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M O T T O : 

" Hal orang-onuig yang bariman, jadikanlah sabar dan shcdat 

sebagai pcnolongmo, sesungguhnya Allah besarta oraag* 
orang yang sabar" 

^ ( Q ^ . Ah-Bagarah : 1S3 ) 

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA: 

<̂  Kedua Orang tuaku 

yang selalu menyangiku dan mendoakan 

kebefhasllanku 

• Semua orang yang menyayangiku 

• Almamaterku 
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BARANG B U K T I OLEH PENYIDIK 
>AAN 

Pembimbing, 

M U L Y A D I T A N Z I L I , SH., M H . 

A B S T R A K 

ang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai 

ana prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada 
saan ?. 

jimanakah tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan 
pada pihak Kejaksaan ?. 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 
ii yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum 

iiatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 
aapun jenis data yang digimakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

erdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 
terkait, j u m a l , hasil penelitian, artikcl dan buku-buku lainnya. Data yang berasal 
dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang dipeioleh dari pustaka, antara 
Iain : 

a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum yang mempunyai otoritas {authoritatif) yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, antara Iain, Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang memberikan pcnjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 
terhadap b:ihan hukum primer dan sekunder. seperti kamus. 
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak 
Kejaksaan Negeri Palembang. 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui studi kepustakaan {library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan 
data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan mendusuri sumber-sumber 
kepustakaan, seperti Hteratur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan 
tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-



buku i lmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang 
terkait dalam penulisan skripsi i n i . 
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru 
kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu 
dalam bentuk kaiimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang t indih , dan 
efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 
Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan 
dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena i tu hal-hal 
yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil 
analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Berdasarakan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan, yaitu : 
Penyidikan dianggap selesai j ika dalam waktu empat belas hari penuntut 
umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batar. 
waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal i tu dari 
Penuntut Umum kepada Penyidik. 

2. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak 
Kejaksaan, maka bersamaan dengan penyerahan Berita Acara pemeriksaan 
sudah dapat dinyatakan lengkap atau P. 21 , maka tanggung jawab pihak 
kejaksaan sepcnuhnya untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan 
Negeri. 

V 



Judul Skripsi : PENYERAHAN BARANG B U K T I OLEH PENYIDIK 
PADA K E J A K S A A N 

Penulis, Pembimbing, 

A.VINO I RI O C T A M U L Y A D I T A N / l L l , SH., M H . 

A B S T R A K 

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada 
Kejaksaan ?. 

2. Bagaimanakah tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan 
kepada pihak Kejaksaan ?. 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yailu penelitian hukum 
normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 
Adapun jenis data yang digimakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
terdapat dalam kepuslakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 
terkait, j u m a l , hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal 
dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang dipeioleh dari pustaka, antara 
lain ; 

a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum yang mempunyai otoritas {authoritatif) yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hiisil-hasil 
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

e. Bahan Hukum fcrsier 
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamus. 
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak 
Kejaksaan Negeri Palembang. 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulaii data yang digunakan yaitu 
melalui studi kepustakaan {library research) yaitu penelitian untuk mendapatkim 
data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber 
kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan 
tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-

iv 



K A T A P E N G A N T A R 

^ 
Assalamu'alaikum W r . W b 

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah, penulisan telah menyelesaikan skripsi 

dengan judul : PENYERAHAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK PADA KEJAKSAAN, 

serta Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, SAW. 

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak 

mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. 

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih antara lain 

kepada yang terhormat: 

1. Bapak DR. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang beserta jajarannya; 

2. Ibu DR. Hj, Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang beserta stafnya; 

3. Bapak/lbu Wakil Dekan I, II, ill dan IV. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang; 

4. Ibu Lull Maknun, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

v i 



5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., sekaligus selaku pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya 

guna baiknya skripsi ini; 

6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang; 

8. Kedua Orang tuaku dan saudara-saudaraku serta Sahabat tercinta. 

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi 

ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh 

ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahaia dan rahmat kepada 

mereka. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

Palembang, Agustus 2015 

P e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A.VINO TRIOaA 

vii 



D A F T A R ISI 

Halaman 

H A L A M A N J U D U L i 

H A L A M A N PERSETUJUAN D A N PENGESAHAN i i 

H A L A M A N M O T T O DAN PFRSEMBAHAN i i i 

ABSTRAK iv 

K A T A PENGANTAR vi 

DAFTAR ISI v i i 

B A B I P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 1 

B. Permasalahan 7 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7 

D. Metode Penelilian 8 

E. Sistematika Penulisan 10 

B A B I I : T I N J A U A N PUSTAKA 

A. Pengertian dan tugas penyidik 11 

B. Kewenangan Kejaksaan 17 

C. Pengertian barang bukti 25 

D. Penyitaan 28 

BAB I I I : PEMBAHASAN 

vi i i 



A . Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada 

Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang 33 

B. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan 

kepada pihak Kejaksaan 42 

BAB I V : PENUTUP ' 

A . Kesimpulan 50 

B. Saran-saran 50 

DAFTAR PUSTAKA 

L A M P I R A N 

ix 



B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah 

atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah beriandaskan 

kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh 

hampir semua negara, termasuk Indonesia. 

Menurut Abdoel Djamali^"\ hukum mempunyai ciri kckhu.susan. yaitu 

hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga 

kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti 

merugikan. melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum. 

maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakal, reaksi yang diberikan 

berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil 

tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu 

dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk kcperluan memberikan 

hukum an. 

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri. 
dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal 
tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat 
lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup 
atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ 
lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa 

'Abdoe! Djamali. 2001, fcnganiur Hukum Indonvsta. Rajawali, Jakarta, lilin. 3. 

1 
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dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum 
adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum. 

Dalam hal membicarakan tujuan hukum tidak terlepas dari manakah 

yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum, disatu sisi 

keadilan memang penting, akan tetapi harus menyampingkan kepastian hukum. 

sebab dalam keadilan semua manusia akan mempunyai konsep dan persepsi 

berlainan 

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau 

hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahaiiii pula atuian-aluran 

dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 

meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan "konvensi" 

ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah 

"ketertiban" sebagai fungsi utama adanya hukum dapat tcrrealisasikan. 

