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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-

peraturan (perintah, dan  larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.1 Oleh karena itu, 

pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan 

oleh pemerintah / penguasa. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga 

hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.Hukum 

memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki 

kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut. Hukum 

mengatur segala kegiatan yang terjadi di masyarakat termasuk juga dalam 

kegiatan lalu lintas di jalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan 

Jalan. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan 

untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai 

pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan 

kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaiakan yang dikemudikan oleh 

                                                        
1 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1986, 

hal.38 
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pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan 

yang memenuhi persyaratan geometrik. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 

memiliki tujuan : 

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 

upaya memajukan kesejahteraan umum  sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung 

pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. 

3. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut 

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan Negara. 

Lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan diharapkan membawa kebaikan, kelancaran, keamanan, 

ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat terutama dibidang lalu lintas 

angkutan jalan. Sebagaimana diketahui lalu lintas mempunyai kedudukan 

yang vital dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan lalu lintas di satu 

pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat pemakai 

jalan untuk mengadakan kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaan, 
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kehidupan dan lain-lainnya. Namun demikian dipihak lain perkembangan lalu 

lintas modern ini membawa permasalahan yang semakin kompleks.   

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang 

umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. 

Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya penduduk kota yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. 

Lalu lintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan 

berbagai masalah lalu lintas contohnya kemacetan dan kecelakaan. 

Pertambahan jumlah kendaraan juga berpengaruh terhadap kelancaran berlalu 

lintas. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, 

maka akan semakin padat lalu lintas di jalan raya. Untuk itulah dilakukan 

pendataan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) agar tercipta ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan raya.  

Sejalan dengan tujuan dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menciptakan keamanan, 

ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, Provinsi Jawa Timur sudah 

mulai memperketat pendataan kendaraan bermotor khususnya yang berasal 

dari luar Jawa Timur. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Anak 

Agung Gede Raka Wija mengatakan pada Metro TV News tanggal 10 

Oktober 2010 bahwa "Mulai 1 Januari 2011 kami mengeluarkan kebijakan 

wajib lapor atas semua kendaraan asal luar Jatim. Hal ini merujuk pada Perda 
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no.9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah".2 Hal ini merupakan suatu tindakan 

tegas dari Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur untuk memperketat 

keberadaan kendaraan bermotor yang bernopol luar jatim mengingat bahwa 

banyak kendaraan luar Jawa Timur yang beroperasi di Jawa Timur dan sulit 

untuk dilakukan pendataan kendaraan bermotor tersebut. Untuk itu, Dinas 

Pendapatan Daerah Jawa Timur mewajibkan pemilik kendaraan bermotor 

untuk melakukan pelaporan ke Kepolisian RI jika kendaraannya dioperasikan 

lebih dari 90 hari di wilayah Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang diatur 

dalam pasal 71 ayat 1 huruf d dan ayat 3 Undang-undang nomor 22 tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : 

Ayat 1 : Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: 
 
(d) Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 
(tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi 
 
Ayat 3 : Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan. 
 

Selain itu, wajib lapor kendaraan bermotor ini sesuai dengan ketentuan 

dalam Perda Jatim no.9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Selain untuk 

menambah pendapatan daerah Jawa Timur, hal ini juga untuk menghindari 

dampak negatif dari pengoperasian kendaraan bermotor diantaranya 

menyebabkan kerusakan jalan, menambah kemacetan jalan dan menambah 

tingkat polusi lingkungan, serta kecelakaan lalu lintas. 

 

                                                        
2 Nusantara, Kendaraan Luar Jatim Dikenai Wajib Lapor, http://www.Metrotvews.com, diakses 
tanggal 12 Juni 2012 
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Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Jawa Timur, Dinas Perhubungan kota Malang juga menghadapi hal 

yang serupa yaitu bertambahnya kemacetan lalu lintas di beberapa titik di kota 

Malang seperti arah dari Jl. Raya Tlogomas, Jl. Soekarno Hatta dan MT 

Haryono. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal 

dengan julukan kota pelajar karena di kota Malang terdapat banyak Perguruan 

Tinggi, baik Perguruan Tinggi  Negeri maupun Swasta yang tersebar di kota 

Malang. Kota Malang sering di jadikan pilihan bagi mahasiswa yang berasal 

dari luar kota Malang bahkan yang berasal dari luar Jawa Timur memilih 

untuk menempuh pendidikan di Malang. Selain itu tidak sedikit juga yang 

datang ke kota Malang untuk berwisata, dan belanja serta bekerja. 

