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ABSTRAK 

FUNGSI DAKTILOSKOPI (SIDIK JARI) DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK 

PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM) 

Yusni Zamroni Hidayat 

D1A 013 394 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam 

mengungkap pelaku tindak pidana dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi 

pihak kepolisian dalam menggunakan Daktiloskopi (sidik jari) sebagai sarana identifikasi 

mengungkap pelaku tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah Empiris dengan metode 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian: 1) Daktiloskopi 

(sidik jari) berfungsi sebagai alat bukti tambahan karena dapat mengenali pelaku secara ilmiah. 

2) faktor penghambat identifikasi sidik jari yaitu tidak terdokumentasinya sidik jari penduduk di 

kepolisian, faktor iklim/cuaca, minimnya Sarana dan Prasarana, minimnya pengetahuan 

masyarakat, minimnya pelatihan kepada petugas identifikasi sidik jari. 

 

Kata Kunci : Daktiloskopi (sidik jari), Pelaku, Tindak Pidana 
 

ABSTRACT 

THE FUNCTION OF DACTYLOSCOPY (FINGERPRINT) IN 

REVEALING CRIMINAL ACTORS (A STUDY IN THE LEGAL 

DISTRICT OF MATARAM POLICE DEPARTMENT) 

 

The purpose of this study was to determine the function of Dactyloscopy (fingerprint) in 

revealing the perpetrators of crime and to identify the factors that become obstacles for the police 

in applying Dactyloscopy (fingerprint) as a means of identification to reveal the perpetrators of 

crime. The research method used in this study was Empirical with legal law, conceptual, and 

sociology as the research approaches. The results of the study were: 1) Dactyloscopy 

(fingerprint) functioned as additional evidence because it could recognize the suspects 

scientifically. 2) The obstacle factors of Dactyloscopy (fingerprint) were the fingerprints of 

residents in the police department were still not documented yet, climatic/ weather factors, lack 

of public knowledge about the identification of the crime scene, and lack of training provided to 

fingerprint identification officers in handling the problem of criminal act.  

Keywords: Dactyloscopy (fingerprint), Suspect, Crime   
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I. PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini sesuai dengan hasil amandemen 

ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”
1
. 

Adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi tindak pidana selalu muncul di tengah-tengah 

kehidupan  masyarakat. Akan tetapi tindak pidana selalu muncul di tengah-tengah kehidupan  

masyarakat. 

Dalam hal ini peran aparatur  yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan 

hukum untuk perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan  kepada masyarakat agar dapat 

tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam sistem peradilan  pidana terdapat beberapa lembaga yang akan berfungsi 

dalam  penegakan hukum pidana apabila adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan hukum. Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan menegakkan 

hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dituntut untuk professional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, disebutkan bahwa:“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2
 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1994, Tahun 1994, Psl. 1 ayat 3 

2
 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 

2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Psl. 2 
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Dalam KUHAP ditentukan bahwa:“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
3
 

 

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah:“Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
4
 

 

Dalam proses penyidikan, sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya 

suatu alat bukti maupun saksi. sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras 

dalam  mengumpulkan  bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan  kebenaran  yang 

selengkap-lengkapnya. 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengungkap pelaku tindak pidana adalah 

metode sidik jari yang merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki seseorang. Bentuk dan 

polanya berbeda-beda, dalam artian tidak ada pola sidik jari yang sama persis. Metode sidik 

jari (Dactylosscopein/Daktiloskopi) yaitu hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan 

telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas 

yang ditinggalkan pada permukaan benda.
5
  

Metode sidik jari ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian 

perkara pidana akan tetapi dilihat dari aturannya sidik jari tidak di atur secara signifikan 

dalam peraturan undang-undang. 