Menumt Mardjono Reksodiputro^^, Dalam menanggulangi masalah 

kejahatan di dalam masyarakal diperlukan suatu sistem peradilan pidana 

(criminal Justice system), penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan 

agar berada dalam batas-batas toieransi masyarakal dan sistem ini dianggap 

berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakal yang 

menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pciaku 

kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. 

'^'Waiuyadi. 2001, Penganlar Ilmu Hukum dalam Persperktif Hukum Positif, Djambatan, 

Jakarta, him. 53. 

^'Mardjono RekstKliputro, 2000, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana 
(Buku HI), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum . Jakarta hlrn. 84 
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Sistem peradilan pidana, sebagaimana kita ketahui bersama. merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang 

merupakan reaksi atas teijadinya dugaan pelanggaran hukum pidana. 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi suatu kejahatan. Karena itu tujuan sistem ini adalah 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 
3. Mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya^^ 

Komponen-komponen yang bekeijasama dalam sistem ini adalah : 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat 

komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan 

nama Integrated Criminal Justice Adminsitration?^ 

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada 

administrasi peradilan. Menurut Muladi, administrasi peradilan pidana dapat 

diartikan sebagai : pertama, court administration, administrasi peradilan pidana 

berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan 

pengaturan financial badan-badan peradilan. Kedua. administration of justice 

dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara 

{case flow management) dan prosedur serta praktik liligasi dalam kerangka 

kekuasaan mengadili {judicial power), Dari uraian diatas, terdapat empat unsur 

^'^Mardjono Reksodiputro, 2001, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku 11). 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, him. 140. 

"•'Jhid him. 142. 

''V/>;Z, him. 85. 
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penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan. 

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Sistem ini bermula dari lembaga Kepolisian, tanpa melalui kegiatan 

Kepolisian akan sangat sulit bagi suatu kasus untuk memasuki proses peradilan 

pidana. Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan potongan rangkaian lain (yang seringkali Juga disebut sebagai 

subsistem peradilan pidana). Dengan demikian, maka aktilitas satu lembaga 

akan membawa dampak pula pada lembaga lain, atau kinerja suatu lembaga 

akan ditentukan pula oleh kinerja lembaga lain dalam proses tersebut. 

Lembaga peradilan, oleh karenanya menempaii posisi yang sangat 

penting dalam proses peradilan pidana, terutama untuk menjamin penegakan 

dan perlindungan Hak Asasi Manusia seorang terdakwa. Secara khusus akan 

dibahas mengenai bagaimana penegakan terhadap hak-hak terdakwa dalam 

proses persidangan yang pelaksanaannya ada pada penuntut umum. 

D i Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan 

dan menyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selajutnya ditemskan ke 

Kejaksaan dan seterusnya dilajutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut 

diatas sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu 

proses pelaksanaan penegakan hukum itu, atau sewaklu pelaksanaan proses 

peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi 

terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia. 

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para aparat 

dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia 
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yang melekat pada diri seseorang, tetapi kadangkala dapat juga terjadi karena 

adanya kepentingan-kepentingan tertentu. 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi-^'. pada hakekatnya sistem 

peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana, maka dengan itu 

berkaitan sekaii dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. baik hukum 

pidana substantif maupun hukum acara pidana. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai 

aparat penegak hukum. Kcempat aparat tersebut memiiiki hubungan yang 

sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan 

merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan 

dengan baik untuk mencapai tujuan j ika semua unsur sa ling mendukung dan 

melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsislem akan berdampak negatif 

pada bekeijanya sistem secara keseluruhan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharkat dan bennartabat 

pada tempat yang luhur. Karena itu memberikan perlindungan yang lebih 

kokoh kepada warga negara, lebih memberikan jaminan dihomiatinya hak-hak 

asasi manusia dari pada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya berlaku. 

^'Muladi, Harda Nawawi, 2003, Teori-teori dan Kehijakan I'idunu. Alumni, Bandung 
hini. 197. 
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Menurut Luhut Pangaribuan , berlakunya Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam kerangka due 

process of law (penegakan hukum yang adil) terutama adalah menitikberatkan 

pada perlindungan terhadap harkat dan martabal tersangka dan terdakwa. 

Namun perlu diketahui bahwa secara normatif yuridis terdapat kekurangan 

terutama pembenturan nilai yang terkandung dengan perlindungan hak asasi 

manusia maupun asas hukum yang berlaku yaitu persamaan di muka hukum 

(equality before the law), yang dapat diartikan bahwa adanya perlakuan yang 

sama atas d i r i setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan 

perbedaan perlakuan. 

Asas persamaan di muka hukum dapat kita lihat dalam pasal 31 

Undang-Undang N o . 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 

mengatur perihal penangguhan penahanan, yang didalam ketentuan tersebut 

mengatur mengenai hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan 

pemiintaan penangguhan penahanan yang sesuai dengan asas praduga tidak 

bersalah yang merupakan salah satu c i r i dari Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang H u k u m Acara Pidana tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terhadap tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

' Luhut Pangaribuan, 2002, Hukum Acara Pidana Sural-Surat Resmi di Pengadilan oleh 
Advokal, Jambatan, Jakarta, him. 2. 
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Sistem peradilan pidana terpadu tersebut tercakup bcbcrapa sub sistem 

dengan tugas masing-masing dalam proses peradilan pidana yailu kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara. Di Indonesia, 

masing-masing sub sistem ini sudah diatur kewenangan dan fungsinya dalam 

undang-undang tersendiri, kecuali mengenai pengacara yang belum mendapat 

pengaturan secara khusus. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, aturan 

yang mendasari kerja masing-masing sub sistem mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ( K U H A P ) yang diberlakukan melalui Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paul dengan penyerahan 

barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan, untuk maksud tersebut 

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : P l -NYERAHAN 

BARANG BUK' I I OLEH PENYIDIK PADA K E J A K S A A N . 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada 

Kejaksaan di Kejaksaan?. 

2. Bagaimanakah tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan 

kepada pihak Kejaksaan ?. 

C . Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat 
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pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan penyerahan 

barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan di 

Kejaksaan. 

2. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak 

Kejaksaan. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelilian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalali data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

pemndang-undangan yang terkait, jumal. hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain ; 

a. Bahan hukum primer 



Bahan hukum yang mempunyai otoritas {authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan pcnjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalaJigan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupim penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan {library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini . 

Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 
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menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kaiimat yang teratur. 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalarati yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hai-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum. 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

F . Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bah dengan sistematika sebagai berikut ; 

Bab I . merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian. serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab I I , mcrupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu ;.Pengertian dan tugas penyidik. 

kewenangan Kejaksaan dan pengertian barang bukti . 

Bab I I I , merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penyerahan 

barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan dan Tanggung 

jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 



B A B I I 

T I N J A U A N P U S T A K A 

A. Pengertian dan tugas penyidik 

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara 

Rcpublik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan karena 

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat dilempai kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal 

dir i 

tersangka; 

d. melakukan penangkapan,penahanan,penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan 

suatu tindak pidana; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan 

pemeriksaan perkara; 

11 
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i . mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan 

pemeriksaan perkara; 

j . mengadakan penghentian penyidikan. 

Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa "penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang 

sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing 

dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.". Sedangkan 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat lerang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan 

kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah 

dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun 

keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut adalah : 

a. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan; 
b. identitas daripada sikorban; 
c. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan; 
d. waktu terjadinya kejahatan; 
e. motif, tujuan serta niat; 
f. identitas Pelaku Kejahatan.'' 

" Ibid., him. 49 
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Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal I butir (1) dan pasal 6 ayat 

( I ) K U H A P bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk 

sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung 

tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan, keahlian disamping 

syarat kepangkatan. Namun demikian K U H A P tidak mengatur masalah 

tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan 

Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan 

hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 

1983 ( PP No. 27 / 1983 ) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan 

kepangkatan penyidik Polr i serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua 

sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan 11 B. 

Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik 

Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang 

lain. 

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh 

dunia kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di 

Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum 

yaitu pelanggaran pasai-pasal KUHP, scdangkan penyidikan terhadap tindak 
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pidana khusus misalnya : korupsi, penyelundupan, dan sebagainya menurut 

ketentuan pasal 284 ayat (2) K U H A P junto pasal 17 Peraluran Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik ( Polisi dan Pegawai Negeri 

Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang ). 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut pcnjelasan pasal 7 ayat (2) 

antara lain Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi. Pejabat Kchutanan dan lain-

lain.Suatu perkecuaiian di K U H A P dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan 

dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 ( U U 

ZEE No. 5 /1983 ) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut 

adalah Angkatan Laut Republik Indonesia jadi bukan Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam penjelasan pasal 17 PP No. 27 /1983 ditentukan bahwa 

penyidikan dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan , Landas Kontinen dan 

Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh perwira Angkatan I.aut dan penyidik 

lainnya yang ditentukan Undang - undang Tetapi khusus untuk pelanggaran 

ZEE sesuai dengan UU No. 5 / 1983 penyidikan hanya dilakukan oleh 

Angkatan Laut Republik Indonesia. 

Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri 

kepada Angkatan Laut Rcpublik Indonesia disebabkan batas wilayah Republik 

Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEl i meliputi 200 Mi l . Wajarlah 

dengan peralatan yang mcmadai, pcnyidikan hanya diberikan kepada Angkatan 

Laut Republik Indonesia. 

Penyidik menurut K U H A P adalah pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
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khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik 

berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 

menyumh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan sural; untuk didengar dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang 

diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan 

penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab (pasal 7 K U H A P ) . 

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan. 

penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah. penyitaan benda. 

pemeriksaan sural, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, 

Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut 

ketentuan K U H A P . la membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah 

jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibal. (pasal 

8 jo 75 K U H A P ) . 

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya 

berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, 

mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai 

atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal di r i dan mengadakan 

tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyumh berhenti orang 

yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan 

mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas 
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perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat 

penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik 

membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (pasal 4-5 KUHAP). 

Yang dimaksudkan dengan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang 

dan tugas utama polri dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. 

Menurut pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983, syarat kepangkatan pejabat 

polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah 

sekurang-kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat 1 atau golongan I I 

B atau yang disamakan dengan itu. Menurut pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 

1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada 

penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi keatas maka komandan 

sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah 

pembantu letnan dua polisi karena karena jabatanny a adalah penyidik. Penyidik 

pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, yang dapat diiimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi 

lain. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipi l diangkat oleh Menteri Kehakiman atau 

usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai 

negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya inslansi-instansi : 

a. Bea cukai; 

b. Badan geofisika dan Meterologi; 

c. Pegawai Imigrasi; 
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a. ) melakukan penuntutan; 

b. ) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang lelah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. ) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasaii, dan kepuiusan lepas 

bersyarat; 

d. ) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e. )melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum diiimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Tugas dan kewenangan kejaksaan juga di pertegas juga di dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana 

posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di dalam sistem peradilan pidana. 

mempunyai kewenangan: 

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

pembantu; 

2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 

petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dari penyidik; 

3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mcngubah status tahanan setelah perkaranya 

diiimpahkan oleh penyidik; 
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4. membuat sural dakwaan; 

5. melimpalikan perkara ke pengadilan; 

6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan; ' 

7. melakukan penuntutan; 

8. menutup perkara demi kepentingan umum; 

9. mengadakan tindakan Iain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ; 

10. melaksanakan penetapan hakim. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan 

kejaksaan adalah penuntutan umum, penyidikan tindak pidana tertentu, 

mewakih negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara 

serta memberikan pertimbangan hukum kepada istansi pemerintah dan 

mewakili kepentingan umum. 

Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. maka salali satu aspck 
penting dari aspek yang dapat menopang sub sistem menjadi sebuah 
sistem peradilan pidana adalah asas, yaitu diantaranya persamaan di 
muka umum. sederhana dan cepat, efektiiitas dan elisien. dan 
akuntabililas. Asas tersebut menjadi di atas menjadi dasar tindakan bagi 
lembaga kejaksiian dalam proses penegakkan hukum." 

2.) Keputusan Presiden no. 86 tahun 1999 tentang susunan organisasi 

dan tata kerja kejaksaan republik Indonesia 

Sidik Sunaryo, Op CU., him 230 
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Eksekusi suatu putusan pengadilan merupakan tugas wewenang dari 

jaksa selaku eksekutor yang melaksanakannya sesuai dengan amar yang 

tercanUim dalam suatu puUisan pengadilan. Pasal 5 ayat (1) huruf c Keppres 

No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan fata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang 

dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. dan 

tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam 

kaitannya dengan tindak pidana umum. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat 

dengan jelas bahwa jaksa berperan dalam melaksanakan eksekusi. 

