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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Mengenai Teori Efektifitas Hukum 

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun 

yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat 

melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang 

satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum 

(equality before the law). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut 

sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku 

efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya 

kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak 

mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu 

dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. 

Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya 

tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten 

dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji 

dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum. 

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 

Effectiveness of the Legal Theory, bahasa Belanda disebut dengan Effectiviteit van 

de Juridische Theorie, bahasa Jermannya yaitu Wirksamkeit der Rechtlichen 

Theorie. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas 

hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk 
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menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah 

sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi 3. 

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan 

sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang 

tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi 

yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. 

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga 

yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan 

persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. 

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum 

akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan 

yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif 

secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu 

kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika tertjadi 

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 

berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang 

efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara 

umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat. 

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam 

                                                           
       3 Hans Kelsen.2006.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Bandung.Penerbit Nusa Media. 

Hal 39 
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pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang 

meliputi : 

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. 

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya. 

3. Faktor yang mempengaruhinya. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat 

itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur 

kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh 

masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan 

efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam 

melaksanakan aturan hukum tersebut. 

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam 

implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau 

berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi dapat dikaji dari : 

1. Aspek keberhasilannya.  

2. Aspek kegagalannya.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, 

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil 

apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat 

penegak hukum itu sendiri. 

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena 

norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau 
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masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas 

yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk 

terciptanya keefektifan hukum tersebut. 

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :  

1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum) 

3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia dalam pergaulan4.  

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui 

sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor 

yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas 

dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut5. 

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua 

macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat 

berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan 

daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersbut saja. 

                                                           
       4 Soerjono Soekamto.2008.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta. Penerbit 

PT Raja Grafindo Persada. Hal 8 

       5 Achmad Ali .2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana.Hal 375 
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Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau 

hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) 

masalah berikut ini yang meliputi : 

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh 

suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk 

melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang 

di organisasikan untuk Negara. 

2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada. 

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ?6. 

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan 

dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan 

budaya hukum7.  

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari : 

a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.  

b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. 

c. Bagaimana badan legislatif ditata. 

2. Pengertian substansi meliputi : 

a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum 

tersebut. 

b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum 

itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka 

terapkan. 

                                                           
       6 Koentjaraningrat.1987.Sejarah Teori Antropologi.Jakarta.Penerbit UI Press. Hal 167 

       7 Lawrence M Friedman.Op.cit.Hal 7  
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3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan 

sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Kultur hukum eksternal. 

b. Kultur hukum internal8. 

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada pupulasi 

masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota 

masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur 

hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu 

kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.  

Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias. 

Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah : 

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap. 

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan 

yang bersangkutan. 

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan 

bantuan aparat administrasi dan masyarakat. 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah 

dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga negara akan tetapi juga harus 

cukup efektif menyelesaikan sengketa. 

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 

masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu 

efektif 9.  

                                                           
       8 Lawrence M Friedman.Op.cit.Hal 293 

       9 Marcus Priyo.2008. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak 

dan Retribusi.Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.Hal 71 
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Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat 

undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanan hukum, 

kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang 

dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus 

bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanan 

hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. 

Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin 

baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. 

Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran 

hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran 

hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang 

alasan ekonomi. 

B. Tinjauan Mengenai Teori Perlindungan Hukum 

Teori pelindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting 

untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teeori ini yaitu 

masyarakat yang berada pada posisi lemah dari aspek yuridis. Secara gramatikal, 

perlindungan adalah : 

1. Tempat berlindung atau, 

2. Hal / perbuatan memperlindungi. 

Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti melindungi meliputi : 

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak. 

2. Menjaga, merawat atau memelihara. 
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3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.  

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum”. 

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum 

dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam 

mayarakat. Sajian diatas hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan 

hukum, sementara itu konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak 

dalam definisi di atas. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori 

yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan 

perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang 

diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam 

definisi teori perlindungan hukum meliputi : 

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.  

