
 

 

V.  PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas 

oleh jaksa yaitu perkara lalu lintas yang sudah mendapatkan putusan inkracht 

(putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim 

membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu 

setelah putusan inkracht. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa 

agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) 

dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah itu 

berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara 

pengambilan barang bukti (BA-20) diberikan kepada orang yang sudah 

disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh 

hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat 

berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) untuk mengambil barang bukti 

yang disebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau di Rupbasan. 

2. Faktor yang dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas antara lain orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan 
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dalam isi petikan putusan tidak mau atau terlambat mengambil barang bukti, 

penolakan dari orang yang berhak menerima barang bukti, dan adanya upaya 

banding dan kasasi baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sendiri 

serta rendahnya budaya hukum masyarakat. 

B. Saran  

1. Jaksa selaku eksekutor hendaknya dalam melakukan pencatatan terhadap 

barang bukti dengan jeli dan teliti sebelum dititipkan pada Rupbasan, sehingga 

tingkat keamanan barang bukti dapat terjaga dan akan meminimalisir adanya 

komplain atau keluhan dari orang yang berhak menerima barang bukti. 

2. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya membuat undang-undang yang 

mengatur mengenai jangka waktu dalam pengambilan barang bukti, karena 

tidak ada Peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu 

dalam pengambilan barang bukti, pihak kejaksaan hanya memberi jangka 

waktu kepada orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk 

mengambil barang bukti. 

 

 


