
PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA 

PENCURIAN SEPEDA MOTOR 

 

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI 

 

 

 
 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna 

Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 
 

 
 

Oleh: 

BAGUS SULESTYO 
NIM: C.100.090.147 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 



 

  

ii

ii

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh 

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

(Hartanto, S.H., M.Hum.) 

Pembimbing II 

 

 

 

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.) 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum) 

 

 

 



 

  

iii 

iii 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya 

Nama : BAGUS SULESTYO 

NIM : C.100.090.147 

Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM 

Jenis : SKRIPSI 

Judul      : PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM  

                                          PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 

1. Memberikan hak bebas royalty kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah 

saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola 

dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta 

menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 

perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan 

saya sebagai penulis/ pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak 

perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran 

hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan 

sebagaimana semestinya. 

 

Surakarta,  

Yang menyatakan 

 

 

 

BAGUS SULESTYO 

 



 iv

Proses Penyitaan Barang Bukti Pencurian Sepeda Motor, Bagus Sulestyo, 
C100090147, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 

ABSTRAK 
 

Penelitian yang berjudul “PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM 
PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR” Tujuan penelitihan ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang penyidik dalam melakukan 
penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui kendala yang dialami 
penyidik dalam penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui 
kedudukan barang bukti dalam proses persidangan dan setelah putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 
analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidik mempunyai wewenang 
dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian Sepeda Motor. Menurut 
ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. 
Namun demikian, menurut Pasal 5 ayat (1) b, penyelidik juga dapat melakukan 
penyitaan, namun harus atas perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
hanya penyidik yang berwewenang melakukan tindakan penyitaan. 
 
Kata kunci: Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Pencurian. 
 
 
 

ABSTRACT 

The tittle of the reseach, “THE PROSESS OF MOTOR CYCLE EVIDENCE 
FORCLOSURE” The aimp of this  researches are, knowing authority of investigator in 
motorcycle forclosure. Knowing the investigator constraints in motorcycle evidence 
forclosure. Knowing the position of the evidence in the prosess of trial and after the court 
decision get legally enforceable. Based and the statement in the result of researach and 
data analysis, it can be conclude that the investigator have autority in motoecycle 
evidence forclosure. Based on article in 38 KUHP, the forclosure only can be done by 
investigators. But in article 5 paragraph (1) b, investigators can do the forclosure also 
with investigators command. So it can’t be said that only the investigators wo have an 
authority to do forclosure. But that provision do not means that there is no other 
posssibility in forclosure in the level of proseculation or trial level as the consequence of 
article 39 paragraph (2) KUHAP. But the prosess of forclosure have the ask by 
investigators.   
 
Key words: Forclosure, Evidence, The Crime Of  Theft. 
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PENDAHULUAN 

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh 

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, 

sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, 

tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.1 

Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang 

sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat 

fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya 

kasus–kasus penyalahgunaan barang bukti/barang sitaan seperti ini hanya selesai 

pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana 

sebenarnya barang bukti atau barang sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak 

hukum, khususnya pihak Kepolisian. 

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau 

pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan 

hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya 

penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan 

untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.  Pengertian Penyitaan itu 

sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:  

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penunjukan dan peradilan". 
 
                                                           
1 Wirjono Prodjodikoro, 2006, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama, Hal. 1. 
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Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan 

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. 

Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang 

telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita 

dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume 

maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan 

Negeri setempat. Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan 

adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah 

hukumnya.2 Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan. 

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan 

tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana 

yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka 

telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera 

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 

persetujuan.  

Pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku 

pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara 

pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang 

tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan 

untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut.Dalam perkara tersebut, 

pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti 

Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang 
                                                           
2 Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, 
Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 3. 
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akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut 

adalah miliknya. Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan 

oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan. 

Masalah yang hendak penulis uraikan terdiri dari: (1) Bagaimanakah 

pelaksanaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti 

pencurian sepeda motor?, (2) Kendala apakah yang dialami penyidik dalam 

penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor?, (3) Bagaimanakah kedudukan 

barang bukti dalam proses persidangandan setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap? 

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang 

penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor, (2) 

Mengetahui kendala yang dialami penyidik dalam penyitaan barang bukti 

pencurian sepeda motor, (3) Mengetahui kedudukan barang bukti dalam proses 

persidangan dan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Manfaat hasil penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang proses penyitaan 

barang bukti dalam perkara pencurian sepeda motor di Polres Boyolali, (2) Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan 

penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
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 Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yakni Penelitian yang 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

suatu masyarakat.3 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum 

yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang 

ditemui dalam penelitian.4 Lokasi penelitian ini adalah di Polres Boyolali dengan 

pertimbangan bahwa di Polres tersebut sering dilakukan proses penyitaan barang 

bukti dalam perkara pencurian sepeda motor. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan 

masalah yang dibahas.5 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Wewenang Penyidik dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti 
Pencurian Sepeda Motor 
 

Menurut Mujiyono selaku Penyidik Polres Boyolali mengungkapkan jenis-

jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu apabila benda yang 

bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan 

pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.6  

                                                           
3 Rianto Adi, 2004, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, Hal. 3.  
4 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 
72. 
5 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal. 57. 
6 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014,  pukul 
10.00 WIB. 
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Dalam KUHAP fungsi benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 secara jelas 

dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap 

suatu benda adalah bertujuan untuk kepentingan pembuktian maka barang bukti 

mempunyai nilai atau fungsi yang bermanfaat dalam upaya pembuktian. 

