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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada Bab V maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Way Jepara 

Kabupaten Lampung Timur untuk menanggulangi tindak pidana curanmor 

roda dua dengan memberikan kegiatan penyuluhan agar masyarakat 

sekitar bisa memahami KAMTIBMAS baik melalui penyuluhan langsung 

atau pun melalui media-media tertentu, sehingga masyarakat tau 

bagaimana cara untuk mencegah dan meminimalisir angka tindak pidana 

pencurian kendaraan bermoto roda dua. 

2. Kendala anggota Polsek Way Jepara dalam dalam menanggulangi tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat bagaimana prosedur untuk melapor kepada pihak 

kepolisian agar kasus curanmor roda dua bisa diungkap dan memberikan 

kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu wilayah yang sering terjadinya 

tindak pidana curanmor kebanyakan merupakan wilayah yang sepi 
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penduduk dan kurangnya penerangan jalan, sehingga pihak kepolisian 

harus bekerja sama kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan rutin 

penjagaan malam di pos siskamling di beberapa desa yang dinilai rawan 

tindak curanmor roda dua. 

3. Respon masyarakat tentang pemberian penyuluhan KAMTIBMAS dari 

pihak kepolisian Polsek Way Jepara, banyak dari masyarakat merespon 

baik dan positif karna merasa bahwa peran masyarakat sangat penting 

untuk menekan angka tindak pidana curanmor itu sendiri. Serta 

masyarakat juga merasa aman saat upaya-upaya dari kepolisian itu 

berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. 

4. Pengungkapan kasus dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan oleh 

aparat Kepolisian juga diharapkan agar bisa dilakukan dengan baik dan 

memberikan hasil, karena dengan terugkapnya kasus yang telah 

dilaporkan membuat masyarakat menjadi lebih aman dan percaya kepada 

pihak kepoliian dengan melakukan upaya-upaya dari pihak kepolisian 

seperti upaya Pre-emtif, Prefentif, dan Refrensif. 

B. Saran  

Saran untuk penelitian ini kepada masyarakat wilayah hukum Polsek Way 

Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah : 

1. Dalam melakukan penyuluhan baik langsung atau pun melalui media-

media tertentu diharapkan partisipasi dan pengawasaan dari masyarakat 

itu sendiri untuk menekan angka tindak pidana curanmor roda dua. 
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2. Manfaatkan penyuluhan yang telah dberikan dan juga masyarakat 

diharapkan berpartisipasi seperti membantu aparat kepolisian saat 

melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang sering terjadi tindak 

pidana curanmor roda dua. 

3. Diharapkan kepercayaan dan bantuan kepada pihak kepolisian agar kasus 

yang telah dilaporkan mendapatkan titik terang dan bahkan bisa diungkap 

bahkan di bekuk siapa pelakunya. 

4. Untuk warga sekitar dihimbau untuk lebih berhati-hati saat memarkirkan 

kendaraan dan saat berkendara di wilayah rawan tindak pidana curanmor. 

Dan segera  melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak 

pencurian kendaraan bermotor roda dua. 

 

 