Kebanyakan dari mereka memilik membawa kendaraan bermotor sendiri yang 

dinilai lebih efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan jumlah pengoperasian 

kendaraan bermotor semakin bertambah di kota Malang yang dapat 

menyebabkan kemacetan. Berdasarkan berita yang bersumber dari Radar 

Malang pada tanggal 17 April 2012, Kadishub kota Malang HM Yusuf 

mengatakan bahwa salah satu penyebab kemacetan di kota Malang adalah 

semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di 

Malang.3  

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Malang juga tidak 

lepas dari peran mahasiswa yang menempuh pendidikannya di kota Malang 

yang memilih membawa kendaraan bermotor dan mengoperasikannya di 

                                                        
3 Radar Malang, Kurangi Kemacetan, Malang Raya Butuh Transportasi Masal, tanggal 17 April 2012, 
http://www.malangraya.web.id, di akses tanggal 2 Oktober 2012 
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Malang agar lebih mudah untuk berpergian karena jika menggunakan 

angkutan kota waktu yang di butuhkan lebih lama dan biaya juga lebih mahal 

akibatnya mereka lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor yang lebih 

cepat dan efisien. Hal ini mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor di kota 

Malang semakin bertambah yang berdampak kemacetan lalu lintas di 

beberapa ruas jalan di kota Malang. Menurut data dari Satlantas Polresta 

Malang jumlah kecelakaan dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan 

yaitu dari 531 kasus menjadi 617 kasus.4 Untuk itu diperlukan adanya 

pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor yang berasal dari luar 

provinsi jawa timur yang beroperasi di kota Malang dengan merujuk pada 

Pasal 4 ayat 2 dan 3 Perda Jatim no.9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu 

dengan cara pelaporan penggunaan kendaraan bermotor dilakukan untuk 

mempermudah pendataan kendaraan bermotor yang beroperasi di Jawa Timur 

khususnya kota Malang sehingga diharapkan nantinya pertambahan jumlah 

kendaraan bermotor sesuai dengan prasarana lalu lintas yang ada di Malang. 

Dengan demikian kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta polusi udara 

dapat di hindari. 

Oleh Sebab itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul “ Tinjauan Tentang Pasal 71 Ayat 

1 huruf d dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalang Terhadap Wajib Lapor Kendaraan Bermotor Di 

Luar Wilayah Registrasi Provinsi Jawa Timur Yang Digunakan Secara Terus 

                                                        
4 Satlantas Polresta Malang tangga 29 Januari 2013 
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Menerus Lebih Dari 3 Bulan Di Kota Malang (Studi di Wilayah Hukum 

Polresta Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Pasal 71 ayat 1 huruf d dan ayat 3 Undang-undang 

nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

wajib lapor kendaraan bermotor di luar  wilayah registrasi Provinsi Jawa 

Timur yang digunakan secara terus menerus lebih dari 3 bulan di kota 

Malang? 

2. Bagaimana tindakan hukum Polresta Malang terhadap kendaraan bermotor 

yang tidak melaksanakan wajib lapor kendaraan bermotor di luar wilayah 

registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan secara terus menerus lebih 

dari 3 bulan di kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Penerapan Pasal 71 ayat 1 huruf d dan ayat 3 Undang-

undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terhadap wajib lapor kendaraan bermotor di luar wilayah registrasi 

Provinsi Jawa Timur yang digunakan secara terus menerus lebih dari 3 

bulan di kota Malang. 

