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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis seperti yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya, maka 

dapat diperoleh dan ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah atau upaya yang dilakukan penyidik untuk 

memperoleh barang bukti adalah: 

a. Adanya laporan atau pengaduan adanya tindak pidana 

b. Penangkapan 

c. Olah TKP 

d. Penyitaan 

e. Pemanggilan 

f. Barang bukti 

g. Mendatangkan ahli 

Dalam hal ini pada dasarnya langkah-langkah Polisi 

sebagai penyidik dalam upaya memperoleh barang bukti pada 

suatu tindak pidana adalah merupakan tugas atau kewajiban Polisi 

yang bersifat represif. 

2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh Penyidik dalam upaya 

pencarian barang bukti adalah: 
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a. Apakah barang yang ada ditempat kejadian perkara merupakan 

barang yang dipergunakan atau berkaitan dengan dilakukannya 

tindak pidana 

b. Mutu dari barang bukti tersebut jika digunakan sebagai alat bukti 

dipersidangan. 

c. Perlu tidaknya mendatangkan saksi ahli untuk membantu 

melakukan identifikasi terhadap barang bukti. 

3. Barang bukti merupakan satu hal yang sangat penting bagi penyidik 

untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena seseorang tidak dapat 

dilakukan penahanan jika tidak ada dua alat bukti yang cukup dan juga 

saksi  sesuai dengan yang termaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 

KUHAP. 

4. Dalam hal ini polisi melaksanakan tugas represif,  tugas-tugas di 

bidang represif adalah merupakan upaya yang bersifat penegakan 

hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang 

dilaksanakan secara tegas, professional dan tuntas dengan tetap 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
1
 Tugas di bidang represif 

adalah dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, dan 

penangkapan atas kejahatan pelanggran di segala bidang sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya. Menurut 
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HarsjaW. Bachtiar yang menjelaskan tentang beban tanggung jawab 

seorang polisi dalam tugasnya, yaitu:
2
 

Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab 

khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani 

tindakan-tindakan kejahatan, baik dalamd bentuk upaya 

pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat 

hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.  

 

B. Saran 

1. Dalam  setiap melakukan tugas dan kewajibannya Polisi apabila 

ada laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya 

suatu tindak pidana maka haruslah lebih cepat tanggap dan segera 

ditindak lanjuti.   

2. Dalam upaya penemuan barang bukti dan proses penyidikan 

diharapkan polisi lebih cermat dan teliti, untuk memilah barang 

yang berkenaan dengan adanya tindak pidana itu atau tidak. 

3. Dalam hal ini alat-alat yang menunjang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap barng bukti, misalnya laboratorium forensic 

diharapkan tidak hanya ada di POLDA saja tetapi juga di daerah 

sehingga proses penyidikan dapat lebih cepat dan barang bukti 

yang didapat tidak cepat rusak. 
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