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Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dalam perkara pidana di 

wilayah hukum  Pengadilan Negeri Surakarta 

 
Yossie Ariestiana 

E.0002262 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 

tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pembangunan nasional tersebut bukan hanya untuk sesuatu golongan 

atau sebagian masyarakat, tetapi untuk semua lapisan masyarakat baik tua, 

muda, maupun anak-anak.  

Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung 

kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang 

konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan 

stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. 

Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan 

konstitusional demokratis berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan 

usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi 

masyarakat. 

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidang 

hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius. 

Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum 

nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dalam 
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peraturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi peraturan tertentu telah 

mengakomodir aspirasi hukum masyarakat, tetapi di sisi lain masih banyak 

peraturan yang mengalami stagnasi dan tidak sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itulah pembangunan hukum di 

Indonesia dilaksanakan dengan memberikan ruang lingkup yang lebih luas 

untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mantap. 

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan bukan negara yang 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Jadi segala tingkah laku dan 

perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, 

baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 

Agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat, maka hukum selain berisi 

peraturan-peraturan yang berupa anjuran-anjuran dan larangan-larangan, juga 

memuat sanksi-sanksi pidana yang dapat berupa : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan 

d. Pidana Denda 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

Untuk pelanggaran hukum yang tidak tertulis atau norma hukum adat, 

pelaku tindak pidana mendapat sanksi dari masyarakat sekitarnya baik secara 

langsung ataupun melalui kepala adat atau pemuka masyarakat setempat. 

Dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana target yang 

dicapai di dalam proses pemeriksaan pendahuluan adalah tercapainya satu 

berkas Berita Acara Pemeriksaan atau yang disebut dengan BAP. 
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Tata cara pemeriksaan perkara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun tata cara pemeriksaan menurut 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibagi menjadi dua tahap yaitu : 

1. Pemeriksaan Pendahuluan akan meliputi sebagai berikut: 

a. Diadakan tindakan penyelidikan 

b. Tindakan penyidikan 

c. Penggeledahan 

d. Penangkapan 

e. Penahanan 

f. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

g. Pelimpahan Perkara 

2. Pemeriksaan dalam sidang akan meliputi sebagai berikut: 

a. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa 

b. Pemeriksaan para saksi 

c. Pemeriksaan bukti-bukti 

d. Pemeriksaan pada terdakwa 

e. Kesimpulan 

f. Pembacaan putusan 

g. Pelaksanaan putusan 

Mengingat bahwa penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana yang dipandang sebagai karya agung bangsa Indonesia relatif singkat 

bila dibandingkan dengan HIR, sehingga di dalam pelaksanaannya dipandang 

belum memenuhi tuntutan pembangunan di bidang hukum karena masih 

banyak diperlukan peraturan pelaksanaannya tersendiri, Peraturan Pemerintah 

No.27 Tahun 1983 merupakan peraturan pelaksanaan dan ketentuan yang 

terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Salah satu hal 

yang baru yang sebelumnya belum diatur dalam HIR adalah RUPBASAN 

sebagai tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara. 

Dalam membicarakan masalah penyitaan tidak terlepas dengan 

masalah penangkapan dan penggeledahan maka hal tersebut seringkali 

merupakan rangkaian hubungan yang biasanya mendahului adanya tindakan 
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penyitaan tetapi tidak semua penyitaan didahului dengan penangkapan dan 

penggeledahan. 

Mengenai tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai Barang 

Bukti di dalam perkara Pidana, di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana)  terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “ 

Benda Sitaan Negara di simpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara “, sedang dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : “Selama belum 

ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, 

penyimpanan Benda Sitaan Negara tersebut disimpan di kantor Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan 

memaksa di tempat  Penyimpanan lain atau di tempat semula benda tersebut 

disita “. 

Berhubung dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan di dalam Peraturan 

Pemerintah No.27 Tahun 1983, pada kenyataannya belum ada, maka peraturan 

pelaksanaannya mengenai RUPBASAN menurut peraturan pemerintah 

tersebut belum dapat dilaksanakan sehingga yang berlaku selama ini sebagai 

tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah seperti yang di sebutkan 

dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana tersebut di atas. 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih 

mendalam mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara 

sebagai barang bukti dalam perkara pidana, sehingga di dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengambil judul : “PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

BENDA SITAAN NEGARA DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH 

HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang sesuai dengan judul 

penulisan hukum ini, maka penulis mencoba untuk memberikan rumusan 
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masalah yang akan penulis uraikan di dalam bab-bab selanjutnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan Negara di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Apakah pengelolaan benda sitaan negara sebagai barang bukti di tiap-tiap 

tingkat pemeriksaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana dan juga aturan pelaksanaannya? 

3. Apakah hambatan pengelolaan Benda sitaan negara sebagai barang bukti 

dalam perkara pidana? 

   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan Negara di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan benda Sitaan Negara sebagai 

barang bukti di tiap-tiap tingkat pemeriksaan di wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  dan 

juga aturan pelaksanaannya. 

c. Untuk mengetahui kesulitan atau hambatan pengelolaan benda Sitaan 

Negara sebagai barang bukti dalam Perkara pidana. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan jelas sebagai bahan 

untuk menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk memperluas pemahaman serta pengembangan aspek hukum 

dalam teori maupun praktek di lapangan. 
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c. Sebagai sarana untuk dapat menyumbangkan gagasan dan pemikiran 

guna perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis 

mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum. 

b. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan di bidang  hukum 

pidana dalam hal pengelolaan benda sitaan negara sebagai barang 

bukti dalam perkara pidana.  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan 

serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Memberikan jawaban praktis mengenai pelaksanaan pengelolaan 

benda sitaan negara. 

c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian 

ilmiah untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai karena tanpa adanya metode atau metodologi, seorang penulis 

tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa 

maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan 

kebenaran. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan berguna untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memberikan 

kemudahan dalam memperoleh dan mengembangkan data. Metodologi timbul 

dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah-masalah khusus. 
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Sehingga pada setiap upaya yang dapat di kualifikasikan sebagai suatu 

kegiatan ilmiah dan pertanyaan yang pertama diajukan adalah sistem dan 

metode yang menjadi pedoman pengarahannya (Soejono Soekanto, 1984 : 13).  

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan maka 

dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengertian penelitian 

deskriptif sendiri adalah bahwa penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam 

penyusunan teori baru. (Soerjono Soekanto, 1984:52). 

Berdasarkan pengertian diatas maka metode penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang 

pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di RUPBASAN (Rumah 

Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara) Surakarta, Kepolisian Resort 

Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta.  

3. Jenis Data 

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau 

keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu 

informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 

diperoleh melalui penelitian di lapangan. Adapun data tentang 

penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta, Kepolisian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



   8 
. 

Resort Kota Surakarta dan Rumah Penyimpanan Benda-benda Sitaan 

Negara. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data 

sekunder diperoleh dari literatur, hasil penelitian berwujud laporan, 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

4. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka sumber data yang dipakai adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dapat diperoleh secara langsung di RUPBASAN 

(Rumah Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara) Surakarta, 

Pengadilan Negeri Surakarta dan Kepolisian Resort Kota Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang 

sumber data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data 

primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan laporan 

penelitian. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup 

permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Lapangan 

Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara 

dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan 

terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat 

lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.  

b. Studi Kepustakaan 
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Dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulakan data 

sebagai teori dasarnyan dengan mempelajari atau membaca buku-

buku, literatur-literatur pendapat para sarjana dan dokumen 

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode 

analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah 

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga 

perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 

1984:32) 

 Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan 

hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan 

dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilakan suatu 

sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.  

 Apabila kesimpulan dirasa kurang akurat, maka dilakukan 

verifikasi kembali dan dilakukan lagi pengumpulan data di lapangan. 

Model seperti ini menurut H.B. Soetopo disebut interaktif model analisis. 

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai bagan seperti di bawah 

ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat 

gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum, maka penyusun membagi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab sebagaimana yang tercantum di bawah ini : 

 BAB  I  : PENDAHULUAN 

 Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 

tentang penelitian ini yang meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Hukum. 

 BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori dan 

kerangka pemikiran. Kerangka Teori terdiri dari Keberadaan 

benda sitaan negara sebagai barang bukti dikaitkan dengan 

masalah pembuktian, Tinjauan tentang penggeledahan dan 

penyitaan dalam hukum acara pidana, prosedur dan berita acara 

penggeledahan dan penyitaan, Kedudukan rumah penyimpanan 

benda sitaan negara dalam penyimpanan benda sitaan negara, 

Rumah penyimpanan benda sitaan negara.  

 BAB  III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab III ini penulis menguraikan mengenai Pelaksanaan 

pengelolaan benda sitaan negara di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Surakarta, Realisasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana mengenai pengelolaan benda sitaan negara di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Hambatan-
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hambatan yang terjadi dalam pengelolaan benda sitaan negara di 

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta.  

 

 

 BAB  IV : PENUTUP 

 Memuat kesimpulan dari perumusan masalah hasil penelitian dan 

saran-saran berdasarkan kesimpulan yang ada 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Keberadaan Benda Sitaan Negara Sebagai Barang Bukti Dikaitkan Dengan 

Masalah Pembuktian 

Dalam membicarakan masalah tentang pembuktian tidak dapat 

terlepas dari barang bukti, hal ini dapat kita lihat karene tanpa adanya barang 

bukti hakim tidak akan dapat memutus suatu perkara. Untuk mengetahui 

apakah barang bukti tersebut benar-benar merupakan suatu alat bukti yang 

sah, maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 

tersebut.  

Pemeriksaan barang bukti di pengadilan di atur dalam pasal 181 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang isinya sebagai berikut : 

a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti 

tersebut dan menanyakan padanya apakah ia mengenal benda tersebut. 

b. Jika diperlukan benda itu oleh hakim ketua diperlihatkan kepada saksi. 

c. Apabila perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau 

memperlihatkan surat ataupun berita acara kepada terdakwa atau saksi 

dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. 

Dalam tingkat penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan-

tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan setelah mendapat ijin 

dari Ketua Pengadilan Negeri. Kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan 

mendesak dapat melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu baru kemudian 

minta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik 

memberitahukan kepada penuntut umum untuk memulai atau menghentikan 

penyidikan, demikian juga penuntut umum memberitahukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri apabila ia mulai dengan penuntutannya. 

Meskipun ketiganya terdapat pemisahan wewenang dan tanggung 

jawab secara tegas namun antara satu dengan yang lainnya terjalin hubungan 
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yang serasi, hubungan tersebut bersifat kontrol agar masing-masing dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan tidak melampaui batas wewenangnya. 

Sebelum menguraikan perihal alat bukti dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai pembuktian, karena masalah pembuktian merupakan masalah yang 

sangat penting di dalam acara pemeriksaan di depan sidang baik itu secara 

pidana maupun perdata dan pembuktian inilah yang merupakan inti dari 

hukum acara. 

Karena demikian pentingnya maka timbullah yang disebut hukum 

pembuktian, yang dalam acara pidana meliputi sebagai berikut: 

a. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk 

mendapatkan gambaran peristiwa yang telah lewat itu. 

b. Uraian bagaimana cara mempergunakan alat-alat bukti itu. 

c. Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu. 