Tugas dan wewenang jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Keppres 

No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan 

hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

Kaitannya dengan eksekusi, tugas dan wewenang jaksa adalah jaksa 

bertugas dan berwenang dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan. Sehingga dalam hal ini, suatu penetapan hakim dan putusan 

pengadilan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa. Isi dari amar yang 

tercantum dalam penetapan dan putusan pengadilan tersebut harus 

melaksanakannya, Selain bertugas dalam melaksanakan penetapan hakim dan 

melaksanakan putusan pengadilan, jaksa juga harus berperan dalam melakukan 
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pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat yang dikeluarkan 

oleh Menteri Kehakiman. 

Selain tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana 

umum, Keppres No. 86 Tahun 1999 membagi tugas dan wewenang jaksa 

dalam kaitannya dengan tindakan dengan tindak pidana khusus. Pada 

prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam mcnangani tindak pidana khusus 

sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak 

pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitanya dengan tindak 

pidana khusus. berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 

adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan. 

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. 

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan 

hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, lindak pidana korupsi, dan 

tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

3.) Kejaksaan Sebagai Sub Sistem dalam Peradilan Pidana 

Undang-Undang No, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

adalah landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-

benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan 

perlindungan hukum terhadap harkat tersangka atau terdakwa sebagai manusia. 

Mekanismc peradilan pidana sebagai suatu proses (criminal Justice 

proces) dimulai dari proses penangkapan. penggeledahan, penahanan di 
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kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, 

serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. 

Apabila ada seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana 

maka penyidik yaitu kepolisian akan melakukan penyidikan. Dalam hal 

penyidikan telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan dari penyidik kepada 

penuntut umum diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa; penyerahan berkas 

perkara sebagaimana dimaksud ayat (2), penyerahan berkas perkara dari 

penyidik kepada penuntut umum dilakukan: 

a) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. 

Dari hal tersebut di atas maka yang dimaksud dengan hasil penyidikan 

adalah berkas perkara, tersangka dan barang bukti. 

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik 

sebagaimana dimaksud pasal 110 ayat (1) K U H A P maka penuntut umum 

mempelajari berkas perkara tersebut, guna menentukan apakah hasil 

penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap. Bunyi pasal 110 KUHAP: Ayat 

(1), dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib 

segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ayat (2). 
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dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil pcnyidikan tersebut 

temyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas 

perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat (3), dalam 

hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. 

penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanibalian sesuai dengan petunjuk 

dari penunlut umum. Ayat (4), penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam 

waktu empat belas hari penunlut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan 

atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan 

tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana pasal 1 angka 6 huruf b menyatakan bahwa penuntut umum adalah 

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan 

dan pelaksanaan penetapan hakim. Dari rumusan tersebut penuntut umum 

adalah jaksa. tetapi sebaiiknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Tidak 

semua jaksa adalah sebagai penuntut umum, namun semua penuntut umum 

adalah jaksa. menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang dapal bertindak 

sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai 

penunlut umum apabiia ia menangani tugas penuntutan yakni dengan adanya 

sural perintah penunjukan sebagai jaksa penuntut umum dari kepala kejaksaan. 

Penuntutan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: 

"Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
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dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim di sidang pengadilan" 

Setelah pengadilan negeri menerima surat pclimpahan perkara dari 

penuntut umum (kejaksaan negeri), ketua mempelajari apakah perkara tersebut 

termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHAP). 

Bunyi pasal 147 K U H A P : setelah pengadilan negeri menerima surat 

pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu 

termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. 

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu 

tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan 

"surat penetapan" yang memuat alasannya. Setelah "surat penetapan'" 

diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali 

kembali kepada penuntut umum (pasal 148 KUHAP) . Dalam hal penuntut 

umum berkeberalan terhadap "surat penetapan" Pengadilan Negeri tersebui, 

maka penuntut umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan 

tersebut diterima dapat mengajukan "perlawanan" kepada Pengadilan Tinggi 

yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 vempai 

belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan 

(pasal 149 KUHAP) . 

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara i tu termasuk 

wewenangnya maka ia akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang 

selanjutnya akan menctapkan hari sidang seraya memerintahkau penuniui 

umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang 
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pengadilan (pasal 152 KUHAP) . Penuntut Umum menyampaikan surat 

panggilan kepada terdakwa saksi-saksi yang harus diterima oleh yang 

bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 

K U H A P ) . 

Hubungan kerja antara jaksa dengan hakim telah secara tegas diatur di 

dalam Undang-Undang No . 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R . l . hal ini 

dapat dilihat dari pasal 30 ayat 1 huruf b yang menyebutkan bahwa "kejaksaan 

mempunyai tugas dan wewenang malaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari situ kita dapat 

menyimpulkan bahwa secara tegas diatur hubungan kerja antara jaksa dan 

hakim yang sehubungan dengan penetapan, yakni jaksa mempunyai tugas dan 

wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim tersebut. 

Dengan merujuk kepada nilai-nilai yang lahir dari Undang Undang No. 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka di dalam pasal 1 angka 6 b, 

pasal 13, dan pasal 14 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. 

C , Pengertian barang bukti 

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik 

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri 

tentang terjadinya tindak pidana. Kemudian diajukan ke Penuntut Umum 

Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan 
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Negeri. Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan Penuntut Umum 

terhadap terdakwa terbukti atau tidak. 

Moelyatno menyatakan bahwa bagian yang paling terpenting dari tiap-

tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian. karna dari jawabcin 

soal inilah menentukan apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau 

dibebaskan.'^ 

Untuk kepentingan pembuktian tersebut. maka kehadiran benda-benda 

yang tersangkul dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda 

dimaksud lazim dikenal dengan islilah barang bukti. Barang bukti adalah 

barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan lindak pidana atau 

barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.' 

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut 

pendapat Subekti yang menyatakan : 

"Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil 
atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian. Bewijs 
Middle (Bid), adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dapat dipakai 
membuktikan dalit-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: 
bukti tulisan, Kesaksian, persangkaan, sumpah dan Iain-Iain.''' 

Sedangkan barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui yaitu: 

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

Moelyalno, 2003, Hukum Acara Pidana. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 
Yogyakarta, him 132. 

