaan masyarakat tentu berbeda13. Perbedaan prosedur tersebut 

didasari atas kepentingan pengawalan, artinya pengawalan yang diminta 

masyarakat tersebut untuk kepentingan seperti apa. Misalnya untuk 

mengantarkan jenazah, masyarakat cukup meminta atau menghubungi 

Polresta Malang melalui telepon atau bisa juga mendatangi Polresta 

langsung dengan memberikan keterangan mengenai alamat dan tujuan 

pengantaran jenazah. Tentu pengawalan yang diberrikan terhadap plat 

kendaraan pribadi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

undangan.14 Sedangkan pengawalan untuk upacara pernikahan, 

masyarakat diharuskan untuk mendatangi langsung Polresta paling lambat 

7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. 

Tentu setelah meminta langsung untuk pengawalan upacara pernikahan, 

pihak terkait (masyarakat yang meminta pengawalan) diminta 

keterangannya mengenai sejauhmana pengawalan tersebut. Biasanya 

pengawalan untuk upacara pernikahan hanya dikawal pada saat 

pemberangkatan saja dan polisi juga meminta jumlah kendaraan yang ikut 

dalam upacara tersebut. Pengawalan untuk upacara pernikahan juga 

ditentukan dari jumlah kendaraan yang ikut dalam upacara yang terkait, 

artinya jumlah personel (polisi) yang dibutuhkan dalam proses pengawalan 

itu tergantung jumlah kendaraan yang dikawal, apabila menurut perkiraan 

                                                           
13 Wawancara dengan safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota malang tanggal 15 september 
2016 di Polresta Malang 
14  Lihat ketentuan pengawalan oleh polisi dalam pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang 
Angkutan Jalan dan Lalu Lintas 
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polisi kota Malang bahwa kendaraan yang ikut dalam upacara yang harus 

dikawal tersebut dalam jumlah yang banyak maka personel kepolisian kota 

Malang pun diturunkan paling tidak 3 (tiga) kendaraan bermotor (satu 

mobil dan dua sepeda motor khusus kepolisian). 

Pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh kepolisian kota 

malang biasanya meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

yaitu15: 

1. Adanya tujuan dan maksud yang jelas; 

2. Jumlah kendaraan yang dilibatkan; 

3. Penanggungjawab dari rombongan yang meminta pengawalan; 

4. Kelayakan dan perlengkapan kendaraan yang mengikuti 

kegiatan; 

5. Bentuk dan sifat kegiatan; 

6. Tempat dan waktu kegiatan. 

Selain uraian di atas, pengawalan yang dialakukan Polresta Malang 

juga biasa dilakukan terrhadap konvoi aremania (supporter klub sepak bola 

arema), seperti pada saat memperingati hari lahir klub sepak bola arema 

pada tanggal 11 agustus 2016, dimana Polresta Malang diminta untuk 

melakukan pengawalan dari pihak klub arema. Tentu dengan jumlah 

aremania yang mengikuti konvoi tersebut sangat banyak (ribuan orang16) 

dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dititik tertentu wilayah kota 

                                                           
15 Wawancara dengan safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota malang tanggal 7 oktober 2016 
di Polresta Malang 
16Bahasa Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota Malang pada saat wawancara pada tanggal 
16 september 2016 di Polresta Malang 
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Malang. Namun meskipun demikian polisi tetap berusaha untuk 

menghindari terjadinya kemacetan dengan melakukan perekayasaan lalu 

lintas. Disadari atau tidak, pengawalan seperti konvoi aremania akan 

merugikan pengguna jalan lainnya, tetapi apabila pengawalan tidak 

dilakukan sedangkan pihak terkait (klub) telah meminta secara tertulis 

kepada polisi kota malang akan berdampak pula bagi aremania. Oleh 

sebab itu, kepolisian kota Malang berpendapat bahwa pengawalan bagi 

aremania dalam momentum tertentu atas permintaan resmi dari klub arema 

merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab kepolisian kota Malang 

