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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kontrol Diri 

1. Pengertian Kontrol Diri 

Hurlock (2000) mengatakan kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu 

mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Harter (Muharsih, 

2008), menyatakan bahwa dalam diri seseorang terdapat suatu sistem pengaturan diri  

yang memusatkan diri pada pengontrolan diri. Proses pengontrolan diri menjelaskan 

bagaimana diri mengatur dan mengendalikan perilaku dalam menjalankan kehidupan 

sesuai kemampuan individa dalam mengendalikan perilaku. Jika individu mampu 

mengendalikan perilakunya dengan baik, maka ia dapat menjalankan kehidupannya 

dengan baik.   

Synder dan Gangestad (1986) dalam Ghufron dan Risnawita (2011) 

mengatakan bahwa konsep mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan 

untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungan masyarakat dalam 

mengatur kesan masyarakat yang sesuai dengan isyarat situasional dalam bersikap 

dan berpendirian yang efektif.  

Calhoun dan Acocella (1990) dalam Ghufron dan Risnawita (2011), 

mengemukakan dua alasan yang mengharuskan individu untuk mengontrol diri secara 

kontinyu. Pertama, Individu hidup bersama kelompok sehingga dalam memuaskan 

keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu 
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kenyamanan orang lain. Kedua, Masyarakat mendorong individu untuk secara 

konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya, sehingga dalam rangka 

memenuhi tuntutan tersebut dibuatkan pengontrolan diri agar dalam proses 

pencapaian standar tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. 

Lebih lanjut Calhoun dan Acocella dalam Ghufron dan Risnawita (2011) 

memandang bahwa individu dalam mengontrol perilaku melibatkan tiga hal yaitu, 

pertama, memilih dengan sengaja; kedua, pilihan antara dua perilaku yang 

bertentangan, dalam artian satu pihak perilaku menawarkan kepuasan dengan segera, 

sedangkan perilaku yang lain menawarkan ganjaran jangka panjang; ketiga, 

memanipulasi stimulus, agar satu perilaku yang kurang mungkin dilakukan dapat 

dilakukan dengan perilaku lain yang lebih mungkin dilakukan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 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 ke arah yang lebih positif.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri ini terdiri dari faktor internal 

(dari diri individu), dan faktor eksternal (lingkungan individu) (Ghufron dan 

Risnawita, 2011). 

a. Faktor internal 

1) Usia 
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Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. 

Semakin bertambah usia seseorang maka, semakin baik kemampuan 

mengontrol diri seseorang itu. 

2) Intelegensia 

Faktor internal lainya adalah intelegensia (IQ) dan kecerdasan 

emosional (IE).  Intelegensi disebutkan oleh Sarwono (2001) mengutip 

pendapat David Wechsler merupakan keseluruhan kemampuan 

individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah 

dan menguasai lingkungan secara efektif. Jadi intelegensi mengandung 

unsur pikiran dan rasio. Semua emosi pada dasarnya adalah dorongan 

untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah 

ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. Kemampuan untuk 

memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi 

wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan kita untuk 

mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat  kita berada dalam 

kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih 

tentang perasaannya ibarat pilot yang andal bagi kehidupan mereka, 

karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang 

sesungguhnya atas pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi. 
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b. Faktor eksternal. 

1) Lingkungan keluarga 

Faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan keluarga (Hurlock, 

2000). Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana 

kemampuan mengontrol diri seseorang. Hasil penelitian Nasichah 

(2000) menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap penerapan 

disiplin orangtua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya 

kemampuan mengontrol dirinya. Demikian ini maka, bila orangtua 

menerapkan disiplin kepada anaknya sikap disiplin secara intens sejak 

dini, dan orangtua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang 

dilakukan anak bila ia menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka 

sikap konsisten ini akan diinternalisasi oleh anak dan kemudia akan 

menjadi kontrol diri baginya. 

2) Lingkungan kerja dan hubungan dengan rekan sekerja 

Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah 

lingkungan kerja dan hubungan dengan rekan sekerja. Sihombing 

(2004) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah faktor-faktor di luar 

manusia baik fisik maupun non fisik dalam suatu organisasi. Faktor 

fisik ini mencakup peralatan kerja, suhu ditempat kerja, kesesakan dan 

kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja sedangkan non fisik mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk di perusahaan antara atasan dan 

bawahan serta antara sesama karyawan. Lingkungan kerja mencakup 
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hubungan kerja yang terbentuk antara sesama karyawan dan hubungan 

kerja antara bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat 

karyawan bekerja. Lingkungan kerja adalah suasana dimana karyawan 

melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat 

bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional 

karyawan. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerjanya, maka 

karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. 