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang sangat erat 

dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Apabila dikaitkan antara pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana dengan pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, maka barang bukti itu akan menjadi : 

a. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan 

kepada saksi. 

b. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan 

kepada terdakwa. 

Hal ini disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi “pemeriksaan atau 

pengamatan sendiri oleh hakim”, sehingga barang bukti tidak lagi menjadi 

petunjuk. 

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 
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d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung 

oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung 

satu alat bukti yang sah dan hakim yakin atas kesalahannya terdakwa tersebut 

dapat dihukum.  

2. Tinjauan Tentang Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Hukum Acara 

Pidana 

a. Pengertian Penggeledahan 

Penggeledahan sebagai tindakan yang biasanya mendahului 

adanya pemeriksaan dan atau penyitaan serta penangkapan untuk 

kepentingan penyidikan. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

penggeledahan ini diatur dalam BAB I tentang Ketentuan Umum, dan 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Penggeledahan Rumah 

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, pengertian penggeledahan rumah 

adalah “Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan 

tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan 

dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal ini dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-undang ini.” 

Penggeledahan rumah dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Penggeledahan Rumah 

Penggeledahan rumah dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin 

dari Ketua Pengadilan Negeri. 

b) Memasuki Rumah 

Memasuki rumah dilakukan oleh petugas kepolisian lain atas 

perintah tertulis dari penyidik disertai dengan ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 33 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana). 
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Tujuan penggeledahan rumah adalah untuk memeriksa gunba 

mencari dan menangkap orang ataupun menyita barang. Dalam 

melakuklan penggeledahan rumah seperti yang dimaksud dalam Pasal 

33 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau petugas 

kepolisian negara Republik Indonesia harus bertindak hati-hati, yaitu 

untuk: 

a) Tidak melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat, 

buku-buku, atau tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan 

tindak pidana yang dilakukannya tersebut, kecuali untuk maksud 

tersebut telah diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

b) Untuk tidak memeriksa surat-surat dari mereka yang berkewajiban 

menurut Undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak 

menyangkut rahasia negara, kecuali telah mendapat ijin khusus 

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

Tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang mengatur masalah pemeriksaan 

serta penyitaan surat-surat, buku-buku, ataupun tulisan lain 

sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat 

bulan atau denda menurut Pasal 429 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. 

Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu 

usaha mencarai kebenaran untuk mengetahui salah atau tidaknya 

seseorang. Jadi menggeledah tidak selalu mencari kesalahan, tetapi 

kadang-kadang bertujuan untuk mencari ketidaksalahan orang 

tersebut. Penyidik harus betul-betul cermat di dalam mengikuti 

ketentuan-ketentuan cara penggeledahan tersebut, agar terhindar dari 

pelanggaran ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

tersebut. 

Mengenai maksud keharusan adanya ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan ini dijawab oleh 
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penjelasan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana yang menyatakan bahwa “Keharusan adanya ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia”. 

Pengecualian dari Pasal 33 adalah ketentuan Pasal 34 Kitab 

Undang-undang Acara Pidana yang menentukan bahwa, dalam 

keadaan yang sangat mendesak dan perlu bilamana penyidik haruslah 

segera bertindak dan tidak mungkin  untuk mendapatkan surat ijin 

terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan. 

2) Penggeledahan Badan 

Pengertian penggeledahan badan menurut rumusan pasal 1 

angka 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan 

penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian 

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya 

dan atau dibawanya serta untuk disita. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa 

penggeledahan badan meliputi rongga badan, yang wanita dilakukan 

oleh petugas wanita (Polwan). 

b. Pengertian Penyitaan  

Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan 

penggeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di 

tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri oleh saksi pelapor atau 

tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula 

berupa barang temuan. 

Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap benda yang 

tersangkut dalam tindak pidana ini adalah menahannya sementara waktu 

guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan dalam 

sidang Pengadilan. Tindakan penyidik tersebut disebut sebagai 

“Penyitaan”. 

Pengertian tentang penyitaan tercantum dalam pasal 1 butir 16 

yaitu : “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaan benda-benda bergerak atau tidak 
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bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”. 

Seperti halnya dalam penggeledahan, penyitaan itu : 

1) Adanya surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

2) Jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat 

melakukan penyitaan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Penyitaan hanya atas benda bergerak. 

b) Wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 

guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Pengecualian ijin Ketua Pengadilan Negeri, selain dalam keadaan 

perlu dan mendesak adalah dalam hal penyitaan benda dalam keadan 

tertangkap tangan atau penyitaan yang dilakukan dalam suatu rasia. Pada 

rasia hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tindakan Polisi dalam 

tindakan rasia tersebut adalah merupakan tindakan preventif yang berada 

di luar jangkauan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri hanya 

mengatur setelah tindak pidana terjadi. 

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang menggantikan HIR khususnya mengenai penyitaan ini terdapat 

perubahan-perubahan atau hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam 

HIR. Perubahan tersebut antara lain adalah: 

1) Dalam definisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai 

penyitaan terdapat kemungkinan menyita barang yang tidak berwujud. 

2) Inovasi atau pembaharuan lainnya, adalah ketentuan bahwa benda 

yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 

dapat juga disita untuk kepentingan penyididkan, penuntutan dan 

mengadili perkara pidana jika dipenuhi syarat-syarat butir satu sampai 

lima (Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 
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3) Adanya ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam 

hal pengaturan yang rapi tentang penyimpanan, pemisahan tanggung 

jawab benda sitaan pada tiap tingkat pemeriksaan dan sebagainya. 

4) Tidak berlakunya lagi kebiasaan lama yang disebut “Penyitaan Pakai” 

terhadap kendaraan bermotor, hal ini didasarkan ketentuan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa benda sitaan 

tidak boleh digunakan oleh siapapun.    

c. Macam Benda Yang Dapat Disita 

Setelah kita mendapatkan gambaran secara umum dan jelas 

mengenai pengertian penyitaan, dan juga hal-hal yang berhubungan 

mengenai penyitaan tersebut, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai 

macam benda yang dapat disita, tetapi lebih dahulu kita tinjau mengenai 

pembagian benda.  

Menurut sifatnya benda dapat dibagi menjadi: 

1) Benda Bergerak 

Benda bergerak adalah benda yang menurut hukum dan menurut 

sifatnya dapat dengan mudah dipindahkan dari tempat yang satu ke 

tempat yang lain. 

 

 

 

2) Benda Tidak Bergerak 

Benda tidak bergerak yaitu benda yang menurut hukum dan menurut 

sifatnya tidak mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, semuanya 

dapat dikenakan penyitaan atau disita untuk keperluan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana). 

Jenis-jenis pembagian benda tersebut diperlukan karena 

mempunyai hubungan langsung dengan obyek-obyek penyitaan juga 
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berhubungan dengan cara pengelolaan dan menyimpan atau pengurusan 

benda sitaan tersebut. 

Benda-benda yang dapat disita pada umumnya dibedakan menjadi 

tiga golongan, yakni: 

1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak 

pidana. 

2) Benda yang diperoleh atau sebagai hasil suatu tindak pidana 

3) Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai alasan yang 

kuat untuk bahan pembuktian. 

Sedangkan menurut Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, macam benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil 

tindak pidana. 

2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melaukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 

3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak 

pidana. 

4) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan tindak pidana. 

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan. 

Benda yang berada di dalam sitaan karena perkara perdata dan 

kaerena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutan 

dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tidak menjelaskan lebih 

lanjut apakah benda-benda tersebut harus merupakan benda-benda 

kepunyaan terdakwa atau tersangka, atau tidak perlu merupakan benda 

kepunyaan tersangka atau terdakwa. 
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Selain itu untuk delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan 

khusus mengenai penyitaan, benda yang dapat disita adalah: 

1) Benda atau alat yang ternyata diduga telah dipergunakan untuk 

melakukan tindak pidana atau benda lainnya yang dapat dipakai 

sebagai barang bukti (Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana). 

2) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya dan atau 

pengirimannya dilakukan oleh Kantor pos dan Telekomunikasi atau 

pengangkutan lain sepanjang diperuntukkan bagi tersangka atau yang 

berasal darinya. Dan untuk itu harus diberikan surat tanda 

penerimaannya.(Pasal 41 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana).  

Surat merupakan salah satu dari alat bukti yang sah menurut Pasal 

184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka mengenai 

penyitaan surat ini akan diadakan pembahasan secara tersendiri. Dasar 

penyitaan surat adalah menurut Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal suatu tindak pidana sedemikian 

rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari 

berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera 

pergi ketempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa 

surat, buku atau kitab daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya. 

Mengenai surat palsu dalam hal diterimanya pengaduan suatu 

surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik 

maka untuk kepentingan penyidikan, penyidik memintaikan keterangan 

tersebut dari orang ahli. (Pasal 132 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana). 

Jika penyidik untuk bahan pertimbangan memerlukan surat yang 

asli, maka ia dapat: 

1) Minta ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

2) Minta kepada pejabat penyimpanan umum supaya dia mengirimkan 

surat asli. 
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3) Pejabat penyimpanan umum wajib memenuhi permintaan itu. (Pasal 

132 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

4) Jika tidak dikirimkan dalam waktu yang telah ditentukan tanpa alasan 

yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. (Pasal 132 ayat (5) 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Apabila surat itu tidak tersebut merupakan bagian yang tidak 

dipisahkan dari suatu daftar, maka penyidik dapat minta agar daftar itu 

diserahkan seluruhnya untuk diberikan dengan menyerahkan tanda 

penerimaannya (Pasal 132 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana). 

Selain mengatur tentang penyitaan benda dan surat seperti yang 

diatur dalam pasal-pasal diatas, Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana juga mengatur mengenai pemeriksaan penyitaan surat lain yang 

terdapat dalam Pasal 47 dan 48 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. Sedangkan yang dimaksud surat lain seperti yang terdapat dalam 

penjelasan Pasal 47 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

adalah surat yang tidak secara langsung ada hubungannya dengan tindak 

pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. Di 

dalam hal ini, hak penyidik terhadap surat lain adalah: 

1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain 

tersebut, jika dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan 

dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 47 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana) 

2) Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat rumah tahanan negara 

berhak menilik surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan 

penasehat hukumnya atau keluarganya, jika ternyata cukup alasan 

untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62 

ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).  

Wewenang penyidik yang lain dalam penyitaan ini adalah: 
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1) Penyidik dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai benda 

yang dapat disita agar menyerahkan benda itu kepadanya untuk 

kepentingan pemeriksaan. 

2) Juga terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka atau 

terdakwa atau yang ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya 

atau jika surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak 

pidana, maka penyidik dapat memerintahkan surat atau tulisan itu 

kepadanya.  