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 

Apa fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap pelaku tindak pidana? Dan (2) 

                                                           
3
 Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, 

LN No. 76 Tahun 1981, Psl. 1 angka 1 
4
 Ibid, Pasal 1 angka 2 

5
 Yudi Ariyanto, Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Mataram), 2013, hlm 19. 
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Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan 

sidik jari sebagai sarana identifikasi mengungkap pelaku tindak pidana? 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yakni (1) Untuk mengetahui fungsi 

Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap pelaku tindak pidana, dan (2) Untuk mengetahui 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan 

Daktiloskopi (sidik jari) sebagai sarana identifikasi mengungkap pelaku tindak pidana. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini 

menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yakni (1) Pendekatan Perundang-undangan, (2) 

Pendekatan Koseptual, dan (3) Pendekatan Sosiologis. Sumber dan Jenis Data dari penelitian 

ini yakni (1) Informan dan Responden (2) Peraturan Perundang-undangan; (3) Pendapat para 

ahli, buku-buku, artikel-artikel;. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Wawancara dan Studi dokumen. Skripsi ini dianalisis dengan metode 

kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana Di Polres 

Mataram 

Polres Mataram melakukan berbagai upaya guna pengungkapan perkara-perkara tindak 

pidana, salah satu cara yang digunakan oleh pihak Kepolisian Risort kota Mataram dalam 

mengungkap pelaku tindak pidana yaitu dengan menggunakan metode Daktiloskopi (sidik jari) 

untuk menemukan tersangkanya apabila ditempat kejadian perkara penyidik dapat mengambil 

sidik jari. 

Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya 

penyidik Kepolisian di bidang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian identifikasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Firmansyah E, S.I.K (Kasat Reskrim) yang 

diwawancarai pada tanggal 20 juni 2018, yang menyatakan bahwa: “Pada proses identifikasi 

sidik jari dalam tindak pidana dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi, baik pelaku yang 

belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun yang sudah diketahui identitasnya”.
6
 

Hal  lain yang juga  disampaikan oleh  Kiki Firmansyah E, S.I.K mengenai aturan 

pengambilan sidik jari  sebagai sarana identifikasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 5 ayat (1) huruf b mengatur 

bahwa atas perintah, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa : 

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3. Mengambil sidik jari dan memotret orang; 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim  Polres Mataram, pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018, di Polres 

Mataram. 
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4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : 

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sakasi; 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
7
 

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa penyidik berwenang mengambil sidik 

jari untuk kepentingan penyidikan dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Identifikasi sidik 

jari dipakai oleh Polres Mataram sebagai alat untuk mengungkap suatu tindak pidana guna 

mengetahui tersangka, karena sidik jari dianggap efektif dalam proses pengungkapan. 

Dari hasil wawancara dengan Aiptu I KM. Krisna DP, S.H (Kanit Identifikasi Polres 

Mataram) dalam  menangani kasus tindak pidana, proses yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dimulai dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas penyidik 

identifikasi Reskrim kemudian mengamankan dan mensterilkan agar tidak ada yang masuk 

selain petugas penyidik. 

2. Setelah itu diadakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa cara pelaku masuk dan 

keluar dari tempat kejadian perkara serta memeriksa apa yang telah dilakukan pelaku. 

3. Kemudian mengumpulkan barang bukti yang tertinggal, pengambilan sidik jari laten dan 

pemotretan gambar.
8
  

 

                                                           
7
 Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, 

LN No. 76 Tahun 1981, Psl. 7 ayat 1 
8
 Hasil wawancara dengan kepala unit identifikasi  Polres Mataram, pada hari Rabu Tanggal 20 juni 2018, 

di Polres Mataram. 
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Di dalam pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara 

(dalam hal ini bekas sidik jari), biasanya terdapat pada tembok, pintu, benda-benda yang dirusak 

dan ditinggalkan  oleh pelaku. 

Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian  perkara lebih dikenal dengan istilah sidik 

jari  latent yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk mengenal kembali pelaku disamping 

bukti-bukti lain. Petugas penyidik sendiri harus berhati-hati dan mengusahakan agar bukti sidik 

jari tersebut tidak rusak ataupun hilang agar memudahkan proses penyidikan yang lebih lanjut. 

Kemudian sidik jari yang tertinggal tersebut diangkat dengan menggunakan serbuk atau powder 

magnetic/ non magnetic yang dapat mengangkat (lifting) zat keringat yang terkandung dalam 

sidik jari latent sehingga lukisan pola garis serta detail detailnya akan tampak untuk kemudian 

diidentifikasi. 

