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ABSTRAK 

 
 

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Di kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.. Krista 
Novareza Adi Perdana C.100.080.095. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan mendapat gambaran sejelasnya tentang 
pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses penyidikan di 
Polres Sukoharjo dan mendapat gambaran selengkapnya mengenai resiko dan 
tanggung jawab penyidik terhadap  rusak atau hilangnya barang  bukti  yang 
disita. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran 
tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan 
barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo..   

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan 
penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres 
Sukoharjo, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan 
dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, memperlihatkan atau menunjukkan 
tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan dan 
memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua 
Lingkungan dan dua orang saksi, membuat  berita acara penyitaan, 
menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan, 
adalah patut atau wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan 
cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. (2) Resiko dan 
tanggung jawab penyitaan terhadap  rusak atau hilangnya barang  bukti  yang 
disita  oleh penyidik Polres Sukoharjo, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang 
bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b)Mengganti barang 
bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti 
diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel 
tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan 
hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.Sehubungan dengan tanggung 
jawab, Peraturan Menteri kehakiman telah menggariskan beberapa petunjuk 
pelaksanaan, yaitu : (1) Mengatur penempatan dalam RUPBASAN; (b)Memberi 
kuasa penyimpanannya kepada instansi lain; (c) Menjual lelang atau 
memusnahkan benda sitaan; (d) Pencatatan penerimaan dalam buku register. 

 

Kata kunci: Penyitaan Barang Bukti, Penyalahgunaan Narkotika 
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ABSTRACT 

 
 
Foreclosure actions of Evidence in Abuse Narcotics Crime Investigation at Police 
Resort (Police) Sukoharjo .. Krista Novareza Adi Perdana C.100.080.095. Faculty 
of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
This study aims to gain an overview of the implementation clearly confiscation of 
evidence in the investigation of narcotics cases in the police station and get an 
idea Sukoharjo more about the risks and responsibilities of investigators against 
damage or loss of items of evidence were seized. This research is to provide an 
overview of descriptive normative execution of criminal seizure of narcotics and 
narcotic cases evidence on the level of investigation at the police station 
Sukoharjo .. 
Based on the results of the discussion can be concluded that (1) The seizure of 
evidence in drug cases in the police investigation process Sukoharjo, in 
accordance with procedures to demonstrate permit confiscation of Chief District 
Court Sukoharjo, exhibit or show identification, show the object to be seized, the 
seizure and show objects seized shall be witnessed by the Village Head or Chair 
of Environmental and two witnesses, made the official foreclosure, foreclosure 
news events deliver derivative and wraps confiscated objects, it is proper or fair to 
keep and maintain the seized goods carefully and properly, as befits our goods 
itself. (2) Risk and responsibility for damage or loss of seizure of evidence seized 
by police investigators Sukoharjo, are: (a) Improving the evidence that originally 
returned in accordance with the personal cost. (B) Replacing the missing evidence 
with the same or similar goods. (C) In addition to changing given the 
administrative and physical measures such as detention in a holding cell because it 
has been negligent in lending with evidence based on the results of the 
examination and trial by reason hukum.Sehubungan with responsibility, the 
Minister of Justice has outlined some guidelines, namely: ( 1) Set the 
RUPBASAN placement; (b) To authorize the storage to other agencies, (c) 
auction or destroy objects Sell encumbrances; (d) Recording of receipt in a 
register. 
 
Keywords: Seizure of Evidence, Narcotics Abuse 
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PENDAHULUAN 

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan 

kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka 

sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh 

kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. 

Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan 

menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang 

lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak 

pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan 

asas praduga tak bersalah. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan 

penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh penyidik Polres Sukoharjo. 

Penyitaan ini  erat  hubungannya dengan  kewenangan Polri sebagai  

penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama 

bila  adanya  dugaan  telah  terjadi suatu perbuatan pidana. 1) Selain itu penyitaan  

juga  erat hubungannya dengan hak-hak azasi  manusia.  Dalam melakukan suatu 

penyitaan harus diusahakan adanya imbangan yang layak. Imbangan antara 

kepentingan instansi yang dalam  melakukan penyitaan  terhadap orang  yang 

disangka  telah melakukan  tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan 

orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan  masyarakat dimana orang 

                                                            
        1)    Bambang    Poernomo.    1996.    Asas‐Asas      Hukum  Pidana.    Yogyakarta.  Seksi 

Kepidanaan Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, Halaman 57. 
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tersebut memegang  peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana. 2) 

