
V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Beradasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

1.  Fungsi anjing pelacak sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam 

mendapatkan barang bukti tindak pidana :      

a. sebagai alat untuk menyelidiki tempat atau kedudukan diamana para 

pelaku peristiwa atau kejadian, korban dan barang bukti berada setelah 

peristiwa terjadi. 

 

b. sebagai alat bantu untuk menangkap para pelaku jika pelaku melarikan 

diri. Penyidikan merupakan langkah yang dilakukan penyidik kepolisian 

dalam mengungkap tindak pidana. Penyidik kepolisian dalam melakukan 

penyidikan dapat melakukan kewenangan lain sesuai peraturan hukum 

yang berlaku yang dalam hal ini penggunaan anjing pelacak dalam proses 

penyidikan. Pelacakan adalah suatu upaya penyelidikan atau penyidikan 

dengan menggunakan bantuan anjing pelacak yang terlatih dengan cara 

mencari atau mengikuti bekas-bekas atau jejak yang ditinggalkan si pelaku 

di TKP dan sekitarnya terhadap peristiwa atau kejadian yang dapat 

dikenakan hukuman atau tidak.  
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2. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap barang bukti yang     

ditemukan anjing pelacak  dalam hal ini faktor yang menghambat penegakan 

hukum penyidikan yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak 

hukumnya, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat dan faktor 

budaya. Pengaturannya masih sebatas PERKAP atau Peraturan Kapolri dan 

SKEP atau surat keputusan polri. Tidak mengatur proses pelaksanaannya di 

undang-undang kepolisian. Hambatan lainnya yakni polisi yang khusus 

memegang anjing pelacak atau bertugas menjadi polisi atau pawang anjing K-

9 masih kurang memadai jumlahnya. Selain itu kurangnya sarana atau fasilitas 

seperti mobil khusus yang mengangkut anjing pelacak tidak seimbang dengan 

perkara pidana yang semakin marak dewasa ini dan juga kurangnya peran 

masyarakat akibat ketidaktahuan dan kepasifan masyarakat akan hukum yang 

berkembang sejalan dengan kebudayaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran  

1. Penggunaan anjing pelacak untuk membantu dan memaksimalkan tugas dari 

penyelidik dan penyidik kepolisian dalam pengungkapan suatu kasus tindak 

pidana sangatlah membantu dan bermanfaat karena sudah seringkali 

diterapkan dalam praktiknya, oleh sebab itu seharusnya untuk mengakomodir 

penggunaan anjing pelacak tersebut sudah seharusnya pula ada dasar hukum 

yang mengatur secara jelas dan rinci tentang keabsahan atau kepastian hukum 

dalam penggunaannya, yaitu dalam hal ini yang dimaksud berbentuk 

ketentuan di dalam Undang-Undang Kepolisian itu sendiri, karena dalam 
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Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 

tidak diatur secara tegas tentang penggunaan anjing pelacak untuk membantu 

proses penyidikan, dimana seharusnya jika terjadi perubahan atau 

pembaharuan mengenai Undang-Undang Kepolisian kelak diharapkan 

ketentuan mengenai penggunaan dari anjing pelacak ini juga diatur di dalam 

Undang-Undang tersebut sehingga mempunyai suatu kepastian hukum yang 

jelas dan pasti dalam penggunaannya tersebut. 

 

2. Penggunaan anjing pelacak dalam hal membantu proses penyidikan 

seharusnya kedepannya dapat lebih di maksimalkan, yang mana untuk 

memaksimalkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan korelasi antara 

berbagai komponen-komponen atau unsur-unsur yang terkait, yaitu berupa  

landasan hukumnya yang seharusnya diakomodir secara khusus dalam 

ketentuan Undang-Undang Kepolisian, perlu dilakukannya penambahan 

jumlah personil pawang polisi anjing pelacak yang profesional dan 

berkompetensi, di tingkatkan dan dipenuhinya sarana dan prasarana dalam 

menunjang penggunaan anjing pelacak tersebut, dan lebih di sosialisasikan 

kepada masyarakat agar mereka juga mampu berperan aktif membantu aparat 

penegak hukum dalam proses penyidikan tersebut, serta mampu menjelaskan 

mengenai manfaat dari pada penggunaan anjing pelacak tersebut sehingga 

penggunaanya tidak menjadi suatu yang dipermasalahkan oleh masyarakat. 

  


