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TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BARANG BUKTI 

HASIL PENCURIAN (STUDY DI POLRES LOMBOK TENGAH) 

 

ABSTRAK 

HARIS MUNANDAR 

D1A014107 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Barang 

Bukti Hasil Pencurian (Studi di Polres Lombok Tengah)” yang dalam 

penulisannya menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan sosiologis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) 

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap barang bukti 

yang hilang atau rusak, (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik 

Polri dalam mengamankan barang bukti yang hilang ataupum rusak. Penyidik 

tidak bisa mengganti barang bukti yang hilang ataupun rusak karena penyidik 

hanya bertanggungjawab dalam bentuk pisiknya saja. Penyidik juga harus 

bersedia menerima konsekuensi atau menerima sanksi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku ketika penyidik itu digolongkan dengan lalai dalam 

mengamankan barang bukti. Kendala-kendala penyidik dalam mengamankan 

barang bukti yang hilang ataupun rusak adalah kurang luasnya tempat 

penyimpanan yang secara khusus di Polres Lombok Tengah. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab Penyidik Polri, Barang Bukti 

 

THE RESPONSIBILITY OF POLICE INVESTIGATOR ON THE 

EVIDENCE OF THEFT RESULT (CENTRAL LOMBOK 

POLICE.STUDY) 

 

ABSTRACT 

 This thesis is entitled "The Responsibility of Police Investigators 

Against Evidence of Theft Results (Studies in Central Lombok Police Station)" 

which in writing uses empirical types of research, using a law approach, 

conceptual approach, and sociological approach. The formulation of the problem 

in this study is; (1) How is the Police Investigator responsible for missing or 

damaged evidence, (2) What are the obstacles faced by Polri investigators in 

securing evidence. Investigators cannot replace evidence that is lost or damaged 

because the investigator is only responsible in its physical form, so that the 

evidence of economic value such as money will be deposited in a money deposit, 

namely the bank, but the damaged evidence will quickly be stored in a warehouse 

or place of storage of evidence so that it will be given a label of evidence and will 

be fully responsible so that the evidence will not be damaged and will not be lost 

until the evidence is transferred to the prosecutor's office or stage II. Investigators 

must also be willing to accept the consequences or accept sanctions in accordance 

with the laws that apply when the investigator is classified negligently in securing 

evidence. The constraints of investigators in securing evidence are the lack of 

storage space specifically in Central Lombok Police Station. 

Keywords: Police Investigator Responsibility, Evidence 
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I. PENDAHULUAN 

 

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum 

(rechstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Hal ini 

mengisyaratkan keinginan negara Indonesia agar hukum senantiasa ditegakkan, 

dihormaati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian, dengan bertujuan untuk 

menciptakan keamanan, ketertiban,  serta kesejahteraan  dalam bermasyarakat,  

berbangsa dan bernegara.
1
 

Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam kasus tindak pidana pencurian 

sangat sering terjadi. Berbagai kasus yang telah berhasil diungkap oleh Polres 

Lombok Tenggah dalam tindak pidana pencurian, antara lain Pencurian dengan 

Kekerasan (Curas), Pencurian dengan Pemberatan (Curat), dan Pencurian 

Kendaraan Bermotor (Curanmor). Pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi pemudapun ikut terlibat dalam 

pelanggaran hukum yang terjadi.Barang bukti hasil pencurian atau alat yang 

digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana menjadi wewenang 

penyidik untuk dilakukan penyitaan, sehingga barang bukti hasil tindak pidana 

atau barang yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana berada pada 

penguasaan penyindik. Ini membuktikan bahwa di Kabupaten Lombok Tengah 

marak terjadinya kasus kriminal khususnya tindak pidana pencurian. Sehingga 

menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum khususnya kepolisian. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri dalam 

mengamankan barang bukti yang hilang ataupun rusak ? 2. Apa kendala-kendala 

                                                             
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1. 
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yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam mengamnkan barang bukti yang hilang 

ataupun rusak;  Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini anatara lain : 1. 

untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap barang bukti yang 

hilang atupun rusak. 2. untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapai oleh 

penyidik Polri dalam mengamankan barang bukti yang hilang atau rusak. Manfaat 

yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain : 1. manfaat akademis penelitian 

ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Drajat Strata satu (S-1) 

program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. 

manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana dalam kaitanya dengan bentuk tanggung jawab 

Pinyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam  pengamanan 

barang bukti dari perkara pidana. 3. manfaat praktis penelitian dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak 

hukum maupun bagi masyarakat, khususnya dalam pengamanan barang bukti. 