Berdasarkan buku Penuntun Daktiloskopi juga disebutkan bahwa: 

“Serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten warnanya harus kontras 

dengan latar belakang (back ground) dimana sidik jari laten itu tertinggal. Misalnya latar 

belakang berwarna hitam (warna gelap) maka serbuk serbuk harus berwarna putih 

(berwarna terang). Hal ini tidak saja memungkinkan petugas dapat melihat dengan jelas 

sidik jari laten tersebut, tetapi juga sebagai suatu bantuan untuk mengangkat (lifting) atau 

memotret sidik jari laten tersebut”.
9
 

 

Proses selanjutnya adalah dituangkan dalam berita acara pengangkatan sidik jari. Setelah 

itu sidik jari dikembangkan dan dirumuskan dengan cara manual atau menggunakan tinta, 

dengan sidik jari yang ada dikartu pembanding yang tersimpan pada arsip Kepolisian Mataram 

yang memuat daftar atau register sidik jari tersangka yang pernah melakukan tindak pidana 

sebelumnya, kemudian dilakukan pencocokan dan dapatlah diketahui siapa yang mempunyai 

bekas sidik jari tersebut, dengan kata lain dapat menjadi kunci sukses usaha pengenalan kembali 

dan penentuan siapa sebenarnya pelaku suatu tindak pidana yang terjadi. 

                                                           
9
 Penuntun Daktiloskopi Subdirektorat Identifikasi Reserse Polri, 1986, hlm 84 
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Di Indonesia khususnya di Kota Mataram sebagai wilayah  hukum  Polres Mataram 

belum semua warganya pernah diambil sidik jarinya, jadi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan 

sidik jarinya untuk dijadikan bahan pembanding, Polres akan mengalami kesulitan. Sidik jari 

yang ada di arsip Polres  Mataram diakui sebagian belum banyak membantu untuk mengenali 

pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut belum pernah diambil sidik jarinya di 

Polres Mataram, sehingga sidik jari tersebut tidak dapat dibandingkan. 

Menurut Aiptu I KM. Krisna DP, S.H (Kanit Identifikasi Polres Mataram) yang 

diwawancarai pada tanggal 20 Juni 2018 menyatakan bahwa: 

“Unit Identifikasi Polres Mataram belum mempunyai sidik jari seluruh penduduk di 

wilayah Polres Mataram, Jadi apabila terjadi sesuatu tindak pidana kita dapat menangkap 

pelakunya yaitu dari informasi-informasi/keterangan saksi. Jadi tidak hanya 

mengandalkan pada sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara. Apabila pelaku 

tertangkap, baru kemudian dibandingkan sidik jarinya dengan sidik jari yang ditemukan 

ditempat kejadian perkara sehingga menambah keyakinan penyidik dalam menahan 

seseorang yang diduga sebagai pelaku. Dan pada umumnya tempat terjadinya tindak 

pidana sudah rusak sebelum petugas datang, hal ini karena kurang tahunya atau kurang 

mengertinya masyarakat terhadap pentingnya keaslian tempat kejadian perkara”.
10

 

 

Anggota identifikasi Bripka Wahyudi M. Daud Polres Mataram menambahkan 

keterangannya bahwa:  

“Polri khususnya ditingkat Mabes dan Polda serta Polres saat ini telah menerapkan sistem 

terpadu pengelolaan pusat data (data base) masyarakat, yang salah satunya berbasis sidik 

jari yang dikelola lembaga Indonesia Automatic Fingerprints Identifications system 

(INAFIS) yang sebelumnya bernama Pusat Identifikasi Polri yang rencananya 

kedepannya akan dikembangkan guna mendukung Progaram KTP Nasional bekerjasama 

dengan Departemen dalam negri atau pihak terkait yang telah memiliki data sidik jari 

dalam elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), sehingga apabila Kepolisian Negara 

Republik Indonesia memiliki data tersebut akan lebih mudah dalam mengidentifikasi 

seseorang”.
11

 

 

                                                           
10

 Hasil wawancara dengan Kepala Unit Identifikasi Polres Mataram, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, 

di Polres Mataram. 
11

 Hasil wawancara dengan Anggota Unit identifikasi  Polres Mataram, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 

2018, di Polres Mataram. 
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Secara garis besar, fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap pelaku tindak 

pidana yaitu berfungsi untuk mengenal pelaku tindak pidana dan sidik jari digunakan oleh Polres 

Mataram sebagai sarana atau alat bukti tambahan alat bukti lainnya, akan tetapi kurang terlihat 

fungsinya karena diperlukan sidik jari pembanding untuk dapat dibandingkan dengan sidik jari 

laten yang ada di TKP. 