2. Untuk mengetahui tindakan hukum Polresta Malang terhadap kendaraan 

bermotor yang tidak melaksanakan wajib lapor kendaraan bermotor di luar 

wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan secara terus 

menerus lebih dari 3 bulan di kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-

kepentingan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh terhadap penegakan hukum lalu lintas khususnya 

yang berhubungan dengan wajib lapor kendaraan bermotor yang 

digunakan lebih dari 3 bulan di luar wilayah registrasi. 

b. Diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut mengenai bentuk penegakan hukum 

dibidang lalu lintas oleh kepolisian terhadap pelanggaran-pelanggaran 

lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini di laksanakan untuk memenuhi persyaratan  tugas 

akhir dalam mencapai gelar sarjana di bidang Hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta 

penambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penegakan hukum 

di bidang lalu lintas. 

c. Bagi aparat Negara atau praktisi Hukum 

Diharapkan dapat melaksanakan dan menerapkan adanya 

kewajiban pelaporan kendaraan bermotor yang digunakan lebih dari 3 
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bulan di luar wilayah registrasi kendaraan serta menindak lanjuti sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, dapat menambah wacana bagi 

kalangan aparat dan praktisi khususnya dalam kepatuhan para pemilik 

kendaraan bermotor dalam berlalu lintas, antara lain mengenai 

peraturan yang mengatur tentang lalu lintas. 

d. Bagi Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan serta menjadi sumber referensi dan bahan kajian yang 

khususnya berkaitan dengan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

e. Bagi Pemilik Kendaraan 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan 

kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor maupun masyarakat 

mengenai adanya wajib lapor kendaraan bermotor yang digunakan lebih 

dari 3 bulan di luar wilayah registrasi kendaraan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat negara atau 

penegak hukum bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk melakukan 

sosialisasi peraturan tentang wajib lapor kendaraan bermotor yang 

digunakan lebih dari 3 bulan di luar wilayah registrasi kendaraan. 

2. Diharapkan dapat berguna bagi pemilik kendaraan bermotor yang 

mengoperasikan kendaraan bermotor diluar wilayah registrasinya selama 
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lebih dari 3 bulan untuk meningkatkan kesadaran hukum melakukan wajib 

lapor kendaraan bermotor. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini diartikan sebagai prosedur rangkaian cara yang 

sistematis dalam menggali suatu kebenaran, sehingga nantinya dapat 

menghasilkan suatu rangkaian penelitian yang mendekati kebenaran yang 

optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian adalah : 

1.  Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji 

permasalahan adalah metode pendekatan Yuridis – Sosiologis yaitu 

melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Yuridis 

tentang pendekatan dari aspek hukum yaitu Undang-undang nomor 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan 

sosiologis merupakan pendekatan kenyataan penerapan hukum tentang 

wajib lapor kendaraan bermotor di luar wilayah registrasi Provinsi Jawa 

Timur yang di gunakan secara terus menerus lebih dari 3 bulan di kota 

Malang. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian akan dilakukan di lokasi penelitian yaitu di wilayah 

hukum kepolisian Resort Kota Malang dalam hal ini di beberapa tempat 

yaitu : 
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a. Di Kepolisian Resor Kota Malang yang beralamat di jalan Jaksa 

Agung Suprapto nomor 19 kota Malang. 

b. Sistem administrasi satu atap (Samsat) kota Malang yang beralamat di 

jalan S. Supriadi no. 80 kota Malang. 

c. Di beberapa jalan di kota Malang yang dijadikan sasaran penelitian 

diantaranya : Jalan Raya Tlogomas, Jalan MT Haryono, dan Jalan 

Soekarno Hatta. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

diperoleh dari : 

a. Data Primer 

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber 

utama/pertama.5 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang di teliti oleh peneliti 

pada bulan Oktober 2012 - Januari 2013 untuk meneliti penerapan 

Pasal 71 ayat 1 huruf d dan ayat 3 UULLAJ tentang wajib lapor 

kendaraan bermotor yang dioperasikan diluar wilayah registrasi 

kendaraan lebih dari 3 bulan pada bulan Februari 2012 - Oktober 2012. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian 

kepustakaan dan undang-undang, buku literatur maupun hasil 
                                                        
5 Fakultas hukum UMM,  Pedoman Penulisan Hukum, 2012. 
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penelitian/skripsi terdahulu sebagai acuan tambahan bagi penulis, 

antara lain: 

1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 

tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor 

4) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah 

c. Data Tersier 

Adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari Ensiklopedi dan kamus yang terkait dengan masalah 

yang dibahas oleh penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

1) Observasi : Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian 

terhadap objek yang menjadi sorotan penelitian yaitu di wilayah 

hukum Polresta Malang. 

