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Abstract 

This experiment aims to determine how criminology overviewon Motorcycle theft acts 

in Medan (Overview Case in Medan Police). With a background after the release of Actson 

Indonesian police procedure on the efforts of the police in protecting, nurturing and serving 

the community. The method used in this thesis is juridicial normative and empirical 

jurisdiction. In this study, the first and the second issues number used normative juridical 

approach. Empirical juridicial approach is to look at the role of the Police in reporting and 

investigating motorcycle theft actors int the Police Area of Medan. Based on an analysis of 

the available data, the author concludes that the factors affecting the theft of a motorcycle 

are factors of individual, economic, education, environment, technology and and culture. The 

efforts made by law enforcement officials are the preventive and repressive. Preventive 

measures are carried out by the police are doing counseling and approach. Repressive 

prosecution for perpetrators of the theft of a motorcycle is  through a criminal justice process 

and coaching in penitentiary or in prison. 
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ABSTRAK 

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Krimonologis Terhadap 

Pencurian Sepeda Motor di Kota Medan (Tinjaun Kasus Di Polresta Medan). Dengan latar 

belakang di undangkannya Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tata cara 

bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyrakat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridids normatif dan yuridis 

empiris. Pada penelitian ini khusus permasalahan nomor satu dan permasalahan nomor dua 

digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridi Empiris adalah untuk melihat 

Peran Kepolisian Dalam Pelaporan dan Penyidikan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah 

Polresta Medan. Berdasarkan analisis terhadap data yang diambil maka penulis 

menyimpulkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian sepeda motor yakni faktor 

individu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor teknologi dan budaya. 

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan refresif. Upaya 

preventif dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan pendekatan. 

Upaya refresif penindakan bagi pelaku kejahatan pencurian sepeda motor melalui suatu 

proses peradilan pidana dan melakuka pembinaan di lembaga permasyarakatan. 

 

Kata Kunci: kriminologis, pencurian dan sepeda motor 

 



 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia  merupakan Negara hukum yang tertuang dalam (UUD) 

1945. Maka setiap tindakan harus berdasarkan Pancasila dan (UUD) 1945 sebagai dasar 

hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Pencurian merupakan 

tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu 

diperlukan sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin 

kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan 

yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin 

meningkat ditengah objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat 

berdanpak pada beberpa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku 

tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun 

masyarakat yang taat hukum. 

 Salah satu bentuk kejahatan akhir-akhir ini yang sering terjadi dan sangat 

mengganggu keamanaan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan  adalah pencurian sepeda 

motor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-2 bab XXII mulai dari 

Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP, bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 

KUHP, adalah pencurian sepeda motor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta 

benda yang banyak menimbulkan kerugian. 

 

B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Polresta Medan? 



2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya 

kejahatan pencurian sepeda motor di Wilayah Polresta Medan? 

C. Metode Penelitian 

 Terkait dengan klasifikasi di atas Penelitian dilakukan dengan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. 

 

D.Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

A. Pengertian Kriminologi 

Defenisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing 

defenisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. 

Beberapa sarjana terkemuka memberi defenisi kriminologi sebagai berikut: 

1. Sutherland : The body of knowledge regarding crime as a social 

phenomena(kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

berkitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial).  

2. Mulyono : kriminolgi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mepelajari kejahatan 

sebagai masalah manusia. 

3. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan jahat 

dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku 

jahat dan perbuatan tercela itu.  

4. Bonger : kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 

gejala kejahatan seluas-luasnya.1 

.  

B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan 

1. Kejahatan   

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu dekat dimana masyarakat itu ada.  

2. Jenis Kejahatan  

  Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan 

menurut pandangan Bonger sebagai berikut: 

a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyeludupan. 

b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, pasal 28 KUHP. 

                                                           
1Topo Santoso, Kriminologi, PT.Rajagrafindo, Jakarta 2001, hal.09. 



c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis 

Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. 

d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya 

dendam.2 

C. Pengertian Pencurian Sepeda Motor Menurut Hukum Pidana 

1. Pengertian pencurian 

  Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan 

dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah Barang siapa mengambil 

sesuatu benda atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).3 

3. Pengertian Sepeda Motor 

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah 

dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-

rumah 

 

II. TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRESTA 

MEDAN 

 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polresta 

Medan 

 

1. Teori-Teori Mengenai Kejahatan 

a. Teori Teologis 

b. Teori Kemauan Bebas (free will) 

c. Teori penyakit jiwa 

d. Teori Fa’al Tubuh (Fisilogis) 