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, iOOO. Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Angkasa, hini. 197 

R.Subekti. 2002. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta, him. 21 
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2. Penggeledahan 

3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka 

4. Diambi l dari pihak ketiga 

5. Barang temuan 

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Bahwa tiada seorang pun dapat dijatuhi 

pidana kecuali apabila karna alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang Hakim mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat 

bertanggung jawab, lelah bersalah atas perbualan yang dituduhkan atas 

dirinya". 

Dalam penjelasan Pasal 183 kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidiina menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem atau teori 

pembuktian secara negatif menurut undang-undang, Di mana hakim hanya 

dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang 

ditentukan adalah kesalahan terdakwa peristiwa yang dituduhkan kcpadanya. 

Subekti menyatakan yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara 
negatif menurut undang-undang adalah; 
1. Untuk mempersalahkan seseorang terdakwa diperlukan suatu minimum 

pcmbuktiannya yang ditetapkan dalam undang-undang. 
2. Namun demikian biarpun bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang 

diterapkan dalam undang-undang ladi, j ikalau hakim tidak berkeyakinan 
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tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan 
menghukum terdakwa tersebut. 

D. Penyitaan 

Menurut Pasal 1 butir (16) KUHAP pengertian tentang penyitaan 

adalah "Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan d i bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan". 

Defenisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan. Dalam pasal 134 Ned. Sv. Juga diberikan defenisi penyitaan 
{inheslagneming) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya 
terjemahannya yakni sebagai berikut "dengan penyitaan sesuatu benda 
diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan 
acara pidana".'^ 

Persamaan kedua defenisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan 

milik orang. Dengan sendirinya hal ini langsung menyentuh dan bertentangan 

dengan hak azasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas mi l ik 
I 

orang. Oleh karna itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara 

pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-

undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain 

Ibid. him. 1 

Nanda Agung Dewantara, 2002, Masalah Penangkapan. Penahanan, 
Pengeledahan, Penyitaan_dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana, Aksara 
Persada Indonesia, Jakarta, him. 120 
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keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat, (Pasal 28 ayat (10) 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

Benda-benda yang disebut diatas yang dapat di sita adalah : 

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik 

atau untuk mempersiapkannya (pasal 39 ayat ( I ) butir b Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana). 

2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan delik 

(pasal 39 ayat (1) butir c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 

3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (pasal 39 

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

4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang 

dilakukan (pasal 39 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana). 

Biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan 

melakukan delik dikenal dengan "dengan mana delik dilakukan" dan "benda 

yang menjadi objek delik" dikenal dengan "mengenai mana delik yang 

dilakukan" yang tersebut pertama (pasal 39 ayat (1) butir a Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana). Disebut "mengenai mana delik dilakukan, 

sedangkan yang tersebut pada butir 2 sampai 5 dengan disebut "dengan mana 

delik dilakukan". 
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Menurut Andi Hamzah dalam hal tentang penyidikan orang yang 

tertangkap tangan adalah tertangkap tangan penyidik berwenang monyita 

paket atau sural atau benda yang pengangkutannya atau pcngirimannya 

dilakukan kantor pos dan telekomunikasi, bersangkutan harus diberikan tanda 

penerimaan,'^ 

Pasal 39 KUHAP yang menentukan bahwa yang dapal dirampas 

adalah: 

1. Barang- barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan. 

2. Barang -barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai 

untuk melakukan kejahatan. 

Menurut Pasal 44 ayat ( I ) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

ditentukan bahwa benda sitaan disimpan dalam nimah penyimpanan benda 

sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana 

benda sitaan yang besar-besar seperti mobil. Menyadari hal itu, pembuat 

Undang- undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat 

yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapal di lakukan di 

kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri. di 

gcdung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan 

" Andi Hamzah, 2007, Hukum Acara Pidana Indoni da, Sinar (irafika, Jakarta, him . 
178 
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lain atau tetap di tempat semula benda sitaan. Dalam hal penyimpanan yang 

bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat 

pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. yang enggan 

sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut "penyitaaan pakai" 

{rijden beslag) terhadap kendaraan bermotor. 

Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, 

disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat (4) 

Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan mengenai benda 

sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini. sama saja dengan praktek 

yang dilakukan Kejaksaan selama in i , berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung 

Nomor 15 Tahun 1953 tanggal 13 Juli 1953 menunjukkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 j o 43 tahun 1948. 

Menyangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkotika, 

selaras dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang- undang Hukum 

Acara Pidana tersebut, dimusnahkan atau diserahkan Kepada Dinas 

Kesehatan untuk i n i , telah ditanda tangani piagam kerjasama antara Jaksa 

Agung dan Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Juli 1983. 

Menurut And i Hamzah penyitaan dapat berakhir apabila: 

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada Keputusan Hakim 

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi 
b. Perkara tersebut tidak jad i dituntut karena tidak cukup bukti. 

atau tidak merupakan delik 
c. [*erkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau 

perkara tersebut diiutup demi hukujn, kecuali benda tersebut 
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diperoleh dari suatu del ik atau yang dipergunakan untuk 
melawan. 

2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang 
dikenakan penyitaan di kembahkan kepada orang atau mereka yang 
disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut 
menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk 
dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan 

18 
lagi untuk perkara lain. 

ibid, him. 181. 



B A B in 
H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

A. Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan 

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat 

menggunakan metode yang lazim digunakan daiam melakukan penyidikan 

yaitu : 

a. Identifikasi; 

b. Sidik jan; 

c. Modus operandi; 

d. Files; 

e. Informan; ' 

f. Intcrogasi; 

g. Bantuan ilmiah.'^ 

1. Identifikasi 

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-

pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang 

tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam 

Catalan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan 

identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang 

lain. Menurut Andi Hamzah, bahwa dengan melakukan identifikasi 

tersebut maka : Mempermudah penyidik atau setidak-tidaknya dapal 

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suryadi, kasal Reskrim Polrcsla 
Palembang, Tanggal 1 juU 2015. 

33 
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membantu pihak penyidik daiam melakukan penyidikan karena bila 

terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik 

tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam 

data-data kepolisian. 

