
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah bagian dari birokrasi 

pemerintahan yang berfungsi sebagai penegak hukum (law enforcement) dan 

pemelihara ketertiban umum (order maintenance). Secara kelembagaan Polri 

telah resmi terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 2000. 

Sejak saat itulah Polri memegang kekuasaan penuh urusan keamanan dalam 

negeri. Polri sebagai lembaga yang mandiri memiliki kewenangan untuk 

mengatur, merencanakan, dan membiayai dirinya sendiri (Rahardjo, 2000). Polri 

menjadi suatu lembaga yang memiliki kemandirian adalah satu langkah awal 

menuju profesionalisme Polri (Djamin, 2000). 

Profesionalisme adalah suatu tindakan yang berlandaskan keahlian tertentu 

yang diperoleh melalui pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi 

kode etik profesi. Profesionalisme Polri bisa diartikan sebagai peningkatan 

kualitas SDM Polri, sebagai penegak hukum yang tangguh namun tetap 

berpenampilan sebagai sosok polisi sipil. Polisi berwatak sipil adalah polisi yang 

dalam menjalankan pekerjaannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia, mampu melaksanakan tugas tanpa menggunakan kekerasan, dan 

bersedia mendengarkan dan mencari tahu sumber dari permasalahan masyarakat 

(Rahardjo, 2000). Profesionalisme pada polisi (Pasal 30 ayat 4 UU No.20 tahun 
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1982 tentang ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia) 

pertama-tama dilihat dalam tugasnya, yaitu sebagai alat negara penegak hukum, 

memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melaksanakan tugas 

selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Melayani masyarakat menjadi salah satu tugas yang harus dijalankan aparat 

kepolisian, tugas ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Menurut Djatmika 

(1996) dalam Susanti (2007) bahwa seorang polisi dalam menjalankan tugas 

sebagai pelayan masyarakat harus mampu menahan perasaannya, sanggup 

menahan egonya, sehingga orang yang dilayani merasa senang, puas, dan merasa 

dihormati.  

Kontrol diri anggota Polri masih menjadi masalah yang sering muncul 

dalam tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di 

lapangan pada saat melayani masyarakat. Kontrol diri anggota Polri di lapangan 

akan sangat berpengaruh pada tugas pokok Polri tersebut dan terhadap citra baik 

instansi Polri sendiri. Seorang anggota Polri yang baik dan profesional akan 

mampu mengontrol dirinya dan tidak mudah terpancing emosinya dalam 

menjalankan tugasnya di lapangan.  

Anggota Polri yang memiliki kontrol diri yang baik ditunjukkan dengan 

kemampuannya dalam mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam 

dirinya. Mengontrol diri berarti mendekati suatu situasi dengan menggunakan 

sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut dan mencegah munculnya 
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reaksi yang berlebihan. Anggota Polri khususnya anggota Polantas harus bisa 

merespon suatu pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan efektif. Anggota 

Polantas dapat melakukan kontrol diri yang dapat diterima secara sosial dan dapat 

menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan memutuskan cara beraksi 

terhadap situasi tersebut. Anggota Polantas tidak mudah terpancing emosinya 

secara berlebihan pada saat menghadapi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.  

Kontrol diri menurut Goldfried dan Merbaum (dalam Ghufron dan 

Risnawita, 2011), adalah suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, 

mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke 

arah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat 

dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, 

termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan tempat 

tinggalnya. Kontrol diri dapat mencakup semua bidang perilaku, yaitu perilaku 

politik, sosial, spritual, budaya dan perilaku kerja. Pengaruh kontrol diri terhadap 

timbulnya tingkah laku seseorang dapat dianggap cukup besar, karena tingkah 

laku overt merupakan hasil proses pengontrolan diri seseorang.  

