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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

dibuatkan simpulan sebagai berikut : 

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan penggunaan petasan yang 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana dilakukan melalui upaya preventif 

merupakan upaya berupa pembinaan mengenai bahaya petasan oleh pihak 

kepolisian melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (BABIN KAMTIBNAS), upaya preventif merupakan upaya 

pencegahan dimana Polisi mengadakan razia terhadap pedagang petasan yang 

tidak memiliki izin. Barang yang disita dari pedagang berupa petasan langsung 

dicelupkan ke dalam air untuk menghindari adanya ledakan yang lebih     besar 

yang dapat mengakibatkan kebakaran dalam arti tersebut dimusnahkan 

langsung, dan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dengan 

memberikan tindakan kepada pelaku pembuat, penjual dan penyulut petasan 

dengan memberikan tindakan hukum yang dilakukan dengan pembuatan berita 

acara dan berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum. Upaya Represif 

ini terdapat data yang berupa data statistik razia petasan tanpa izin dan data laporan 

statistik tentang pemusnahan petasan. 
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2. Faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan 

penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana yaitu 

substansi hukum yang kurang memadai, rendahnya mentalitas aparat penegak 

hukum, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran 

masyarakat antara lain para pelaku baik pembuat, penjual maupun pengguna 

petasan dengan cara sembunyi-sembunyi, serta rendahnya kebudayaan masyarakat 

dalam menanggung akibatnya. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Hendaknya dalam upaya penanggulangan penggunaan petasan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana, aparat kepolisian lebih dapat 

menangani dan mengontrol produksi dan mengontrol penjualan petasan secara 

efektif, cepat, terbuka dan tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi 

kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini penggunaan 

petasan. Meningkatkan profesionalisme personil anggota Polri dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing. Menindak tegas bila ada aparat yang 

memback-up produsen atau penjual petasan yang terjadi di lapangan, serta 

peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

2. Hendaknya bagi masyarakat yang mengetahui, melihat, atau mendengar adanya 

penggunaan petasan untuk segera menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan 

diharapkan masyarakat sadar bahwa penggunaan petasan mengganggu 

ketertiban umum serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-
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undang karena dapat petasan dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau  

harta kekayaan karena dapat menyebabkan kebakaran bahkan dapat 

mengakibatkan korban  jiwa  maupun  luka-luka,  baik  kepada  orang dewasa 

maupun anak-anak. 

 
 


