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 Pengertian

a. Barang bukti
suatu benda bergerak / tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dan
merupakan hasil dari kejahatan / alat untuk melakukan kejahatan
/ sarana untuk melakukan kejahatan, yang sebagai alat
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

b. Penyimpanan barang bukti :
Serangkaian tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik
atas barang bukti yang di duga di dipergunakan dalam sebuah
tindak pidana di tempat tertentu untuk keperluan pemeriksaan
dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan di sidang pengadilan.

c. Pemusnahan barang bukti
Serangkaian tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh penyidik atas
barang bukti yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap atau
barang bukti tersebut berpotensi membahayakan jiwa dan tempat
penyimpanannya bila disimpan dalam jangka waktu yang lama 



Pasal 44 ( 1 ) 

• Benda sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara  
( Rubasan )

• Bila rubasan belum ada, benda sitaan benda sitaan dapat di simpan di 
kantor polisi, jaksa, kantor pengadilan, bank, tempat semula benda itu di 
sita

Pasal 44 ( 2 )

• Benda sitaan di larang dipergunakan oleh siapapun juga



 C. Pelelangan barang 

Serangkaian tindakan untuk menjual sebagian besar dari barang 

bukti yang disimpan oleh penyidik serta diketahui  oleh penyidik 

serta diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas barang 

bukti tersebut, dikarenakan barang bukti tersebut diduga akan 

menjadi rusak atau busuk, tidak ada tempat penyimpanan yang 

memadai, dan tidak ada yang mengklaim atas kepemilikannya.

Hasil penjualan barang bukti tersebut digunakan sebagai barang 

bukti pengganti dala perkara tindak pidana tersebut.

2.     Tujuan

a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan   persidangan 

suatu tindak pidana.

b. Untuk perwujudan efektifitas dan efisiensi dalam tahap 

penyidikan, penuntutan dan persidangan suatu tindak pidana.  



 3. Kebijakan pedoman / acuan :

a.   Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b.   Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.

c.   Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3258 ).



 5. Prosedur :

a.  Untuk penyimpanan barang bukti

1).  Membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti tersebut.

2).  Memberi label barang bukti atas barang bukti tersebut

3).  Ditempatkan dalam suatu ruang yang khusus untuk

menyimpan barang bukti tergantung atas sifat, ukuran, 
kuantitas, dan kualitas serta keamanan barang bukti 
tersebut.

4).  Bila akan diambil dari ruang penyimpanan harus buatkan 
catatan pengambilan barang bukti yang berisi kapan barang 

bukti tersebut diambil, untuk keperluan apa, siapa yang 
mengambil, dan kapan barang bukti tersebut dikembalikan.



◦ B. Untuk pemusnahan barang bukti

1).  Membuat berita acara pemusnahan atas barang bukti tersebut.

2).  Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung 

atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti 

yang dimaksud.

3).  Ada persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, 

dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak 

pidana tersebut disidangkan.



◦ C. Untuk pelelangan barang bukti :
1).  Menyisihkan sebagian kecil barang bukti dan membuat

berita acaranya

2).  Barang bukti yang disisihkan disegel dan didokumentasikan

3).  Membuat surat permohonan penetapan pelanggaran barang

bukti ke Pengadilan Negeri dengan alasan barang bukti

dikhawatirkan rusak

4).  Melakukan koordinasi dengan jaksa pemegang perkara terkait

pelanggaran dan uang hasil pelanggaran yang akan dijadikan

barang bukti pengganti

5).  Mendaftarkan permintaan lelang ke Badan Pelelangan Negara 

disertai Surat Penetapan Pelelangan Barang Bukti dari Ketua

Pengadilan Negeri

6).  Proses dan mekanisme lelang selanjutnya dilaksanakan oleh

Badan Pelelangan Negara

7).  Hasil pelelangan diserahkan kepada penyidik dan dibuat
berita acaranya

8).  Uang hasil pelelangan disetorkan ke Panitera Pengadilan

Negeri dan bukti penyetorannya disertakan dalam Berkas

Perkara



Penanggung jawab simpan Barang Bukti

1. Penyidik / Penyidik Pembantu

2. Perwira penyimpan Barang bukti

3. Bintara Penyimpan Barang bukti

4. Petugas yang di tunjuk sesuai Undang-undang


