
A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,

untuk itu pembangunan memerlukan sarana pendukung melalui transportasi, komunikasi, dan

informasi, tetapi setiap pembangunan memiliki dampak negatif dari pembangunan antara lain

adalah pencurian, pembunuhan korupsi, dan kemacetan lalu lintas. Salah satu contoh yang

sedang membangun adalah Kota Bandar Lampung. Hasil pembangunan yang banyak dinikmati

oleh masyarakat adalah sarana transportasi karena sangat membantu masyarakat dalam aktivitas

sehari-hari. Semakin majunya sarana transportasi maka makin banyak jalan raya yang dibangun

dan semakin banyak pula kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda

empat, namun tidak semua masyarakat Kota Bandar Lampung mampu memiliki kendaraan

bermotor, hal ini disebabkan perbedaan tingkat kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat

berbeda.

Perbedaan tersebut merupakan awal dari kecemburuan sosial, jika hal ini didukung faktor-faktor

lain seperti sikap batin yang jahat, motif mencari nafkah yang mudah, maka faktor lingkungan

serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, sehingga terjadi pencurian kendaraan

bermotor merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sesuai

dengan arus perkembangan masyarakat atau peradaban manusia.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dirasakan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang

merugikan, baik kerugian material maupun non-material. Akibat kejahatan pencurian kendaraan

bermotor tersebut masyarakat merasa terganggu keamanan harta serta bendanya, dengan

demikian penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan



dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pemberantasan atau pemidanaan oleh terjadinya

pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila

Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak

hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka

sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya, maka dengan demikian

perlindungan hukum akan dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dengan

adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam menegakan hukum pidana, polisi sebagai unsur

utama yang paling awal berhadapan dengan kejahatan dan melaksanakan penanggulangan

kejahatan untuk mewujudkan situasi aman dan terkendali.

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan

hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan

hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian

apabila tampilah aspek penegak hukum sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh

manusia.

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk

memiliki dan dilaksanakan secara melawan hukum dimana hal ini merupakan tindak pidana yang

diancam dengan sanksi pidana maksimal lima tahun atau dua belas tahun penjara apabila

pencurian itu dilaksanakan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, seperti yang tertera

pada Pasal 362 dan 365 KUHP. Walaupun telah ada sanksi-sanksi yang diatur dalam pasal-pasal

tersebut tidak dapat mencegah naiknya angka pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kota

Bandar Lampung.



Roeslan Saleh (1997: 2) mengatakan bahwa suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras

sekali dirasakan, yang kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang beberapa

tahun lamanya. Ada kalanya kemerdekaan yang dirampas itu mempunyai arti sangat penting

terhadap sisa hidup orang yang dikenai.

Berdasarkan Operasi Ketupat 2009 yang dilakukan oleh Kepolisian di Bandar Lampung adanya

peningkatan kriminalitas, terutama pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan

kekerasan, serta pencurian sepeda motor. Jumlah angka kriminalitas selama berlangsungnya

Operasi Ketupat 2010 sampai dengan pukul 00.00 WIB mencapai 118 kasus, ini meningkat 11

kasus dari Operasi Ketupat pada tahun 2006 yang berjumlah 107 kasus tindakan criminal pada

kasus tersebut itu memang didominasi Curat, Curas, dan Curanmor.

Contoh kasus curanmor di Lampung, Surip (62) korban pencurian kendaraan bermotor,

menurutnya aksi pencurian diperkirakan berlangsung pada pukul 03.00 WIB. Pelaku tersebut

masuk ke dalam rumah dengan melalui daun jendela ruang tamu karena terdapat sisa bekas

congkelan yang masih terlihat, menurut korban sambil menunjuk daun pintu yang rusak dan

korban memberitahukan bahwa pencuri tersebut membawa kabur sepeda motornya dengan

melewati pintu belakang (Radar Lampung, 23 Mei 2010).

Azirin (29) korban pencurian sepeda motor, menurutnya pelaku mengaku tidak bisa pulang

karena kehabisan uang, dengan niatan yang baik Azirin mengajak menginap pelaku tersebut

dirumahnya. Ternyata sekitar pukul 01.00 WIB, pelaku terbangun hendak pergi dengan

membawa motor yang dimiliki Azirin. Sementara, Azirin yang terbangun terkejut saat

mengetahui tamunya tidak ada lagi, tak hanya itu ia juga mendapati motor miliknya ikut raib.