Faktor-faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai 

sarana identifikasi mengungkap pelaku tindak pidana 

Dalam pelaksanaannya identifikasi sidik jari juga menemukan beberapa hambatan-

hambatan yang dialami oleh petugas Polres Mataram di TKP dalam mengungkap pelaku tindak 

pidana. 

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan I KM. Krisna DP (Kepala Unit 

Identifikasi) yang diwawancarai pada tanggal 20 Juni 2018, hambatan tersebut adalah sebagai 

berikut:
12

 

1. Masih tidak terdokumentasinya sidik jari penduduk di Kepolisian 

Dalam proses pencarian pelaku di data base Kepolisian, masih banyak penduduk 

yang belum mendaftarkan sidik jarinya di Kepolisian. Hal ini di karenakan tidak ada 

kewajiban bagi setiap orang untuk mendaftarkan sidik jarinya, karena proses pendaftaran 

sidik jarihanya dibutuhkan untuk beberapa kebutuhan saja, contohnya pada saat pembuatan 

Surat Kelakuan Baik di masing-masing Polres. 

 

 

                                                           
12

 Hasil wawancara dengan Kepala Unit Identifikasi Polres Mataram, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, 

di Polres Mataram. 
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2. Karena faktor Iklim/Cuaca dapat menghambat pengambilan identifikasi sidik jari di TKP 

Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik 

jari laten di TKP, contohnya: seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara 

menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (outdoor). Polisi 

(petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan 

deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan 

petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di 

TKP. 

3. Minimnya Sarana dan Prasarana 

Guna mendukung proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan 

sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga akan mempermudah Unit Identifikasi 

Direktorat Reserse Kriminal Polres Mataram dalam mengungkap pelaku tindak pidana 

dalam melakukan penanganan dan pencarian bukti yang ada ditempat kejadia perkara. 

Namun dalam kenyataannya banyak terjadi kendala dalam hal sarana dan prasarana, 

misalnya dalam hal sarana agar sampai ketempat kejadian perkara dibutuhkan kendaraan, 

memang ada disediakan mobil patroli namun jumlahnya minim dan ada yang sudah dalam 

keadaan rusak sehingga tidak bisa dipakai. Sehingga terkadang harus menggunakan 

kendaraan pribadi jika ada. 

4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang oleh TKP  

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat, 

maka masyarakat yang  berada di sekitar TKP dengan rasa keingintahuan yang sangat besar 

terhadap kejadian tersebut secara sepontan akan langsung mendatangi TKP untuk melihat 

secara langsung kejadian tersebut dan secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, 
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sehingga TKP dinyatakan sudah tidak steril lagi untuk proses identifikasi dan TKP 

dinyatakan rusak, sehingga penyidikan akan terhambat. Sering kali petugas menemukan 

sidik jari pelaku yang telah bercampur dengan keluarga korban dan warga yang tidak 

berkepentingan. 

5. Minimya pelatihan yang diberikan kepada petugas identifikasi sidik jari dalam menangani 

masalah tindak pidana 

Dibutuhkan pelatihan di kejuruan Daktiloskopi agar anggota Kepolisian di 

tingkat daerah juga memiliki kualifikasi. 

Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya 

sangat penting agar tidak terjadi kesalahan atau salah tangkap. 

6. Hambatan dari tersangka 

Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa mutilasi 

korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ketempat yang jauh 

dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan 

membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas. 

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Kepala Unit Identifikasi tentang 

hambatan-hambatan di atas, hal ini sesuai dengan pernyataan yang penyusun kutip mengenai 

hambatan-hambatan di TKP, diantaranya: “Dalam melaksanakan tugas identifikasi, penyelidik 

yang merupakan petugas yang berwenang di TKP mengalami keterbatasan, antara lain: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam hal ini, SDM yang dimaksud adalah petugas penyelidik. Petugas penyelidik belum 

semua mengikuti kejuruan Identifikasi walaupun pada saat pendidikan menjadi anggota 

Polri telah diajarkan tentang identifikasi. Namun untuk menguasai ilmu tentang 

identifikasi secara mahir (professional), perlu diberikan pendidikan khusus mengenai 

identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu 

bulan pendidikan lanjutan kejuruan. 



