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MOTTO 

 

 

Yesterday is history,  tomorrow is mistery, today is a gift 

That’s why it’s called present 

(Eleanor rosevelt) 

 

 

Katakanlah “kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 

menulis kalimat Tuhanku,  

sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis, meskipun 

kami datangkan sebanyak itu pula 

(QS. Al Kahfi 110) 
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ABSTRAKSI 

Dina Christiana, 2007. UPAYA PENEMUAN DAN PENCARIAN BARANG 

BUKTI TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Awal mula dari rangkaian proses peradilan adalah adanya penyelidikan dan 

penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam suatu tindak pidana. Pengumpulan dan 

penacarian barang bukti yang pada akhirnya akan digunakan sebagai alat bukti 

merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan, karena tanpa adanya alat bukti yang cukup 

maka aparat penegak hukum tidak dapat bertindak lebih lanjut untuk menangkap 

tersangka. 

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tindakan polisi 

dalam mencari barang bukti, mengetahui upaya polisi untuk mencari barang bukti suatu 

tindak pidana, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam 

memperoleh barang bukti.  

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan secara sistematis 

dam lengkap tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari barang 

bukti suatu tindak pidana. Dan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam 

pencarian barang bukti. Metode yang digunakan adalah empiris dan jenis pendekatan 

adalah deskriptif  yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan lengkap tentang upaya-

upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda 

yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan (penjelasan Pasal 46 ayat (1) 

KUHAP). Selain barang bukti TKP ata Tempat Kejadian Perkara juga merupakan satu 

hal yang penting untuk proses penyidikan, karena awal mula penyidikan adalah bermula 

dari TKP. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu bagi 

para pihak yang berkepentingan dan bisa menambah pengetahuan bagi banyak pihak, 

khususnya mengenai proses penyidikan. 

Kata Kunci: Penyidikan, alat bukti, dan TKP 

  



x 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO .............................................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................  v  

KATA PENGANTAR ............................................................................................ vi 

ABSTRAKSI .......................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

  BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1  

b. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................................   6 

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................  7 

d. Kerangka Pemikiran .............................................................................  8 

e. Metode Penelitian .................................................................................  10 

f. Sistematika Penulisan Skripsi ..............................................................  14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .............................................  16 

1) Pengertian Tindak Pidana .............................................................  16 

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana ..........................................................  17 

3) Jenis Tindak Pidana.......................................................................  20 

4) Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana ........................................  23 

b. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian .............  23 

1) Alat Bukti ......................................................................................  23 

2) Sistem Pembuktian ........................................................................  26 

c. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Polisi dan Olah TKP .............  27 

1) Tugas dan Wewenang ...................................................................  27 

2) Olah TKP ......................................................................................  33 



xi 

 

d. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ......................................  34 

1) Pengertian penegakan Hukum.......................................................  34 

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ..............  38 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum Tentang Polres Boyolali .............................  41 

b. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mencari dan Menemukan 

Barang Bukti .............................................................................  42 

c. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Penyidik dalam Upaya 

Menemukan Barang Bukti ........................................................  77 

a. Upaya-Upaya Penanggulangan Hambatan Dalam Pencarian Barang 

Bukti ..........................................................................................  80 

 

BAB IV PENUTUP 

b. Kesimpulan  ..............................................................................  81 

c. Saran .........................................................................................  83 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

   




