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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu 

dalam penelitian ini, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis dari proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng, Penulis 

menemukan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan dalam proses 

penyidikan kasus TPPO tersebut seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengikat penyidik dalam 

menyelesaikan kasus tersebut yakni Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.  

2. Dalam  proses penegakan hukum di tingkat penyidikan kasus TPPO di 

Polda Jateng, penyidik unit II subdit IV Renakta mengalami beberapa 

hambatan : 

1) Hambatan Internal 

a. Kurangnya anggota unit terkait dalam pelaksaan penyidikan kasus 

tindak pidana perdagangan orang 

b. Minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik  

2) Hambatan Eksternal 
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a. Kurangnya kesadaran para korban bahwa kesaksian yang 

dikemukakan merupakan bukti yang penting dalam penegakan 

kasus tindak pidana perdagangan orang. 

b. Tingkat pendidikan para korban yang berpengaruh terhadap pola 

pikir terkait kasus TPPO 

c. Saksi dan tersangka yang berdomisili di tempat yang berbeda 

menyebabkan proses penyidikan yang membutuhkan waktu yang 

panjang. 

Menyikapi adanya hambatan tersebut, Penyidik Polda Jateng terus  

melakukan upaya untuk memaksimalkan kinerja seluruh personil 

penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng serta 

senantiasa bekerja sama dengan ahli dalam bidang tertentu untuk 

mendampingi korban dan tersangka dalam proses penyidikan. 

B. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Penyidik Kepolisian yang bertindak dalam proses penyelidikan maupun 

penyidikan dalam suatu kasus tindak pidana hendaknya selalu 

melaksnakan tindakan penegakan hukum  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada sehingga keputusan yang dihasilkan akan 

memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. 
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2. Pemerintah hendaknya perlu mengalokasikan pendanaan yang maksimal 

kepada instansi penegak hukum di tingkat manapun agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal tanpa perlu 

mengulur waktu yang lebih lama hanya karena keterbatasan sarana dan 

prasarana di dalamnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


