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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berpijak pada fungsi kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dengan fungsi tersebut menempatkan 

polisi sebagai aparatur negara dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

selalu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. 

Prof. Dr. Walter C. Reckless menyatakan bahwa1 : 

“Baik buruknya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) 
suatu negara paling tidak dipengaruhi lima hal, yaitu: bagaimana sistem dan 
organisasi kepolisiannya, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana peradilannya, 
bagaimana sistem birokrasi dalam membina Kamtibmas dan penegakan hukumnya, 
serta bagaimana partisipasi masyarakat”. 

 
Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga yang sangat diharapkan 

oleh masyarakat secara luas untuk berperan di setiap lini kehidupan, yang mana peran 

tersebut didasari dengan aturan (norma-norma) untuk dapat dijadikan sebuah pijakan 

dari suri tauladan dalam pembangunan mentalitas bangsa dan tetap menjunjung tinggi 

nilai-nilai hak asasi manusia. 

                                                
       1 Anton Tabah, 1993, Patroli Polisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 1. 
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Seorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya 

secara penuh, bahwa ia (profesi hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang 

ada. Pengemban profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan mereka harus 

mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab 

tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung 

berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, 

dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan 

masyarakat.2 

Kemajuan yang pesat diberbagai sektor kehidupan dewasa ini telah dirasakan 

manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian keadaan yang 

demikian biasanya tidak terlepas dari dampak-dampak negatif yang menyertainya. 

Sebagaimana diketahui lalu lintas mempunyai kedudukan yang vital dalam 

kehidupan masyarakat. Perkembangan lalu lintas di satu pihak akan memberikan 

kemudahan-mudahan bagi masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan 

sehari-hari dalam rangka pekerjaan, kehidupan dan lain-lainnya. Namun demikian 

dipihak lain perkembangan lalu lintas modern ini membawa permasalahan yang 

semakin lama 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 jumlah penduduk kota yang mengakibatkan 

semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang 
                                                
       2 Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1. 
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beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan 

dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, 

contohnya kemacetan dan kecelakaan.  

Departemen Perhubungan mencatat pada tahun 2009 terdapat lebih dari 62 

ribu orang korban kecelakaan. Dari angka tersebut 19 ribu orang diantaranya 

meninggal dunia, 23 ribu menderita luka berat dan lebih dari 60 ribu orang lainnya 

luka ringan.3 

Data kepolisian menunjukkan, terdapat rata-rata 29 orang meninggal dunia 

setiap hari akibat kecelakaan di jalan raya. Sedangkan kecelakaan itu sendiri, per 

tahunnya rata-rata mencapai 14.604 kejadian dengan jumlah korban 10.696 

meninggal dunia.4 

Secara umum, korban kecelekaan lalu lintas jalan masih cukup tinggi di 

Indonesia. Sepanjang tahun 1992 hingga 2010, tak kurang dari 300 ribu jiwa 

melayang akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Belum lagi korban luka berat dan luka 

ringan yang tak kurang dari setengah juta orang.5 

Mengenai pengertian lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 

1 yang berbunyi : 

                                                
       3  RRI, 2011, “Jusuf Kalla Kampanye Pentingnya Keselamatan Di Jalan Raya” ,http://www.rri.co 
.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2107, 19 April 2011  
       4 “Cedera Pada Pengendara Motor dan Cedera Pada Pejalan Kaki”, http://widyazepam. 
blogspot.com/2008/04/cedera-pada-pengendara-motor-cedera.html, 19 April 2011 
       5 “Sepeda Motor Pembunuh di Jalanan”, http://arsipberita.com/show/sepeda-motor-pembunuh-di-
jalanan-135527.html, 19 April 2011 
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“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 
Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna 
Jalan, serta pengelolaannya”. 

 
 Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh pelaratan teknik 

yang dapat bergerak di jalan dan terdiri berbagai jenis, dimana setiap kendaraan 

bermotor mempunyai tenaga mesin yang berbeda, yaitu jenis6 : 

a. Sepeda motor; 

b. Mobil penumpang; 

c. Mobil bus; 

d. Mobil barang; dan 

e. Kendaraan khusus. 

Kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan dunia 

otomotif. Hal ini bisa kita lihat menjamurnya kendaraan bermotor yang dimodifikasi 

dalam berbagai konsep modifikasi sesuai dengan keinginan si pengguna kendaraan 

bermotor. Modifikasi ini tidak hanya dilakukan pada kendaraan beroda dua saja, 

tetapi juga bisa dilakukan pada kendaraan beroda 4. Modifikasi itu sendiri adalah 

perubahan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan keinginan orang yang ingin 

melakukan suatu perubahan. Sedangkan otomotif adalah ilmu yang mempelajari 

tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil dan 

sepeda motor.7 

                                                
       6 Undang-undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47 ayat (2). 
       7 Gigihw34, 2010, “Pengertian Otomotif”,http://gigihw34.student.umm.ac.id/2010/08/24/penger 
tian-otomotif/, 31 Januari 2011 
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Ilmu otomotif mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan 

diciptakannya mesin mobil. Dalam perkembangannya, mobil semakin menjadi alat 

transportasi yang kompleks yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam 

puluhan sistem dan subsistem. Dunia otomotif kini bukan lagi sekedar hobi, apalagi 

alat transportasi. Tahun-tahun sekarang entah karena alasan latah atau cuma sekadar 

meramaikan, banyak klub-klub motor menjamur diberbagai daerah. Bahkan hampir 

setiap daerah mempunyai sebuah perkumpulan motor. Mulai dari klub motor yang 

dibawah bendera pabrikan hingga yang berdasarkan hobi atau sekedar perkumpulan. 

Anggotanya mulai dari komunitas bentukan pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat 

penggila otomotif. 

Kota Malang terhitung cukup banyak klub motor ada lebih dari 10 

perkumpulan klub motor. Baik dari klub yang indipenden atau klub yang berada 

dalam asuhan pusat klub yang ada di suatu daerah. Klub motor yang ada di Malang 

diantaranya adalah GATS, YVCI Chapter Malang, MOC, MAVEG, MU, KOSTER, 

TC 125, MPCM, MALVES, Biker of Bajaj Malang, NIC’S, YMCI, MFCM dan 

masih banyak yang lainnya. 

 Yang sering jadi permasalahan dalam klub motor ini adalah ada beberapa klub 

motor ketika penggunaan jalan raya yang notabenenya jalan umum yang dipakai oleh 

semua golongan masyarakat. Entah mereka (klub motor) mengerti aturan yang 

berlaku (UURI No. 22 Tahun 2009) dengan sengaja melanggar dengan alasan yang 

tidak diketahui atau memang tidak mengetahui aturan yang ada di dalam UURI No. 

22 Tahun 2009. Kebanyakan dari klub motor tidak mengindahkan keselamatan bagi 
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dirinya sendiri dan cenderung tidak peduli dengan keselamatan orang lain, ini 

tercermin dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh klub motor. Pada saat 

touring, biasanya kebanyakan klub motor tidak mengindahkan peraturan lalu lintas 

dan dengan seenaknya saja meminta jalan agar rombongannya diberi jalan dengan 

lancar seperti pejabat (dengan perlakuan yang tidak wajar) bahkan bisa sampai 

menerobos lampu merah apabila rombongannya yang dibelakang tidak sempat 

mngikuti lampu hijau pada motor yang di depannya 

Kendaraan merekapun kebanyakan dilengkapi dengan lampu strobe dan sirine 

yang biasanya dipergunakan oleh PATWAL Polantas serta dilengkapi dengan stick 

lamp yang biasanya hanya boleh digunakan oleh pihak yang berwenang. 

 Dalam usaha memperoleh jalan untuk rombongannya, mereka biasanya 

menggunakan kaki, tangan, dan stick lamp. Masyarakat pengguna jalan lain biasanya 

tidak menerima perlakuan mereka yang berlebihan dan bisa membuat suatu 

kecelakaan. Parahnya lagi biasanya klub motor tersebut sering bersitegang dengan 

pengguna mobil, apabila mobil tersebut lambat memberi jalan atau tidak memberi 

mereka jalan, maka anggota klub motor yang bertugas untuk membuka jalan (front 

rider/seperti PATWAL Polantas) akan melakukan tindakan yang tidak wajar seperti 

memukul mobil, mematahkan dan atau memecahkan kaca spion mobil dengan 

menggunakan tangan atau hand guard. 

Di Indonesia (2006) data statistik Polri mencatat angka sebesar 84% 

sedangkan data Departemen Perhubungan sebesar 86,8% setiap kecelakaan 

disebabkan oleh faktor pengemudi, mulai dari berkendara tanpa perlengkapan yang 
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memadai, pelanggaran rambu-rambu dan pengatur lalu lintas, teknik dan kemampuan 

berkendara yang tidak benar hingga berkendara dalam kontrol yang buruk seperti 

mengantuk, mabuk alkohol atau narkoba. Pendapat yang relevan juga diungkapkan 

oleh Aryanto (2009) 91% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh human error, 5% 

disebabkan faktor kendaraan, 3% faktor jalan dan 1% oleh faktor lingkungan. Faktor 

human error menjadi penyumbang terbesar karena masyarakat tidak mematuhi 

peraturan lalu lintas atau berperilaku yang tidak terpuji selama berada di jalan raya.8 