3. Prosedur dan Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan 

a.  Prosedur Penggeledahan 

1)  Prosedur Memasuki dan Penggeledahan Rumah 

Pada uraian dimuka dikatakan bahwa perlindungan terhadap 

ketentraman rumah atau tempat kediaman merupakan salah satu dasar 

hak asasi manusia. Maka untuk menghindari pelanggran terhadap hak 

asasi manusia tersebut, serta sesuai dengan maksud dan tujuan dari 

tindakan penggeledahan rumah yaitu untuk kepentingan penyidikan 

ialah untuk memeriksa guna mencario dan menangkap orang atau 

menyita barang, maka mengenai hal itu terdapat ketentuan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara khusus 

mengenai prosedur atau tata cara melakukan tindakan tersebut. 

Adapun prosedur atau tata cara memasuki dan menggeledah 

rumah adalah sebagai berikut: 

a) Penyidik melakukan tindakan tersebut harus ada surat ijin dari 

Ketua Pengadilan Negeri juga harus menunjukkan tanda pengenal 

(Pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan 

menunjukkan surat perintah (POLRI) yang melakukan 

penggeledahan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan 

mendesak. Penyidik atau penyelidik dapat melakukan 

penggeledahan rumah tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, 

tetapi dibatasi hanya boleh diadakan penyitaan terhadap benda 

yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan 
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atau sebagai alat untuk melakukannya. Petugas dilarang 

memeriksa atau menyita surat, buku atau tuliusan yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana tersebut, ataupun tindakan 

tersebut penyidik melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

setempat guna memperoleh persetujuannya. (Pasal 34 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

b) Setiap memasuki ruangan harus disaksikan oleh dua orang saksi 

dari warga lingkungan yang bersangkutan, dalam hal tersangka 

atau penghuni setuju (menyetujui), ini dimaksudkan guna 

mencegah terjadinya penyangkalan oleh tersangka atau sesuatu 

yang ditemukan dalam penggeledahan, atau tuduhan tersangka 

terhadap penyidik atas terjadinya sesuatu dalam penggeledahan. 

Misalnya adalah hilangnya suatu benda milik penghuni. Dalam hal 

tersangka atau penghuni menolak, harus disaksikan oleh kepala 

desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi.(Pasal 33 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

c) Dalam waktu dua hari sesudah selesai memasuki atau 

menggeledah rumah harus dibuat berita acaranya (Pasal 33 ayat 

(5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sesudah berita 

acara dibacakan kepada yang bersangkutan atau keluarganya, dan 

atau kepala desa atau kepala lingkungan, serta dua orang saksi 

(Pasal 126 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Dalam hal tersebut atau keluarganya tidak mau membubuhkan 

tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan 

menyebutkan alasannya Pasal 126 ayat (3) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana. Kemudian kepada pemilik atau penghuni 

rumah diberikan turunannya (Pasal 33 ayat (5) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana). 

Perlu ditambahkan pula dalam melakukan penggeledahan 

tersebut, penyidik mempunyai wewenang, yaitu demi keamanan dan 

ketertiban penggeledahan rumah maka penyidik dapat mengadakan 
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penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini 

penyidik berhak memerintah setiap orang yang dianggap perlu untuk 

tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan 

berlansung, wewenang tersebut diatur dalam Pasal 127 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana. 

2) Prosedur Penggeledahan Badan atau Pakaian 

Yang berwenang melakukan penggeledahan badan dan atau 

pakaian adalah:  

a) Penyidik 

b) Penyelidik 

Pada waktu menangkap tersangka penyidik hanya berwenang 

menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila 

terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada 

tersangka terdapat benda yang dapat disita (Pasal 37 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Sedangkan wewenang penyidik menggeledah pakaian dan atau 

badan tersangka adalah pada waktu menangkap tersangka atau 

tersangka diserahkan atau dibawanya kepadanya. Penggeledahan yang 

dilakukan pada waktu penangkapan tersebut boleh dilakukan tanpa 

ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. 

b. Prosedur Penyitaan 

Inti dari pengertian penyitaan adalah pengambil-alihan dan 

penguasaan benda milik orang untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan sendirinya penyitaan itu 

langsung bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu 

merampas penggunaan atas milik orang. Oleh karena itu penyitaan yang 

dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-

cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam pelaksanaannya 

diadakan pembatasan-pembatasan diantara lain keharusan ada ijin dari 

Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-
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undang Hukum Acara Pidana), kecuali dalam keadaan sangat perlu dan 

mendesak dapat dilakukan tanpa surat ijin tersebut. 

Adapun prosedur / tata cara melakukan penyitaan adalah: 

1) Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan sangat perlu dan 

mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan antara lain sebagai 

berikut: 

a) Penyitaan hanya atas benda bergerak 

b) Wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 

guna memperoleh persetujuannya. Disamping itu harus 

menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya kepada orang 

darimana benda itu disita. Dalam hal penyitaan dilakukan oleh 

penyidik juga harus menunjukkan surat tertulis dari penyidik. 

Dalam hubungan itu penyidik juga berwenang memerintahkan 

kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk 

menyerahkan benda itu kepadanya, dan untuk itu harus diberikan 

tanda penerimaannya.(Pasal 42 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana). 

2) Selanjutnya penyidik memperlihatkan benda yang disita kepada orang 

dari siapa benda tersebut akan disita atau kepada keluarganyadan 

dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan 

disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua 

ortang saksi.(Pasal 129 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana). 

3) Penyidik atas tindakannya itu membuat berita acara, selanjutnya berita 

tersebut dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda 

tersebut disita/keluarganya. Setelah itu diberi tamnggal dan 

ditandatangani oleh penyidik, orang tersita/keluarganya dan atau 

Kepala Desa / Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Jika pihak 

tersita atau keluarganya tidak mau menandatangani, penyidik 

mencatatnya dalam berita acara dengan menerangkan alasan-
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alasannya. Turunan berita acara disampaikan kepada orang darimana 

benda itu disita atau keluarganya atau Kepala Desa. 

4) Benda-benda tersebut kemudian dibungkus, tetapi sebelumnya dicatat 

berat atau jumlahnya menurut jenis, cirri dan sifatnya, tempat hari dan 

tanggal penyitaan, identitas pihak tersita, diberi cap serta 

ditandatanganio penyita. Jika tidak mungkin dibungkus, dibuat catatn 

dan label yang diletakkan pada benda tersebut (Pasal 130 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya barang-barang 

tersebut diurus dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada 

pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 

benda tersebut dilarang digunakan oleh siapapun juga. (Pasal 44 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

 

 

c. Penyitaan Surat 

Seperti yang telah diketahui, salah satu alat bukti yang sah 

menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah surat. 

Sehubungan itu mengenai penyitaan surat ini akan dibicarakan secara 

tersendiri.  

Sedangkan prosedur atau tata cara penyitaannya dilakukan 

menurut ketentuan seperti pada penyitaan benda. Penyidik berhak 

membuka, memeriksa dan menyita surat-surat yang dikirim melalui 

kantor pos dan atau telekomunikasi, atau pengankutan jika benda tersebut 

dicurigai dengan alasan kuat ada hubungannya dengan tindak pidana yang 

diperiksa dengan ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri. 

Kepala Kantor Pos ataupun jawatan yang bersangkutan, harus 

menyerahkan surat tersebut kepada penyidik dan untuk dibuat tanda 

terima. Jika surat tersebut ternyata benar sesuai dengan dugaan, maka 

surat tersita tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Selanjutnya jika 

tidak diperlukan karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana 

yang bersangkutan, surat tersebut akan kembali dan dikembalikan kepada 
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Kantor atau perusahaan pengiriman yang bersangkutan dan diberi tanggal, 

tanda tangan dan identitas penyidik maupunpejabat lain sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dan wajib merahasiakan isi surat tersebut (Pasal 48 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) atas tindakan tersebut 

kemudian dibuat berita acara. Kepada Kepala Kantor Pos atau perusahaan 

pengiriman yang bersangkutan diberikan turunannya (Pasal 49 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Pengecualian terhadap ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri 

tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang 

menyitanya, sepanjang surat tersebut dipergunakan bagi tersangka atau 

berasal dari tersangka (Pasal 41 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana). Sebagai catatan, bahwa tindakan membuka, memeriksa dan 

menyita surat tersebut dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan 

dalam proses peradilan (Pasal 48 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana). 

4. Kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Penyimpanan 

Benda Sitaan 

Setelah benda sitaan diurus menurut ketentuan yang berlaku, dipisah-

pisahkan atau dibeda-bedakan menurut jenisnya, sehingga ada yang dirampas 

untuk negara dan atau dimusnahkan, dijual lelang atau diamankan, maka 

selain yang dijual lelang atau diamankan, benda sitaan disimpan menurut cara 

yang telah ditentukan. 

a. Cara Penyimpanan Benda Sitaan 

Dalam penyimpanan ini, benda sitaan dibedakan atas dapat 

dibungkus atau tidaknya benda tersebut. 

1) Jika dapat dibungkus, maka setelah dibungkus harus dicatat. 

a) Berat atau jumlah menurut jenis masing-masing 

b) Ciri maupun sifat khas dari benda tersebut. 

c) Tempat, hari dan tanggal penyitaan. 

d) Identitas orang darimana benda tersebut disita. 
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e) Dan lain-lain, kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditanda 

tangani oleh penyidik (Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana). 

2) Jika Benda tersebut tidak dapat dibungkus maka penyidik memberi 

catatan seperti nomor (1) diatas yang ditulis diatas label (catatan) 

ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Dan selanjutnya benda sitaan tersebut disimpan dalam Rumah 

Penyimpana Benda Sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana). Dan selama belum ada, menurut 

penjelasan pasal tersebut dapat disimpan di Kantor Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Gedung Bank Pemerintah dan dalam 

keadaan memaksa di tempat lain atau ditempat semula benda disita. 

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kita mengetahui bahwa 

diadakannya maksud pembungkusan dan pencatatan terhadap benda 

sitaan adalah untuk mencegah kekeliruan dengan benda sitaan lain yang 

tidak hubungannya dengan perkara yang bersangkutan. Yang perlu juga 

dipikirkan oleh pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

adalah bagaimana caranya agar benda sitaan itu jangan sampai dengan 

cara sengaja ditukar atau digelapkan, baik oleh petugas yang melakukan 

penyitaan ataupun petugas yang menerima benda sitaan itu untuk 

disimpan sementara sebelum diserahkan kepada pejabat yang berwenang 

menyimpannya, atau oleh para pejabat itu. Perlu juga dipikirkan 

kemungkinan-kemungkinan terdakwa menolak mengakui benda yang 

ditunjukkan oleh hakim sebagai barang bukti yang benar-benar telah 

disita oleh penyidik darinya, yaitu dalam hal penyitaan tersebut tidak 

dilakukan di depannya dan tidak ditanda tanganinya. 

Adapun tujuan dari penyimpanan terhadap benda sitaan adalah 

untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar tidak hilang, tertukar 

atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian 
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pada tingkat penyidikan, penunututan atau pemeriksaan di Pengadilan. 