Meskipun demikian  dapat  ditemukan beberapa kekurangan dalam hal penyitaan 

ini, misalnya : 

a. Polisi tidak menunjukkan surat perintah penyitaan dalam melakukan  

penyitaan  sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. 

b. Hakim  dalam hal ini dapat memberi  atau menolak ijin perpanjangan waktu 

penyitaan, tidak diwajibkan untuk menyelidiki perkaranya dengan 

mempertimbangkan alasan-alasannya, maka untuk itu penyitaan dilakukan  

semata-mata  untuk  dapat mempermudah pelaksanaan pengusutan. 3) 

Perkara penyalahgunaan narkotika penanganan terhadap perkara ini tetap 

melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasar pada KUHAP. 

Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan 

dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. 

Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan 

dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai dengan Pasal 

39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15  KUHAP adalah benda-benda yang 

dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan 

tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana; yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana). Barang 

                                                            
        2)  Leden  Marpaung, 1992, Proses Penanganan  Perkara  Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
Halaman 79. 

        3)  Leden  Marpaung, 1992, Ibid., halaman 84. 
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bukti ini dapat disita penegak hukum dan menjadi tanggungjawabnya atas rusak 

atau hilangnya barang bukti tersebut.  

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab 

terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena 

barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada 

kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang 

disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, 

dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.4) Dengan 

adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau 

rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-

ketentuan peraturan ada. Kepolisian yang berwenang bertanggungjawab secara 

penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam 

kekuasaannya. 

Perumusan masalah yang hendak penulis uraikan yaitu: (1) Bagaimana 

pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses penyidikan di 

Polres Sukoharjo, (2) Bagaimana   resiko  dan  tanggung  jawab  penyitaan  

terhadap   rusak  atau hilangnya barang  bukti  yang disita  oleh penyidik Polres 

Sukoharjo. 

Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: (1) Tujuan Penelitian: (a)  

Mendapat gambaran sejelasnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus 

narkotika dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo, dan (b) Mendapat 

gambaran selengkapnya mengenai resiko dan tanggung jawab penyidik terhadap  
                                                            
     4) Erni Widhayanti, 1989, Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang 
Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 36. 
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rusak atau hilangnya barang  bukti  yang disita; (2) Manfaat Penelitian: 

diharapkan dapat  memberikan  masukan  pemikiran di  bidang  ilmu  hukum  

khususnya  hukum pidana yakni tentang  kriteria persyaratan subyektif maupun 

permasalahan yang timbul dalam  melakukan  penyitaan terhadap barang bukti 

tindak pidana., serta memberikan  gambaran  secara  realistis solusi yang 

dilakukan aparat penyidik dalam mengatasi permasalahan  yang  timbul dalam 

pelaksanaan penyitaan  terhadap barang bukti tindak  pidana penyalahgunaan 

narkotika yang ditangani Polres Sukoharjo.  

Kerangka Pemikiran 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana telah 

diuraikan di atas, POLRI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 

selalu mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, termasuk wewenang untuk melakukan pemeriksaan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk perkara pidana. 5) 

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya. Penyelidikan merupakan sub bagian dari kegiatan penyidikan yang 

tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan atau bukti-bukti permulaan 

yang nantinya akan dipergunakan pada tahap pemeriksaan penyidikan. Apabila 

yang diselidiki ternyata benar-benar merupakan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana, maka berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan terhadap 

tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. 

                                                            
       5) Erni Widhayanti, 1989, ibid, Halaman 39 
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Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tarap penyidikan. 

Sesudah lewat tarap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas 

nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan penyitaan hanya 

dapat dilakukan oleh penyidik. Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya 

kepastian hukum, Penyitaan  sebagaimana rumusan Pasal  38  KUHAP yang 

berbunyi sebagai berikut : 

a. Penyitaan  hanya dapat dilakukan oleh  penyidik dengan surat ijin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

b. Dalam  keadaan  yang sangat perlu  dan  mendesak bilamana  penyidik  

harus segera  bertindak  dan tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat   ijin 

terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat  (1) maka penyidik  dapat 

melakukan  penyitaan  hanya atas  benda bergerak dan untuk itu wajib  segera 

melaporkan   kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 

persetujuannya. 

Penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang tentang Narkotika 

maupun Psykotropika harus dapat membedakan antara pengedar dan pemakai. 