                                                           
2A.S Alam, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, 1985, hal.5 
3Wirjono LProdjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Auditama, Jakarta, 2008,hal.10. 



e. Teori Yang Menitikberatkan Faktor Sosial 

 

f. Teori Mazhab Bio-Sosiologis 

g. Teori Susunan Ketatanegaraan 

 

h. Teori Mazhab Spritualis dengan Teori Non-Religiusitas (Tidak Beragamanya 

Individu) 

.Untuk daerah kota Medan selain dengan cara-cara tersebut di atas kini muncul modus 

operandi baru yang banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, 

yakni : 

1. Pelaku terlebih dahulu melihat kondisi kenderaan yang akan dijadikan sasaran dan 

apabila cocok langsung mereka menyetop / memberhentikan pengendara sepeda 

motor dan untuk mendukung atau memudahkan hal tersebut sipelaku terkadang 

menyamar sebagai anggota TNI (TNI Gadungan) ataupun sebagai Anggota POLRI 

(Polisi Gadungan).  

2. Pelaku terlebih dahulu melihat jenis kenderaan yang ada di parkiran, kemudian pelaku 

membawa jenis kendaraan yang sama dengan calon sasaran dan memarkirkannya 

disamping kendaraan yang akan dicuri tersebut. Dan pelaku pura-pura untuk beberapa 

saat meninggalkan lokasi tersebut. Setelah beberapa menit pelaku kembali dan 

langsung membawa sasarannya. Untuk kendaraan pelaku yang ditinggalkan kemudian 

akan diambil oleh teman pelaku. 

2. Peranan Kepolisian Polresta Medan Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kota  

Medan. 

Tugas pokok satuan kendaraan bermotor adalah: 

1. Kepala Unit Satuan Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksanaan di Polresta 

Medan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian fungsi 

Reserse bidang pencurian sepeda motor.  



2. Kepala Unit Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Pamen berpangkat Ajun 

Komisaris Polisi yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 

fungsi Reserse pada tingkat bawah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 

beberapa personil di bawahnya. 

3. Kepala Unit Satuan Kendaraan Bermotor bertugas tanggung jawab melakukan 

kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap gangguan kriminalitas seperti 

pencurian, perampasan, pemalsuan dokumen serta bentuk kejahatan lainya 

terhadap obyek kendaraan bermotor yang karena sifat, kwalitas, intensitas dan 

dampaknya perlu diselesaikan di tingkat kepolisian Polresta Medan. 

4. Melaksanakan Tugas Operasi khusus dan Operasi rutin Kepolisian yang 

diperintahkan kepadanya. 

3. Upaya Penerapan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Tindak Pidana 

Pencurian Sepeda Motor di kota Medan 

.Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim Pengadilan Negeri Medan harus 

memberikan pertimbangan yang menjadi unsur pemberat dan peringan, yaitu : 

1) Sikap sopan santun terdakwa selama proses persidangan 

2) Kerjasama terdakwa dalam mengungkap kejadian yang sebenarnya 

3) Cara tindak pidana dilakukan 

4) Sikap batin terdakwa 

5) Residivis 

6) Motivasi dilakukannya kejahatan 

7) Pendidikan terdakwa 

8) Kerugian korban akibat kejahatan tersebut. 

9) Perdamaian 

B. Data  Statistik Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polresta Medan 



Data yang penulis peroleh dari Polresta Medan sesuai dengan hasil yang penulis 

lakukan, menunjukan bahwa frekwensi terjadinya kasus pencurian Sepeda Motor selama 

kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 1. Data Statistik Jumlah  Kasus Pencurian 

Sepeda Motor di Wilayah Polresta Medan dari tahun 2011-2015. 

 

N

o 

Tahu

n 

Jumlah 

Pencuri

an 

Sepeda 

Motor 

Presen

tase 

1 2011 690 23,73

% 

2 2012 665 22,86

% 

3 2013 582 20,01

% 

4 2014 491 16,88

% 

5 2015 480 16,50

% 

Jumlah 2.908 100% 

Sumber Data: Polresta Medan 

 



Tabel 2. Jumlah Laporan dan Yang Selesai Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah 

Polresta Medan dari Tahun 2011-2015. 