2) Metode Penyebaran Questioner/Angket : Metode ini dilakukan 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan terhadap 

masyarakat terkait wajib lapor kendaraan bermotor yang dilakukan 
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oleh peneliti di beberapa jalan kota Malang yang menjadi objek 

penelitian yaitu di jalan Raya Tlogomas, Jalan MT Haryono dan 

Jalan Soekarno Hatta. 

3) Metode interview/wawancara 

a) Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya 

jawab langsung dengan pihak-pihak yang berwenang : 

(1) Pemilik kendaraan di luar wilayah registrasi Provinsi Jawa 

Timur yang mengoperasikan kendaraannya di kota Malang 

(2) Polisi : melakukan wawancara langsung dengan pihak 

kepolisian terkait wajib lapor kendaraan bermotor di luar 

wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan 

lebih dari 3 bulan di Kota Malang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yaitu Pasal 71 ayat 1 huruf D dan ayat 

3 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

 

b) Studi dokumen 

Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

observasi dan wawancara/interview, penulis juga menggunakan 

metode studi dokumen yaitu berupa pengumpulan data-data 

yang dimiliki oleh para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan 

proses penelitian ini. 
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b. Studi Kepustakaan 

Sebagai alat memperluas penulis sehubungan dengan masalah 

yang diteliti. Peninjauan kepustakaan bertujuan untuk memberikan 

petunjuk mendapatkan pengetahuan yang penulis miliki dalam 

melakukan penelitian, membantu penulis menemukan ide-ide baru 

dalam merumuskan permasalahan, memberikan bantuan untuk 

menguji hasil penelitian. 

c. Populasi dan Sampel 

1) Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemilik kendaraan 

bermotor di luar wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang 

digunakan lebih dari 3 bulan di Kota Malang yang terdiri dari 

laki-laki dan perempuan dengan jumlah 30 orang. 

2) Sample dalam penelitian ini diambil secara acak atau random 10 

orang dari daftar nama 30 orang pemilik kendaraan bermotor di 

luar wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan lebih 

dari 3 bulan di Kota Malang. 

3) Responden adalah subjek yang diwawancarai dan merupakan 

bagian dari sample yaitu 10 orang pemilik kendaraan bermotor di 

luar wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan lebih 

dari 3 bulan di Kota Malang yang telah dipilih secara acak. 

5. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data hasil penelitian penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisa data yang diperoleh dan 
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disusun secara sistematis dengan cara menggambarkan data kualitatif dan 

kuantitatif tentang wajib lapor kendaraan bermotor di luar  wilayah 

registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan secara terus menerus lebih 

dari 3 bulan di kota Malang  

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan tugas ini, 

maka sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, dang 

masing-masing terdiri atas sub-sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan pendekatan secara teoritis mengenai 

kerangka dasar dan permasalahan yang diangkat, serta fakta dan dasar hukum. 

Penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu wajib 

lapor kendaraan bermotor di luar  wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang 

digunakan secara terus menerus lebih dari 3 bulan di kota Malang yang telah 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti Tinjauan umum 

tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Wajib Lapor, Kendaraan Bermotor, 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Penggunaan Terus Menerus 
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Kendaraan Bermotor, Fungsi, Tugas, dan Wewenang kepolisian, serta Peran 

Polisi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. 

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan analisa-analisa yang berkaitan dengan 

permasalahan yang berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis 

memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan permasalahan disertai 

dengan analisa deskriptif analitis terhadap penerapan wajib Lapor kendaraan 

bermotor di luar  wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang digunakan 

secara terus menerus lebih dari 3 bulan di kota Malang dan tindakan hukum 

Polresta Malang terhadap kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan wajib 

lapor kendaraan bermotor di luar wilayah registrasi Provinsi Jawa Timur yang 

digunakan secara terus menerus lebih dari 3 bulan di kota Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan dari hasil penelitian di 

atas. 

 