Dengan kata lain benda tersebut setiap saat dapat dipakai sebagai barang 

bukti dalam suatu perkara pidana pada setiap pemeriksaan. 

b. Pengeluaran Benda Sitaan Dari Tempat Penyimpanan 

Benda sitaan setiap waktu harus siap dikeluarkan dari tempat 

penyimpannya jika diperlukan sebagai barang bukti pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Demikian juga bila benda tersebut harus dijual lelang 

karena mudah rusak, biaya penyimpanannya tinggi dan sebagainya,atau 

dalam hal benda sitaan dipinjamkan kepada pemiliknya atas seijin 

penanggung jawab benda sitaan, berdasarkan pertimbangan bahwa benda 

itu benar-benar dibutuhkan olehnya. 

Penyimpanan terhadap benda sitaan berakhir dan harus 

dikeluarkan dari tempat penyimpanan masing-masing telah dinyatakan 

berakhir, yaitu dalam hal tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam 

pemeriksaan acara pidana. Benda tersebut harus dikembalikan kepada 

pemiliknya dari mana benda itu disita atau kepada yang paling berhak, 

atau berdasar keputusan hakim benda dirampas untuk negara, untuk 

dimusnahkan, dirusakkan, sehingga tidak dapat diperlukan sebagai barang 

bukti dalam perkara lain, maka benda-benda tersebut harus tetap disimpan 

dengan sebaik-baiknya (Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana). 

5. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 

Suatu langkah maju dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang merupakan inovasi yang tidak terdapat dalam HIR, yaitu dengan 

diaturnya pembentukan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan 

negara. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 3 berbunyi : “Rumah 

penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah 

tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”. 

Peraturan Pemerintah tersebut khususnya yang mengatur mengenai Rupbasan 

adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum 
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Acara Pidana, yaitu : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan 

Benda Sitaan Negara”. 

a.  Pembentukan Rupbasan 

Rupbasan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya oleh 

Menteri (Pasal 26 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983). Rupbasan dikelola 

oleh Departemen Kehakiman (Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983) dan 

dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diperhentikan oleh 

Menteri.  

Atas ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya, pejabat atau 

pegawai tertentu Rupbasan dalam melakukan tugasnya dipersenjatai 

dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam. 

b. Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan 

Pasal 27 PP. No. 27 Tahun 1983, berbunyi: “Didalam Rupbasan 

ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti 

dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan 

dirampas berdasarkan keputusan hakim”. 

Yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan tersebut adalah 

penempatan benda sitaan tingkat pemeriksaan harus diatur sedemikian 

rupa sehingga mudah diketemukan dalam waktu yang cepat dan harus 

terjamin keamanannya. 

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di 

Rupbasan, maka oleh Kepala Rupbasan penyimpanannya dapat 

dikuasakan kepada Instansi atau Kantor, badan dan organisasi yang 

berwenang dan kegiatannya berkesesuaian. 

Dalam penerimaan benda sitaan oleh petugas Rupbasan dilakukan 

tindakan antara lain pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan yang 

diterima apakah sudah sesuai dengan berita acara penyitaan, Penerimaan 

benda oleh kepala Rupbasan yang harus dimpan untuk keperluan barang 

bukti dalam pemeriksaan, harus disertai surat penyerahan yang sah yang 
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dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas 

benda sitaan tersebut. 

Hasil pelelangan yang berupa uang tunai dipakai sebagai barang 

bukti seperti dimaksudkan dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, disimpan dalam Rupbasan dan di daftar dalam register 

yang ada. 

Mengenai tanggung jawab terhadap benda sitaan diatur sebagai 

berikut: 

1) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat 

yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 

2) Sedangkan tanggung jawab secara fisik dan administrative atas benda 

sitaan ada pada Kepala Rupbasan. 

a) Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan 

b) Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan 

penuntutan harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari 

instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut. 

c) Untuk keperluan sidang, surat permintaan pengeluaran benda 

sitaan harus sudah diterima oleh Kepala Rupbasan selambat-

lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang. 

d) Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan kepada orang atau 

kepada siapa benda tersebut disita, atau kepada yang paling 

berhak, dilakukan berdasarkan surat perintah / penetapan 

penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau 

berdasarkan putusan pengadilan. 

e) Untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum  tetap, maka pengeluaran benda sitaan dilakukan 

atas permintaan jaksa secara tertulis. 

Pemusnahan atau perusakan benda sitaan sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum dan 

disaksikan oleh petugas Rupbasan.  
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Atas semua tindakan yang dilakukan oleh petugas Rupbasan yang 

meliputi penerimaan, pendaftaran, pengembalian benda sitaan dan lain-

lain, harus diadakan pencatatan dalam register yang tersedia. 

    

B. Kerangka Pemikiran   

Benda sitaan adalah benda yang diambil atau disita secara baik-baik 

maupun secara paksa oleh penyidik sebagai barang bukti dalam memecahkan 

suatu perkara di Pengadilan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik 

dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat. Tetapi dalam suatu 

keadaan yang sangat perlu atau mendesak, dan penyidik harus segera bertindak 

dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, maka penyidik 

dapat segera bertindak tanpa harus menggunakan surat ijin terlebih dahulu. 

Dalam menyimpan benda sitaan, pemerintah menggunakan rumah khusus 

untuk menyimpan barang bukti tersebut, dan rumah tersebut lebih akrab disebut 

sebagai Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). 

Dalam pengelolaan benda sitaan negara di rumah penyimpanan benda 

sitaan negara tersebut, diatur mengenai penempatan, penerimaan dan juga 

pendaftaran benda sitaan negara serta mengenai pengeluaran dan pemusnahan 

benda sitaan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan tersebut, 

bahwa penempatan benda sitaan tingkat pemeriksaan harus diatur sedemikian 

rupa sehingga mudah diketemukan dalam waktu yang cepat dan harus terjamin 

keamanannya. Karena maksud dan tujuan penyimpanan benda sitaan di tempat 

Rupbasan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. 

Setelah benda sitaan negara disimpan di dalam Rupbasan maka dapat 

diambil secara cepat dan sewaktu-waktu apabila benda sitaan tersebut diperlukan 

dalam proses pengadilan dalam memutus suatu perkara yang sangat memerlukan 

barang sitaan tersebut sebagai barang bukti. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang paling sering kita 

dengar dengan istilah RUPBASAN merupakan siuatu tempat dimana benda 

sitaan negara disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya serta 

sebagai tempat barang yang dirampas oleh negara berdasarkan keputusan 

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pada dasarnya barang bukti atau benda sitaan suatu perkara, tanggung 

jawabnya sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dengan 

pengertian lainnya bahwa benda sitaan atau barang bukti mengikuti tanggung 

jawab berkas perkaranya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan 

menguraikan mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem yang mencakup penerimaan, 

penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, 
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penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan atau penghapusan serta 

pelaporan. 

Mengenai pengeloalaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda 

Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara. 

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Penempatan, Penerimaan, dan Pendaftaran. 

a. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk 

keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang 

yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. 

b. Penempatan barang sitaan negara tersebut harus diatur sedemikian rupa 

sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta terjamin 

keamanannya. 

c. Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan 

tingkat pemeriksaan. 

d. Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan 

negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang 

berharga, cepat rusak atau busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang 

dianggap perlu. 

e. Dalam hal benda sitaan negara yang dimaksud tidak mungkin untuk 

dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat 

dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau 

kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan 

tersebut. 

f. Dalam hal pemberian kuasa penyimpanan dimaksud tidak dapat 

dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP. 
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g. Dalam penerimaan benda sitaan negara, petugas RUPBASAN wajib 

melakukan: 

1) Penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, 

penyimpanan benda sitaan negara. 

2) Pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diterima, 

sesuai dengan berita acara penyitaan. 

3) Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu 

benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang 

menyerahkan. 

4) Pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam buku 

register, kemudian ditandatangani oleh petugas yang menerima dan 

petugas yang menyerahkan. 

h. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dilakukan dalam 

ruangan khusus dan harus menjaga agar benda sitaan negara tersebut 

tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan). 

i. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas 

RUPBASAN yang mempunyai keahlian dalam menentukan mutu dan 

jumlah dari benda sitaan negara. 

j. Dalam hal pada RUPBASAN tidak ada petugas ahli yang dimaksud, 

maka penkasiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut dilakukan oleh 

seorang ahli atas permintaan kepala RUPBASAN. 

k. Terhadap penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut harus dibuat 

berita acara yang ditandatangani oleh petugas RUPBASAN dan petugas 

yang menyerahkan. 

l. Dalam hal penaksiran/pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli yang 

bersangkutan juga ikut menandatangani berita acara tersebut. 

m. Benda sitaan negara yang akan disimpan, dicatat dalam buku register 

daftar benda sitaan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan 

penggolongannya. 
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n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan 

lebih lanjut tentang buku register yang dimaksud dan buku register lain 

yang diperlukan. 

2. Pemeliharaan dan Pengamanan 

a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan serta 

keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara. 

b. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, Kepala RUPBASAN 

harus: 

1) Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap 

benda sitaan negara. 

2) Memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pe 

meliharaan secara khusus, misalnya: 

a) Benda-benda yang berbahaya 

b) Benda-benda yang berharga 

c) Benda-benda yang memerlukan pengawetan. 

3) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila 

terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan negara. 

c. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan 

negara. 

d. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, maka kepala 

RUPBASAN harus: 

1) Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian 

2) Mencegah terjadi kebakaran atau kebanjiran. 

3) Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya. 

4) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila 

terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan negara. 

e. Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka 

dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya. 

f. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian 

petugas RUPBASAN, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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g. Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh kepala 

RUPBASAN terhadap para petugas RUPBASAN yang terlibat 

dimaksud, harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, kecuali apabila 

keadaan yang sangat mendesak perlu segera diambil tindakan. 

3. Pengeluaran dan pemusnahan. 

a. Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan 

penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi 

yang menyita benda sitaan negara tersebut. 

b. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf a, petugas 

RUPBASAN harus: 

1) Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara. 

2) Membuat berita acar serah terima dan meyampaikan tembusannya 

kepada instansi yang menyita 

3) Mencatat lama peminjaman benda sitaan negara dalam register yang 

tersedia. 

c. Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan 

sidang pengadilan, harus sudah diterima oleh Kepala RUPBASAN 

selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang. 

d. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf c, petugas 

RUPBASAN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b angka (1), (2), dan (3) tersebut diatas. 

e. Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau 

dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak (Pasal 46 

ayat (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perintah atau penetapan 

pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan 

pengadilan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP). 

f. Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud huruf e, petugas 

RUPBASAN harus: 

1) Meneliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita atau 

putusan pengadilan yang bersangkutan. 
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2) Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus 

disampaikan kepada instansi yang menyita. 

3) Mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar 

yang tersedia. 

g.  Pengeluaran benda sitaan negara karena dirampas untuk negara atau 

untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat 

digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan. 

h. Dalam hal benda sitaan negara dirampas untuk negara, petugas 

RUPBASAN harus: 

1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan. 

2) Membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi 

tertentu untuk menerimanya. 

3) Mencatat dalam register yang tersedia. 

i. Dalam hal benda sitaan negara tersebut harus dimusnahkan atau 

dirusakkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak dapat digunakan 

lagi, maka petugas RUPBASAN harus: 

1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan. 

2) Menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara 

pemusnahan.Mencatat dan mencoret dari daftar register yang 

tersedia. 

j. Terhadap benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyita. 

k. Hasil lelang yang dimaksud dalam huruf j yang berupa uang dipakai 

sebagai barang bukti, disimpan dalam RUPBASAN dan didaftar dalam 

register yang tersedia. 

l. Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas 

untuk negara, dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dimasukkan 

ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 273 ayat (3) KUHAP. 
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m. Pelaksanaan lelang dimaksud huruf j dan huruf l harus nberdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disaksikan oleh 

petugas RUPBASAN. 

n. Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register, 

yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau 

karena bencana alam, dilakukan oleh suatu panitia khusus untuk itu. 

Sebagai pelaksanaan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang 

rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 

Februari 1986. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, menyebutkan 

bahwa pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di 

RUPBASAN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

1. Penerimaan 

a. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN 

wajib didasarkan pada surat-surat yang sah. 

b. Penerimaan benda sitaan negara dan atau barang rampasan negara 

(Basan dan atau Baran) dilakukan oleh petugas penerima. 

c. Petugas penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang 

melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah 

benda sitaan dan barang rampasan negara yang diterima sebagaimana 

tertulis dalam surat-surat tersebut. 

d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan barang 

rampasan negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti. 

e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak 

bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu 

mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu 

berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang 

menyerahkan. 
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f. Setelah pemeriksaan, pencocokaan, pemotretan selesai, petugas peneliti, 

membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil 

identifikasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas 

penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan 

Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara kepada petugas 

pendaftaran. 

2. Penelitian dan Penilaian 

a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan 

penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda 

sitaan negara dan barang rampasan negara dengan disaksikan oleh 

petugas yang menyerahkan. 

b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam 

ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti. 

c. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu dilakukan 

pemotretan untuk kelengkapan alat bukti. 

d. Berita acara serah terima ditandatangani setelah selesai melakukan 

penelitian, penilaian dan identifikasi benda sitaan negara dan barang 

rampasan negara. 

3. Pendaftaran 

a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan 

atau surat-surat penyerahan beserta berita acara penelitian benda sitaan 

dan barang rampasan negara dan mencocokan dengan barang bukti 

yang bersangkutan. 

b. Mencatat dan mendaftarkan benda sitaan dan barang rampasan negara 

sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 

c. Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan 

benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut kepada petugas 

penyimpanan. 

4. Penyimpanan 

a. Benda sitaan dan barang rampasan negara yang baru diterima disimpan 

berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat resiko dan jenisnya. 
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b. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah: 

1) Tingkat penyidikan 

2) Tingkat penuntutan 

3) Tingkat Pengadilan Negeri 

4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding 

5) Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi 

c. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah: 

1) Basan dan baran umum 

2) Basan dan Baran Berharga 

3) Basan dan Baran berbahaya 

4) Basan dan Baran terbuka dan cepat rusak 

d. Penyimpanan berdasarkan jeniisnya adalah: 

1) Kertas 

2) Logam 

3) Non logam 

4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang 

5) Peralatan listrik elektronik 

6) Peralatan bermesin mekanik 

7) Berbentuk gas 

8) Alat-alat rumah tangga 

9) Bahan makanan dan minuman 

10) Tumbuh-tumbuhan atau tanaman 

11) Hewan ternak 

12) Rumah, bangunan gedung 

13) Tanah 

14) Kapal laut dan kapal udara 

e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak 

disimpan di RUPBASAN, dititipkan oleh Kepala RUPBASAN kepada 

instansi atau Badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya 

berkesesuaian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 64 

f. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang dipinjam oleh 

pihak peradilan dan diserahklan kembali ke RUPBASAN, wajib 

dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan. 

5. Pemeliharaan 

a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan 

jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan 

negara 

b. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan 

dan ia senantiasa wajib: 

1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap 

benda sitaan neara dan barang rampasan negara 

2) Memperhatikan benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

yang memerlukan pemeliharaan khusus 

3) Mencatat dan melaporkan kepada Kepala RUPBASAN apabila 

terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan atau Baran untuk 

diteruskan kepada instansi yang bersangkutan. 

c. Tugas pemeliharaan: 

1) Tugas pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang 

bukti guna kepentingan proses peradilan pidana 

2) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai 

usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi benda 

sitaandan barang rampasan negara agar tetap terjamin keutuhan dan 

keasliannya 

3) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara di 

RUPBASAN harus didasarkan pada Klasifikasi macam dan jenis 

barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi 

benda sitaan negara dan barang rampasan negara. 

4) Secara periodik diadakan Stok opname terhadap seluruh Basan dan 

Baran. 

6. Pemutasian 

a. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi: 
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1) Mutasi Administratif 

2) Mutasi fisik 

b. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara didasarkan pada 

surat permintaan dan pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat 

pemeriksaan, yaitu: 

1) Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang 

menyita 

2) Surat permintaan penuntut umum 

3) Surat penetapan atau putusan hakim yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

c. Dalam setiap pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara 

wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan permintaan instansi yang 

berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan. 

7. Pengeluaran/Penghapusan 

a. Dasar pelaksanaan pengeluaran atau penghapusan: 

1) Surat putusan atau penetapan pengadilan 

2) Surat perintah penyidik atau penuntut umum 

3) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara 

yuridis 

b. Tugas pengeluaran 

1) Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan: 

a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi 

b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau 

ternyata tidak merupakan tindak pidana 

c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau 

perkara tersebut ditutup demi hukum 

d) Pengeluaran benda sitaan negara melalui tindakan jual lelang 

yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap basan 

yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi, 

hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di 

RUPBASAN untuk dipakai sebagai barang bukti. 
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e) Pengeluaran benda sitaan negara  atas permintaan pejabat yang 

bertanggung jawab secara yuridis. 

2) Pengeluaran Basan dan Baran setelah adanya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap: 

a) Kembali kepada yang paling berhak 

b) Dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, 

dimusnahkan dan atau diseerahkan kepada instansi yang 

berkepentingan, berdasarkan putusan pengadilan. 

3) Pengeluaran Basan dan Baran yang dilakukan setelah proses 

penghapusan. Pelaksanaan penghapusan Basan dan Baran 

berdasarkan atas usul Kepala RUPBASAN karena adanya: 

a) Kerusakan 

b) Penyusutan 

c) Kebakaran 

d) Bencana alam 

e) Pencurian 

f) Barang temuan 

g) Barang bukti tidak diambil 

8. Penyelamatan dan Pengamanan 

a. Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN: 

1) Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN 

berada pada Kepala RUPBASAN 

2) Apabila Kepala RUPBASAN tidak berada di tempat, maka 

tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan berada pada Kepala 

Satuan Pengamanan RUPBASAN pejabat yang ditunjuk oleh 

Kepala RUPBASAN 

3) Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan RUPBASAN, 

Kepala RUPBASAN dibantu oleh Kepala Satuan Pengamanan 

4) Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keselamatan dan 

keamanan RUPBASAN 
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5) Dalam keadaan darurat setiap pegawai RUPBASAN wajib 

melaksanakan tugas penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN 

6) Pada saat menjalankan tugas, petugas penyelamatan dan 

pengamanan RUPBASAN dillengkapi senjata api dan sarana 

keamanan lainnya. 

7) Petugas RUPBASAN diperlengkapi dengan sarana dan prasarana 

lain sesuai dengan kebutuhan tugas dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Tugas pokok penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN: 

1) Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, 

kebanjiran atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya. 

2) Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan 

keamanan 

3) Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris 

RUPBASAN 

4) Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan 

RUPBASAN 

c. Sasaran penyelamatan dan pengamanan diarahkan pada RUPBASAN 

yang meliputi: 

1) Benda sitaan dan barang rampsan negara 

2) Pegawai 

3) Bangunan dan perlengkapan 

4) Aspek-aspek ketatalaksanaan 

5) Lingkungan sosial atau masyarakat luar 

d. Tugas penyelamatan dan pengamanan dalam proses pengelolaan Basan 

Baran: 

1) Menunjang keberhasilan proses pengelolaan Basan dan Baran 

2) Melaksanakan pengelolaan meliputi proses penerimaan sampai 

pengeluaran Basan dan Baran 

3) Penginderaan dini terhadap berbagai masalah yang terjadi di dalam 

maupun di luar RUPBASAN 
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4) Dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan 

diselenggarakan terpadu secara fungsional dengan instansi-instansi 

lain 

5) Dalam melaksanakan tugas berkewajiban memperhatikan peraturan-

peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

e. Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh petugas penyelamatan dan 

pengamanan: 

1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan instansi 

penegak hukum lainnya. 

2) Dilarang menggunakan Basan dan Baran dengan alasan apapun. 

3) Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas 

4) Dalam menjalankan tugas dilarang meninggalkan tempat tanpa izin 

dari Kepala Regu Penjagaan. 

5) Dalam melaksanakan tugas wajib mentaati aturan tentang 

penggunaan perlengkapan dinas meliputi: 

a) Senjata api 

b) Sarana keamanan lainnya 

c) Pakaian dinas  

d) Kendaraan dinas 

e) Perumahan dinas 

9. Pelaporan 

a. Laporan Tertulis 

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian semua kegiatan 

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara harus dilaporkan 

secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan 

b. Pengeluaran Akhir 

Pengeluaran akhir benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

laporannya disampaikan kepada instansi yang berkepentingan, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 69 

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

c. Kejadian Luar Biasa 

Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang 

berkepentingan melalui telepon, kawat atau dengan cara lain dan 

kemudian segera disusul dengan laporan lengkap secara tertulis. 

 Berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2002 yang menetapkan pula 

tentang petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara, petunjuk tersebut 

ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan dengan tujuan agar pengelolaan benda 

sitaan dan barang rampasan negara di seluruh unit RUPBASAN dilaksanakan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Adapun ruang lingkup yang tersusun pada petunjuk teknis ini adalah 

meliputi: 

 

 

1. Penerimaan 

a. Petugas penerima RUPBASAN menerima Basan Baran dari petugas 

yang mengantarkannya 

b. Petugas penerima memeriksa keabsahan salah satu dciantara surat-surat 

sebagai berikut: 

1) Surat perintah penyitaan 

2) Surat izin penyitaan/penetapan 

3) Berita acara penyitaan 

4) Surat pengantar dari instansi yang berwenang menandatangani 

5) Menandatangani berita acara penerimaan barang bukti 

c. Terhadap Basan dan Baran yang tidak bergerak, Basan yang tidak 

disimpan di RUPBASAN, petugas penerima bersama-sama petugas 

peneliti dan petugas yang menyerahkan, memeriksa surat-surat, 
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mencocokannya dan melakukan pemotretan ditemapat dimana Basan 

Baran berada dan membuat berita acara (Model BA.1) selanjutnya 

dituangkan kedalam Berita Acara Penitipan (Model BA.8) 

2. Penelitian dan Penilaian 

a. Cara meneliti Basan dan Baran oleh petugas peneliti disesuaikan 

dengan jenis barang bukti sebagimana tercantum dalam JUKLAK 

b. Apabila di RUPBASAN tidak ada petugas peneliti ahli maka penelitian, 

pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga ahli dari instansi lain 

atas permintaan Kepala RUPBASAN 

c. Dalam proses kerja ini dibuat berita acara: 

1) Berita Acara Penelitian, model BA.1 

2) Berita Acara Serah Terima, model BA.2 

d. Berita Acara Penelitian ditandatangani oleh petugas peneliti, dibuat 

rangkap 4 (empat) : 

1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan 

2) Lembar kedua untuk petugas yang menerima 

3) Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan 

4) Lembar keempat untuk petugas peneliti/penilai. 

e. Berita Acara Serah Teriam ditandatangani oleh petugas yang menerima 

dan petugas yang menyerahkan diketahui oleh Kepala RUPBASAN 

atau pejabat struktural yang ditunjuk, dibuat rangkap 4 (empat): 

1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan 

2) Lembar kedua untuk petugas pendaftaran 

3) Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan dan pemeliharaan 

4) Lembar keempat untuk petugas keselamatan dan pengamanan 

3. Pendaftaran 

a. Untuk mendaftar atau mencatat Basan Baran disediakan buku register 

daftar sebagai berikut: 

1) Buku register Basan Baran pada tingkat penyidikan, model RBB.1 

2) Buku register Basan Baran pada tingkat penuntutan, model RBB.2 
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3) Buku register Basan Baran pada tingkat Pengadilan Negeri, model 

RBB.3 

4) Buku register Basan Baran pada tingkat Pengadilan Tinggi, model 

RBB.4 

5) Buku register Basan Baran pada tingkat Mahkamah Agung,model 

RBB.5 

b. Petugas pendaftaran mencatat Basan Baran dalam buku register yang 

sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengisi label yang ada pada barang 

bukti tersebut kemudian disegel. 

c. Isi label barang bukti adalah: 

1) Nomor register 

2) Nomor Register Perkara 

3) Nomor Berita Acara Penelitian 

4) Nama pemilik tersangka/terdakwa 

5) Tanggal penyimpanan 

6) Benda berupa……. 

4. Penyimpanan 

a. Petugas penyimpanan menerima Basan Baran yang sudah dilabel 

beserta lampirannya masing-masing lembar ke 3 (tiga) yaitu berupa: 

1) Berita Acara Penelitian (Model BA.1) 

2) Berita Acara Serah Terima (Model BA.2) 

b. Penyimpanan Basan Baran sesuai dengan letak tempat gudang sebagai 

berikut: 

1) Basan Baran umum: 

a) Ditempatkan dalam gudang yang idealnya, dilengkapi dengan 

sarana jalan yang menudahkan keluar masuknya barang dan 

petugas. Gudang harus selalu dalam kondisi tertutup tetapi 

cukup penerangan dan ventilasi. 

b) Ditempatkan terpisah-pisah menurut jenisnya, sehingga 

memudahkan pengawasan, pemeriksaan, dan pemeliharaan. 
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c) Tempat penyimpanan Basan Baran dalam gudang berupa rak-

rak atau lemari-lemari kayu atau besi. 

2) Basan Baran Berharga: 

Ditempatkan pada gudang dilengkapi dengan terali besi dan Basan 

Baran disimpan dalam lemari besi tahan api.  

3) Basan Baran Berbahaya: 

Penempatannya khusus untuk menjamin keselamatan dilengkapi 

dengan alat pendingin udara dan pemadam kebakaran agar 

secepatnya bisa dipergunakan oleh petugas penjaga gudang. Letak 

gudangnya harus jauh dari pengaruh suhu yang tinggi. 

4) Basan Baran Terbuka: 

a) Disimpan ditempat terbuka dalam arti tidak berdinding rapat 

atau tembok, tetapi terlindung diatasnya dengan atap genteng 

atau seng. 

b) Untuk mempermudah keluar masuknya barang penempatannya 

diatur dengan memperhatikan jarak antara barang yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

 

 

5. Pemeliharaan 

a. Tanggung jawab pemeliharaan  

1) Tanggung jawab pemeliharaan atas keutuhan Basan Baran ada pada 

Kepala RUPBASAN. 

2) Pemeriksaan berkala atas pemeliharaan dilakukan sekurang-

kurangnya dua kali dalam seminggu. 

b. Kelengkapan pemeliharaan 

1) Buku pemeliharaan untuk mencatat kapan Basan Baran dipelihara, 

diberi model RBP.1. 
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2) Buku pemeriksaan untuk mencatat kapan dan siapa yang melakukan 

pemeriksaan Basan Baran baik berkala maupun sewaktu-waktu 

diberi model RBP.2. 

3) Kartu pemeriksaan untuk mencatat kapan pemeriksaan dilakukan 

dan hal-hal lain yang perlu dicatat dalam model KRT.2.  

c. Cara pemeliharaan Basan Baran sesuai dengan sifat barang bukti yang 

bersangkutan : 

1) Basan Baran yang mengandung metal atau logam. 

a) Sifatnya mudah terjadi pengkaratan (barang yang mengandung 

besi karatnya berwarna coklat, barang yang mengandung 

tembaga karatnya berwarna hijau, dan barang yang mengandung 

alumunium karatnya berwarna putih). 

b) Sifatnya pengkaratan akan lebih cepat bila udara lembab, udara 

mengandung uap belerang, ditempatkan disekitar benda terdapat 

belerang atau chlorida. 

c) Cara pemeliharaannya 

(1) Diusahakan agar udara selalu kering. 

(2) Jauhkan dari udara yang mengandung uap belerang dan 

asam atau garam-garam Chlorida. 

2) Basan Baran yang tidak mengandung metal 

a) Barang kertas 

(1) Tanda-tanda kerusakannya :  

(a) terjadi perubahan warna; 

(b) lapuk dan rapuh; 

(c) berlubang-lubang 

(2) Penyebab kerusakannya : 

(a) Sinar  matahari yang langsung mengenai kertas; 

(b) Jamur; 

(c) Serangga 

(d) Udara lembab 

(e) Temperatur terlalu tinggi / panas yang kuat 
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(3) Cara pemeliharaannya : 

(a) disimpan ditempat yang teduh tap[I tidak lembab; 

(b) disimpan ditempat yang bersih; 

(c) disimpan yang temperaturnya sesuai dengan tingkat 

kebutuhan. 

b) Barang Kayu 

(1) Tanda-tanda kerusakan 

(a) Nampak adanya pelapukan karena air atau udara 

lembab; 

(b) Tumbuh jamur; 

(c) Gangguan serangga; 

(d) Berlubang-lubang karena gangguan ulat dan kumbang; 

(e) Kehilangan bahan perekat (untuk kayu lapis). 

(2) Cara pemeliharaannya 

(a) Disimpan ditempat kering dan jauh dari air;  

(b) Temperatur tempat penyimpana harus stabil; 

(c) Cukup sinar matahari; 

(d) Disimpan pada tempat yang bersih. 

c) Barang tekstil 

(1) Tanda-tanda kerusakannya 

(a) Tumbuhnya jamur; 

(b) Perubahan warna pada tekstil; 

(c) Berkurang kekuataannya; 

(d) Terdapat lubang-lubang karena gigitan insek atau 

ngengat. 

(2) Cara pemeliharaannya 

(a) Disimpan pada udara yang kering (tidak lembab); 

(b) Temperatur tempat penyimpanan harus stabil 

(c) Cukup sinar matahari 

(d) Disimpan pada tempat yang bersih. 

d) Barang Kulit 
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(1) Tanda-tanda kerusakan yang terjadi antara lain : 

(a) tumbuhnya jamur; 

(b) nampak kulit menjadi pecah-pecah, mudah menjadi 

robek (kekuatan berkurang). 

(2) Cara pemeliharaannya : 

(a) Jauhkan dari sinar mataharui yang berlebihan; 

(b) Usahakan temperatur yang sesuai dengan keperluan 

benda; 

(c) Jauhkan dari udara kering / panas, tetapi tidask lembab. 

e) Karet alam dan sintetis 

(1) Tanda-tanda kerusakannya antara lain  

(a) terdapat tanda pecah-pecah; 

(b) Adanya perubahan bentuk; 

(c) Berkurangnya tingkat elastisitasnya. 

(2) Penyebab kerusakan antara lain : 

(a) Udara panas; 

(b) Sinar matahari langsung; 

(c) Pengaruh minyak/gemuk; 

(d) Pengaruh tekanan atau benda berat. 

(3) Cara pemeliharaan : 

(a) disimpan ditempat kering dan tidak terlalu panas; 

(b) terlindung dari sinar matahari; 

(c) Jauh dari minyak/gemuk; 

(d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang 

yang berat. 

f) Barang plastik 

(1) Tanda-tanda kerusakan antara lain : 

(a) Berkurangnya kekuatan; 

(b) Terdapat retak-retak; 

(c) Kehilangan sifat transparansi; 

(d) Melengkung akibat panas atau tekanan. 
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(2) Penyebab kerusakan antara lain: 

(a) Jauhkan dari panas api; 

(b) Tidak terkena tekanan dari barang lain yang berat pada 

barang plastik; 

(c) Pengaruh temperatur yang tidak tetap. 

(3) Cara pemeliharaan : 

(a) jauhkan dari panas api; 

(b) tidak terkena tekanan dari barang lain yang berat; 

(c) disimpan pada tempat tertentu dengan temperatur tetap 

sesuai dengan tingkat kebutuhan. 

g) Barang gelas atau kaca 

(1) Tanda-tanda kerusakan antara lain: 

(a) Terdapat lapisan jamur atau lumut 

(b) Tingkat cahaya yang berkurang atau menjadi kusam 

(2) Penyebab kerusakan antara lain: 

(a) Pengaruh udara lembab 

(b) Pengaruh sinar matahari langsung 

(c) Temperatur yang tidak tetap 

(3) Cara pemeliharaannya: 

(a) Disimpan ditempat yang kering (tidak lembab). 

(b) Tidak terkena sinar matahari secara langsung 

(c) Disimpan pada tempat tertentu yang temperaturnya 

tetap. 

(d) Jauhkan dari benda-benda keras. 

h) Macam-macam semen batu 

(1) Tanda-tanda kerusakan antara lain: 

(a) Semen berubah menjadi membatu 

(b) Daya rekatnya berkurang 

(c) Tidak cepat kering 

(2) Penyebabnya antara lain: 

(a) Pengaruh udara lembab 
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(b) Terkena air 

(3) Cara pemeliharaannya antara lain: 

(a) Disimpan ditempat kering 

(b) Jauh dari pengaruh udara lembab 

(c) Jauh dari minyak/gemuk 

(d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang 

yang berat 

3) Kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak 

a) Tanda-tanda kerusakan antara lain: 

(1) Catnya rontok 

(2) Bagian-bagian yang mengkilat jadi berkarat 

(3) Ban kempes 

(4) Kaca pecah-pecah atau retak 

(5) Tengki bensin bocor 

(6) Kabel terkelupas 

(7) Mesin sukar dihidupkan 

(8) Daya accu lemah 

(9) Lampu, klakson mati 

b) Cara pemeliharaannya: 

(1) Dibersihkan badan dan mesinnya 

(2) Mesin dihidupkan tiap pagi selama 10 (sepuluh) menit 

(3) Periksa olie dan air, bila kurang harus ditambah atau 

diganti 

(4) Tempatkan di gedung terbuka dengan ban (roda) dilandasi 

dengan kayu. 