3. Aspek-aspek Kontrol Diri 

Averill (dalam Ghufron dan Risnawita, 2011) menyebut kontrol diri 

dengan sebutan kontrol personal, yaitu kontrol perilaku, kontrol pikiran, dan 

kontrol keputusan  yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kontrol perilaku 

Merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat 

secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang 

tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci 

menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan dan kemampuan 

memodifikasi stimulus. Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan 

kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi 

atau keadaan, dirinya sendiri atau sesuatu diluar dirinya. Individu yang 

kemampuan mengontrol dirinya baik akan mampu mengatur perilaku 
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dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu 

akan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan mengatur stimulus 

merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu 

stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Beberapa cara yang dapat 

digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan 

tenggang waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, 

menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi 

intensitasnya. 

b. Kontrol pikiran 

Merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang 

tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau 

menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai 

adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas 

dua komponen, yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian. 

Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan 

yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut 

dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu 

berusaha menilai dan dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan 

cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. 

c. Kontrol keputusan   

Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu 

tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol 
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diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu 

kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk 

memilih berbagai kemungkinan tindakan. 

 

B. Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas) 

1. Pengertian Polisi 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Kepolisian 

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

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi 

Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada Pasal 1 

angka 1 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.  

2. Fungsi dan Tugas Polantas 

Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang 

melaksanakan kebijakan pemerintahan pada tingkat nasional, yang ada pada 

tingkat lokal atau lapangan, bukan hanya menjalankan kebijakan-kebijakan 
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untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan 

menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan ketertiban umum, dan 

melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan 

Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) adalah suatu institusi penegak 

hukum yang merupakan salah satu unsur dari kriminal justice sistem sebagai 

penyidik utama disamping jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai 

pengutus hukuman dan lembaga permasyarakatanh sebagai pelaksana hukum. 

Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri 

bagian satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain; (1) Pengujian dan 

Penerbitan SIM kendaraan bermotor, (2) Pelaksanaan registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor, (3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan 

dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya, (4) Pengelolaan pusat 

pengendalian sistem infomasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 

(5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, (6) Penegakan 

hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu 

lintas, (7) Pendidikan berlalu lintas, (8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa 

lalu lintas, (9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas. 

Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu : 

a. Operatif : 

1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas 

2) Mengatur lalu lintas 

3) Menegakkan Hukum lalu lintas 
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b. Administratif 

1) Mengeluarkan surat izin mengemudi 

2) Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor 

3) Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang 

berhubungan dengan lalu lintas. 

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas dilaksanakan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi: 

a. Penegakan hukum lalu lintas, yang dapat bersifat preventif yaitu 

pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan Represif yaitu 

penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan 

kecelakaan lalu lintas 

b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas   

c. Enjinering lalu lintas   

d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor. 

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas, 

tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai : 

a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan 

pelaksananya; 

b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisisan Umum; 

c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas; 

d. Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat; 

Studi Tentang Kontrol..., Febri Risdianto, Fakultas Psikologi, UMP, 2012



 

 

 

19 

e. Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan 

bermotor; 

f. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; 

g. Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan 

raya (PJR). 

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyumas memiliki Fungsi 

Satuan Lalu Lintas yang terdiri dari beberapa Unit Lalu Lintas yang memiliki 

fungsi dan tugas masing-masing. Unit-unit satuan lalu lintas tersebut antara 

lain, (1) Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang memiliki fungsi dan 

tugas dalam pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor serta 

pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB). (2) Unit kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas), yang memiliki fungsi 

dan tugas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. (3) Unit pendidikan dan 

rekayasa lalu lintas (Dikyasa), memiliki fungsi dan tugas dalam hal 

pendidikan berlalu lintas dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas. (4) Unit Patroli yang memiliki tugas dan fungsi melakukan patroli dan 

pengawalan lalu lintas (Patwal) serta penegakan hukum, pengaturan dan 

penjagaan (Gaktur)  meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan awal 

kecelakaan lalu lintas. 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Polantas adalah salah satu 