karena arema adalah klub kebanggaan masyarakat malang secara 

keseluruhan sehingga pengawalan tersebut sebagai pelayanan kepolisian 

terhadap masyarakat kota Malang. Selain itu melihat dari sisi kerugian 

menurut Polresta Malang bahwa kerugian lebih besar dirasakan 

masyarakat apabila tidak melakukan pengawalan terhadap aremania 

karena momentum seperti konvoi aremania hanya momentum tertentu 

(seperti hari lahir klub arema) dan setiap pelaksanaan konvoi aremania 

yang diminta secara resmi oleh pihak klub terlihat kebahagiaan masyarakat 

kota Malang, dengan demikian kami dari pihak kepolisian kota Malang 

merasakan hal yang sama karena pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat bisa dikatakan maksimal. Ini merupakan salah satu bentuk 

pelayanan kepolisian kepada masyarakat kota malang, namun seperti yang 

terjadi sebelum bahwa aremania sering melakukan konvoi tetapi tidak 

dikawal kepolisian kota malang, itu bukan karena kepolisian kota malang 
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tidak ingin mengawal tetapi pihak klub arema tidak meminta kepolisian 

kota malang untuk melakukan pengawalan tersebut. Oleh karena demikian 

apabila konvoi tersebut mengganggu ketertiban umum atau merusak 

pasilitas umum akan kita tindak lanjuti secara hukum pula, artinya 

pengawalan dilakukan harus atas dasar permintaan resmi dari klub 

arema17. 

Pada intinya pengawalan yang dilakukan kepolisian kota malang 

atas permintaan langsung dari masyarakat cukup dengan melihat 

sejauhmana kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Berdasarkan 

uraian di atas pengawalan bisa dilakukan oleh kepolisian kota malang 

untuk kepentingan pribadi seperti upacara pernikahan dan pengantar 

jenazah atas dasar permintaan langsung dari masyarakat meskipun pada 

dasarnya dalam pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan tidak memberikan pengawalan terhadap kepentingan 

pribadi. Sehingga pengawalan atas dasar kepentingan tertentu yang diatur 

pasal 134 huruf g UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan dalam pelaksanaannya memiliki makna tersendiri dimana 

hal terpenting adalah sejauhmana kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

atas pengawalan tersebut. 

Masyarakat yang memperoleh hak utama untuk didahulukan 

seperti pengawalan langsung dari kepolisian atas kepentingan mendesak 

atau pengawalan tersebut adalah suatu keharusan, sebab apabila tidak ada 

                                                           
17 Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota Malang pada saat wawancara 
pada tanggal 16 september 2016 di Polresta Malang 
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pengawalan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi 

sehingga pengawalan pribadi dari kepolisian tersebut selaras dengan tugas 

dan tanggungjawab polisi dalam hal melindungi dan mengayomi 

masyarakat. Selain bentuk pelayanan kepada masyarakat, pengawalan 

pribadi atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan bentuk 

diskresi yang dilakukan kepolisian kota Malang18. Diskresi merupakan 

kewenangan kepolisian karena pertimbangan tertentu dari pihak 

kepolisian19. 

Oleh karena demikian, implikasi dari pasal 134 huruf g UU No.22 

Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu pertimbangan 

kepolisian yang dimaksud adalah melihat kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat sehingga pengawalan harus dilakukan. Implikasi yang 

dimaksud peneliti adalah mengenai kesesuaian bunyi norma (pasal 134 

huruf g UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) 

dengan praktik hukum yang ada. Pada saat pelaksanaan pengawalan yang 

dilakukan kepolisian atas kepentingan maupun kebutuhan masyarakat 

terkait, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas (Laka) dan 

memperlancar arus lalu lintas kota malang sebagaimana salah satu tugas 

kepolisian satuan lalu lintas, sebab dengan adanya pengawalan pengaturan 

lalu lintas pun tetap menjadi prioritas20. 

