
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai masalah 

yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Aturan hukum tentang upaya paksa khususnya penangkapan dan 

penahanan berdasarkan KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 tidak ada 

pertentangan antara kedua hukum positif tersebut karena KUHAP adalah 

hukum acara yang mengatur tentang sistem peradilan pidana didalamnya 

diatur tentang penangkapan dan penahanan Perkap 14 Tahun 2012 

merupakan aturan tehnis yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk kepentingan 

penyidikan yang didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan, 

Perkap 14 Tahun 2012 merupakan peraturan tehnis pelaksananan 

penyidikan yang memuat tentang berbagai macam hukum acara mulai dari 

KUHAP sampai dengan hukum acara yang bersifat khusus. 

2. Penarapan  upaya paksa oleh Penyidik Kepolisian tidak yerjadi kendala 

dalam proses penyidikan tindak pidana khususnya penangkapan dan 

penahanan, antara KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 tidak terdapat 

perbedaan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak diatur di dalam KUHAP 

sedangkan didalam Perkap 14 Tahun 2012 diatur karena Perkap 14 Tahun 
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2012 mengatur tentang masalah tehnis penyidikan dan tingkatnya tidak 

setingkat dengan KUHAP sehingga hal tersebut bukan merupakan 

masalah.  

 

 B. Saran 

Berdasarkan berbagai pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang kedepannya dapat bermanfaat bagi aparat 

penegak hukum khususnya kepolisian, masyarakat, serta negara dalam upaya 

penanggulangan terhadap penanganan perkara pidana , yakni sebagai berikut: 

1. Kepolisian disarankan dalam melakukan upaya paksa khususnya 

penangkapan dan penahanan harus tetap menjadikan KUHAP sebagai 

acuan utama dalam beracara setelah itu baru menjadikan Perkap 14 Tahun 

2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sebagai acuan tetapi 

apabila di dalam KUHAP tidak diatur sedangkan didalam Perkap 14 

Tahun 2012 diatur maka kepolisian dapat menggunakan Perkap sebagai 

Payung hukum dalam menjalankan upaya paksa khususnya penangkapan 

dan penahanan sebagai contoh perlakuan khusus terhadap tahanan anak-

anak KUHAP tidak mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak-

anak tetapi Perkap 14 tahun 2012 mengatur hal tersebut. Perlunya 

menambah wawasan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum 

khususnya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dan menyadari bahwa 

penegakan hukum pada tingkat kepolisian merupakan pintu gerbang dalam 

penegakan hukum sehingga tugas kepolisian dapat  terwujud. 
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2. Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka 

haruslah menjadikan KUHAP sebagai dasar utama karena Perkap hanyalah 

aturan tehnis yang dikeluarkan oleh Kapolri tentang manajemen 

penyidikan tindak pidana sehingga apabila terjadi pertentangan antara 

KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 maka KUHAP yang harus diikuti 

dalam pelaksanaannya.  