fungsi dalam kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam 

menjalankan tugasnya. Polantas Unit Patroli memiliki tugas di lapangan dan 
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berhubungan secara langsung dengan masyarakat, yang bisa dilihat dari 

tugasnya mulai dari melakukan pengaturan lalu lintas untuk kelancaran lalu 

lintas sebagai sarana ruang gerak lalu lintas masyarakat. Pengawalan dan 

patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam 

berlalu lintas. Penanganan awal kecelakaan lalu lintas yang meliputi tindakan 

pengamanan tempat kejadian perkara, menyelamatkan korban kecelakaan, 

pengamanan saksi dan barang bukti sambil menunggu kedatangan Unit Laka 

Lantas agar ditangani lebih lanjut. Penegakan hukum yaitu melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran tata tertib lalu lintas yang dilakukan 

pengguna jalan. 

 

C. Pelanggaran Lalu Lintas  

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yg 

lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam 

KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, 

misalnya  karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (pasal 359), karena 

kealpaanya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360), 

karena kealpaanya menyebabkan bangunan-bangunan: trem kereta api, telegram, 

telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (pasal 409). Delik lalu lintas 

ini disebut tersendiri, karena dalam tahun-tahun terakhir ini delik tersebut 

mendatangkan kerugianyang besar sekali terhadap orang dan harta benda. 
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Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan 

seseorang yang bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas jalan.
 
Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah 

sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 

22 tahun 2009 Pasal 326. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Jadi pelanggar lalu lintas adalah orang 

yang melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. 

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa 

Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 

dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, 

yaitu ringan, sedang dan berat. 

1. Sikap Pelanggar Lalu Lintas  

Sikap merupakan reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap 

suatu stimulus atau obyek.  Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial  

(Notoatmodjo, 2003). Komponen pokok sikap menurut Allport dalam 

Notoatmodjo (2003) antara lain, kepercayaan atau keyakinan, konsep 

terhadap suatu obyek, nilai, perasaan dan kecenderungan untuk bertindak.  

Sikap terdiri dari 4 tingkatan yaitu; 
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a. Menerima diartikan bahwa orang mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan. 

b. Merespon adalah memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

c. Menghargai yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah. 

d. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko merupakan sikap yang paling tinggi. 

Sikap dalam konteks penelitian ini adalah sikap pelanggar lalu lintas.   

Penyebab pelanggaran lalu lintas karena faktor pengemudi/ketaatan mematuhi 

peraturan lalu lintas, prasarana jalan dan juga faktor cuaca (misal jalan licin 

karena hujan). Sikap pelanggar lalu lintas menyangkut faktor pengemudi/ 

ketaatan mematuhi lalu lintas. 

Faktor psikologis pengemudi dapat menjadi penyebab pelanggaran 

lalu lintas. Sikap mental dengan rasa tanggung jawab yang rendah 

ditunjukkan dengan perilaku pengemudi yang mengemudikan  kendaraan 

dengan kecepatan tinggi atau melampaui batas kecepatan yang telah 

ditentukan serta kecerobohan pengemudi dalam cara mengemudi, minsalnya 

cara mendahului atau didahului, cara berhenti, cara berpapasan dan memberi 

tanda.  Kecerobohan pengemudi dijalan, disamping faktor dari luar, yang 

lebih penting lagi adalah dari pengemudi sendiri dalam mentaati perundang-

undangan yang telah berlaku. Kondisi perusahaan angkutan dalam 
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mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya sering memakai sistem 

setoran dalam memperoleh pemasukan yang mempengaruhi pengemudi 

dalam menjalankan kendaraan (umum), yang dapat dilihat dari sikap mereka 

antara lain: 

a. Menghentikan kendaraanya ditempat-tempat terlarang, sambil menunggu 

penumpang atau muatan. 

b. Mengemudikan kendaraanya melebihi batas kecepatan yang 

diperkenankan (terutama kecepatan dalam kota). 

c. Mengangkut muatan atau beban melebihi kapasitas. 

d. Menghentikan kendaraannya secara tiba-tiba, hanya karena ingin 

mengangkut penumpang, tanpa menghiraukan kendaraan yang berada di 

belakangnya 

2. Kontrol Diri Anggota Polantas  

Prinsip-Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 

pelayanan, termasuk dalam pelayanan yang harus diberikan oleh anggota 

Polantas juga disebutkan dalam UU No 22 Tahun 2009. Prinsip-prinsip 

pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan.  