                                                           
18 Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota Malang pada saat wawancara 
pada tanggal 16 september 2016 di Polresta Malang 
19 Ibid  
20 Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota Malang pada saat wawancara 
pada tanggal 16 september 2016 di Polresta Malang 
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Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa pengawalan 

yang dilakukan kepolisian terhadap kendaraan pribadi merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada meskipun 

atas dasar kepentingan masyarakat. Apabila ditinajau lebih jauh, 

pengawalan terhadap kendaraan pribadi yang menyalahi ketentuan 

perundang-undangan tersebut juga tidak sesuai dengan system hukum 

yang Indonesia. System hukum Indonesia menurut penulis lebih condong 

ke arah system hukum eropa continental (civil law), yaitu mengedepankan 

hukum dalam bentuk yang tertulis21. Selain itu, segala bentuk tindakan 

penyelenggara Negara dalam hal ini kepolisian kota Malang harus 

berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 194522. 

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 tersebut, penyelenggara 

Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam setiap 

perbuatan atau kebijakan yang akan dibuat. Perlu diketahui fungsi dari 

UUD NRI 1945 selain sebagai sumber kekuasaan juga sebagai pembatasan 

kekuasaan penyelenggara Negara sehingga tidak ada kesewenangan dalam 

pelaksanaan tugas maupun kewenangan yang dimiliki. Konsekwensi 

Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjunjung tinggi 

ketentuan perundang-undangan yang ada, artinya hukum sebagai panglima 

tertinggi di Indonesia. 

                                                           
21 Hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lihat C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu 

Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). 
22 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 1 (3) UUD NRI 1945 
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Ketentuan tersebut di atas memberikan batasan bagi penegak 

hukum dalam hal ini kepolisian kota Malang, bahwa pengawalan yang 

harus diberikan oleh Polres Kota malang harus sesuai dengan ketentuan 

Perundang-undangan terkait. Pengawalan oleh kepolisian dapat dilihat 

dalam pasal 134 huruf g UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan 

dan Lalu Lintas disebutkan “pengguna jalan yang memperoleh hak utama 

untuk didahulukan adalah konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan 

tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian”. Lebih lanjut dapat 

dilihat dalam penjelasan pasal terkait yaitu “kepentingan tertentu adalah 

kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan 

untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, 

kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan untuk penanganan bencana 

alam”. 

Oleh karena demikian menurut penulis, pengawalan yang 

dilakukan kepolisian kota Malang harus memenuhi persyaratan sesuai 

aturan di atas (pasal 134 Huruf g UU No. 22 tahun 2009 tentang Angkutan 

jalan dan lalu lintas). Berdasarkan hal tersebut hemat penulis bahwa 

pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh kepolisian kota Malang 

selama ini tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum yaitu harus sesuai 

dengan ketentuan hukum yang ada (perundang-undangan). Karena dalam 

ketentuan pasal 134 Huruf g UU No. 22 tahun 2009 tentang Angkutan 

jalan dan lalu lintas secara tegas mengatur dan membatasi hal-hal yang 

mendapatkan hak untuk di utamakan (pengawalan). Selain itu tidak susai 
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dengan prinsip Negara hukum, pengawalan terhadap kendaraan pribadi 

oleh kepolisian kota malang melanggar system hukum Indonesia yaitu 

tidak mengindahkan hukum dalam bentuk tertulis sebagai sumber hukum 

utama civil law. Sebab civil law merupakan system yang berdasar 

peraturan perundang-undangan sehingga penegak hukum tidak 

diperkenankan melakukan tindakan diluar ketentuan perundang-undangan, 

meskipun dalam hal ini kepolisian kota malang memberikan pengawalan 

atas dasar permintaan masyarakat. 

Pengawalan kendaraan pribadi oleh kepolisian kota Malang 

berdasarkan diskresi23. Menurut penulis perlu diketahui dasar 

pertimbangan dalam penerapan diskresi yang melekat pada kepolisian. 

Diskresi adalah kemerdekaan dan atau otoritas kewenangan untuk 

membuat keputusan serta kemudahan mengambil tindakan yang dianggap 

tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan 

secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun 

pilihan yang memungkinkan24. Dengan demikian, asas diskresi dapat 

diartikan sebagai asas yang memberikan kebebasan, keleluasaan atau 

kemerdekaan kepada administrasi Negara dalam menjalankan 

wewenangnya untuk mengambil keputusan atau bertindak terhadap hal 

yang mendesak dan belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.  