N

o 

Tah

un 

Jumlah Present

ase 

Lap

or 

Sel

esa

i 

La

por 

S

el

es

ai 

1 2011 690 301 23,

73

% 

1

9,

9

6

% 

2 2012 665 305 22,

86

% 

2

0,

2

2

% 

3 2013 582 297 20,

01

% 

1

9,

6

9

% 

4 2014 491 302 16,

88

2

0,



% 0

3

% 

5 2015 480 303 16,

50

% 

2

0,

0

9

% 

Jumlah  2.90

8 

1.5

08 

100

% 

1

0

0

% 

Sumber Data: Polresta Medan 

 

Grafik Laporan dan Yang Selesai Kasus  Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polresta 

Medan  dari Tahun 2011-2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM 

MENANGGULANGI TERJADINYA KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR 

DI WILAYAH POLRESTA MEDAN 



A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polresta Medan 

Dari hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa faktor-faktor dari  pencurian 

sepeda motor adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Interen 

a. Faktor Individu. 

b. Faktor Ekonomi.  

2. Faktor  Ekstern 

a. Faktor Lingkungan 

b. Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya.  

B. Upaya Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polresta Medan 

POLRI serta besra kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi 

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menetukan titik pusat kegiatan serta arah 

operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta 

perumusan hasil penyelidikan untuk dikordinasikan dalam rangka peningkatan. 

2) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan penangkapan jaringan, 

operasi di daerah rawan dalam rangka pehadangana atau menangkap tangan para 

pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian 

perkara, penyeledikan lanjut sebagai pengembangan dari hasil penindakan, 

pengajaran para tersangaka diluar daerah. 

3) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau 

penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta  melalui media 

cetak dan media elektronik, analisa dan evakuasi keseluruhan pelaksanaan opersi , 

serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.4 

C. Wawancara Tentang Upaya Penanggulanagan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah 

Polresta Medan 

Adapun 2 (dua) upaya tersebut, yaitu upaya Preventif dan Refresif. 

                                                           
4Soerjono Soekanto, Penaggulanagan Pencurian Kendaraan Bermotor, 1987,hal.42. 



a. Upaya Preventif 

 

b. Upaya Represif 

a. Kurangnya Teknologi dan Teknisi  

1. Hambatan Eksternal (dari luar) 

2. Solusi Dalam Penaggulangan Pencurian Sepeda Motor  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Inspektur Polisi II (dua) Elysa Simaremare, 

S.H. Sebagai  Kasutnit I (satu) Unit Ranmor, pada tanggal 08 Maret 2016, menurut beliau 

solusi yang paling tepat dalam penanggulangan pencurian sepeda moror aadalah sebagai 

berikut: 

Jangan lupa kunci stang kendaraan anda, beberapa kasus pencurian biasanya terjadi karena 

pemilik sedang terburu-buru lupa mengunci stang yang sering terjadi pada sepeda motor 

selain bebek. 

1. Kunci suspensi atau sokbreker depan, atau cakram rem dengan gembok yang cukup 

besar, dan berwarna cerah digemboknya agar terlihat oleh anda sehingga tidak lupa 

membukanya ketika sepeda motor hendak digunakan, 

2. Jika habis bepergian dengan pengendara lain, bisa dicoba trik dengan gembok yang 

ditambahkan rantai, lalu menunci dua roda depan dari kedua sepeda motor dari satu 

kunci. 

3. Jika motor anda sendirian dalam satu tempat, bisa dicoba trik menggunakan gembok 

yang ditambahkan rantai, lalu kunci dengan menyangkutkan rantainya dengan objek 

kokoh yang ada disekitar roda depan sepeda motor anda, seperti tiang dan lainnya. 

4. Fitur penggunaan alaram disepedamotor juga bisa dicoba, apabila kini kian sudah 

terjangkau. 



5. Jika tempat anda memarkirkan motor memiliki CCTV, usahakan parkirka sepeda 

motor di are yang terpantau CCTV, sehingga pencuripun akan berfikir duakali ketika 

mencuri sepeda motor anda. 

6. Jika sedang melakukan kegiatan yang tidak terlalu sibuk, usahakan terus awasi sepeda 

motor anda secara berkala, terutama diparkir ditempat yang sepi. 

7. Jika diparkir digarasi rumah, pastikan menyimpan motor anda di area yang sedikit 

tertutup, bisa dibelakang mobil anda, tau tertutupi dengan perabotan, kursi dan 

sebagainya dan pastika kunci pintu garasi anda. 

8. Beritanda-tanda unik di bodi atau bagian motor lainya dengan stiker atau lainnya, dan 

kemudian abadikan motor anda dalam foto. Ini akan sangat bermanfaat bagi para 

penegak hukum ketika melakukan pencarian kehilangan dengan ciri-ciri yang spesifik 

di motor. 