Studi Tentang Kontrol..., Febri Risdianto, Fakultas Psikologi, UMP, 2012



 

 

 

24 

b. Kejelasan 

Mencakup kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif, 

kejelasan tentang pelanggaran dan konsekuensi yang timbul dari adanya 

pelanggaran tersebut.  

c. Kepastian waktu 

Pelanggar mengetahui dengan pasti tentang waktu penyelesaian perkara di 

pengadilan. Petugas memberikan informasi tentang waktu dan tempat 

kepada pelanggar.   

d. Akurasi 

Pelanggar mendapatkan penjelasan yang kongkrit tentang jenis pelanggaran 

yang diatur dalam undang-undang. Petugas memberikan penjelasan tentang 

jenis pelanggaran dan sanksi yang diatur dalam undang-undang kepada 

pelanggar.  

e. Keamanan 

Tindakan yang diambil oleh petugas tidak dimaksudkan untuk menyulitkan 

atau menyudutkan pelanggar, namun sebagai bentuk penegakkan hukum 

sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.   

f. Tanggung jawab 

Jenis tindakan yang diterapkan kepada pelanggar oleh petugas, benar-benar 

tepat dan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, tanpa ada upaya 

memperberat kondisi pelanggar.   
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g. Kelengkapan sarana dan prasarana. 

Setiap pelanggaran yang dikenakan sanksi oleh petugas, pelanggar 

mendapatkan tanda bukti pelanggaran yang dituangkan dalam blanko tilang 

yang menyebutkan dengan jelas tentang jenis pelanggaran dan pasal-pasal 

yang dilanggar serta barang bukti yang ditahan. 

Kewenangan Polantas sebagaimana diatur dalam Pasal 260 UU Nomor 

22 Tahun 2009 yaitu: 

a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 

sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan 

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Pada saat 

menghentikan kendaraan polisi tidak melakukan secara mendadak. Setelah 

kendaraan berhenti, polisi mendekati kendaraan dan menyampaikan sapaan 

dengan ucapan salam (selamat pagi, siang, sore, malam) sambil tersenyum.  

b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 

Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi 

meminta ijin terlebih dahulu sebelum memeriksa kelengkapan surat-surat 

kendaraan.  

c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, 

dan/atau perusahaan angkutan umum. Polisi meminta keterangan dari 

pengemudi kendaraan dengan nada yang rendah/sopan (tidak dengan suara 

keras/membentak). 
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d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. 

Polisi memberitahukan penahanan kendaraan atau surat-surat kendaraan 

demi pemeriksaan dengan memberikan alasan penahanan. 

e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan 

Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi 

memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan jenis pelanggaran yang 

diatur dalam undang-undang. 

f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Pelanggar diberi 

surat tilang sebagai bukti pelanggaran yang telah dilakukan yang sudah 

diisi lengkap dan ditandatangani. 

g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti. Polisi 

menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan permintaan maaf telah 

mengganggu perjalanan jika ternyata tidak terbukti adanya pelanggaran. 

h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu 

Lintas; dan/atau 

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Polisi 

meminta pelanggar ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan 

disertai alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang. 
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Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Averill (dalam 

Ghufron dan Risnawita, 2011),   maka yang dimaksud peneliti tentang kontrol 

diri anggota Polantas Unit Patroli menunjuk pada upaya pelaksanaan kegiatan 

pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang 

diamanatkan dalam undang-undang Pengukuran kontrol diri Polantas Unit 

Patroli sesuai dengan aspek-aspek kontrol diri meliputi: 

a. Kontrol perilaku  

1) Kemampuan mengatur perilaku 

Kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan 

situasi atau keadaan, yaitu apakah dirinya sendiri (internal) atau sesuatu 

diluar dirinya (eksternal). Contoh internal yaitu kemampuan diri 

petugas dalam mengendalikan emosi pada saat menghadapi pelanggaran 

seperti memberi salam dan senyuman. Kemudian contoh eksternal yaitu 

kemampuan petugas untuk mengalihkan penanganan pelanggar aturan 

lalu lintas kepada rekan kerja jika individu merasa sudah tidak mampu 

mengendalikan emosinya dalam menghadapi pelanggar. 