2. Sidik .fari 

Sidik j a r i merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yailu 

Daktiloskopi. Terdiri dari kata " Daktulos " yang berarti j a r i sedangkan 

"Skopioo " berati mengamati. Dari terjemahan tersebut. daktuloskopi 

berarti mengamati j a r i . kemudian disama-artikan dengan sidik j a r i . Dengan 

sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasli oleh karena sifat 

kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara in i baru dapal 

dimanfaatkan, j i k a si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. 

Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik j a r i yaitu : 

a. Golongan loops yang berarti sangkutan ; 

b. Golongan Whoris yang berarti putaran ; 

c. Golongan Arches yang berarti lingkungan.''* 

3. Modus Operandi 

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti 

"cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian 

yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. 

httpJ/om. Indoskripso. com./node/}818 diakses tanggal 1.5 Juni 2015 
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Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu 

kejahatan dengan menggunakan cara tertentu. maka atla tendensi bahwa 

cara demikian itu akan diulanginya bila ia hendak melakukan suatu 

kejahatan lagi pada peristiwa lain. 

Daiam kasus pembunuhan yang mana korban terikat dengan tali, 

maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat 

dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan 

antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh 

pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk 

menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap 

menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus 

operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku 

penjahat tertentu, menghimpun keterangan -keterangan mereka didalam 

satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai 

kemungkinan akan terjadi satu kejahatan. 

Files 

Menurut Gerson iJawengan, bahwa yang dimaksud files adalah 

"Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus 

operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna 

bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang 

menyajikan keterangan-keterangan serta pelunjuk-pctunjuk bahkan barang 

bukti untuk digunakan dalampenyidikan sampai pada peradilan. 
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5. Informan ' 

Infoman ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan 

keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu 

bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan 

terjadinya tindak pidana. 

6. Interogasi 

Interogasi adalah : "Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh 

penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna 

memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik". 

7. Bantuan Ilmiah 

Bantuan i lmiah ialah sarana Iain selain sarana hukum yang 

dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat 

ilmiah. 

Metode-melode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapal 

mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat 

terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku 

kejahatan. Pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-

Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:^' 

a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suryadi. kasat Reskrim Polresta 
Palembang, Tanggal 7 juli 201.5. 
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c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan sural; 

e. Mengambil sidik jari; 

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara ( periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP) . 

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 

hukum bagi seseorang, maka Hakim menumt pasal 183 KUHAP tidak holeh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak 

terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang Pelaksanaan proses 

pembuktian tersebut. 

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat 

dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayal (I) yaitu : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Sural; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 
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i 
I 

a. Keterangan Saksi 

Menurut pasal 185 ayat (I) KUHAP bahwa, keterangan saksi adalah 

apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur 

dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini 

menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, 

j i k a keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri 

atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan nya 

(Pasal 1 butir 27). Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang 

diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi 

belaka saja (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat 

pembuktian yang utama karena seseorang yang melakukan suatu lindak 

pidana selalu memungkiri adanya suatu bukti sehingga bukti harus dicari dari 

keterangan orang-orang yang secara kebetulan mclihal atau mengalami 

kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari lindak pidana tersebut. 

b. Keterangan Ahli ' 

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang 

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan. Dalam K U H A P pasal 1 butir 28 dinyatakan 

bahwa keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang 

dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat pasal 186 K U H A P ). 
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Surat I 

Mengenai surat telah ditetapkan secara tcrperinci dalam pasal 

187 ayat (1) huru f ( c ) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas 

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud sural 

yang tercantum dalam pasal 187 ayal (1) huruf (c) adalah sebagai 

berikut: 

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya 

yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau 

keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta 

dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan i t u : 

2. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan 

Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat 

mengenai hal yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 

3. Sural keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 

4. Sural lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan 

isi dari alat pembuktian yang lain. 

Petunjuk 
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Mengenai petunjuk ini dapat dijumpai dalam pasal 188 ayat (I) 

K U H A P yaitu "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 

persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa petunjuk sebagaimana 

dimaksud daiam pasal 188 ayat (1) adalah: 

a. keterangan saksi; 

b. surat; 

c. keterangan terdakwa. 

e. Keterangan Terdakwa 

Yang dimaksud dengan kerengan terdakwa adalah yang 

terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau 

dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri (lihat pasal 189 ayat (T) 

K U H A P ) Sedangkan pada pasal 189 ayat (2) menerangkan bahwa: 

keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang asalkan keterangan 

i tu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal 

yang didakwakan kepadanya. 

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, 

maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap 

seorang tersangka yang melakukan tindak pidana. 

Sejalan dengan fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi 

teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu 

perkara menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan 

kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan 
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atau tindak pidana yang telah terjadi". Untuk membuat jelas dan terang 

suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan 

sumber-sumber informasi. 

Sumber-sumber informasi ialah:^^ 

a. barang bukti atau Physical evidence seperti anak peluru, 

bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ; 

b. dokumen serta Catalan seperti cek palsu, surat penculikan. 

tanda-tanda pengenal diri lainnya dan catatan mengenai 

ancaman; 

c. orang-orang seperti korban, saksi . korban, si tersangka pelaku 

kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, 

tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa. 

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut 

diperlukan pemahaman dan bantuan dari i lmu-ilmu Kehakiman, 

seperti kriminalistik, k imia , fisika dan Iain-lain. Penyidikan adalah 

"pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan 

serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang 

dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepcnuhnya tergantung dari 

kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu 

tidaknya suatu pemeriksaan". 

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suryadi. kasal Reskrim Polresta 
Palembang, Tanggal 7 juli 2015. 
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Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti 

dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu /" 

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara; 

2. Pemanggilan tersangka dan saksi; 

3. Pemeriksaan tersangka dan saksi. 

Dengan demikian, prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik 

kepada Kejaksaan, yailu : Penyidikan dianggap selesai j ika dalam waktu empat 

beias hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 

sebelum hatas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal i tu 

dari Penuntut Umum kepada Penyidik. 

B. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada 

pihak Kejaksaan 

Hukum pidana merupakan hukum istimewa, karena hukum 

dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya. 