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa kontrol 

diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca 

situasi diri dan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola 

faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri 

dalam melakukan sosialisasi.  
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Pelaksanaan tugas dalam Polri secara umum terbagi dalam lima fungsi 

kepolisian, yaitu fungsi intelijen, fungsi reserse, fungsi samapta, fungsi lalu lintas, 

dan fungsi bimbingan masyarakat. Polisi  lalu lintas adalah unsur pelaksana yang 

bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi 

dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu 

lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara 

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat 

dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, karena dalam masyarakat saat ini lalu lintas merupakan faktor utama 

pendukung produktivitasnya. Masalah atau gangguan yang dapat menghambat 

dan mematikan proses produktivitas masyarakat di bidang lalu lintas cukup 

banyak, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang 

berkaitan dengan kendaraan bermotor.  

Jumlah anggota Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas) Polres Banyumas 

secara keseluruhan terdiri dari 158 personel, sedangkan untuk Unit Patroli 

sebanyak 33 personel terdiri dari 1 Kepala Unit (Kanit) Patroli dan 32 anggota 

unit patroli. Anggota Polantas Unit Patroli dalam menjalankan tugasnya di 

lapangan harus memiliki kontrol diri yang baik. Anggota Polantas Unit Patroli 

akan menghadapi pengguna jalan yang berasal dari berbagai macam latar 

belakang yang berbeda baik dari segi pendidikan, pekerjaan, adat budaya dan 

lain-lain. Banyak dari pengguna jalan yang masih belum memiliki pengetahuan 
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yang cukup tentang berlalu lintas sehingga banyak juga didapati diantara mereka 

yang masih melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggar lalu lintas terkadang ada 

yang berusaha melawan perintah petugas karena merasa benar dan tidak percaya 

telah melakukan pelanggaran lalu lintas, yang disebabkan karena pengetahuannya 

tentang berlalu lintas yang masih kurang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan 

ketegangan antara petugas Polantas dengan pelanggar karena pelanggar yang 

tidak mau diberikan surat bukti pelanggaran (Tilang).  

Surat blangko tilang adalah lembaran berita acara perkara (BAP) cepat 

yang diberikan penyidik / polisi lalu lintas kepada terdakwa pelanggar lalu lintas 

sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran satu atau lebih 

pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Surat tilang mempunyai fungsi sebagai 

berikut; (1) surat tanda panggilan ke pengadilan, (2) surat tanda penyitaan barang 

bukti, (3) surat tanda pembayaran denda (Undang-undang No. 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya) 

Prosedur penindakan dengan tilang sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya, yaitu;   

(1) memberhentikan orang yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, (2) 

melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK, (3) 

menjelaskan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang telah 

dilanggar, (4) mencatat dalam blangko tilang yang meliputi identitas diri dan 

identitas kendaraan pelanggar, pasal-pasal yang dilanggar, waktu dan tempat 

sidang, (5) melakukan penyitaan salah satu barang bukti seperti SIM, STNK, 
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STCK atau kendaraan bermotor, (6) petugas memberikan blangko tilang kepada 

terdakwa sebagai tanda panggilan ke pengadilan untuk melakukan penyelesaian 

perkara sidang pelanggaran lalu lintas.  

Berbagai permasalahan yang timbul pada anggota Polantas yang bertugas 

di Unit Patroli yaitu mengenai kontrol diri anggotanya yang cenderung kurang 

mampu dalam mengontrol diri pada saat menghadapi pelanggar peraturan lalu 

lintas. Data tersebut diperoleh dari atau adanya beberapa laporan masyarakat yang 

disampaikan kepada Satlantas Polres Banyumas selama bulan Januari 2011, 

tentang tindakan anggota Polantas Unit Patroli yang cenderung kurang mampu 

untuk mengontrol dirinya pada saat menghadapi para pelanggar lalu lintas. Data 

laporan dari masyarakat selama bulan Januari sampai Februari 2011 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel  1.1 

Data Kontrol Diri Anggota Polantas Unit Patroli Polres Banyumas 

Selama bulan Januari sampai Februari 2011 

No. Waktu Lokasi             Perilaku 

1.  3 Januari 

2011, pukul 

07.00 Wib. 

Perempatan 

karang kobar, Jl. 