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode penelitian hukum 

empiris; metode pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach), 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach); Jenis dan sumber data, jenis data 

primer dan data sekunder; Teknik pengumpulan datayang digunakan  dengan 

wawancara, dan adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dan analisis kulitatif. 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kendala-Kendala Penyidik Polri Dalam Mengamankan Barang Bukti yang 

hilang ataupun rusak 

Menurut Bapak Bripka Sukrirman selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah menyatakan kendala-kendala yang dihadapi oleh 

penyidik Polri dalam mengamankan barang bukti  hasil  pencurian adalah 

sebagai berikut :
2
 

1. Kurangnya Tempat Penyimpanan Barang Bukti Yang Secara Khusus. 

Penempatan barang bukti di Polres Lombok Tengah sampai sekarang 

ini masih mempunyai 1 (satu) ruangan penyimpanan barang bukti. Padahal 

menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti mengharuskan tempat 

penyimpanan barang bukti tindak pidana dipisahkan sesuai dengan wujud 

dan sifatnya. 

Polres Lombok Tengah khususnya Pejabat Pengelola Barang Bukti  

membutuhkan tempat penyimpanan barang bukti dengan 2 (dua) ruangan 

diantaranya : 

1. Tempat penyimpanan barang bukti berdasarkan sifatnya 

Dalam penempatkan barang bukti hasil tindak pidana 

pencurian, penyidik tentunya harus memiliki ruangan khusus yang 

digunakan untuk menyimpan barang bukti hasil tindak pidana tersebut. 

Dalam kasus pencurian bermacam-macam jenis barang bukti yang 

didapatkan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dapat 

                                                             
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Bripa Sukirman selaku PS Kaur Mintu Sat. Reskrim 

Polres lombok Tengah 
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berupa benda-benda bergerak. Tempat barang bukti berdasarkan 

sifatnya digunakan untuk menyimpan beberapa barang bukti yang 

dikategorikan sebagai barang  yang dapat atau mudah rusak, terbakar, 

menguap dan barang yang mudah meledak. Dalam kasus tindak pidana 

pencurian barang bukti yang dikategorikan berdasarkan  sifatnya dapat 

berupa, bahan bakar, amoniak. 

2. Tempat penyimpanan barang bukti berdasarkan wujudnya 

Barang bukti dari hasil tindak pidana khususnya tindak pidana 

pencurian sangat berbagai macam bentuknya atau wujudnya. Hal ini 

dikarenakan modus dan alat-alat yang digunakan dalam melakukan 

pencurian oleh pelaku semakin berbagai macam jenisnya. Dalam 

penyimpanan barang bukti berdasarkan wujudnya dikategorikan dalam 

3 (tiga) wujud yakni, padat, cair dan gas. Adapun barang bukti yang 

diakategorikan padat dalam tindak pidana pencurian dapat berupa, 

sepeda motor, parang, badik, kunci T, Handphone, Laptop. 

Sedangakan barang bukti yang berwujud cair dalam tindak pidana 

pencurian dapat berupa, cairan obat tidur yang sering digunakan dalam 

melakukan tindak pidana pencurian di angkutan umum. 