Para pengedar inilah sebenarnya yang harus diberikan sanksi pidana yang berat, 

sedangkan terhadap pemakai yang telah mengalami ketergantungan inilah perlu 

dicantumkan catatan agar dilakukan upaya-upaya rehabilitasi.  Polri harus berlaku 

selektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

obat atau zat-zat tertentu.    

Pemakai atau pengguna narkotika itu sebenarnya korban, pasien ataukah 

kriminal. Otomatis mereka menyandang ketiga-tiganya, tergantung dari sudut 
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pandangnya. Tiap orang dengan kepentingannya sendiri-sendiri akan memiliki 

pandangan berbeda atas suatu kasus. Para ulama akan melihat dengan penuh rasa 

iba yang berupaya merehabilitasi dan menyebutnya sebagai “korban”, Dokter 

melihat sebagai “pasien” yang perlu untuk disembuhkan. Sedangkan Polisi akan 

melihatnya sebagai “kriminal” sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengguna atau  

menyalahgunakan Narkotika juga dapat dipidana. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polres Sukoharjo. Data pada 

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa 

sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil wawancara dengan 

penyidik di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan 

sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi 

kepustakaan dan wawancara, yang selanjutnya di olah dan di analisis secara 

deduktif (dari hal yang umum ke hal yang khusus).6)  

 

 

 

 

                                                            
               6) Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Halaman 52. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam penyidikan       

di Polres Sukoharjo 

Benda sitaan/barang bukti disimpan dalam rumah penyimpanan sitaan 

negara. Tanggung jawab Yuridis atas benda sitaan/barang bukti ada pada 

pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan). 

Masalah pengurusan barang-barang bukti karena belum diputus 

pengadilan, seringkali sudah dipakai oleh petugas-petugas dan sering kali pada 

waktu dipakai, barang bukti mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan 

kesulitan yang merugikan pemilik yang berhak. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan bahwa barang-barang yang benar-benar di peroleh dari kejahatan 

atau yang menjadi obyek dalam kejahatan yang perlu disita. 

Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika tindak pidana 

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis serbuk putih 

berbentuk kristal mengandung zat metamfetamina dan atau setiap 

penyalahguna Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis serbuk putih 

berbentuk kristal yang mengandung zat metamfetamina bagi diri sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) huruf a dan 

UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam penjelasan Pasal 44 

KUHAP diterangkan bahwa selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan, maka penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian 

Resort, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung 
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Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan ditempat 

penyimpanan lain atau tetap di tempat semula di mana benda itu disita. 

Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan yang diatur dalam Pasal 

44 KUHAP tersebut untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 BAB IX Pasal 26 

s/d 34 dan dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri 

Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 

tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah 

Penyitaan Benda Sitaan Negara. 

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat "lekas rusak" atau 

"membahayakan" (mudah terbakar/meledak atau membahayakan kesehatan 

orang/lingkungan) atau "biaya penyimpanannya terlalu tinggi", maka aparat 

penegak hukum yang menyimpan benda sitaan itu dapat melakukan tindakan 

sebagai berikut : 

a) Apabila perkaranya masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut 

Umum, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, benda sitaan 

tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau 

Penuntut Umum; 

b) Apabila perkaranya sudah berada ditangan pengadilan, maka benda sitaan 

tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas 

izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh 

terdakwa atau kuasanya; 
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c) Pelaksanaan penjualan benda sitaan yang sifatnya lekas rusak atau yang 

biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan oleh Kantor Lelang 

Negara atas permintaan atau setelah di konsultasikan dengan 

instansi/pejabat penegak hukum yang bertanggungjawab secara yuridis 

sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya. Uang hasil pelelangannya 

dipakai sebagai ganti barang bukti, sedangkan guna kepentingan 

pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan 

yang dimaksud (Vide Pasal 45 KUHAP beserta penjelasannya). 

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan 

dirampas untuk kepentingan negara dengan cara diserahkan kepada 

departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Benda sitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau 

kepada orang yang paling berhak, apabila : 

1) Menurut Keputusan Hakim benda tersebut harus dikembalikan 

kepada empunya. 

2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut (dihentikan penuntutannya) karena 

tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; 

3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (oleh 

Jaksa Agung) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila 

benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan 

untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 46 ayat (1) KUHAP). 

 Adapun pelaksanaan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh 

petuga penyidik Polres Sukoharjo, adalah : 
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a. Menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.  

c. Memperlihatkan  benda  yang akan disita.  

d. Penyitaan  dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh 

Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi 

e.  Membuat  berita acara penyitaan, yang menjelaskan : 

1) Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakannya 

dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau 

kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi. 

2) Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujuo ini berita acara, 

barulah menyidik memberi tanggal pada berita acara. 

3) Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, 

masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita 

acara penyitaan. 

f.  Menyampaikan turunan berita acara penyitaan. 

g. Membungkus benda sitaan. 

B. Resiko dan Tanggung Jawab Penyitaan Terhadap Rusak Atau Hilangnya 

Barang  Bukti  yang Disita  Oleh Penyidik  Polres Sukoharjo 

Benda sitaan/barang bukti yang disimpan dalam Kantor Kepolisian 

Resort (POLRES) Sukoharjo, maka tanggung jawab yuridis atas benda 

sitaan/barang bukti ada pada Aparat penyidik Polri 
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Mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang 

mengendarkannya seperti narkotika atau sejenis zat-zat yang berbahaya, pada 

prinsipnya benda sitaan harus dimusnahkan. Akan tetapi jika benda sitaan 

yang sifatnya tidak membahayakan maka penyidik wajib memelihar barang 

bukti/benda sitaan tersebut karena barang bukti adalah benda yang dijadikan 

sebagai alat penyidikan jadi jika Anggota kepolisian ada yang ternyata 

melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian seperti 

meminjam barang bukti untuk keperluan pribadi, merusak, ataupun 

menghilangkan barang bukti maka dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin 

dan/atau hukuman disiplin. 

Pasal 46 KUHAP telah menggariskan pengembalian benda sitaan harus 

dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak : 7) 

a. Apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyidikan tidak 

memerlukannya lagi,  

b. Atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau 

ternyata tidak merupakan tindak pidana. 

c. Perkara tersebut dikesampingan/dideponer untuk kepentingan umum, 

d. Atau perkara tersebut ditup demikian hukum, karena alasan nebis in idem 

atau tersangka/terdakwanya meninggal dunia atu karena tuntutan terhadap 

tindak pidana sudah kadaluwarsa. 

Anggota kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan 

disiplin anggota kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau 

                                                            
                7) Sudrajat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Bandung, Remadja Karya. Halaman 78.  
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hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan 

fisik. Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan ankum untuk 

menjatuhkan hukuman disiplin. Menurut PP No. 2 Tahun 2003, hukuman 

disiplin berupa : 

1. Teguran tertulis; 

2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun; 

3. Penundaan kenaikan gaji berkala; 

4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; 

5. Mutasi yang bersifat demosi; 

6. Pembebasan dari jabatan; 

7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. 

Alinea terakhir penjelasan Pasal 46 ayat (1). Dalam pengembalian 

benda  sitaan hendaklah sejauh mungkin diperhatikan kemanusiaan, dengan 

mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan. Adapun 

risiko yang harus di tanggung penyidik apabila ada kerusakan atau hilangnya 

benda sitaan:8) 

a. Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula 

dengan biaya pribadi.  

b.  Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau 

mirip.  

                                                            
               8) Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, 
Jakarta, halaman 98. 
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 c.  Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti 

penahanan dalam sel tahanan karena telah lali dalam meminjamkan 

barang bukti oleh alasan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan 

sidang. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di 

Polres Sukoharjo, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin 

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, memperlihatkan atau 

menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, 

penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala 

Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi, membuat  berita acara 

penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus 

benda sitaan.  

2. Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap  rusak atau hilangnya barang  

bukti  yang disita  oleh penyidik Polres Sukoharjo, adalah : 

a. Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula 

dengan biaya pribadi. 

b. Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau 

mirip. 

c. Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik 

seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam 

meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan 

sidang oleh alasan hukum. 
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SARAN 

1. Mengingat bahwa tidak semua barang bukti dapat digunakan sebagai alat 

bukti maka seyogyanya pihak aparat penyidik segera mengembalikan 

barang-barang yang tidak digunakan sebagai alat bukti kepada pihak 

ketiga (Saksi). 

2. Alat-alat bukti tindak pidana yang sudah dinyatakan oleh Pengadilan 

Negeri (hakim) sebagai “tidak disita untuk negara” artinya dikembalikan 

kepada pemiliknya maka Jaksa/Polisi harus segera mengembalikan kepada 

pemiliknya. 

3. Pihak Kepolisian/kejaksaan harus mempermudah prosedur pengurusan 

atau pengembalian barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada 

pemiliknya. Apabila tertunda-tunda akan mengakibatkan merosotnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 
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