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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan kejahatan pada saat ini cenderung 

meningkat. Semakin pintarnya manusia serta didukung dengan adanya peralatan 

yang serba modern, bentuk-bentuk kejahatan sekarang cenderung mengalami 

peningkatan sehingga mengakibatkan penanganan kasus-kasus kejahatan banyak 

sekali mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan sebagai langkah 

awal untuk mengungkap kasus kejahatan tersebut. Perkembangan kajahatan 

dewasa ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, bahkan negara kita yang 

sedang berkembang juga mengalami perkembangan kejahatan yang sangat 

membahayakan yang menuntut kita harus selalu waspada dan hati-hati. 

Telah banyak apa yang kita baca atau yang kita lihat baik di media cetak 

maupun media elektronik bahwa banyak kasus-kasus kejahatan yang tidak atau 

belum terungkap karena tidak adanya atau kurang adanya bukti-bukti yang ada. 

Sebagai salah satu contohnya adalah dalam kasus pembunuhan yang mana si 

pelaku membunuh korbanya bukan di tempat dimana korban ditemukan 

melainkan di tempat lain agar pelaku dapat menghilangkan jejak dan lolos dari 

jeratan hukum. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan karena dalam 

kasus tersebut tempat kejadian perkara bukanlah tempat di mana korban 

ditemukan. 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa 

untuk mengungkap suatu tindak pidana atau kejahatan adalah tidak mudah dan 

membutuhkan banyak hal, salah satunya adalah harus benar-benar dapat 

mengetahui dimana tempat awal terjadinya kejahatan tersebut, karena dengan 

diketahuinya tempat kejadian perkara secara tepat maka dapat mempermudah 

proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang diperlukan. 

Di negara kita, tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh aparat 

penegak hukum yakni kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 6 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Polisi adalah petugas 

terdekat dan terdepan dengan kejahatan di masyarakat serta berada di tengah-

tengah antara pelaku kejahatan dan masyarakat.1 Dalam Pasal 4 KUHAP 

dinyatakan bahwa:    “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik 

Indonesia”, sementara itu dalam Pasal 6 KUHAP dinyatakan bahwa: 

(1) Penyidik adalah : 
a Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
b Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang 
(2)  Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
 

Pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu:2 

a Tugas Preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha pekerjaan 
dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan, melindungi negara dan 
badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban 
umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya 
dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan 

                                                
1Yesmil Anwar dan Adang, 2009,  Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan 
Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjajaran, hal. 128. 
2Hari Sasangka, 1990, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan, Surabaya: Dharma 
Surya Berlian, hal. 14. 
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lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat 
mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum. 

b Tugas Represif (memberantas), ialah kewajiban melakukan segala usaha, 
pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna 
memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah 
dilakukan secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, 
memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan 
pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka 
Hakim. 

 
Mengenai pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak 

penyelidik maupun penyidik telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 

15 ayat (1) huruf g, h dan i Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berbunyi: 

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; 

 
Pasal 15 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 
berwenang: 
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang bukti; 

 
Menurut P.A.F Lamintang yang dimaksud dengan melakukan tindakan 

pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh 

penyidik dipandang perlu untuk:3 

a. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;  
b. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam 

jangkauan penyidik untuk segera ditangkap; 
c. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak 

diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta 
                                                
3P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 75-76.   
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kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan 
dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang 
asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.  

d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-
barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk 
mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang 
telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang 
mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian 
berhasil ditangkap;  

e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk 
memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-
saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dll. 

 
Dari hal tersebut di atas, maka pihak penyelidik maupun penyidik dapat 

mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengadakan pemeriksaan sebagai 

langkah awal untuk mencari dan menemukan bukti tentang adanya suatu tindak 

pidana. Kemudian dari hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara tersebut oleh 

penyidik dapat dimuat dalam berita acara yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

alat bukti berupa surat di persidangan. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 8 

ayat (1) Jo. Pasal 75 ayat (1) huruf i KUHAP yang berbunyi: 

Pasal 8 
(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi 
ketentuan lain dalam undang-undang ini. 
 