                                                           
23 Sebagaimana disampaikan pada saat Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian 
Kota Malang pada tanggal 16 september 2016 di Polresta Malang 
24 Indarti Erlyn. Diskresi Polisi. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro. 2002. Hlm 120 
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Menurut hemat penulis, pengawalan kendaraan pribadi oleh 

kepolisian kota Malang dengan dasar diskresi kurang tepat, sebab asas 

diskresi dapat digunakan apabila belum ada ketentuan yang jelas mengatur 

hal tersebut (pengawalan). Sedangkan mengenai pengawalan atau hak 

kendaraan yang didahulukan telah diatur sedemikian rupa sebagaimana 

dalam pasal 134 huruf g UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan 

dan Lalu Lintas. 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.  

Apabila dikaitkan dengan pengawalan kendaraan pribadi atas dasar 

diskresi penulis menegaskan kembali bahwa penggunaan asas diskresi 

sebagai dasar pembenar kepolisian kota Malang kurang tepat. Sebab 

penggunaan asas diskresi bukan berarti mengesampingkan hukum positif. 

Berdasarkan ketentuan mengenai diskresi di atas, menurut penulis 

bahwa pelaksanaan asas diskresi yang melekat dalam kepolisian tidak serta 
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merta untuk diberlakukan, tetapi harus memperhatikan asas legalitas 

terlebih dahulu. Sebagai Negara hukum, asas legalitas merupakan prinsip 

dasar di Indonesia untuk menghindari kesewenagan penegak hukum dalam 

melaksanakan kewenagannya. Berkaitan dengan diskresi, bahwa 

digunakan asas tersebut apabila ketentuan perundang-undngan belum 

mengatur dalam hal ini pengawalan. 

Selain belum diatur dalam perundang-undangan, menurut hemat 

penulis pemberlakuan asas diskresi harus memperhatikan keadaan , apakah 

keadaan saat itu merupakan keadaan memaksa sehingga jalan satu-satunya 

adalah diskresi. Keadaan memaksa adalah selain belum diatur dalam 

perundang-undangan, juga bermanfaat bagi orang banyak (public) sesuai 

dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. Sedangkan baik dari hasil 

wawancara penulis dengan pihak kepolisian kota Malang maupun kondisi 

sekitar pada pelaksanaan pengawalan bahwa tidak adanya pertimbangan 

untuk menggunakan asas diskresi sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga 

penulis berpendapat pelaksanaan pengawalan terhadap kendaraan pribadi 

tidak sesuai dengan pasal 134 huruf g UU No. 22 Tahun 2009 Tentang 

Angkutan Jalan dan Lalu Lintas dan melanggar syarat ketentuan 

pelaksanaan asas diskresi. 

Pengawalan kendaraan pribadi merupakan bentuk tidak 

terlaksananya ketentuan perundang-undangan sehingga berpengaruh 

terhadap efektifitas hukum itu sendiri. Efektifitas hukum dapat 
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dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri dalam hal ini kepolisian kota 

Malang.  

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif 
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor yaitu: 
1. Factor hukumnya sendiri (undang-undang); 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan 

hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 
hidup25. 
 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat 

dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi 

maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam 

melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi 

instansi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, efektifnya atau tidaknya hukum tiu 

sendiri apabila telah mencapai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum 

dalam suatu Negara menurut penulis sangat dipengaruhi oleh system 

hukum Negara tersebut. Apabila melihat system hukum Indonesia yang 

lebih condong kearah system hukum eropa continental maka tujuan hukum 

yang hendak dicapai adalah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian 

                                                           
25 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 2008. Hlm 8 
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hukum adalah memberikan pelindungan terhadap masyarakat dan sesuai 

dengan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada. 

Oleh sebab itu, pengawalan kendaraan pribadi oleh kepolisian kota 

Malang telah menciderai tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu 

mewujudkan kepastian hukum, sebab pengawalan tersebut tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif 

Indonesia). Selain itu, mengenai efektifitas hukum di Indonesia terlihat 

dari tindakan kepolisian kota Malang tersebut mencerminkan hukum di 

Indonesia dalam hal ketentuan pengawalan belumlah efektif karena 

mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Penlis tegaskan kembali 

bahwa pengawalan terhadap kendaraan pribadi tidak ada ketentuan yang 

memperbolehkan hal tersebut. 