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Jumlah Personil Dalam 

Pengamanan Barang Bukti 

Di dalam pengamanan barang bukti di Polres lombok Tengah, 

menurut Bapak Bripka Sukirman selaku PS Kaur Mintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah 

personil dalam mengamankan barang bukti sudah sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur, yang di mana jumlah penjagaan yang ditugaskan 
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berjumalah tiga sampai empat orang dalam satu hari, hanya saja personil 

yang bertugas kadang sakit atau kurang sehat sehingga penjagaan barang 

bukti kurang maksimal dilakukan oleh penyidik yang bertugas dalam 

penjagaan tersebut sehingga harus di sesuaikan dengan kondisi yang ada di 

lapanagan atau tempat bertugas. 

Menurut Bapak Aiptu Syamsul Hakim kebutuhan personil untuk 

penjagaan dan mengantisipasi dalam keamanan barang bukti Polres 

Lombok Tengah Membutuhkan 4 (empat) sampai 6 (enam) orang personil 

untuk bertugas dalam penjagaan barang bukti hanya saja sesuai dengan 

kondisi yang ada di lapangan. 

2. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti Yang Mengalami 

Kerusakan, Cacat, ataupun Hilang 

 Tanggung jawab yuridis atau penguasaan terhadap benda sitaan atau 

barang bukti adalah tergantung pada tahap pemeriksaan yang sedang 

berlangsung. Hal itu sesuai dengan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi;
3
 

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut 

dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga” 

 

Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang  

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi;  

“Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada 

pejabat sesuai dengan tingkat pemerikasaan”. 

                                                             
3
Indonesia  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209 
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Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti atau barang 

sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat 

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

sayangnya kasus–kasus penyalahgunaan barang bukti/barang sitaan seperti ini 

hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya barang bukti atau barang 

sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak 

Kepolisian.
4
 

 Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau 

pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan 

hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan, oleh karenanya 

penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari 

penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau 

kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian 

Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang 

berbunyi:
5
 

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan". 

 Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, maka dalam hakikatnya Polri harus bertindak dalam batas-batas 

                                                             
4
Peratuan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil 
5
Indonesia  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209 
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yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar tidak terjadi kesalahan 

prosedur dan bertindak sewenang-wenang ( penyalahgunaan wewenang ), atau 

melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan citra Polri sebagai 

aparat penegak hukum.
6
 

 Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian 

tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan 

peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa 

penyitaannya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

 Berkaitan dengan lokasi penelitian penyusun yaitu di Kepolisian Resor 

(Polres) Lombok Tengah dari hasil wawancara bersama pihak Polres Lombok 

Tengah yaitu Bapak Bripka Sukirman selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah menyatakan Barang bukti yang hilang oleh penyidik 

maka penyidik tersebut harus bersedia menerima konsekuensi atau menerima 

sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku ketika penyidik itu 

digolongan dengan lalai dalam mengamankan barang bukti.
7
 

 Bapak Bripka Sukirman selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim Polres 

Lombok Tengah menyatakan Jika barang bukti ini mengalami kerusakan 

maka penyidik tidak bisa mengganti barang bukti sesuai dengan yang semula, 

karena ada beberapa faktor yang menyebabkan barang bukti ini rusak salah 

satunya kadaluarsa dan contoh kecilnya seperti pupuk, pupuk ini hanya bisa 

                                                             
6
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, Lembaran Negara  Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara  No 4168 
7
Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sukirman Selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah. Pada Hari Jumat, 11 Mei 2018 
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tahan dalam beberapa bulan sehingga pupuk ini akan menyebabkan pencairan 

dengan kecairan ini maka ia akan habis.
8
 

 Bapak Bripka Sukirman selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim Polres 

Lombok Tengah menyatakan Penyidik tidak bisa menggati barang bukti yang 

rusak karna penyidik hanya bertanggung jawab dalam bentuk pisik saja terkait 

masalah barang bukti yang hilang dan sebagainya penyidik tidak pernah mau 

bertanggung jawab karan ia hanya mengantarkan samapai bukti fisiknya saja, 

sehinggga barang bukti yang bernilai ekonomis seperti uang akan dititipkan di 

tempat penitipan uang yaitu bank akan tetapi barang bukti yang lekas rusak 

akan cepat disimpan di gudang atau di tempat penyimpanan barang bukti 

sehingga itu akan diberikan lebel barang bukti dan akan bertanggung jawab 

penuh sehingga barang bukti itu tidak akan rusak dan tidak akan hilang sampai 

barang bukti tersebut dilimpahkan ke kejaksaan atau tahap II.
9
 

 Pengelolaan barang bukti harus terhindar dari resiko hilang, rusak, dan 

cacat, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya 

nilai nominal benda secara keseluruhan. 