Pasal 75 
(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 

i. Pemeriksaan di tempat kejadian; 
 

Dalam praktek biasanya penanganan tempat kejadian perkara melibatkan 

team dari unsur-unsur sabhara, reserse, dokumentasi atau fotografi dan 

dactiloscopy. Bahkan terkadang melibatkan pula unsur di luar dari kepolisian 

seperti dokter dan para medis.4 

                                                
4Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,  
hal. 108. 
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Proses penyidikan dilakukan atas diri tersangka yang diduga telah 

melakukan tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tersangka menurut 

Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatanya atau 

keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 

pidana. 

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang mengemban tugas dan 

tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus 

selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma 

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang 

dilakukan dalam proses penyidikan di tempat kejadian perkara membutuhkan 

kecermatan yang sungguh-sungguh karena apabila sampai terjadi kekeliruan maka 

dapat berakibat fatal. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian 

perkara merupakan kunci utama dari proses penyidikan sehingga dapat 

menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan 

lebih lanjut. 

Misal kita ambil contoh tindak pidana pembunuhan, maka menurut penulis 

sendiri yang harus kita perhatikan sebagai tempat kejadian perkara tersebut antara 

lain: 

1) Tempat dimana korban ditemukan 

2) Lingkungan kanan dan kiri sekitar tempat itu dimana mungkin dapat 

ditemukan bekas-bekas seperti noda bercak darah, sidik jari, telapak 

kaki, alat yang digunakan untuk membunuh dan lain-lain. 
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Polisi sebagai penyidik, dalam melakukan penyidikan merupakan usaha 

yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dari berbagai 

tindakan yang di ambil dalam usaha melakukan penyidikan itu, salah satunya 

adalah usaha polisi untuk memperoleh bukti kebenaran ketika melakukan 

pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara sangatlah 

penting peranannya dalam mengungkap suatu tindak pidana dan dalam proses 

penyidikan, karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber untuk 

memperoleh bukti yang nantinya akan di proses untuk usaha mengungkap suatu 

tindak pidana. Oleh karena itu setiap anggota kepolisian yang bertugas menjadi 

penyelidik harus mempunyai ketrampilan untuk bertindak di tempat kejadian 

perkara sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang dapat menyulitkan 

penyidikan selanjutnya. 

Dengan memperhatikan keadaan di atas, maka penulis mencoba untuk 

mengungkap peranan pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam hal untuk 

mengungkap suatu tindak pidana dengan latar belakang bahwa tempat kejadian 

perkara kadang belum diketahui secara pasti dan dalam hal mengungkap suatu 

tindak pidana ternyata tempat kejadian perkara dinilai sangat efektif dalam 

membantu mengungkap suatu tindak pidana. 

Mengingat betapa pentingnya pemeriksaan tempat kejadian perkara guna 

mengungkap suatu tindak pidana, maka di sini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERANAN PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN 

PERKARA DALAM PROSES PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA” 
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B. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan 

prinsip-prinsip karya ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat 

mengetahui objek-objek yang diteliti serta bertujuan ruang lingkup penelitian 

uraianya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubunganya dengan masalah 

yang diteliti. 

 Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam hal 

untuk mengungkap suatu tindak pidana? 

2. Langkah apa saja yang dapat dilakukan penyidik apabila ternyata di 

tempat kejadian perkara tidak ditemukan barang bukti? 

3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan penyidik dalam melakukan 

pemeriksaan di tempat kejadian perkara? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pihak 

Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang 

meliputi: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam hal untuk 

mengungkap suatu tindak pidana. 

2. Langkah yang dapat dilakukan penyidik apabila ternyata di tempat 

kejadian perkara tidak ditemukan barang bukti. 
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3. Hal-hal yang harus diperhatikan penyidik dalam melakukan pemeriksaan 

di tempat kejadian perkara. 

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Semoga hasil penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya yang 

berhubungan dengan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

gambaran yang nyata dari pihak Kepolisian dalam hal melakukan 

pemeriksaan tempat kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak 

pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca 

khususnya mengenai pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh pihak 

kepolisian. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah pemeriksaan tempat kejadian perkara. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 Terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui dari beberapa hal di 

antaranya:5 

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 

2. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) 

3. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik 

mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar 

dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya.  

 Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang 

disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk 

menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu 

tindak pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan. 

Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakan pada tindakan mencari dan 

mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti tersebut tindak pidana yang 

ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan 

pelakunya. 

 Setelah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, 

maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan seperti 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Dalam penyidikan, penyidik 

juga melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, untuk mengungkapkan suatu 

tindak pidana. 

                                                
5Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal 121. 
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 Setelah pemeriksaan penyidikan tindak pidana selesai, maka penyidik 

menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan 

diserahkan kepada penuntut umum. Jika berkas dianggap belum lengkap, penuntut 

umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik agar dilakukan 

tambahan pemeriksaan penyidikan. Namun jika berkas perkara dianggap lengkap, 

maka penyidikan selesai. Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna 

beralih kepada penuntut umum, dengan sendirinya terjadi pelimpahan 

tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut 

umum. 

 

E. Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat 

membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan atau cara kerja 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran 

penelitian untuk memecahkan masalah.6 

 Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian deskriptif, 

yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang tampak.7 Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam karya ilmiahnya ini, yakni penulis ingin 
                                                
6 Himan Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandar 
Lampung: Mandar Maju, hal.58. 
7Soejono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 
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memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai peranan pemeriksaan 

tempat kejadian perkara dalam hal untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan 

objek penelitian di Polres Klaten, Polres Boyolali dan Polres Sukoharjo. 

2. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitianya ini adalah 

menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang 

didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dengan 

fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai 

dengan yang terjadi sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan 

gambaran secara jelas dan objektif berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik 

dari Polres Klaten, Polres Boyolali dan Polres Sukoharjo mengenai peran 

pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk mengungkap suatu tindak pidana. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polres Klaten, Polres Boyolali dan Polres 

Sukoharjo. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena agar penelitian 

ini tidak hanya terfokus pada satu lokasi saja, namun dengan dipilihnya tiga lokasi 

tersebut maka penulis dapat bertambah pengetahuan dan wawasannya untuk 

memberikan gambaran mengenai peranan pemeriksaan tempat kejadian perkara 

guna mengungkap suatu tindak pidana.  

4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 
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a. Data Primer 

Yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian  di Polres Klaten, Polres Boyolali dan Polres Sukoharjo 

terutama hasil wawancara atau interview dengan Penyidik mengenai 

peranan pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam proses pengungkapan 

tindak pidana. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri 

dari: 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi: 

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 Yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan pustaka yang 

mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum yang 

berkaitan dengan peranan pemeriksaan tempat kejadian perkara. 

c. Metode Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data guna penyusunan karya ilmiah ini, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Lapangan, 

yaitu tahap turun ke lapangan atau objek penelitian guna mendapatkan data 
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yang dibutuhkan yakni dengan cara melakukan interview atau wawancara, 

wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik.8 Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

data atau keterangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan 

bekerja di dalamnya sehingga data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya. 

 Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung 

dengan penyidik dari Polres Klaten, Polres Boyolali dan Polres Sukoharjo 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.9 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang 

dilakukan dengan wawancara. Setelah data hasil wawancara yang telah dilakukan 

penulis terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam hasil 

penelitian kemudian penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitianya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam 

sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap 

                                                
8Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan 
Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 48. 
9Lexy J . Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 
103. 
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keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

 Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

 Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi: pertama, menguraikan 

tinjauan tentang hukum acara pidana yang meliputi ruang lingkup dan tujuan 

hukum acara pidana. Kedua, menguraikan mengenai tinjauan tentang 

penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pengertian, wewenang, pejabat 

penyidik, proses penyidikan dan berhentinya proses penyidikan. Ketiga, 

menguraikan tinjauan tentang tempat kejadian perkara yang meliputi pengertian 

tempat kejadian perkara, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) 

dan ketentuan penanganan tempat kejadian perkara. Keempat, tinjauan tentang 

tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur-unsur tindak pidana dan pembagian 

tindak pidana. 

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan 

pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam hal untuk mengungkap suatu tindak 

pidana, langkah yang dapat dilakukan penyidik apabila ternyata di tempat 

kejadian perkara tidak ditemukan barang bukti dan hal-hal yang harus 

diperhatikan penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. 

 Bab IV berisi penutup yang terbagi menjadi dua bagian yaitu 

kesimpulan dan saran. 

 