 Selama 2009 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 57.726 kasus sedangkan 

pada 2010 mencapai 61.606 kasus. Hal itu menunjukkan peningkatan sebesar 6,72 

persen.9 

Sedangkan untuk wilayah Polresta Malang sendiri, jumlah angka pelanggaran 

yang terdata pada tahun 2009 adalah sebagai berikut10 : 

BULAN 

JENIS PELANGGARAN 

JUMLAH 
MUATAN 

KECEP-

ATAN 

MARKA/

RAMBU 

SURAT-

SURAT 

KELE

NGKA

PAN 

LAIN-

LAIN 

JANUARI - - 758 677 504 - 1.930 

FEBRUARI - - 465 318 243 - 1.026 

MARET - - 625 392 258 - 1.285 

APRIL - - 742 316 283 - 1.341 

MEI - - 946 902 684 - 2.732 

                                                
       8 Yunistika Dwi Insanti, 2010, “Hubungan Antara Konformitas Dengan Kedisiplinan Berlalu 
Lintas Pada Anggota Klub Motor”, Skripsi Fakultas Psikologi UMS, Surakarta, hal. 3. 
       9 http://nasional.inilah.com/read/detail/1099502/kecelakaan-lalu-lintas-di-2010-naik-672-persen, 
19 April 2011 
       10 Arif Nur Rachman, 2010, “Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di 
Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Skripsi 
Fakultas Hukum UMM, Malang, hal. 73 
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JUNI - - 864 602 718 - 2.184 

JULI  - - 1.145 802 850 - 2.797 

AGUSTUS - - 266 186 159 - 611 

SEPTEMBER - - 398 219 192 - 809 

OCTOBER - - 824 979 495 - 1.698 

NOVEMBER - - 1.204 692 627 - 2.523 

DESEMBER - - - - - - - 

JUMLAH - - 8.237 5.685 5.223 - 19.145 

Sumber data sekunder diolah tanggal 8 Maret 2010 

Disinilah diperlukan peran kepolisian dalam bertindak tegas dan bertanggung 

jawab atas kelancaran lalu lintas yang ada di jalan raya. Penegak hukum di jalan raya 

mewakili negara dan masyarakat. Di jalan raya Polisi berperan sendiri tanpa bantuan 

pihak lain. Polisi harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang kuat dan 

sebanyak mungkin menghindarkan diri dari keadaan emosional. Untuk melaksanakan 

fungsinya, penegak hukum tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, 

pemerintah dan masyarakat. Penegak hukum harus sadar bahwa dalam lalu lintas dia 

merupakan pendidik11. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui dan 

mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana peran kepolisian dalam penegakan 

hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh klub 

motor. Oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis mengambil judul : “PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN 

OLEH KLUB MOTOR (STUDI POLRESTA MALANG)” 

                                                
       11 Soerjono Soekanto, 1990,  “Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)”, 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 8. 
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B. Rumusan masalah : 

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh klub motor 

di wilayah Polresta Malang? 

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang 

terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh klub motor di wilayah 

Polresta Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka 

penulis di dalam penelitian hukum ini mempunyai maksud dan tujuan : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

klub motor di wilayah Polresta Malang. 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang 

terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh klub motor di wilayah 

Polresta Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-

kepentingan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh terhadap penegakan hukum lalu lintas yang khususnya 

berhubungan dengan klub motor. 

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 masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta penambahan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai penegakan hukum di bidang lalu 

lintas. 

b. Bagi aparat Negara atau praktisi hukum 

Bagi aparat Negara dapat mengetahui bagaimana klub motor dalam 

berkendara di jalan umum dan menindak lanjuti sesuai dengan prosedur 

yang berlaku, serta dapat menambah wacana bagi kalangan aparat dan 

praktisi khususnya dalam kepatuhan para klub motor dalam berlalu lintas, 

antara lain mengenai peraturan yang mengatur lalu lintas. 

c. 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. 