9. Buat sepoeda motor anda sulit untuk dijual kembali terjadi pencurian. Misalnya 

dengan mengakali dan menandai atau memberi identitas beberapa bagian motor yang 

tidak terlihat terutama bagian yang sering dipereteli untuk dijual kembali. 

10. Jaga semua surat-surat kendaraan, termasuk BPKB,STNK, asuransi yang lainnya 

yang dibutuhkan jika suatu saat anda ada masalah pada motor anda.5 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, 

kesusilaan maupun hukum, serta mengganggu keamanan dan kenyamanan 

masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat 

yang dalam proses sejarah darigenerasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut 

merupakan kejahatan yang merugikan orang lain. Pencurian diatur mulai Pasal 362 

                                                           
5Hasil Wawancara Tertanggal 08 Maret 2016 



sampai Pasal 367 KUHPidana, sehingga terdapat bentuk dari tindak pidana pencurian 

yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. 

2. Jumlah kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Medan selama 5 tahun terakhir 

2011-2015 berjumlah 2.908 kasus dan kasus selesai sekitar 1.508 kasus sampai 

tingkat pembacaan putusan hakim. Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak 

selesainya kasus adalah kurangnya alat bukti, tersangka masih dalam pengejaran dan 

meninggalnya tersangka. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian 

sepeda motor di Wilayah Polresta  Medan adalah upaya preventif (pencegahan) dan 

refresif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan 

pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum 

terjadinya sustu tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor, sedangkan upaya 

refresif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang 

berwenang yang terkait setelah terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian 

sepeda motor. 

 

B. Saran  

1. Untuk mencegah adanya kejahatan pencurian sepeda motor  yang  ada di Kota Medan 

ialah diharapkan agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik oleh 

pihak pemerintah atau dilembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan 

mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam 

lingkungan masyarakat sendiri. 

2. Peran kepolisian Polresta Medan dalam kasus pencurian terutama kendaraan bermotor 

perlu diperhatikan secara lebih intensif karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

tingginya angka pencurian kendaraan bermotor terutama sepeda motor serta kerja 



sama dengan masyarakat dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian khususnya 

pencurian sepeda motor. 

Dalam upaya penanggulanganya kejahatan pencurian sepeda motor, upaya penindakan 

(refresif) terlebih kepada lembaga pemasyarakatan, perlu adanya peningkatan sarana dan 

prasarana yang diberikan dalam upaya membina narapidana, agar disuatu kelak nantinya, 

para narapidana telah menjalani proses pemasyarakatan(warga binaan), dapat memberikan 

manfaat bagi lingkungan sekitarnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.Buku 

Alam , A.S, Kejahatan Dan Sistem Kejahatan, Fakultas Hukum, Ujung Pandang, 1985. 

Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineke Cipta,2010. 

Dermawan Kemal Mohammad, Strategi Pencegahan Kejahatan, Penerbit PT.Citra       Adit 

Bakti Bandung, 1994. 

Lprojidikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, Refika 

Auditama,2008. 

Kartono Kartini, Patologi Sosial, Jakarta, Penerbit RajaGrafindo Persada, 2007. 

Purpura P. Philip, Penanggulanangan Kejahatan Kekerasan, Medan, Pustaka Bangsa Press, 

2008. 

Santoso Topo, Kriminologi, Jakarta, Penerbit PT. RajaGrafindo, 2001. 

Soekanto Soerjono, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor,1987.  

Soesilo.R, Kitab Undang-Undang Pidana, Poetea Bogor, 1988. 

Syahruddin, Kejahatan Dalam Masyarkata dan Upaya Penaggulanganya, Alumni: Fakultas 

Hukm Universitas Sumatera Utara, 2003. 

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Yogkajarta, Penerbit Rajawali Press, 2011. 

Wiyanto Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, ISBN Jakarta,2012. 

 

B.Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang No.22 , Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Tahun 2009 pasal 1 ayat 

20 

Undang –Undang N.,8, Tentang Hukum Acara Pidana, Tahun 1891. Pasal 1 angka 24. 

 

C.Jurnal Ilmiah 

http://www.polri.go.id/berita/823/08/6/2016 [10.00] 

http://www.rekrimum.metro.polri.go.id/news.php?=5247 08/6/2016 [10.00] 

 

 

http://www.polri.go.id/berita/823/08/6/2016
http://www.rekrimum.metro.polri.go.id/news.php?=5247


 