Hukum melindungi hak azasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk 

hidup, sedangkan hukum pidana nienciptakan pidana mati yang merenggut 

hak yang paling azasi. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak kemana 

saja ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenai pidana penjara dan 

hukum acara pidana mengenai penahanan. Hukum melindungi ketentraman 

rumah tangga atau tempat kediaman. Oleh karena itu pelaksanaan perampasan 

" Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suiyadi. kasal Reskrim Polresta 
Palembang, Tangga! 7 juli 201.5. 
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hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh Undang-

undang. I 

Sesuai dengan Pasai 128 K U H A P , hakim berwenang untuk melakukan 

penyitaan terhadap barang yang disita sebagai barang bukti. Pelaksanaan 

penyitaan harus berdasarkan ketentuan yang lelah diatur didalam Pasal 128 

KUHAP dan Pasal 129 KUHAP, yaitu sebagai berikut:^'* 

1. Terlebih dahulu petugas menghubungi kepala desa atau ketua lingkungan, 

dimana penyitaan itu akan dilakukan dan minta kesediaannya untuk 

menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan itu. 

2. Menunjukkan tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 

Surat Izin Mengemudi (SIM), dan sural izin khusus melakukan penyitaan ( 

kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ) seperti Surat 

Perintah Penyitaan, kepada orang atau keluarga dari siapa akan disita. 

3. Petugas meneliti kebenaran atas benda tersebut, apakah benar benda 

tersebut merupakan benda yang akan diteliti. 

4. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu 

disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda 

yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua 

lingkungan dengan dua orang saksi. 

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suryadi, kasat Reskrim Polresta Palembang 
Tanggal 7juli 2015. I 
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5. Membuat daftar benda-benda yang disita secara tcrperinci tentang jumlah 

atau berat menurut jenis masing-masing. 

6. Untuk kepentingan pengamanan, apabila dianggap perlu benda yang akan 

disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu. 

Kemudian syarat penyitaan telah diatur dalam pasai-pasal sebagai 

berikut:^^ 

1. Pasal 38 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana ayat (1) penyitaan 

hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik dengan izin dengan surat izin 

Ketua 

2. Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2) dalam keadaan yang sangat perlu 

dan mendesak bilamana penyidik harus segera menyidik dan segera 

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih 

dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik dapat melakukan 

penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera 

melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh 

persetujuan. 

3. Pasal 43 Kilab Undang-undang Hukum Acara Pidana penyitaan surat atau 

tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menumt undang-undang untuk 

merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negera, hanya 

dapat dilakukan atas persetujuan mereka alau atas izin ketua pengadilan 

Hasil Wawancara Penulis deagan Bapak Suryadi, kasat Reskrim Polresta 

Palembang, Tanggal 8 juli 2015 
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negeri setempat kecuali Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan, 

namun pada prinsipnya harus ada izin terlebih dahulu dari ketua 

pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak , 

i tu pun terbatas kepada benda bergerak saja dan setelah i tu segera 

melaporkan tindakan tersebut kepada pengadilan negeri setempat guna 

memperoleh persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penyidik 

tidak dapat melakukan penyitaan sewenang-wenang. 

Secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi : 

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. 

2. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana. 

3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai alasan yang kuat 

untuk bahan pembuktian. 

4. Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri i tu adalah uang, 

kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah radio. Dalam 

hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti. 

Kemudian di dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana disebutkan bahwa, yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh dari tindak pidarm alau sebagian hasil dari tindak pidana. 
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2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana 

atau untuk mempersiapkan, misalnya pisau atau senjaia apa yang 

dipergunakan untuk membunuh. 

3. Benda yang diperlukan untuk menghalang-halangi penyidikan lindak 

pidana 

4. Benda yang khusus dibuat alau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 

5. Benda Iain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena paiht 

dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 

perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat ( I ) pasal 39 

K U H A P . 

Kemudian dalam pasal 44 ayat (2) K U H A P disebutkan bahwa 

"Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yailu pada tahap penyidikan 

tanggung jawab ada pada penyidik, pada tahap penuntutan dan tahap 

pemeriksaan di sidang pengadilan tanggung jawab ada pada pihak hakim 

artinya pihak hakimlah yang bertanggung jawab sepcnuhnya terhadap barang 

bukti yang disita tersebut dan dilarang Uiituk dipergunakan oleh siapapun juga 
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Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau 

kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang alau kepada 

mereka yang paling berhak sesuai dengan Pasal 46 ayav 1 KUHAP. 

Untuk menjaga kelancaran dalam tata tertib administrasi penyimpanan, 

pemeliharaan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut, maka 

kejaksaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut 

dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (S.E.J.A.R.l) Nomor: 

SE- 006/J.A/7/198;, tentang larangan bagi kejaksaan Menerima Titipan 

Barang Bukti Tidak Disertai Berkas Perkaranya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kejaksaan tidak diperkenankan menerima barang bukti yang sedang 

ditangani instansi lain yang tidak disertai berkas perkaranya. 

2. Barang-barang bukti tersebut yang sampai dengan dikeluarkannya surat 

edaran tersebut telah diterima oleh kejaksaan sebagai barang bukti dari 

instansi penyidik lain yang belum ada penyerahan berkas perkara agar 

diselesaikan dengan jalan: 

a. Menerima berita acara pemeriksaan dari instansi yang menangani 

barang bukti tersebut dengan segera menyelesaikan perkaranya 

menurut hukum yang berlaku. 

b. Apabiia pelangaran sudah tidak dapat ditemukan, diselesaikan menurut 

barang-barang semua sebagaimana diatur dalam Stb 1889 Nomor 175 
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dengan perubahaii dan tambaharmya jo lYraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1948. 

3. Apabila kejaksaan menerima penyerahan barang bukti temuan secara 

langsung dari perorangan agar diselesaikan menurut ketentuan yang 

dirubah dan ditambah dengan Stb 1949 Nomor 338. 

Pcngadminstrasian, penyimpanan, penyelesaian barang bukti dan 

barang rampasan serta barang temuan menurut Surat Edaran Jaksa Agung 

R l Nomor. SE-017/J.A/11/1982 tentang penataan atau Peraturan Barang 

Bukti , adalah sebagai berikut: 

a. Barang bukti yang belum diputus, dikelompokkan kedalam: 

(1) . Barang bukti yang perkaranya masih ditangani kejaksaan alau barang 

bukti yang belum disidangkan, diatur menurut urutan tahunnya 

(2) . Barang bukti yang perkaranya ditangani Pengadilan Negeri atau 

barang bukti yang disidangkan diatur menurut tahun. 

