
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Beradasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Efektivitas pelaksanaan patroli yang di lakikan oleh kepolisian sektor kedaton 

dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014  

Pelaksanaan patroli oleh Kepolisisan Sektor Kedaton yang melibatkan 27 

persolil setiap harinya dengan menggunakan kendaraan bermotor, apabila 

dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya, dengan 

melakukan persambangan kedaerah-daerah rawan selama 24 jam penuh 

dirasa belum efektive hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah tindak pidana 

dari tahun 2011 sampai tahun 2014. 

  

2. Faktor-faktor  penghambat pelaksanaan patroli yang di lakukan oleh 

kepolisian sektor kedaton dalam mencegah tindak pidana 

a. Kurangnya kepedulian masyarakat 

 

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya 

penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya 
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laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan  yang 

akan menjurus atau melakukan ke tindak kejahatan. 

b. Kekurangan jumlah porsenil di lapangan 

 

Keadaan yang terjadi di Kepolisian Sektor Kedaton belum biasa dianggap 

ideal sebagaimana hasil data yang diterima penulis dari Kepolisian Sektor 

Kedaton jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum Kepolisian 

Sektor Kedaton berjumlah 135.231 jiwa, hal tersebut sangat timpang 

apabila dibandingkan dengan jumlah personil yang bertugas di Kepolisian 

Sektor Kedaton 

c. Sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai  

 

Menjalakan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan 

sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa 

aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat 

penulis berikan untuk Efektivitas pelaksanaan patroli yang di lakikan oleh 

kepolisian sektor kedaton dalam mencegah tindak pidana selama tahun 2014 

adalah : 

1. Kepolisian dalam melaksanakan patroli untuk menekan angka tindak pidana 

yang terjadi di daerah hukumnya agar lebih efektive harusnya melaksanakan 

patroli secara sistematis. Patroli yang dilakukan secara sisematis seharusnya 

dapat mengantisipasi terlalu luasnya wilayah hukum yang dinaungi oleh suatu 
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lembaga kepolisian yang bertugas di dalamnya. Dimulai dari masyarakat yang 

giat melakukan siskamling di lingkup RT dan RW yang selalu berkoordinasi 

kepada petugas babimkamtibmas yang terdapat disetiap kelurahan yang 

diteruskan laporannya ke kepolisian sektor yang ada didaerahnya. Sedangkan 

setiap kepolisian sektor harus selalu berkoordinasi kepada setiap Kepolisian 

Resot yang menaunginya sebelum dilantutkan pada Kepolisian Daerah sebagai 

lembaga kepolisian tertinggi yang ada di tiap-tiap provinsi. 

2. Pelaksanaan patroli merupakan suatu program kepolisian dalam bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat yang tidak dapat 

menjalankan fungsinya secara maksimal tanpa adanya dukungan dari 

masyarakat serta pemerintah. Masyarakat seharusnya lebih sadar dan tidak 

perlu takut dalam membantu pihak kepolisian untuk mencegah atau 

mengungkap suatu tindak pidana. Selain itu juga pemerintah seharusnya lebih 

memberi perhatian lebih kepada pelaksanaan patroli yang sampai saat ini masih 

banyak kekurangan. Pemerintah harusnya lebih ngengambil tindakan nyata 

seperti menambah personil di tiap kepolisian sektor serta membenahi fasilitas-

fasilitas yang ada di dalamnya.   

 

 

 

 

 

 