4) Alat-alat bermotor listrik 

a) Tanda-tanda kerusakan antara lain : 

(1) Kabel-kabel terkelupas; 

(2) Besi magnet berkarat; 

(3) Kumparan gas ketnya terkikis. 

b) Cara pemeliharaan : 
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(1) Bersihkan tiap hari dengan lap kering; 

(2) Hidupkan motornya dengan menyambung listrik selama 5 

(lima) menit tiap hari. 

5) Barang Elektronik 

a) Tanda-tanda kerusakan antara lain : 

(1) Kabel terkelupas; 

(2) Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

b) Cara pemeliharaannya : 

(1) Ditempatkan pada suhu yang sejuk; 

(2) Tidak terkena matahari langsung. 

6) Hewan 

a) Tanda-tanda sakit 

(1) Tidak mau makan; 

(2) Tidak bergairah dan tidur terus. 

b) Cara pemeliharaan : 

(1) Memberi makan secara teratur; 

(2) Secara berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan; 

(3) Menjaga kebersihan kandang. 

d. Lain-lain 

Selama basan baran berada di RUPBASAN, apabila terjadi: 

1) Kerusakan atau penyusutan yang disebabkan oleh pengaruh 

alam, harus segera dilaksanakan pemeriksaan dan segera 

dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian ulang dan dibuat 

berita acara sesuai model BA.3 

2) Kecurian, kebakaran atau kebanjiran harus segera diadakan 

pemerilksaan dan dibuat berita acara sesuai model BA.4 

Kejadian-kejadian pada butir 1 dan 2 diatas dilaporkan kepada 

instansi yang berkaitan sesuai model Srt.2 dan Srt.3 dilampiri dengan berita 

acaranya (model BA.3 dan BA.4). 

6. Pemutasian 
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a. mutasi Administratif Basan Baran dalam proses peradilan  dicatat 

dengan perubahan tingkat pemeriksaan: 

1)  Basan Baran yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk 

keperluan dalam proses peradilan dicatat dalam Buku model RBM.3. 

2)  Basan Baran yang penyimpanannya dikuasakan pada insatnsi lain 

dicatat dalam Buku mutasi model RBM.4. 

3)  Basan Baran yang perkara pidananya telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dicatat dalam Buku model RBM.5. 

b. Mutasi Fisik 

1)  Kegiatan mutasi fisik untuk Basan yang digunakan keperluan proses 

peradilan berdasarkan surat permintaan atau peminjaman dari 

insatansi yang berwenang (penyidik,penuntut umum,pengadilan). 

2)  Setiap mutasi yang dimaksud butir 1) harus dibuatkan berita acara 

peminjaman model BA.7. 

7. Pengeluaran/Penghapusan, Pemusnahan 

a. Pengeluaran Basan  Sebelum Adanya Putusan Pengadilan. 

Petugas pengeluaran harus melakukan penelitian terhadap keabsahan 

surat-surat : 

1)  Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti diperlukan 

adanya : 

a) Surat pernyataan dari instansi yang berwenang; 

b) Surat pengantar; 

c) Surat perintah; 

d) Berita acara pelaksaan; 

e) Berita acara pengeluaran Basan model BA.7. 

2)  Dalam hal perkara belum merupakan suatu tindak pidana diperlukan 

adanya : 

a) Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum; 

b) Surat penetapan pengadilan; 

c) Membuat berita acara penyerahan Basan model BA.7; 

d) Berita acara pelaksanaan. 
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3)  Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum diperlukan 

adanya : 

a) Surat perintah/permintaan dari kejaksaan Agung; 

b) Berita acara penyerahan model BA.7. 

4)  Dalam hal tindakan jual lelang wajib diperhatikan: 

a) Pelaksanaan lelang atas persetujuan terdakwa atau kuasanya; 

b) Berita acara pelaksanaan lelang; 

c) Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari Basan 

dibukukan dan disimpan di RUPBASAN. 

d) Membuat berita acara penyerahan barang bukti, model BA.7. 

5)  Dalam pengeluaran Basan atas permintaan pejabat yang berwenang 

secara yuridis untuk pinjam pakai diperlukan adanya: 

a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang; 

b) Surat penetapan pengadilan; 

c) Berita acara pellaksaan; 

d) Surat perintah penyitaan; 

e) Berita acara penyitaan; 

f) Surat izin penyitaan; 

g) Membuat berita acara penyarahan Basan model BA.7 yang 

ditandatangani oleh dua orang petugas RUPBASAN yaitu satu 

orang petugas pengeluaran, satu orang petugas pengamana. 

b. Pengeluaran Basan Baran Setelah Adanya Putusan Pengadilan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan petugas RUPBASAN: 

1)  Basan Baran dikembalikan kepada yang berhak : 

a) Surat permintaan dari insatansi yang berwenang; 

b) Surat penetapan/putusan pengadilan; 

c) Berita acara pelaksanaan; 

d) Berita acara pengeluaran setelah ada putusan model BA.9; 

e) Mencoret buku register dan ditandatangani oleh pejabat 

RUPBASAN. 
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2)  Basan Baran dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, 

dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah ditetapkan dan atau 

disimpan di RUPBASAN sebagai barang bukti dalam perkara lain, 

diperlukan : 

a) Meneliti surat permintaan; 

b) Surat putusan pengadilan; 

c) Berita acara pelaksanaan putusan; 

d) Berita acara pengeluaran, model BA.10; 

e) Penghapusan Basan Baran dari buku register. 

3)  Basan Baran setelah proses penghapusan karena kerusakan, 

penyusutan, kebakaran, kebanjiran, bencana alam, barang temuan dan 

barang bukti tidak diambil : 

a) Proses penghapusan Basan Baran : 

(1)  Mendata Basan Baran; 

(2)  Melaporkan dan mengusulkan penghapusan pada instansi 

yang berwenang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah 

Departenen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. 

b) Pelaksanaan pengeluaran atas dasar penghapusan : 

(1)  Surat Perintah/persetujuan dari instansi terkait; 

(2)  Berita acara pelaksanaan; 

(3)  Berita acara pengeluaran, model BA.11; 

(4)  Penghapusan Basan Baran dari buku register; 

(5)  Membuat laporan tentang pelaksanaan penghapusan Basan 

Baran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. 

8. Penyelamatan Dan Pengamanan 

Penyelenggaraan  penyelamatan dan pengamana Basan Baran di 

RUPBASAN, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kesatuan 

Pengamanan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut : 
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a. Tugas Dan Kewajiban Regu Jaga : 

1) Mengatur tugas semua anggota penjagaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

2) Mengerjakan buku jaga, mencatat, pembagian tugas, inventaris, 

instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandang perlu; 

3) Mengawasi penjagaan pos-pos keamanan; 

4) Mengawasi kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya; 

5) Dalam terjadi gangguan baik dari dalam maupun dari luar, mengambil 

langkah-langkah pengamanan pertama  dan segera melapor kepada 

Kepala RUPBASAN dan instansi lain yang berkepentingan; 

6) Segera melaporkan perisriwa yang bersifat khusus kepada 

RUPBASAN; 

7) Menerima dan memeriksa surat keluar masuk barang-barang dari atau 

ke RUPBASAN. 

b. Tugas Dan Kewajiban Staf Penyelamatan Dan Pengamanan : 

1) Melaksanakan tata usaha pengamanan; 

2) Menyediakan dan menyalurkan sarana keamanan; 

3) Mencatat inventaris sarana keamanan serta cadangannya; 

4) Membantu melancarkan pelaksanaan tugas teknis pengamanan. 

9. Pelaporan  

a. Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan 

pengendalian tugas pengelolaan Basan Baran diperlukan informasi 

lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat swemua kegiatan 

dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, 

triwulan, tengah tahunan dan tahunan berupa : 

1) Laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan 

Basan Baran; 

2) Laporan tentang mutasi Basan Baran selain ditujukan kepada atasan, 

tembusannya dikirim kepada instansi-instansi yang terkait. 

b. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segera dilaporkan akurat kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dengan 
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tembusan Direktur  Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang 

berkepentingan. 

c. Basan Baran yang dikelola oleh Cabang RUPBASAN secara berkala 

dilaporkan kepada ka. RUPBASAN yang bersangkutan dengan tembusan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM yang 

tembusannya ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

 

B. Realisasi Ketentuan-Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana mengenai Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

Seperti yang telah penulis uraikan tentang pengelolaan benda sitaan dan 

barang rampasan negara dimuka, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum dapat terealisasikan secara 

optimal seperti yang terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. .Mengenai 

tingkat keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang digunakan antara 

instansi penegak hukum untuk tingkat pemeriksaan di Kepolisian Surakarta, 

Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan RUPBASAN 

belum ada kerjasama yang baik. Menurut data yang ada sampai saat ini  antara 

pihak-pihak yang bersangkutan belum melaksanakan penyimpanan hukum 

yang satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan fungsi RUPBASAN.  

Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor sebagai 

berikut: 

1. Kurang adanya kepercayaan dari pihak Kepolisian Surakarta, Kejaksaan 

Negeri Surakarta, serta Pengadilan Negeri Surakarta kepada RUPBASAN 

terkait dalam hal pengelolaan benda-benda sitaan yang disimpan di 

RUPBASAN tersebut. 

2. Tersedianya tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan benda-benda 

sitaan di tiap tingkat pemeriksaan. 

3. Untuk mempersingkat waktu apabila sewaktu-waktu benda sitaan tersebut 

diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. 
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4. Adanya keterbatasan dana dan prasarana untuk melimpahkan benda-benda 

sitaan tersebut ke RUPBASAN. Sebagai contoh: benda-benda yang 

memerlukan alat pengangkutan atau transportasi  seperti motor, mobil dan 

lain sebagainya. 

RUPBASAN Surakarta dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

penyimpanan serta pengelolaan benda-benda sitaan negara berusaha untuk 

meningkatkan kualitas serta keutuhan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. 

Namun untuk saat ini dikarenakan kondisi fisik maupun faktor pendukung 

eksternal dan internal masih belum mencukupi maka bisa dikatakan bahwa 

peranan RUPBASAN belum bisa optimal.Pihak RUPBASAN sendiri telah 

melakukan proses sosialisasi kepada seluruh instansi di Surakarta keculi daerah 

Karanganyar, dan Sukoharjo yang belum secara intensif dilakukan proses 

sosialisasi dikarenakan masih kurangnya waktu RUPBASAN untuk mengurus 

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja RUPBASAN di wilayah 

Surakarta yang belum terintegrasi dengan baik. 

Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan bahwa peranan 

RUPBASAN sebenarnya sangat dibutuhkan oleh sistem peradilan dilihat dari 

segi penyimpanan barang bukti, namun degan kurangnya inisiatif dari instansi 

hukum lainnya untuk melakukan atau memberdayakan RUPBASAN sehingga 

RUPBASAN secara peranan belum mampu berperan secara maksimal dalam 

pelaksanaan fungsinya. Serta masih adanya salah pengertian atau salah 

pemahaman atas penyimpanan terhadap benda sitaan atau barang bukti. Hal 

tersebut dijelaskan pula oleh kepala RUPBASAN Surakarta bahwa proses 

sosialisasi sudah sepenuhnya dilakukan dengan berbagai bentuk  penyuluhan 

maupun seminar ataupun dengan kegiatan sosialisasi intern kepada aparat 

penegak hukum, namun mengapa para pejabat yang bersangkutan dari instansi 

hukum yang ada belum bisa memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh 

hukum yang berlaku. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kepala RUPBASAN Surakarta 

mengatakan bahwa memang terdapat suatu kebiasaan buruk yang melekat di 

setiap instansi hukum lain, hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap instansi 
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penegak hukum ingin menguasai atau ikut mengelola benda sitaan atau barang 

rampasan negara yang sekiranya dapat menguntungkan dirinya sendiri. Dengan 

demikian apabila kita lihat melalui kacamata hukum sangat bertentangan 

dengan kewenangan suatu instansi yang mempunyai kompetensi berbeda. 

Pendirian RUPBASAN sendiri sudah memberikan suatu gambaran sebuah 

instansi hukum yang berfungsi sebagai penyimpan benda sitaan yang  serigkali 

dipertanyakan oleh masyarakat kemana perginya benda atau barang sitaan 

maupun rampasan tersebut, minimal anggapan tersebut sudah berkurang di 

masyarakat. Kebiasaan buruk instansi-instansi hukum tersebut apabila tidak 

segera dieliminir dari sistem yang ada maka akan mengakibatkan dampak yang 

buruk bagi pandangan masyarakat serta akan mengurangi rasa percaya 

masyarakat terhadap aparat penegak hukum. 

  

C. Hambatan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Sebagai Barang Bukti  

Dalam Perkara Pidana 

RUPBASAN yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan yang didalamnya diharuskan mendukung sistem kelancaran 

pemasyarakatan maupun pembangunan di bidang hukum dalam suatu 

masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di 

masyarakat yang seringkali membuat RUPBASAN sendiri ikut terlibat di 

dalamnya, sehingga menjadi tantangan tugas yang komplek dikarenakan posisi 

RUPBASAN yang dapat dikatakan baru keadaannya khususnya di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

Dalam melaksanakan fungsi serta peranan pengeloaan benda sitaan dan 

barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, 

RUPBASAN di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta juga ikut 

mengalami kendala-kendala maupun kesulitan-kesulitan yang membuat kinerja 

RUPBASAN Surakarta menjadi sedikit terhambat. 

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan pada tiap 

tingkat pemeriksaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terutama 
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dari hasil wawancara yang telah penulis peroleh, ternyata ada beberapa masalah 

yang dijumpai dalam praktek pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan 

negara. Permasalahan yang ada di tiap tingkat pemeriksaan ini pada pokoknya 

hampir sama. 

Adapun kesulitan dan atau hambatan di dalam pengelolaan benda sitaan 

negara dapat dikelompokkan menjadi dua : 

1. Kendala intern : 

Merupakan kendala yang muncul di dalam RUPBASAN itu sendiri, 

meliputi : 

1) Gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat. 

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 

Nomor :M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 april 2003 tentang pola 

bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa 

luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 Hektar. Dalam gedung 

RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan baran 

yang terdiri dari gudang basan baran berharga, basan baran umum, 

basan baran terbuka, dan kandang hewan. 

2) Segi personil ( pejabat / petugas ) RUPBASAN yang masih kurang. 

Personil yang ada sampai sekarang baru 13 orang, sementara yang 

dibutuhkan adalah 48 orang. (harus ada penjagaan pagi, siang, dan 

malam). 

3) Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang 

menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. 

4) Anggaran pemeliharaan basan dan baran di RUPBASAN masih sangat 

terbatas (belum maksimal). 

2. Kendala ekstern : 

 Merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan RUPBASAN 

yang meliputi : 

1) Belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang 

bersangkutan untuk menyerahkan basan / baran ke RUPBASAN 

(contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Surakarta). 
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2) Belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum 

dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. 

3) Adanya anggapan / kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat 

penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN Surakarta 

terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di 

Surakarta (masih dianggap belum siap). 

Berdasarkan kendala-kendala tersebut baik intern maupun ekstern, Drs. 

Hendrat Puryanto, S.H, MSi selaku Kepala RUPBASAN Surakarta belum 

begitu ngotot untuk mengupayakan pelimpahan basan baran dari instansi-

instansi pemerintah ke RUPBASAN itu sendiri. Selain itu juga untuk menjaga 

iklim yang kondusif antar masing-masing aparat penegak hukum. Meskipun 

demikian kendala-kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang diemban 

oleh RUPBASAN Surakarta, dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan 

peranan di bidang Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut: 

1. Gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat 

Sampai sejauh ini luas tanah dan bangunan Rupbasan Surakarta masih 

jauh dari ideal, padahal yang dibutuhkan untuk idealnya gedung adalah 

kurang lebih 1 Hektar. Untuk mengatasinya, pihak Kepala RUPBASAN 

sudah mengajukan permohonan kepada walikota Surakarta tentang 

kebutuhan luasan komponen-komponen gedung dan fungsi tanah untuk 

RUPBASAN Surakarta. 

2. Segi personil RUPBASAN yang masih kurang. 

Personil yang ada sampai sekarang masih 13 orang. Hal ini apabila 

ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih 

kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas RUPBASAN 

Surakarta membutuhkan 48 orang. Menhadapi kendala tersebut, Kepala 

RUPBASAN telah mengajukan permohonan bantuan personil kepada 

Kepala Kantor Wilayah detartemen Kehakiman untuk penambahan bantuan 

personil. 
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3. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai termasuk anggaran 

dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan RUPBASAN. 

Kendala tersebut oleh kepala RUPBASAN telah diantisipasi dengan 

melakukan berbagai koordinasi, sosialisasi, pendekatan dari kepala ke 

kepala instansi-instansi pemerintahan, peringatan bahkan aturan-aturan 

hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



                                                                                                                            .   

12 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian yang kemudian diuraikan secara 

panjang lebar dengan mengacu pada perumusan masalah, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut : 

Bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang merupakan suatu sistem yang mencakup penerimaan, penelitian, 

pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, 

pengamanan, pengeluaran dan atau penghapusan serta pelaporan. Dan 

mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

di Pengadilan Negeri Surakarta berpedoman atau berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan 

Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 

Bahwa pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana mengenai Pengelolaan Benda Sitaan Negara di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum dapat terealisasi 

dengan baik. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, antara lain : 

a. Kurang adanya kepercayaan dari pihak Kepolisian Surakarta, 

Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Pengadilan Negeri Surakarta 

kepada RUPBASAN terkait dalam hal pengelolaan benda-benda 

sitaan yang disimpan di RUPBASAN tersebut. 

b. Tersedianya tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan 

benda-benda sitaan di tiap tingkat pemeriksaan. 

c. Untuk mempersingkat waktu apabila sewaktu-waktu benda sitaan 

tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. 

d. Adanya keterbatasan dana dan prasarana untuk melimpahkan benda-

benda sitaan tersebut ke RUPBASAN. Sebagai contoh: benda-benda 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 90 

yang memerlukan alat pengangkutan atau transportasi  seperti motor, 

mobil dan lain sebagainya. 

Hambatan pengelolaan benda sitaan negara sebagai barang bukti dalam 

perkara pidana adalah sebagai berikut : 

a. Kendala intern : 

Merupakan kendala yang muncul di dalam RUPBASAN itu 

sendiri, meliputi : 

1) Gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat. 

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor :M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 april 

2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis 

pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan 

idealnya kurang lebih 1 Hektar. Dalam gedung RUPBASAN 

tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan baran yang 

terdiri dari gudang basan baran berharga, basan baran umum, 

basan baran terbuka, dan kandang hewan. 

2) Segi personil ( pejabat / petugas ) RUPBASAN yang masih 

kurang. 

Personil yang ada sampai sekarang baru 13 orang, sementara 

yang dibutuhkan adalah 48 orang. (harus ada penjagaan pagi, 

siang, dan malam). 

3) Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang 

menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. 

4) Anggaran pemeliharaan basan dan baran di RUPBASAN masih 

sangat terbatas (belum maksimal). 

b. Kendala ekstern : 

Merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan 

RUPBASAN yang meliputi : 

1) Belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang 

bersangkutan untuk menyerahkan basan / baran ke RUPBASAN 

(contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Surakarta). 
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2) Belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak 

hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. 

3) Adanya anggapan / kurang adanya kepercayaan dari aparat-

aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN 

Surakarta terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan 

negara di Surakarta (masih dianggap belum siap). 

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala-kendala tersebut: 

1) Gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat 

Sampai sejauh ini luas tanah dan bangunan Rupbasan Surakarta 

masih jauh dari ideal, padahal yang dibutuhkan untuk idealnya 

gedung adalah kurang lebih 1 Hektar. Untuk mengatasinya, pihak 

Kepala RUPBASAN sudah mengajukan permohonan kepada 

walikota Surakarta tentang kebutuhan luasan komponen-

komponen gedung dan fungsi tanah untuk RUPBASAN 

Surakarta. 

2) Segi personil RUPBASAN yang masih kurang. 

Personil yang ada sampai sekarang masih 13 orang. Hal ini 

apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada 

tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian 

tugas RUPBASAN Surakarta membutuhkan 48 orang. 

Menghadapi kendala tersebut, Kepala RUPBASAN telah 

mengajukan permohonan bantuan personil kepada Kepala Kantor 

Wilayah detartemen Kehakiman untuk penambahan bantuan 

personil. 

3) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai termasuk 

anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan 

RUPBASAN. 

Kendala tersebut oleh kepala RUPBASAN telah diantisipasi dengan 

melakukan berbagai koordinasi, sosialisasi, pendekatan dari kepala ke 
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kepala instansi-instansi pemerintahan, peringatan bahkan aturan-aturan 

hukum. 

 

B. Saran - Saran 

Berdasarkan data serta uraian yang telah penulis jelaskan pada 

kesimpulan tersebut diatas, maka dapat diambil saran-saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan adanya suatu kepercayaan yang lebih dari pihak Kepolisian 

Resort Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, maupun Kejaksaan 

Negeri Surakarta kepada RUPBASAN Surakarta dalam mengelola benda 

sitaan negara. Karena fungsi RUPBASAN didirikan adalah untuk 

menyimpan dan mengelola benda sitaan negara seperti yang telah 

tercantum pada Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan 

dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara. 

2. Dengan adanya Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M.05.um.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan 

dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara, diharapkan para pihak yang bersangkutan maupun terkait 

dengan hal tersebut dapat benar-benar menjalankan atau berpedoman 

kepada peraturan yang telah ditetapkan tersebut. 

3. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan 

benda sitaan negara, akan adanya kerjasama yang lebih baik dalam 

melaksanakan pengelolaan maupun dalam hal penyelesaian kendala-

kendala yang terjadi pada waktu benda sitaan tersebut disimpan, 

diproses, maupun dimusnahkan. 
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