Azirin langsung melakukan pencarian, lalu seorang satpam di dekat kosannya mengaku melihat



seseorang mendorong motor menuju jalan raya. Korban lalu melakukan pengejaran, dan

akhirnya pemuda itu tertangkap sekitar 200 meter dari tempat kejadian (Radar Lampung, 8 Juni

2010).

Juanda (28) korban pencurian kendaraan bermotor dengan pelakunya adalah Usman (25) modus

dia melakukan pencurian tersebut terbilang baru, bermula ketika korban yang tinggal di rumah di

Jl. Umbul lapang, Lampung selatan ini meminta tolong kepada tersangka untuk membeli motor.

Kemudian, tersangka membeli motor di sebuah dealer. Namun saat itu korban hanya diberi satu

kunci kontak. Sementara dari dealer tersangka mendapatkan dua buah kunci. Siang itu ketika

korban sedang berbelanja di pasar, lalu tersangka membawa sepeda motor tersebut dengan

menggunakan kunci serep yang dipegangnya dan oleh tersangka motor tersebut bodi motornya

dipereteli untuk menghilangkan jejak tetapi tersangka akhirnya kedapatan oleh anggota polisi

setempat selagi ingin menjual kembali motor curian tersebut (Radar Lampung, 24 Mei 2010).

Sering terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor akhir-akhir ini membuat masyarakat

merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor apalagi saat melintasi jalan-jalan

yang sepi, apabila aparat kepolisian terlambat bahkan tidak bisa menangkap maupun

mengungkap kasus curanmor yang terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya kendala kasus yang

harus dihadapi oleh pihak kepolisian diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil di

Kesatuan Reserse yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang sedangkan kelompok-kelompok curanmor

semakin banyak. Keadaan yang demikian dapat menyebabkan masyarakat menjadi pesimis untuk

dapat menemukan kembali kendaraannya yang hilang dan masyarakat juga menjadi lebih senang

mencari sendiri kendaraannya tersebut dan yang lebih merisaukan adalah masyarakat menjadi



sering main hakim sendiri terhadap tersangka yang belum terbukti melakukan pencurian

kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan skripsi yang

berjudul: “Kebijakan Kepolisian Resor Kota Besar Bandar Lampung dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan Kepolisian Resor Kota Besar Bandar Lampung

dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Besar Bandar Lampung

dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Ruang Lingkup

Adanya permasalahan tersebut diperlukan data dan pembahasan dan analisa, maka dipandang

perlu untuk memberikan suatu pembatasan ruang lingkup tentang upaya penanggulangan

kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dengan didasarkan data tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor dari 2006 sampai dengan 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:



a. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan Kepolisian Resor Kota terhadap tindak pidana

pencuri kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam kebijakan Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Bandar

Lampung.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang

berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor.

b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pemilik kendaraan bermotor yang pernah kehilangan maupun masyarakat yang tidak

memiliki kendaraan bermotor dan penegak hukum dalam menangani kasus pencurian

kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi

dari hasil pemikiran (Soerjono Soekanto, 2007: 124-125).

Menurut Berda Nawawi Arief (2006: 78) Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan

dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy).

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “Kebijakan sosial

(social policy) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (social

efence policy). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik

kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan

hukum” (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum

pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan



sosial itu, berupa “social welfare”, dan “social defence”. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh

kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidan pencurian kendaraan bermotor

dilakukan dengan sarana “penal” yaitu upaya penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan

kepada sifat repressive (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan

sarana “non penal” adalah upaya menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/pengadilan)

sebelum kejahatan terjadi.

Wewenang Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan

sebagai berikut:

1. Bersifat Represif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang berupa penindakan yang

ditujukan untuk pengungkapan terhadap kasus kejahatan;

2. Bersifat Preventif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah

secara langsung kasus kejahatan;

3. Bersifat Pre-emotif adalah berupa serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal

atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.

(Atmasasmita, 1984: 24).

Menurut G. P. Hoefnagles (Barda Nawawi Arief 2006: 79), tentang usaha penanggulangan

tindak pidana atau dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” (Criminal Policy).   Selanjutnya G.

P. Hoefnagles menyatakan bahwa criminal policy meliputi :

1. Penerapan Hukum Pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media

masa (influencing views of society on crime and punishment).



Pada butir (2) dan (3) menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/

penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi dikelompokkan dalam sarana non

penal. Sedangkan pada butir (1) menitik beratkan pada sifat refresif

(penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi termasuk dalam sarana

penal.

