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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di jaman modern seperti saat ini, salah satu persoalan yang dihadapi di kota-

kota besar adalah persoalan lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi antara 

lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas. 

Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi 

transportasi yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi 

pengaruh bagi pengendara sepeda motor, baik yang bersifat negatif maupun 

bersifat positif. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. 

Oleh karena itu semakin berkembangannya persoalan tentang lalu lintas yang 

semakin sering terjadi, berkembang juga pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya 

pelanggaran lalu lintas ini diikuti dengan penyitaan barang bukti pelanggaran oleh 

kepolisian. Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian dalam kasus 

pelanggaran lalu lintas dapat berupa SIM, STNK maupun kendaraan bermotor. 

Definisi dari penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, 

yaitu : “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, penuntutan dan peradilan”. Maka dari itu Penyitaan termasuk dalam 

salah satu upaya paksa (Dwang Middelen) karena dalam praktiknya lebih 

mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, 

mencari dan menemukan pelaku tindak pidana profesional yang merupakan 
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sifatnya, maka peraturan yang berisifat formal sering dilanggar dan untuk 

mendapatkan barang bukti. Penegak hukum sering memaksakan cara-cara ilegal 

untuk tujuan cepat dan efisiensi, sehingga untuk menghindari hambatan dari 

proses pidana itu kewenangan kebijakan dari penegak hukum sering diperluas dan 

dalam kenyataannya sering bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (Crime 

Control). Sesuai dengan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh 

penyidik dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam 

keadaan mendesak penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan 

kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk 

memperoleh persetujuan. 

Selain itu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri 

dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, 

operasional management dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. 

Sementara itu tempat penyimpanan benda sitaan Negara sebagai barang 

bukti dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyataan 

bahwa :  

“Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara (RUPBASAN)”.  

 

Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan 

proses persidangan dan dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan 

Hukum dan HAM yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Sementara itu dalam 

Pasal 44 ayat (2) KUHAP juga menyatakan bahwa :  
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“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan 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”. 

 

Fungsi Rupbasan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No : 

M.04.PR.07.03 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 

dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah melakukan penyimpanan 

benda sitaan dan barang rampasan Negara. Melakukan penyimpanan benda sitaan 

Negara dan barang rampasan Negara berarti melakukan perbuatan menyimpan, 

menaruh dan menjaga benda atau barang sitaan di tempat yang aman supaya tidak 

rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut1. 

Fungsi Rupbasan menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara.  

b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan 

Negara.  

c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan.  

d. Melakukan urusan surat masyarakat dan kearsipan. 

 

Tujuan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara di 

Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI E.2.UM.01.06 Tahun 

1986 dan telah disempurnakan dengan Nomor : E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda 

sitaan dan barang rampasan negara. Melakukan penyimpanan benda sitaan Negara 

dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan, menaruh 

dan menjaga di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang atau berkurang 

serta tidak berubah kualitas dan kuantitasnya sejak penerimaan sampi dengan 

pengeluarannya. 
                                                           
       1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
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Rupbasan dikelola oleh Depertemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010), sehingga tanggung 

jawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan (Pasal 

30 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010). Penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan 

negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri 

Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman Repulik Indonesia Nomor 

M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 Ayat (1) 

KUHAP dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Peraturan 

Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda 

Sitaan dan Barang Rampasan Negara.  

Sehubungan dengan apa yang disebut Rupbasan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (1) No. 8 Tahun 1981, 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 

tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, pada 

kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk 

memperjelas pelaksanaannya, Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan 

Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan diatur dalam Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang 6 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 



5 
 

Barang Rampasan Negara di Rupbasan. Sebagai penjabarannya, Peraturan 

Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, yaitu : 

1. Penerimaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan Baran) di 

Rupbasan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah. 

2. Penerimaan Basan dana tau Baran dilakukan oleh petugas Penerima. 

3. Petugas Penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang 

melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah Benda 

Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang diterima sebagaimana tertulis 

dalam surat-surat tersebut. 

4. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan Benda Sitaan dan Barang 

Rampasan Negara berikut surat-suratnya kepada petugass peneliti. 

5. Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang tidak bergerak, 

petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan 

pemotretan ditempat dimana barang bukti itu berada bersama-sama dengan 

petugas peneliti dan petugas yang menyerahkannya. 

6. Setelah pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas peneliti 

membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil 

identifikasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas 

penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan 

Barang Sitaan dan Benda Rampasan Negara kepada petugas pendaftaran. 

 

Upaya agar dalam Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan Negara dan 

Barang Rampasan Negara di Rupbasan agar dapat berjalan sesuai fungsinya 

memerlukan kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti 

Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan 

benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga 

dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan, 

maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.  

Dari hasil penjabaran yang penulis teliti saat ini persoalannya adalah 

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam 

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Study di 

Polres Kota Batu) jika kendaraan yang dikembalikan tersebut mengalami 

kerusakan atau tidak utuh seperti sebelum dilakukan penyitaan karena pihak 

Kepolisian maupun Kejaksaan seringkali tidak langsung menyerahkan barang 
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sitaan (Sepeda motor atau kendaraan bermotor) ke Rupbasan. Karena seharusnya 

barang sitaan dan rampasan diserahkan ke Rupbasan untuk ditangani dengan baik 

sehingga terjaga keamanan dan kondisinya serta dapat dikembalikan sesuai 

dengan bentuk semulanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggung jawab hukum kepolisian jika kendaraan yang disita 

tersebut mengalami kerusakan dan tidak utuh seperti sebelum dilakukan 

penyitaan ? 