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana tertulis bahwa : 

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda 

tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.” 

 

                                                             
8
Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sukirman Selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah. Pada Hari Rabo, 16 Mei 2018 
9
Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sukirman Selaku PS. Kaurmintu Sat. Reskrim 

Polres Lombok Tengah. Pada Hari Kamis, 17 Mei 2018 
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Menurut Bapak Aiptu Samsul Hakim yang selaku anggota unit I pada 

Sat. Reskrim Polres Lombok Tengah menyatakan  tanggung Jawab penyidik 

dalam hukum pidana itu adalah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang 

berlaku, sehingga apabila penyidik tersebut melakukan pelanggaran atau 

kelalaian maka penyidik tersebut harus bertanggung jawab sebagai berikut :
10

  

Penyidik tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan undang- 

undang di anataranya : Sanksi Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang 

Menghilangkan Barang Bukti, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Etik 

Profesi Polri Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Terkait Penyitaan dan 

Penyimpanan Barang Bukti, 
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  Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Syamsul Hakim selaku anggota Unit I pada  

Sat. Reskrim Polres Lombok Tengah. Pada Hari Rabo, 15 Agustus 2018 Jam. 16.20 
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III. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian pada bagian sebelumnya maka dapat 

disimpulkan: 

Kesimpulan 

1. Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

terhadap barang bukti yang hilang taupun rusak yang ada di wilayah hukum 

Polres Lombok Tengah penyidik tersebut tidak bisa mengganti barang bukti 

yang hilang ataupun rusak karna penyidik hanya bertanggungjawab dalam 

bentuk pisiknya saja, sehingga barang bukti yang berniali ekonomis seperti 

uang akan dititipkan di tempat penitipan uang yaitu bank akan tetapi barang 

bukti yang lekas rusak, akan cepat disimpan di gudang atau di tempat 

penyimpanan barang bukti sehingga itu akan diberikan lebel barang bukti dan 

akan bertanggung jawab penuh sehingga barang bukti itu tidak akan rusak dan 

tidak akan hilang sampai barang bukti tersebut dilimpahkan ke kejaksaan atau 

tahap II. Penyidik juga harus bersedia menerima konsekuensi atau menerima 

sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku ketika penyidik itu 

digolongkan dengan lalai dalam mengamankan barang bukti.  

2. Kendala-kendala penyidik Polri dalam mengamankan barang bukti hasil 

pencurian di Polres Lombok Tengah adalah kurangnya tempat penyimpanan 

barang bukti yang seacara khusus yang berdasarkan sifat, wujud dan 

bentuknya dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau jumlah personil 

dalam pengamanan barang bukti di lingkungan Polres Lombok Tengah 

dimana jumlah personil penjaga yang ditugaskan berjumlah (3) tiga sampai (4) 

empat orang dalam satu hari. 
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IV. SARAN 

di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pengawasan dalam melakukan tugas pada Penyidik Kepolisian 

Resor Lombok Tengah agar barang bukti ini transparan dan terjaga dengan 

baik, suapaya menjaga citra seorang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri). Dan selalu memperhatika SOP sehingga tugas seorang penyidik 

sesuai dengan fungsinya. 

2. Perlu adanya ruang tambahan penyimpanan barang bukti yang berdasarkan 

sifat, wujud dan kualitas ataupun kuantitas, sehingga dengan adanya tempat 

penyimpanan  yang bagus dan baik maka barang bukti tersebut akan terjamin 

kualitas dan kuantitasnya sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan 

Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan 

Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. 

 