Upaya penanggulangan tindak pidana hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan integral dari

upaya perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana diperlukan adanya

keterpaduan antara penanggulangan tindak pidana dengan sarana penal dan non penal, oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan

masyarakat untuk kesejahtaraan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan itulah yang

merupakan hakikat dari penegakan hukum (Satijpto Raharjo, 1987: 15).

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang, walaupun dalam

kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “Law

Enforcement” begitu popular. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum

sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas

mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undang atau keputusan pengadilan, bisa

terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,

1986: 5).



Menurut Joseph Goldstein (Muladi dan Bawda Nawawi, 1986: 12) Penegakan hukum dapat

dibagi ke dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yakni:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (Total Enforcement Concept) yang menurut

agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.

Penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang

lainnya.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (Full Enforcement Concept) yang menyadari

bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan

perlindungan individu;

3. Konsep penegakan aktual (Actual Enforcement Concept) muncul setelah diyakini adanya

diskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang berkaitan dengan sarana-

prasarana, kualitas perundang-undang dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut M. Friedman (Sudarto, 1986: 33), aparatur penegakan hukum terdapat 3 (tiga) elemen

penting yang mempengaruhi yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung

dan mekanisme kerja kelembagaannya;

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan

aparatnya

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang

mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun

hukum acaranya.



Upaya hukum penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu

secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat

diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan

terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri;

2. Faktor penegak hokum;

3. faktor sarana atau fasilitas;

4. faktor masyarakat;

5. faktor kebudayaan.

(Soerjono Soekanto, 1983: 8)

Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “Law Enforcement” menjadi

perbincangan yang sangat perlu untuk dikaji bahkan ada yang mengartikan penegakan hukum

sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian sempit ini jelas mengandung

kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi

malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Muladi (1984: 91) tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui

beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-

undang (kebijakan legislatif);

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh pihak hukum (kebijakan yudikatif);



3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwewenang

(kebijakan eksekutif).

Ketiga tahapan ini merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu

kebulatan sistem.

Menurut Jimly Asshidiqie “Penegakan hukum” adalah proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegak hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan

dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dengan mendasar diri pada norma aturan hukum yang berlaku, seperti

dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, dari segi

subjeknya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan

menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut subyeknya, yaitu dari segi

hukumnya, dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup maknya yang luas dan sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang

formal dan tertulis saja. Penerjemahan perkataan “Law Enforcement” ke dalam bahasa Indonesia



dalam menggunakan perkataan “Penegakan hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah

“Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.

Uraian di atas menjelaskan penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang dilakukan untuk

menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam

setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparatur

penegak hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis mengadakan pendekatan dengan teori

sosiologis yang mempelajari sebab akibat kejahatan dan penanggulangan kejahatan sebagai

gejala sosial. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor

memfokuskan perhatian pada hubungan timbal balik (interaksi) antara kajahatan pencurian

kendaraan bermotor dengan perkembangan kehidupan kemasyarakatan. Faktor ekonomi dan

faktor kelas sosial, sehingga pusat perhatiannya adalah sejauh mana pengaruh faktor-faktor

kebutuhan hidup manusia di dalam masyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.

(Abdul Syani, 1987 : 32).

2 Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, dan penjelasan

dari istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Atau dapat juga



diartikan sebagai pernyataan sifat-sifat, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman

untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

b. Penanggulangan adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh

pihak kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana, antara lain seperti tindakan represif,

preventif, permitif (Romli Atmasasmita, 1984: 24);

c. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak dengan disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya (P.A.F, Lamintang, 1996: 185);

d. Pencurian adalah pengambilan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Pasal 362);

e. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada

kendaraan itu (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan

agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang

skripsi ini. Sistematika penulisan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, kemudian menarik permasalahan-

permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga menuntut

tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum

tentang pokok bahasan mengenai tindak pidana pencurian, pengertian kejahatan, faktor-faktor

penyebab terjadinya pencurian, dan pengertian tentang kendaraan bermotor.

III.METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi, berupa langkah-langkah yang digunakan dalam

pendek masalah, sumber data dan jenis data, penetapan populasi dan sample, prosedur

pengolahan data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu pembatasan

tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Wilayah

Kota Madya Bandar Lampung, tentang modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dan

pembahasan tentang penegakan hukum berhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

yang ada di Kota Madya Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan

kemudian ditarik beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang

memerlukan.