 



11 
 

d. Bagi klub motor 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan kepada 

seluruh klub motor maupun masyarakat mengenai berkendaraan yang baik 

sesuai dengan undang-undang lalu lintas. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis (statute approach)  yang ditemukan 

melalui penelitian hukum, yaitu untuk mengetahui mengenai konsistensi dan 

kesuaian antara undang-undang dengan pelaksanaan hukumnya. Penulisan 

hukum yang sistematis yang terkontrol berdasarkan suatu kerangka pemikiran 

yang logis serta kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran 

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sosiologis dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.12 

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilakukan penggalian informasi 

secara mendalam terkait dengan penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui 

wawancara kepada pihak terkait yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Malang serta 

klub motor yang berada di Kota Malang. Sehingga diketahui bentuk pelanggaran 

yang terjadi serta pertimbangan dalam penegakan hukum lalu lintas oleh 

Kepolisian Polresta Malang. 
                                                
       12 Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Surabaya: Airlangga, hlm. 93 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian hukum yang dijadikan tempat untuk penelitian hukum 

adalah Polresta Malang dan Klub Motor yang ada di wilayah hukum Polresta 

Malang, alasan pemilihan lokasi tersebut karena di Malang banyak bermunculan 

klub-klub motor serta penulis mengenal sebagian anggota klub motor yang ada di 

Kota Malang, menurut pengamatan ada terjadi kecenderungan melanggar 

peraturan lalu lintas. 

3. Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan mencapai kebenaran ilmiah dalam 

penulisan hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber, 

yang mana sumber informasi diperoleh dari pejabat di lingkungan Polresta 

Malang dan anggota Klub Motor di Malang. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan yang mengatur segala hal 

yang berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  serta pengumpulan data, 

tulisan-tulisan para sarjana dan ahli hukum, buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan ini serta hasil penelitian terdahulu. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab 

secara langsung terhadap aparat kepolisian khususnya bagian direktorat lalu 

lintas serta anggota klub motor, dengan jalan mengajukan daftar 

pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban tertulis untuk memperoleh data yang 

akurat mengenai bentuk pelanggaran serta penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lalu lintas. Adapun yang menjadi responden dalam wawancara ini 

adalah : 

1) Anggota klub motor. 

No. Nama Nama Klub motor 
1. Wawan Yamaha Vixion Club Indonesia Malang Chapter Malang  
2. Dani Mio Fans Club Malang 
3. Ganda Neo Gabungan Tiger Sporty  
4. Fion Thunder Community Indonesia 125 
5. Robbi Ninja 250 Community  
6. Yuli  MALVES 
7. Jhoni Federasi Otomotif Malang  

 
2) SATLANTAS Polresta Malang 

No. Nama Jabatan 
1. IPDA Edi Purwanto Kaur BIN Ops 
2. IPDA Sugeng Kanit Patroli 
3. AIPTU Suhendro Anggota Laka dan Tilang  
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b. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pencatatan langsung terhadap dokumentasi data-data dan berkas-berkas yang 

ada pada lokasi penulisan hukum yang erat sekali dengan hubungannya di 

atas, antara lain struktur organisasi klub motor, jumlah klub motor serta 

anggota klub motor itu sendiri dan dokumen lain yang dinilai perlu. 

c. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, dimana dengan 

teknik observasi ini akan dapat mengetahui apa saja bentuk pelanggaran serta 

apa saja yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan di bidang 

lalu lintas oleh aparat Kepolisian Polresta Malang dan hal-hal lain yang 

dipandang dan dianggap perlu.  

5. Analisa Data 

Agar data yang dikumpulkan tersebut relevan isinya dengan permasalahan di 

atas, maksudnya data yang diperoleh digunakan untuk memecahkan 

permasalahan digunakan metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan atau 

memaparkan data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan dan penulisan 

hukum kepustakaan berdasarkan permasalahan, sehingga berdasarkan data 

tersebut penulis dapat mengetahui bentuk pelanggaran serta dasar Kepolisian 

Polresta Malang dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, penulis 

menyajikan materi yang dibahas secara menyuluruh dan sistematis. Adapun 

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka terdapat beberapa pustaka yang membahas tentang 

masalah pelanggaran lalu lintas, klub motor, polisi, lalu lintas serta 

pustaka lain yang relevan. 

BAB III  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi pembahasan yang diperoleh dari hasil penulisan 

hukum di lokasi yang meliputi deskripsi keberadaan klub motor di 

Kota Malang, struktur dan jumlah anggota klub motor serta bentuk 

pelanggaran klub motor yang berkaitan dengan lalu lintas, kemudian 

mendeskripsikan bentuk pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian 

Polresta Malang dalam menegakkan hukum di bidang lalu lintas. 
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BAB IV  Penutup 

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa penulisan 

hukum, serta saran-saran yang bersifat membangun untuk kepentingan 

lalu lintas secara umum, bagi klub motor, bagian Lalu Lintas dan Laka 

Polresta Malang, Masyarakat pengguna lalu lintas, serta penulis. 


