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MOTTO 

 

“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya ia akan 

melihat balasannya” 

(Q.S Al Zalzalah : 7) 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman” 

(Q.S. Ali Imran : 139) 

 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpanya kesukaran, 

keburukan takdir dan cemoohan musuh” 

(HR. Bukhari – Muslim) 

 

 “Life is like riding a bicycle.  

To keep your balance, you must moving” 

(Albert Einsteint) 

 

“Siapa ingin memiliki mutiara harus ulet menahan nafas dan berani terjun 

menyelami samudra yang sedalam-dalamnya” 

(Bung Karno) 
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ABSTRAKSI 

Chaeru Ardian Purnomo, NIM: C100110144, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015, Judul: “PROSES PELAKSANAAN 

PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA 

TINDAK  PIDANA NARKOTIKA  DI POLRESTA SURAKARTA”. 

 

Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti 

yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk 

melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang-

undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Dalam 

mendapatkan barang bukti, penyidik juga harus memperhatikan prosedur yang 

berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam 

melakukan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara dalam 

mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa penyidik Polresta Surakarta dalam melakukan penyitaan 

barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, 

karena sifat barang bukti tindak pidana narkotika yang mudah dimusnahkan atau 

disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkotika yang disita 

oleh penyidik Polresta Surakarta juga efektif pada tahapan pembuktian. 

 

Kata Kunci : Proses Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika. 
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ABSTRACT 

 

Chaeru Ardian Purnomo, NIM: C100110144, Faculty of Law, 

Muhammadiyah University of Surakarta, 2015, Title: "IMPLEMENTATION 

PROCESS SEIZURE OF EVIDENCED BY INVESTIGATORS POLICE 

CRIME IN NARCOTICS IN POLICE DEPARTEMENT OF 

SURAKARTA". 

The evidence of the accused or the suspect is guilty or not depends on the eviidence 

hat has been used to commit a felony or misdeneanor. To protect and ensure the 

integrity of the evidence the law had arranged this, as in the case of narcotic 

crime.  In obtaining evidence, the investigator must also consider the applicable 

procedures so that arbitrariness by the investigator to conduct seizure of evidence. 

This research uses empirical juridical approach using interview techniques in 

collecting the data. This research is included in the description research. Based on 

the results of research and discussion that has been done can be concluded that the 

Surakarta Police investigators in performing seizure of evidence tend to use 

foreclosures techniques in urgent circumstances, because of the characteristic of 

the crime of drug evidence that easily destroyed or hidden by the suspect. Evidence 

seized narcotic crime by Surakarta Police Departement investigators also proving 

effective at this stage. 

 

Keywords: Implementation Process Seizure, Evidenced, Narcotic Crime. 

 