Selanjutnya Mujiyono selaku Penyidik Polres Boyoali menjelaskan 

beberapa bentuk penyitan menurut undang-undang:7 Pertama, Penyitaan biasa dan 

tata caranya, penyitaan dalam bentuk biasa inilah merupakan aturan umum 

penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau 

keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah 

yang harus ditempuh Penyidik. Mujiyono menjelaskan tata cara penyitaan dalam 

bentuk biasa dan umum dapat dijelaskan sebagai berikut:8 (a) Harus ada surat izin 

penyitaan dari Pengadilan Negeri, (b) Menunjukkan atau memperlihatkan tanda 

pengenal (Pasal 128 KUHAP), (c) Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 

129 ayat (1) KUHAP), (d) Membuat berita acara penyitaan Pasal 129 ayat (2) 

KUHAP), (e) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (4) 

KUHAP), (f) Membungkus benda sitaan (Pasal 130 ayat (1) KUHAP). 

Kedua, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Mujiyono 

menjelaskan prosedur dan tata cara penyitaan dalam keadaan yang mendesak: (a) 

Tanpa surat izin dari Ketua pengadilan Negeri, (b) Penyitaan dalam keadaan perlu 

dan mendesak hanya terbatas pada benda bergerak saja, (c) Wajib segera 

melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna 

mendapatkan persetujuan. 
                                                           
7 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
8 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
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Ketiga, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 

angka 19 KUHAP: 

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 
pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya 
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan 
atas membantu melakukan tindak pidana itu.” 
 

Keempat, penyitaan tidak langsung. Mujiyono menjelaskan penyitaan 

tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP sebagai berikut:9 (1) Penyidik 

berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat 

disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan 

dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan, 

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada 

penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau 

ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau 

benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.  

Kelima, penyitaan terhadap surat atau tulisan lain. Mujiyono menjelaskan 

penyitaan terhadap surat atau tulisan lain yang terdapat dalam Pasal 43 KUHAP 

yaitu:10 

“Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut 
undang-undang untuk merahassiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia 
negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka  atau atas izin khusus 
ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.” 
 

                                                           
9 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
10 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
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Yang dimaksud surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 di atas adalah surat 

atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang 

tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh 

undang-undang. 

Selanjutnya Mujiyono menegaskan, karena penyitaan langsung menyentuh 

dan bertentangan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pokok 

yakni pengusaan hak milik orang, maka pentyitaan tidak boleh dilakukan dengan 

semena-mena, begitu juga dalam hal ini yaitu penyitaan barang bukti pencurian 

sepeda motor harus juga melalui prosedur dan cara-cara yang telah ditentukan 

oleh undang-undang.11 

 

Kendala yang dialami Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti 
Sepeda Motor 
 

Dalam pelaksanaan penyitaan tidak jarang ditemukan kendala-kendala 

yang dapat menghalangi atau pun menggangu Penyidik ketika akan melakukan 

penyitaan barang bukti. Menurut Mujiyono kendala-kendala yang sering dihadapi 

ketika akan melakukan penyitaan adalah sebagai berikut:12  

Pertama, dalam pasal 38 KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan hanya 

dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat, ketentuan ini dapat mengakibatkan proses penyitaan yang akan 

dilakukan oleh penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyita 

                                                           
11 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
12 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014, pukul 
10.00 WIB. 
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barang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melaui proses permintaan izin dahulu 

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

Kedua, kesadaran hukum masyarakat yang masih yang masih kurang 

untuk mendukung penegakan hukum, dalam hal penyitaan barang bukti 

masyarakat sering tidak mau untuk menjadi saksi dalam proses penyitaan dengan 

berbagai alasan, untuk sah nya suatu penyitaan maka dalam melakukan penyitaan 

harus disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan 

didampingi oleh dua orang saksi maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah, 

sehingga kehadiran saksi ini menjadi sangat penting untuk melengkapi berita 

acara penyitaan. 

Ketiga, adanya penolakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat 

karena seringkali Penyidik tidak bisa memberikan penjelasan atas hubungan dari 

barang yang akan disita tersebut dengan suatu tindak pidana yang disangkakan 

agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu, salah atau pun keliru. 

