
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, 

memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: a) sebagai badan pemerintah 

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang 

yang melanggar undang-undang dsb), dan b) anggota dari badan pemerintahan 

(pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan). 

 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian 

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.”. 

 Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara”.
1
 Istilah kepolisian sebagai organ dan juga 

sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang 

terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang 

diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan 

oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif”. 

                                                           
1
 Sadjijono, 2008, Etika Kepolisian, Surabaya : Laksbang Mediatama hal. 53.  
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 Salah satu wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan 

Undang-undang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas 

merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian 

mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan 

masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau 

kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum 

dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas. 

 Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan 

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 Ayat 

(3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. pembinaan lalu lintas kepolisian; 

b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 

c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan 

hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas 

(Kamseltibcar lantas); 
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d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta 

pengemudi; 

e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan 

kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin 

Kamseltibcarlantas di jalan raya; 

f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. 

 Berdasarkan data dari Polres Klaten Tahun 2013-2017, ”kecelakaan lalu 

lintas dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan dengan total korban baik 

cedera dan meninggal sebanyak 3.733 jiwa.”
2
 Kecelakaan lalu lintas juga 

menyebabkan timbulnya korban jiwa yang berdasarkan Undang-undang No 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dibagi menjadi korban 

mati, luka berat, dan luka ringan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat 

pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut, pihak 

yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (pelaku). Menurut Undang-

undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pelaku 

merupakan orang yang melakukan pelanggaran dan kelalaian atau kealpaan 

yang dapat mengakibatkan rusaknya kendaraan/barang, mengakibatkan korban 

luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. 

 Menurut F.D. Hobbs Kartika mengungkapkan “kecelakaan lalu lintas 

merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. 

                                                           
2
Data Polres Klaten 2013-2017 
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Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. 

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring 

pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan”.
3
 

 Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan 

raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya 

penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi 

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agarpara pengguna 

kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga 

dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak 

ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan 

dalam berkendara. ” Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi di jadikannya fungsi 

lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai control eksternal.”
4
 

 Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka (23) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan adalah, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan 

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa 

                                                           
3
F. D. Hobbs Kartika, 2009, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 

34. 
4
Ragil Kurniawan,   Kinerja Kepolisian Dalam PenangananKecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di 

PolisiResor Samarinda), e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1879-1892 ISSN 2477-2458, 

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id 
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Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian 

harta benda”.
5
 

 Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian 

sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai 

dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai 

proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat 

sertamelalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (Traffic Accident 

Analysis) yang konsisten. Implementasi Traffic Accident Analysis digunakan 

untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: 

manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. “Dengan demikian Satuan Lalu 

Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa 

banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna 

pengambilan keputusan yang akurat dalam  rangka pencegahan/menanggulangi 

kecelakaan.”
6
 

 Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatn mengatakan “orang tidak 

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan 

perbuatan pidana”.
7
 Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama-tama 

tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana 

hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak 

                                                           
5
Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9. 

6
M. Umar Maksum & Agus Suprianto dkk, 2009, Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk 

Orang Awam, Yogyakarta: Sabda Media, hal. 107. 
7
Moelyatmo, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal. 14. 
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pidana. Sebaliknya, “eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada 

orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.”
8
 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memilih judul skripsi; 

“Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan 

Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres 

Klaten)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam 

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten? 

2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan 

yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam 

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. 

2. Untuk mengetahui proses Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam 

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. 

D. Manfat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi 

penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu 

sebagai berikut: 

 

                                                           
8
Ibid,. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya 

mengenai Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara 

Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada Kepolisian khususnya 

dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 

dijadikan pedoman untuk seluruh Kepolisian dalam Implementasi 

Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 

Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik mengenai Implementasi Penyelidikan dan 

Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan 

Hak Asasi Manusia. 

E. Kerangka Pikiran 

 Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan adalah, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan 

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa 
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Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian 

harta benda”. 

 Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 

22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hak 

polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan 

yang seharusnya. Menurut Satjipto Rahardjo “sosok polisi yang ideal di seluruh 

duniaadalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.
9
 Dengan prinsip tersebut 

masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, 

yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap 

dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan 

masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika 

perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam 

tugas-tugasnya). 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas mengenai 

Tata Cara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara Dengan Segera Diatur dalam 

Pasal 11, yaitu; 

(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, petugas 

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib segera menginformasikan 

laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu 

Lintas. 

                                                           
9
Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional, Jakarta: 

Yayasan Tenaga Kerja, hal. 10. 
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(2) Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mendatangi TKP, 

melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan 

khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP. 

(3) Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban 

manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib 

menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat. 

(4) Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya 

dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membayakan, 

petugas wajib menginformasikannya dan memintabantuan kepada instansi 

terkait. 

 Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.“
10

 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas mengenai 

Tata Cara Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Umum diatur dalam Pasal 35, 

yaitu: 

                                                           
10

Hartono, 2010, Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, hal.18-19.  
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(1) Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada 

atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai 

dasar dilakukan penyidikan. 

(2) Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat 

cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana. 

(3) Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila 

tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal 

demi hukum. 

(4) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan 

penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat 

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis membuat bagan untuk 

menjelaskan kerangka pikiran, yaitu: 

Bagan 1.1 

Kerangka Pikiran 
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F. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukumnya.”
11

 Adapun pengumpulan data yang diperlukan 

atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni 

“penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma 

hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari 

permasalahan yang ditemui dalam penelitian.”
12

 “Peneliti akan mengkaji 

tentang Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara 

Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus 

Di Polres Klaten).”
13

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai Implementasi Penyelidikan dan 

Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta Perlindungan Hak 

Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten). 

 

                                                           
11

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 7. 
12

Bambang Sunggono, 2007,Metode PenelitianHukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 72-79. 
13

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

hal. 52. 
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3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

penulis sumber-sumber tertulis seperti: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu 

Lintas  

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara 

Republik Indonesia 

b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Wawancara Polres 

Klaten bagian Satuan Lalu Lintas yaitu Kasat Lantas yang merupakan 

objek penelitian dan obesrvasi dilapangan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Metode pengumuplan data dengan cara mencari, mempelajari, dan 

menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian dalam masalah Implementasi 
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Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 

Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu “metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti adalah dengan Observasi 

yaitu, metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada 

hubungannya dengan penulisan yang ada di Polres Klaten Bagian Satuan 

Lalu Lintas.”
14

 

5. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode 

analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-

teori pembantaran penahanan tersangka dan juga memperhatikan 

penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti mengenai Implementasi 

Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Serta 

Perlindungan Hak Asasi Manusia dianalisa secara kualitatif kemudian 

ditarik kesimpulan. 

 

 

 

                                                           
14

Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, hal. 28. 
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G. Sistematik Penulisan 

 Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, 

Metode Penlitian dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, berisi teori, konsep, peraturan hukum dan 

pengertian mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Tinjauan Umum Tentang 

Hukum, Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang 

Kecelakaan Lalu Lintas dan Penyelesaian Hukum Kecelakaan Lalu Lintas. 

 Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, penulis melakukan  penelitian 

yaitu mengenai Proses Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam 

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten dan 

Perlindungan Terhadap Pelaku maupun Korban Kecelakaan yang Dilakukan 

Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. 

 Bab IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang  dilakukan. 