xi 
 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan oleh 

penyelidik dalam proses penyelidikan khususnya pengambilan sidik jari. Kondisi alat-alat 

tersebut sudah mengalami penyusutan sehingga kemampuan alat-alat tersebut tidak 

berfungsi dengan baik. 

c. Data Masyarakat 

Data merupakan hal yang paling penting dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan 

khususnya sidik jari yang ditemukan. Hal inilah  yang menjadi suatu yang mengambat 

penyelidik dalam menemukan tersangka. 

d. Status QUO 

Ketidakutuhan status QUO (keaslian TKP) merupakan factor yang sering disebabkan oleh 

korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP 

terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang arti keaslian TKP dan 

peranannya,. Status QUO merupakan keadaan TKP setelah peristiwa hukum terjadi yang 

belum adanya intervensi dari siapapun dan keasliannya masih utuh.
13
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Adapun pola-pola yang dimaksud, sebagai berikut: 

1. Whorl 

Whorl bisa berbentuk sebuah Spiral, Bull-eyes, atau Double Loop.Whorl adalah titik-

titik menonjol dan kontras, dan bias dilihat dengan mudah. Cetakan Spiral dan Bulls-

eyes adalah persis sebagai dalam interpretasinya, namun yang kedua memberikan 

sedikit lebih banyak fokus. 

2. Arch 

Pola ini bisa terlihat sebagai sebuah Flat Arch, atau Tented Arch. Perhatikan setiap 

pola Arch menaik sangat tinggi. 

3. Loop 

Loop dapat menaik ke arah ujung jari, atau menjatuh kearah pergelangan tangan. 

Common loop bergerak kearah ibu jari, sementara Radial Loop (Loop terbalik) 

bergerak mengarahkan ujung pemukulnya ke sisi tangan. 

a. Loop umum (common loop) tipe paling umum dari sidik jari adalah common loop. 

Cetakan ini mengungkap kemampuan untuk menggunakan berbagai ide dari 

berbagai sumber ide, dan mencampurnya dengan gaya yang unik. 

b. Loop memusat (radial loop) sebuah cetakan menukik yang memasuki dan 

berangkat dari sisi ibu jari tangan disebut radial loop (kadang-kadang disebut 

reverse loop, atau inventor loop). Jika common loop menunjukan campuran gaya-

gaya lain, radial loop mengungkapkan kemampuan untuk menciptakan sebuah 

gaya atau system yang sama sekali baru. 

c. Double loop kebanyakan disalahpahami oleh hampir semua penandaan 

Dermatoglyphyc. Pada umumnya, menginterprestasikan Double loop sama seperti 

dengan Whorl 
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4. Tri radius 

Tri radius (juga disebut “Delta”) dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat 

dari setiap gunung, gunung-gunung itu kemudian bisa dilihat sebai terpusat, 

kecendrungan, atau berpindah.
14

 

Dari data yang dipaparkan serta beberapa kutipan penjelasan diatas, dalam menentukan 

pelaku tindak pidana tidaklah mudah, terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami oleh 

petugas identifikasi Polres Mataram saat berada di TKP, termasuk pola sidik jari dari pelaku 

maupun korban tindak pidana. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun 

menyimpulkan 2 hal, yaitu: (1) Fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap pelaku 

tindak pidana yaitu berfungsi sebagai sarana atau alat bukti tambahan dan mampu mengenal 

atau menentukan pelaku tindak pidana serta melalui Metode Daktiloskopi (sidik jari) suatu 

perkara dapat diungkap. (2) Faktor-faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam 

menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi mengungkap pelaku tindak pidana sebagai 

berikut: Masih tidak terdokumentasinya sidik jari penduduk di kepolisian, Karena faktor 

iklim/cuaca dapat menghambat pengambilan identifikasi sidik jari di TK, Minimnya Sarana dan 

Prasarana, Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah TKP, Minimnya pelatihan yang 

diberikan kepada petugas identifikasi sidik jari dalam menangani masalah tindak pidana, 

Hambatan dari tersangka. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Mengigat arti pentingnya fungsi 

Daktiloskopi (sidik jari), maka perlu adanya penguatan substansi pengaturan dalam undang-

undang mengenai sidik jari agar menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum. (2) 

Mengingat sifat-sifat sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka 

pemerintah dan kepolisian untuk mengambil sidik jari warga Negara Indonesia di usia sedini 

mungkin dan diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga 

keseterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) TKP. 
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