Keempat, adanya upaya atau menghambat tindakan penyitaan yang akan 

dilakukan oleh penyidik oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut, 

sehingga sering berakibat barang bukti tidak ditemukan. 

 

Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Persidangan dan Setelah Putusan 
Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 
 

Pertama, kedudukan barang bukti dalam proses persidangan. Penegakan 

hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan 

ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun 

pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum atau 
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dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Apabila 

undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari 

para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan 

pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih 

mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk 

mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran-

kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 

peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur 

dan tepat.13 

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya 

kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga 

perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara 

pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, 

dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana 

dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang 

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh 

jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. 

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-

objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang 

mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan 

keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada 

                                                           
13 Aris Irawan, 2010, Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Pasal 
183 KUHAP, dalam http://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-buktidalam-
pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-u-h-a-p/, diakses pada  Minggu 13 Juli, Pukul 
04.30 WIB. 
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penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-

syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. 14 

Dalam Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk 

menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian 

undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen: (a) Pembuktian harus 

dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang; (b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah 

menurut undang-undang. 

Dua komponen tersebut satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, 

dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai 

dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang 

sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat 

dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah 

merupakan satu kesatuan. 

Kedua, kedudukan barang bukti setelah putusan pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Tidak semua barang bukti diputuskan hakim untuk 

dimusnahkan, ada kalanya hakim memutuskan barang bukti juga dapat 

dikembalikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan barang bukti 

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Mujiyono 

menjelaskan tentang penggolongan barang bukti dalam Peraturan Kapolri No. 10 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

                                                           
14 Ratna Nurul Afiah, 2008, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 254. 
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Dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditetapkan dalam hal ini putusan 

pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan 

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak 

menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika 

menurut undang- undang, barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan 

negara atau dimusnahkan atau dirusak sehuingga tidak dapat dipergunakan lagi. 

Selanjutnya Mujiyono memaparkan menurut pasal tersebut ada 3 (tiga) hal 

barang bukti itu kan di kemanakan:15 (a) Dikembalikan kepada pihak yang paling 

berhak, hal ini biasa terjadi menyangkut barang bukti yang diperoleh dari 

kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta-

fakta yang terungkap di persidangan. Jika dalam pencurian maka saksi korban 

menyatakan barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah yang paling pantas 

menerima barang bukti, (2) Dirampas untuk kepentingan negara, hal ini biasa 

terjadi pada perkara pidana ynag merugikan kepentingan negara, misalnya sebuah 

rumah dibeli dari hasil mkorupsi, dengan maksud nantinya akan dilelang dan 

hasilnya akan diserahkan kepada negara, (3) Dirampas atau dimusnahkan atau 

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, hal ini biasanya kebanyakan 

adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, 

misalnya: pisau yang digunakan untuk menusuk korban atau obat palsu yang 

diperdagangkan. 

Dari hal yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

kaitannya barang bukti dalam kasus pidana pencurian sepeda motor, maka barang 

bukti sepeda motor akan dikembalikan kepada yang paling berhak atau kepada 
                                                           
15 Mujiyono, Penyidik Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Senin, 14 April 2014,  
pukul 10.00 WIB 
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mereka yang disebut di dalam putusan, yang dibuktikan dari fakta-fakta 

dipersidangan. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Pertama, penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan 

barang bukti pencurian Sepeda Motor. Menurut ketentuan Pasal 38 KUHAP, 

penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, menurut Pasal 

5 ayat (1) b, penyelidik juga dapat melakukan penyitaan, namun harus atas 

perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya penyidik yang 

berwewenang melakukan tindakan penyitaan.  

Kedua, dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor 

ditemui kendala yang dialami penyidik yaitu ketika akan melakukan penyitaan 

barang yang sudah dibedah dan dalam melakukan penyitaan barang bukti 

pencurian sepeda motor yang telah di dijual di luar wilayah hukum penyidik. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai penyitaan 

di luar wilayah hukum Penyidik. 

Ketiga, kedudukan barang bukti dalam proses persidangan dan setelah 

memperoleh kekuatan hukum tetap: (1) Barang bukti yang disita oleh petugas 

penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah 

menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut 

ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam 

pembuktian, (2) Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat 

(2) KUHAP yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan 

penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam 
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putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk 

negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat 

dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti 

dalam perkara lain. 

 

Saran 

Pertama, perlu di adakan peraturan yang lebih jelas dan terperinci untuk 

melakukan penyitaan di luar wilayah hukum untuk dapat melakukan penyitaan 

barang bukti yang lebih cepat. 

Kedua, perlu diadakan ketentuan lebih jelas dan rinci mengenai 

mekanisme pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas 

benda sitaan, dalam hal ini terjadi kehilangan maupun bentuk penurunan mutu 

atas benda sitaan. 

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas 

penelitian dengan melakukan perbandingan penelitian dalam beberapa kasus yang 

berbeda, sehingga hasil penelitian dapat lebih maksimal. 
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