2. Bagaimana mekanisme pengembalian kendaraan bermotor jika pemilik 

kendaraan merasa dirugikan dalam proses pengembalian yang tidak sesuai 

bentuk dan keadaan seperti sebelum dilakukan penyitaan ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepolisian jika kendaraan yang 

disita tersebut mengalami kerusakan dan tidak utuh seperti sebelum 

dilakukan penyitaan.  

2. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian kendaraan bermotor jika 

pemilik kendaraan merasa dirugikan dalam proses pengembalian yang tidak 

sesuai bentuk dan keadaan seperti sebelum dilakukan penyitaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

tentang pentingnya perlindungan barang bukti sitaan sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang berurusan dengan hokum 

dan penyitaan, khususnya pengendara yang kendaraanya disita karena tidak 

membawa kelengkapan STNK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepolisian (Penegak hukum) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

untuk perbaikan dalam proses pemeriksan kelengkapan kendaraan 

hingga penyitaan kendaraan bagi pengendara yang tidak dapat 

menunjukkan bukti surat kendaraan yang sah (STNK). 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan penambahan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai penegakan hukum oleh 

polisi terhadap perlindungan benda sitaan Negara yang berupa 

kendaraan bermotor, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

bahwa keamanan, ketertiban dan kenyamanan adalah tanggungjawab 

bersama, maka dengan adanya sebuah tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas terhadap pelaku 

pelanggaran yang berakibat pada penyitaan kendaraan ini merupakan 

salah satu bentuk penegakan hukum dan mengetahui upaya 
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perlindungan barang bukti sitaan kendaraan yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan 

tentang penegakan hukum dari sebuah tindakan penegakan hukum 

oleh polisi terhadap perlindungan benda sitaan Negara yang berupa 

kendaraan bermotor. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk 

meyandang gelar kesarjanaan S1 (Srata Satu) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, bagi Penulis 

sendiri, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan Penulis dan 

mengembangkan pola pikir, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan lalu 

lintas yang dapat menyebabkan adanya penyitaan kendaran yang di lakukan oleh 

pihak kepolisian, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini bisa digunakan 

untuk mengupayakan agar kelengkapan kendaraan bermotor perlu di utamakan 

agar tidak terjadi penyitaan karena kelengkapan berkendara juga mempengaruhi 

keselamatan bagi pengendaranya. 

Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

kepolisian agar lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya dibidang penyitaan 

kendaraan bermotor. Karena dengan adanya penyitaan kendaraan bermotor 

tersebut pemilik kendaraan tidak dapat mengawasi kendaraanya untuk 

mendapatkan perawatan. 
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F. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat 

dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju 

pola identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

dengan mengefektifkan kinerja lembaga Kepolisian2. 

b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data 

adalah Polres Kota Batu. Adapun alasan mengapa melakukan penelitian 

adalah penelitian ini dapat memberikan informasi dan penambahan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai penegakan hukum oleh polisi 

terhadap perlindungan benda sitaan Negara yang berupa kendaraan 

bermotor. Juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan, 

ketertiban dan kenyamanan adalah tanggungjawab bersama, maka dengan 

adanya sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu 

Lintas terhadap pelaku pelanggaran yang berakibat pada penyitaan 

kendaraan ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan 

mengetahui upaya perlindungan barang bukti sitaan kendaraan yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian. 

 

 

                                                           
2Soerjono Soekanto, 1982, PengantarPenelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 10 
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c. Sumber Data  

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian yaitu Polres Kota Batu di Jalan Jaksa Hasanudin No. 1 

Junrejo Kota Batu, penelitian dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara atau interview kepada Kasatlantas yang bertugas di 

bagian Satuan Lalu Lintas serta pendapat yang diperoleh dari sumber 

informasi utama/pertama dan dokumen-dokumen resmi yang mana 

semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 

2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk jurnal, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-

undangan terkait dengan pelindungan barang sitaan. 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Mengamati bagaimana tanggung jawab hukum terhadap fenomena 

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan penyitaan kendaraan dalam 

ruang lingkup struktur kelembagaan penegakan hukum yang menjadi objek 

penelitian. Dalam hal ini Penulis mengamati bagaimana penegakan hukum 

dengan melihat struktur kelembagaan untuk menghadapi kasus pelanggaran 

lalu lintas hingga mengakibatkan penyitaan kendaraan bermotor di Kota 

Batu. 
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b. Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung kepada Briptu Yudi 

Santoso Baur Bin Ops Satlantas Polres Kota Batu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh 

Polres Kota Batu, yang berkenan dengan proses penelitian dan penelusuran 

perundang-undangan serta struktur kelembagaan penegakan hukum. 

d. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literatur-literatur. 

e. Penelusuran Internet atau website 

Penelusuran internet atau studi website yaitu dalam penelitian ini 

Penulis menelusuri bahan-bahan, literatur yang menunjang dari internet. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran-gambaran isi penelitian maka penulis 

menyusun bab-bab yang terdiri dari 4 bab, dimana hubungan antar bab saling 

terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan perumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 



12 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan 

teori efektifitas hukum, teori perlindungan hukum, teori penegakkan hukum, teori 

struktur organisasi, teori tugas dan fungsi Rupbasan, teori penyimpanan dan 

pemeliharaan benda sitaan, teori pengamanan dan penyelamatan benda sitaan, dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian berdasarkan masalah tanggung 

jawab hukum kepolisisan dan mekanisme pengembalian kendaraan bermotor yang 

disita pihak kepolisian yang telah dirumuskan dari obyek penelitian yang 

kemudian akan dilakukan analisa. 

BAB IV PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pada hasil penelitian serta 

saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan masalah tersebut yang 

diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