Dr. Angka, 

Purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli memukul 

helm pelanggar lalu lintas, karena tidak 

mematuhi perintah petugas yang sedang 

melakukan pengaturan arus lalu lintas. 

2.  11 Januari 

2011, pukul 

11.00 Wib. 

SMK 

Wiworotomo, 

Purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli melakukan 

pengejaran pelanggar lalu lintas sampai 

masuk ke dalam sekolah sehingga terjadi 

keributan yang mengganggu aktifitas 

belajar mengajar. 
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No. Waktu Lokasi             Perilaku 

3.  19 Januari 

2011, pukul 

16.00 Wib. 

Pos Polisi Posis, 

Jl. Jend. 

Sudirman, 

Purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli 

membentak dan memukul meja karena 

pelanggar tidak terima ditilang dan 

berkata yang kurang sopan kepada 

petugas. 

4.  31 Januari 

2011, pukul 

15.00 Wib. 

Pos Polisi Posis, 

Jl. Jend. 

Sudirman, 

Purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli 

membentak pelanggar yang kurang sopan 

karena sibuk bermain hp saat sedang 

dimintai keterangan untuk pengisian surat 

tilang. 

5.  15 Februari 

2011, pukul 

11.30 Wib. 

Pos Polisi 

Matahari, Jl. 

Jend. Sudirman, 

purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli 

membentak pelanggar dan menyuruh 

keluar dari dalam pos, karena pelanggar 

terus meminta untuk tidak di tilang. 

6.  23 Februar 

2011, pukul 

13.00 WIB. 

Pos polisi Posis, 

Jl. Jend. 

Sudirman, 

purwokerto.  

Anggota Polantas Unit Patroli memukul 

meja dan membentak pelanggar karena 

pelanggar tidak mau ditilang dan berkata 

yang kurang sopan terhadap petugas. 

7.  24 Februari 

2011, pukul 

18.30 Wib. 

Pos Polisi Palma, 

Jl. Jend. 

Sudirman, 

Purwokerto. 

Anggota Polantas Unit Patroli membentak 

pengendara mobil karena menyerempet 

petugas pada saat petugas sedang 

melakukan pengamanan jalur yang 

dilewati oleh pejabat. 

 

Data tersebut di atas menunjukkan masih adanya beberapa anggota 

Polantas Unit Patroli yang belum memiliki kontrol diri yang baik dalam 

menghadapi pelanggar lalu lintas. Bentuk-bentuk perilaku dari kurangnya kontrol 

diri tersebut seperti dari kata-kata kasar dan kurang sopan sampai dengan 

terjadinya tindakan secara fisik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih jauh apakah kejadian-kejadian tersebut masih 
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sering berlangsung. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka 

peneliti mengambil judul “Studi Tentang Kontrol Diri Pada Anggota Kepolisian 

Satuan Lalu Lintas Unit Patroli Pada Saat Menghadapi Pelanggar Lalu Lintas di 

Wilayah Hukum Polres Banyumas”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu : “Bagaimana kontrol diri pada anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Unit 

Patroli pada saat menghadapi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum polres 

Banyumas?.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrol diri pada anggota 

Kepolisian Satuan Lalu Lintas Unit Patroli pada saat menghadapi pelanggar lalu 

lintas di wilayah hukum Polres Banyumas.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara positif 

bagi peneliti maupun sumber data yang diteliti, adapun manfaat yang diharapakan 

yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah wawasan dan pengetahuan baru terutama untuk meningkatkan 

Kontrol diri anggota Polri secara postif. Kemudian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya 

dalam ilmu psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Mengaplikasikan teori yang didapat selama studi di perguruan tinggi agar 

dapat diterapkan secara nyata dalam menghadapi permasalahan di dunia 

kerja, khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas. 

b. Dapat memberikan tambahan informasi bagi instansi Kepolisian Resor 

Banyumas khususnya Satuan Lalu lintas untuk dijadikan masukan  agar 

dapat diambil langkah-langkah yang tepat.  
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