Penegak hukum merupakan salah satu factor mewujudkan 

efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana terurai di atas. 

Penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian kota Malang. Seharusnya 

kepolisian kota Malang tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan (hukum positif Indonesia) sebagai sumber utama dalam civil law 

dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya. 

Pengawalan terhadap kendaraan pribadi selain tidak memenuhi 

kepastian hukum, penulis berpendapat bahwa berdampak pula secara 

sosiologis yaitu perampasan sementara hak pengguna jalan lainnya dan 

kecemburuan sosial. Artinya, pengguna jalan pada dasarnya memiliki hak 

yang sama dalam berlalu lintas (selain yang dikecualikan perundang-
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undangan). Apabila kendaraan pribadi mendapatkan pengawalan maka 

akan didahulukan dari pengendara lainnya yang notabenenya memiliki hak 

yang sama. Selain itu, kecemburuan social akan terjadi dikalangan 

masyarakat, sebab pengawalan sering dilakukan terhadap upacara 

perkawinan26. Kecemburuan yang dimaksud adalah masyarakat kota 

Malang akan berfikir bahwa yang mendapatkan pengawalan langsung dari 

kepolisian untuk upacara perkawinan adalah yang memiliki kemampuan 

secara pinancial, sebab pengawalan tersebut tidak mungkin tanpa biaya 

(gratis). Dengan demikian, menurut penulis tidak hanya kepastian hukum 

yang terabaikan namun keadilanpun tidak akan terwujud sebagai hakikat 

dari hukum itu sendiri. 

C. Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Oleh Pihak Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Untuk Melakukan Pengawalan 

Kepolisian merupakan salah satu institusi Negara yang diberikan 

kewenangan langsung untuk memnerikan perlindungan kepada 

masyarakat. Bentuk dari perlindungan itu adalah menyelenggarakan 

keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakkan hokum27.Selain itu, 

pengaturan lalu lintas juga merupakan bagian dari tanggungjawab 

kepolisian demi menghindari kecelakaan. Pengaturan kelancaran lalu 

lintas seperti kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh 

                                                           
26 Sebagaimana disampaikan pada saat wawancara 
27 Lihat pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 
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kepolisian dengan menggunakan isyarat lampu merah atau biru disertai 

bunyi sirine28.  

Mengenai pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk 
didahulukan adalah sebagai berikut: 

a. Kendaraan pemadam kebakaran; 
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; 
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu 

lintas; 
d. Kendaraan pimpinan lembaga Negara republic Indonesia; 
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga 

internasional yang menjadi tamu Negara; 
f. Iring-iringan pengantar jenazah; 
g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut 

pertimbangan petugas kepolisian Negara republic Indonesia29. 
 
Melakukan pengawalan sebagaimana dalam pasal 135 ayat (1) UU 

No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya 

telah dibatasi sedemikian rupa (seperti dalam pasal 134 UU No.22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sehingga kepolisian tidak 

harus memperhatikan pertimbangan lainnya. Namun dalam keadaan 

praktik hukumnya tidak selalu demikian. Keadaan seperti ini tepat dengan 

adagium hokum yaitu seharusnya (das sollen) tidak sejalan dengan 

senyatanya (das sein). Sebab dalam praktiknya, seringkali kepolisian Kota 

Malang melakukan pengawalan terhadap kendaraan pribadi (yang ditandai 

dengan warna nomor Polisi yaitu warna hitam). Apabila melihat ketentuan 

pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan 

tidak ditemukannya dasar pertimbangan untuk pengawalan kendaraan 

pribadi. Penjelasan pasal 134 huruf g UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu 

                                                           
28 Lihat pasal 135 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
29 Lihat pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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Lintas dan angkutan Jalan memberikan pula batasan bahwa yang dimaksud 

“kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penenganan 

segera, anatara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan 

pengangkutan pasukan, kendraan untuk penangan huru-hara, dan 

kendaraan untuk penangan bencan alam. 

