
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil analisis pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka 

simpulan yang dapat diambil adalah :  

1. Proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas kendaraan 

bermotor oleh surveyor mengalami hambatan dikarenakan adanya 

keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam pengumpulan bahan dan 

keterangan serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui dalam 

pemalsuan sehingga tersangka terpidana menjadi tersangka tunggal. 

Adapun Penegakan Hukum dalam perkara pidana pemalsuan Identitas 

kendaraan bermotor oleh surveyor dilakukan oleh  :  

a. Kepolisian, dalam kasus ini kepolisian selaku penyidik kurang berani 

dalam mengembangkan penyidikan, sehingga dalam proses penyidikan 

kasus hanya berhenti pada satu tersangka, dimana kalau dilihat dari 

keterangan tersangka dan saksi-saksi ada pelaku lain yang terlibat 

dalam kasus ini, yaitu Muksin.  

b. Kejaksaan, dalam kasus ini jaksa kurang jeli dan teliti saat menerima 

dan memeriksa hasil penyidikan dari kepolisian, dimana ketika jaksa 
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berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, jaksa tidak 

memberikan petunjuk yang jelas kepada penyidik untuk melengkapi 

berkas perkara penyidikan.  

c. Pengadilan, dalam perkara ini hakim tidak meminta kepada jaksa 

untuk menghadirkan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, 

namun  jaksa menghadirkan saksi di luar berkas perkara yaitu Kepala 

Desa/Lurah. 

2. Faktor penghambat dalam penegakan perkara pidana pemalsuan kendaraan 

bermotor oleh surveyor adalah :  

a. Faktor Penegak Hukum  

- Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 

oleh aparat penegak hukum.  

- Tidak adanya keterangan saksi yang menguatkan bahwa tersangka 

benar telah mengenal pribadi Purwanto melalui Muksin.  

- Belum diketahuinya pihak-pihak yang membantu sehubugnan 

dengan pengadaan alat bukti berupa foto kopi KTP dan KK atas 

nama Purwanto, yang dalam pengesahannya melibatkan perangkat 

desa. 

- Tidak diajukannya Muksin kepersidangan, yang mana Muksin ini 

merupakan saksi kunci dari perkara terdakwa Rizki Ardi Setiawan.  

b. Faktor Fasilitas (Sarana dan Prasarana) 

- Minimnya anggaran operasional yang dimiliki oleh aparat penegak 

hukum.  
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- Terbatasnya tenaga penyidik ditingkat bawah, sehingga terkesan 

penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan hanya 

berdasarkan bukti permulaan saja, tanpa mau mengembangkan lagi.  

- Tidak adanya fasilitas laboratorium forensik atau alat untuk 

mendeteksi pemalsuan identitas.  

c. Faktor Kultur atau Budaya Hukum  

- Kurangnya kontrol dan pengawas dari pimpinan dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga aparat penegak hukum yang 

diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara atau 

kasus terkesan asal selesai.  

- Tidak adanya reward (bonus) bagi aparat yang berhasil dalam 

menjalankan tugasnya.    

 

B. Saran  

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim haruslah 

bekerja secara professional, agar dalam kasus-kasus yang lain tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya.  

2. Para penegak hukum yang dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim harus 

selalu memperhatikan aspek keadilan. 

3. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, 

diharapkan agar hal-hal seperti ini tidak kembali terulang sehingga hukum 

lebih dihargai dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.  