(3) . Barang bukti yang perkaranya ditangani pengadilan tinggi atau 

banding, barang bukti yang perkaranya banding 

(4) . Barang bukti yang terdakwanya mengajukan grasi 

b. Barang bukti yang sudah diputus dikelompokkan menjadi: 

(1) . Barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik yang berhak 

(2) . Barang rampasan yang dimusnahkan 

(3) . Barang rampasan untuk negara 
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Dengan demikian, tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti 

diserahkan kepada pihak Kejaksaan, maka bersamaan dengan penyerahan 

Berita Acara pemeriksaan saksi dan saks* korban, Barang Bukti dan Tersangka, 

sehingg perkaranya sudah dapat dinyatakan lengkap atau P. 21 , maka tanggung 

jawab pihak kejaksaan sepcnuhnya untuk membawa perkara tersebut ke 

Pengadilan Negeri. 



I B A B I V 

P E N U T U P 

Bertitik tolak pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan I 

1. Prosedur penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan, yaitu : 

Penyidikan dianggap selesai j ika dalam waktu empat belas hari penuntut 

umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas 

waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari 

Penuntut Umum kepada Penyidik. 

2. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihak 

Kejaksaan, maka bersamaan dengan penyerahan Berita Acara pemeriksaan 

sudah dapat dinyatakan lengkap atau P. 2 1 , maka tanggung jawab pihak 

kejaksaan sepcnuhnya untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan 

Negeri. 

B. Saran 

1. Penyidik kiranya melakukan proses penyitaan terhadap bukti dilakukan 

sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dilingkungan penyidik dan 

tidak bertentangan dengan KUHAP. 

2. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat benar-benar mengamankan barang 

bukti yang mendukung hasil penyidikan. 

50 



51 

D A F T A R PUSTAKA 

Abdoel Djamali, 2001, Penganlar Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta. 

Andi Hamzah, 2007, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 

Luhut Pangaribuan, 2002, Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan 
oleh Advokal, Jambatan, Jakarta. 

Mardjono Reksodiputro, 2000, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan 
Pidana (Buku III), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum , 
Jakarta. 

Mardjono Reksodiputro, 2001, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku 
U), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 

Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif 
Hukum), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Muladi, Barda Nawawi, 2003, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni , 
Bandung. 

Nanda Agung Dewantara, 2002, Masalah Penangkapan, Penahanan, 
Pengeledahan, Penyitaan_dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses 
Acara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta. 

R.Subekti, 2002. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. 

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana 
Indonesia, Angkasa 

Waiuyadi, 2001, Penganlar Ilmu Hukum dalam Persperktif Hukum Positif, 
Djambatan, Jakarta 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 
F A K U L T A S H U K U M 

Lampiran 
Perihal 
Kepada 

Outline Skripsi 
Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi 
Yth. Bapak H.SamsulHadi,SH.,MH 
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP 
D i _ 

Palembang 

^ssatamu'ataikym Mk. "WS. 
Saya yang bertanda tangan di bawah i . i i : 
Nama 
N I M 
Program Studi 
Program Kekhususan 

A. V I N O T R I O C T A 
50 2011 290 
Ilmu Hukum 
Hukum PIDANA 

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 / 2015 sudah 
menyelesaikan 
beban studi yang meliputi MPK. M K K . M K B , MPB, M B B { 137 
S K S ) 
Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan 
Penulisan Skripsi dengan judul : " P E N Y E I T \ H A N B A R A N G 
B U K T I S E L A K U P E N Y I D I K PADA K E J A K S A A N Y ' 

Demikianlah atas perkcnan Bapak/lbu diucapkan terima kasih. 
'Wassatamu'aCaikum Wr.'WB 

Palembang,'2^ September 2014 

A C H M A D V I N O T R I O C T A 



UNIVERSITAS M U H A M M A D I Y A H P A L E M B A N G 
F A K U L T A S H U K U M 

REKOMENDASI D A N P E M B I M B I N G A N SKRIPSI 

Nama 
N I M 
Program Studi 
Program Kekhususan 
Judul 

I . Rekomendasi Ketua Bagian 
a. Rekomendasi 

b. Usui Pembimbing 

A C H M A D V I N O TRI OCTA 
50 2011 290 
Ilmu Hukum 
Hukum P I D A N A 
Penyerahan barang buk*' selaku penyidik pada 
kejaksaan i , . ' 

: Hukum PIDANA 

Palembang, September 2014 
Ketua Bagian, 

9 
L U I L M A K N U N , SR. , M H 

I I . Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Waki l Dekan I 

PalembangYs September 2014 
Waki l Dekan I , 

P l r ^ R l SULASTRI, SH., M.Hum 



O U T L I N E S K R I P S I 

J U D U L : P E N Y E R A H A N B A R A N G B U K T I S E L A K U P E N Y I D I K 
PADA K E J A K S A A N ?̂  

P E R M A S A L A H A N : 
1. Bagaimana prosedur penyerahan bukti daii penyidik ke pada kejaksaan? 
2. Apa kendala dalam penyerahan bukti? 

B A B I : P E N D A H U L U A N 
A. Latar Belakang 
B. Permasalahan 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
D. Metodologi 

B A B II : T I N J A U A N P U S T A K A 
A. Pengertian dan Tugas Penyidik 
B. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan 
C. Pengertian Barang Bukti 

B A B HI : P E M B A H A S A N 
A. Prosedur penyerahan bukti dari penyidik kepada kejaksaan? 
B. Kendala dalam penyerahan bukti? 

B A B I V : P E N U T U P 
A. Kesimpulan 
B. Saran 

D A F T A R P U S T A K A 

L A M P I R A N 



S U R A T P E R N Y A T A A N O R I S I N A L I T A S S K R I P S I 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Status 

: A C H M A D V I N O TRI OCTA 
: Muaraenim. 05 Oktober 1992 
: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Palembang 

N I M 
Program Study 
Program Kekhususan 

50 2011 290 
Ilmu Hukum 
Hukum Pidana 

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : 
" P E N Y E R A H A N BA.TANG B U K T I S E L A K U P E N Y I D I K PADA 
K E J A K S A A N T ' 

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kulipan yang telah saya scbut sumbernya. 

Demikianlah surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-bcnarnya dan apabila 
pemyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. 

Palembang, 29 September 2014 
Yang menyatakan, 

A C H M A D V I N O T R I O C T A 
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