Penjelasan pasal terkait pun tidak mengatur adanya kepentingan 

pribadi harus dikawal atau mendapatkan hak yang diutamakan. Tetapi 

senyatanya (das sein) pengawalan yang dilakukan kepolisian Kota Malang 

tidak selalu sebagaimana dalam pasal tersebut di atas, artinya pengawalan 

sering dilakukan kepada kendaraan pribadi. Tentu pengawalan tersebut 

atas pertimbangan di luar yang telah ditentukan. Pertimbangan sering yang 

dijadikan dasar pengawalan atas kendaraan pribadi adalah mencegah 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Sebab pengawalan harus 

disertai dengan lampu yang terdapat di kendaraan yang digunakan untuk 

pengawalan dan bunyi sirine juga sebagai penanda adanya pengawalan. 

Disertai prosedur pengawalan tersebut (menyalakan lampu merah atau biru 

dan menyalakan sirine) bertujuan supaya pengguna jalan mengetahui 

bahwa adanya pengawalan atau adanya kendaraan yang harus diutamakan 

karena pertimbangan khusus berdasarkan perundang-undangan maupun 

dari kepolisian sendiri. Bunyi sirine yang terdapat pada kendaraan polisi 

yang melakukan pengawalan dapat memberikan pemberitahuan kepada 

pengguna jalan sehingga bisa dihindari maupun dengan mengontrol 

kendaraan yang dikendarai, begitu pun dengan lampu berwarna merah 
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maupun biru yang dinyalakan khususnya pada malam hari, di sini letak 

pencegahan atas kecelakaan dan kemacetan yang dimaksud pihak 

kepolisian30. 

Pertimbangan kepolisian dalam melakukan pengawalan kendaraan 

pribadi adalah kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menurut 

kepolisian harus mendapatkan penangan segera. Selain itu kepolisian 

menilai pengawalan tersebut sebagai bentuk implementasi tanggungjawab 

kepolisian untuk melakukan pengayoman kepada masyarakat. 

Pengawalan kendaraan pribadi sebagaimana diuraikan di atas tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), 

namun dasar untuk memberikan pengawalan terhadap kendaraan pribadi 

adalah diskresi yang dimilki kepolisian. Hal yang ditekankan untuk 

pengawalan terhadap kendaraan pribadi adalah mencegah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, kemacetan, memperlancar lalu lintas sehingga tidak 

mengganggu pengguna jalan lainnya. 

Pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh kepolisian kota Malang 

bukan tanpa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah: 

a. Adanya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 

penangan segera, seperti pengawalan upara pernikahan dan mengantar 

jenazah; 

b. Mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; 

c. Mencegah kemacetan atau memperlancar lalu lintas; 

                                                           
30Wawancara dengan Safari. S.H KAUR MINTU Kepolisian Kota Malang pada saat wawancara 
pada tanggal 16 september 2016 di Polresta Malang 
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d. Menggunakan asas diskresi yang melekat dalam kewenagan 

Kepolisian. 

Pertimbangan Kepolisian Kota Malang dalam pengawalan kendaraan 

pribadi sebagaimana tersebut di atas, tidak diatur dalam perundng-undangan, 

khususnya dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Sehingga pengawalan tersebut tidak sesuai 

dengan hukum positif Indonesia.  

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan berbunyi pengguna jalan yang memperoleh hak utama 

untuk didahulukan dengan urutan sebagai berikut: 

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; 

b. Ambulan yang mengangkut orang sakit; 

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; 

d. Kendaraan pimpinan lembaga Negara republik Indonesia; 

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga Internasional 

yang menjadi tamu Negara; 

f. Iring-iringan pengantar jenazah; 

g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut 

pertimbangan Kepolisian Negara republik Indonesia. 

Penjelasan pasal 134 huruf g menjelaskan “kepentingan tertentu 

adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, 

kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut 
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pasukan, kendaraan untuk penanganan huru hara, dan untuk penanganan 

bencana alam 

Tetapi menurut penulis, dengan dasar apa pun yang digunakan 

kepolisian untuk mengawal kendaraan pribadi merupakan tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan hukum 

untuk kepastian hukum akan terabaikan dan tidak sesuai dengan prisip 

Negara hukum serta system hukum Indonesia 




