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  V. PENUTUP  

  

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian  diatas  yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan , maka pada bagian penutup ini ada beberapa kesimpulan sebagai hasil 

pembahasan tentang peranan kepolisian dan penanggulangan tindak pidana pelaporan 

palsu kehilangan sepeda motor dipolres lampung selatan sebagai berikut : 

 

1. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaporan Palsu Kehilangan 

Sepeda Motor di Polres Lampung Selatan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. peran normatif yg dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan 

upaya penal seperti penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana 

pelaporan palsu kehilangan sepeda motor sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yaitu memberikan hukuman pidana yang setimpal sebagai bentuk 

penjeraan terhadap pelaku tindak pidana pelaporan palsu kehilangan 

sepeda motor serta pelaku kejahatan kendaraan bermotor lainnya. Serta 
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adanya ancaman tindak pidana dalam perbuatan jahat yang akan menakut-

nakuti pelaku dan menimbulkan efek jera. 

 

b. Peranan sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan 

upaya non penal seperti penanggulangan pelaporan palsu kehilangan 

kendaraan bermotor dengan mengubah pola berpikir pelaku bahwa 

kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi dan bukanlah 

suatu objek yang dapat dijadikan objek tindak pidana yang dalam hal ini 

dapat menghasilkan uang. Hal ini didasarkan agar si pelaku tidak 

melakukan suatu tindak pidana dan menanggulangi tindak pidana yang 

sama. penanggulangan secara non penal dibagi menjadi 2 yaitu Pre-emtif 

dan preventif. 

1. Upaya pre-emptif adalah upaya dengan cara melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan instansi – instansi pemerintah, dan menciptakan hubungan 

yang harmonis antar instansi yang terkait. diharapkan hal ini dapat 

mempengaruhi faktor- faktor penyebab dan pendorong kasus tersebut. 

 

2. Upaya preventif adalah dengan pemeriksaan surat-surat atau razia, hal ini 

merupakan salah satu bentuk kegiatan kepolisian yang dilakukan dengan 

cara menghentikan, memeriksa dan menggeledah orang, barang, tempat 

dan kendaraan beserta kelengkapannya yang dimaksudkan agar menakuti 

nakuti masyarakat untuk tidak memiliki kendaraan tanpa identitas yang 

lengkap. 
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2. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana 

Pelaporan Palsu Kendaraan Bermotor 

a. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mentalitas Penegak Hukum 

yaitu kadangkala dalam kasus-kasus tertentu adanya keterlibatan oknum-

oknum anggota kepolisian itu sendiri. 

b. Banyaknya laporan yang tidak bisa langsung tertangani ini mungkin 

disebabkan karena jumlah personil yang kurang memadai serta human 

resources yang ada harus ditingkatkan kemampuannya. 

c. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yaitu masyarakat 

kurang menyadari bahwasannya kendaraan bermotor merupakan alat 

trasnportasi kendaraan bermotor bukanlah suatu alat untuk dijadikan suatu 

tindak pidana ataupun kejahatan. 

B. SARAN 

 

1. Pihak Kepolisian Lampung Selatan diharapkan lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam fungsi penyelidikan atau penyidikan untuk menangani 

kejahatan kendaraan bermotor baik pencurian, maupun tindak pidana 

pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di Polres Lampung Selatan. 

Mengadakan serta mengurangi perasaan ikatan emosional dalam menjalankan 

tugas antara teman, keluarga, baik antar sesama anggota kepolisian dan antar 

instansi lainnya serta menjunjung tinggi wewenang dan tanggung jawab 

jabatan walaupun hal ini dalam kenyataannya sangatlah sulit. 
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2. Pemerintah diharapkan memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih 

memadai dalam hal mendukung penyidikan seperti komputer yang layak, 

tenaga ahli identifikasi serta sarana lain yang dibutuhkan oleh penyidik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