2) Kemampuan mengatur stimulus 

Kemampuan individu untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu 

stimulus yang tidak dikehendaki datang, yaitu dengan cara menjauhi 

stimulus, menempatkan tenggang waktu saat stimulus berlangsung dan 

membatasi intensitasnya. Contohnya ketika petugas menghadapi 

pelanggar yang dapat memancing emosi, petugas mampu untuk 
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menjauhi atau meninggalkan pelanggar sejenak dengan mengalihkan 

kepada kegiatan lain untuk menenangkan emosinya.   

b. Kontrol pikiran 

1) Kemampuan memperoleh informasi 

Kemampuan individu memperoleh untuk informasi sehingga dapat 

mengatisipasi dengan berbagai pertimbangan. Contohnya petugas selalu 

mengedepankan sikap sopan dan humanis dalam melakukan 

pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan agar pelanggar 

mentaati perintah petugas, sehingga petugas mengetahui kondisi 

kelengkapan kendaraan pelanggar. 

2) Kemampuan menilai informasi    

Kemampuan individu untuk menilai informasi yang diperoleh secara 

subjektif. Contohnya ketika petugas telah memriksa kelengkapan 

kendaraan dan surat-surat kendaraan, maka petugas mampu untuk 

menilai tindakan apa yang sesuai berdasarkan informasi yang telah 

diperoleh oleh petugas dari pemeriksaan tersebut.  

c. Kontrol keputusan 

Kontrol keputusan yaitu kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan 

mengambil keputusan adalah kemampuan individu memilih hasil atau suatu 

tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakininya. Contohnya petugas 

segera memberikan tindakan sesuai prosedur terhadap pelanggaran yang 
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telah ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggar lalu 

lintas.  

 

D. Kerangka Berpikir 

Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, 

Polantas diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain 

sebagainya. Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polantas diberi tugas 

dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Materi pengaturan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan, antara lain berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di 

jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tersebut dimaksudkan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. 

Pemeriksaan kendaraan bermotor itu meliputi:  

1. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. 

2. Pemeriksaan tanda bukti pendaftaran atau surat tanda bukti pendaftaran atau 

surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi (SIM).  

Kegiatan pemeriksaan tersebut tidak disertai dengan penyitaan kendaraan 

bermotor dan surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal: 
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1. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan 

untuk melakukan tindak pidana. 

2. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang. 

3.  Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan 

bermotor. 

4. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor. 

5. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi. 

Menurut Djatmika (1996) dalam Susanti (2007) bahwa dalam 

menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, seorang polisi harus mampu 

menahan perasaannya, sanggup menahan egonya, sehingga orang yang dilayani 

merasa senang, puas, dan merasa dihormati. Salah satu masalah pokok yang 

sering muncul dalam tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat adalah kontrol diri anggota Polri di lapangan saat melayani 

masyarakat. 

Synder dan Gangestad (1986) dalam Ghufron dan Risnawita (2011) 

mengatakan bahwa konsep mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan 

untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungan masyarakat dalam 

mengatur kesan masyarakat yang sesuai dengan isyarat situasional dalam bersikap 

dan berpendirian yang efektif.  

Kurangnya kontrol diri anggota Polantas Unit Patroli Polres Banyumas 

pada saat menghadapi pelanggar lalu lintas diharapkan dapat berubah menjadi 

lebih baik lagi apabila mampu memenuhi aspek-aspek dari kontrol diri yang 

Studi Tentang Kontrol..., Febri Risdianto, Fakultas Psikologi, UMP, 2012



 

 

 

31 

meliputi kontrol perilaku, kontrol pikiran dan kontrol keputusan. Kontrol perilaku 

meliputi kemampuan mengontrol perilaku dan kemampuan mengontrol stimulus. 

Kontrol pikiran meliputi kemampuan memperoleh informasi dan kemampuan 

menilai informasi. Kontrol keputusan yaitu kemampuan mengambil keputusan. 

Aspek-aspek tersebut dapat dijadikan alat ukur kontrol diri anggota Polantas Unit 

Patroli Polres Banyumas. Kontrol diri yang baik akan tercipta apabila ketiga 

aspek tersebut dapat terpenuhi dan begitu juga sebaliknya. 

Kerangka berpikir kontrol diri bila digambarkan akan tampak 

sebagaimana pada bagan berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

a. Kontrol perilaku 

b. Kontrol pikiran 

c. Kontrol keputusan  
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