2. Subjek hukum. 

3. Objek perlindungan hukum. 

Bentuk Perlidungan Hukum 

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Perlindungan yang bersifat preventif. 

2. Perlindungan refresif. 

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang 

sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan (Insprak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan 



21 
 

pemerintah mendapat bentuk yang definitife. Sehingga, perlindungan hukum ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan 

perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi 

sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara persial menangani 

perlidungan hukum bagi rakyat yang dikelompokan menjadi 2 badan, yakni : 

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. 

2. Instansi Pemerintah yang merupakan Lembaga Banding Administrasi. 

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pmerintah 

yang merupakan Lembaga Banding Admistrasi adalah permintaan banding 

terhaadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh 

tindakan pemerintah tersebut. 

Tujuan dari Perlindungan Hukum adalah : 

1. Untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hokum. 

2. Untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar 

terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup 

bermasyarakat. 

Teori-teori yang menganalisis tentang Perlindungan Hukum  

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakn teori yang berkaitan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan, hukum 

merupakan alat rekayasa sosial (Law as Tool of Social Engginering). Kepentingan 
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manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam 

bidang hukum. 

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum 

menjadi 3 macam yang meliputi : 

1. Public Interest (Kepentingan Umum). 

2. Sosial Interest (Kepentingan Masyarakat)   

3. Privat Interest (Kepetingan Individual) 

Ada 6 kepentingan masyarakat (Public Interest) yang dilindungi oleh 

hukum. Kepentingan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti : 

a. Keamanan. 

b. Kesehatan. 

c. Kesejahteraan.  

d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan. 

2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan 

dalam bidang : 

a. Perkawinan.  

b. Politik, seperti kebebasan berbicara. 

c. Ekonomi. 

3. Kepentingan masyarakat kerusakan moral seperti : 

a. Korupsi. 

b. Perjudian.  

c. Pengumpatan terhadap Tuhan.  
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d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral 

yang baik. 

e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust. 

4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber social     

C. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum 

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak 

pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan 

eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan 

hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum 

menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi dan kultur.  

Dalam hal ini Penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi 

kelembagaan dalam Kepolisian mengenai Tanggung Jawab Hukum Kepolisian 

Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa 

Kedaraan Bermotor. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan 

berlalu lintas ini, maka diperlukannya lembaga penegak hukum yang efektif untuk 

meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi di lalu lintas karena hal ini sangat 

berbahaya bagi diri sendiri dan berbahaya juga bagi keselamatan orang lain. 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. 
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1. Teori-Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan 

seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan 

yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan 

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. 

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan 

diaktualisasikan. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan 

dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran 

semestinya. 

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 
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Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

e. Faktor Kebudayaan  

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan 

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencermikan nilai-nilai 

yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah 

menegakannya10. 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada 

efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung 

dari aturan hukum itu sendiri. 

Dalam menegakan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor 

penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam 

menegakan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif 

yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja pihak kepolisian. 

                                                           
10 Soerjono Soekanto, 2008, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. 

Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,  hlm 8 
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Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 

faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak 

pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat 

Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

diabaikan11. 

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak 

masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat 

aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat 

Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini 

diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, 

maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya 

dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus 

mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan 

masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat. 

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam 

tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

masyarakat. Hal tersebut dipertegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-

Undang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan 

                                                           
11 Romli Atmasasmita, 2001, “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan 

Hukum”. Bandung. Mandar Maju, hlm 55. 
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berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh 

tindakan penyelidikan oleh penyelidik. 

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 

Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri 

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik 

Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.12 

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila 

hukum tersebut dilanggar terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi 

di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari 

perbuatannya. 

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib 

memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum. 

b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani 

permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur 

dalam hukum. 

                                                           
12 Ibid. Hal. 27 



28 
 

c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan 

hukum di kalangan masyarakat. 

d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat. 

e. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar 

tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh 

instansi yang membidangi13. 

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesi telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi 

polisi protagonis14. 

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganganan 

pelanggaran lalu lintas bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus 

sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai 

penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-

tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna 

meminimalisir tindak pelanggaran yang mengacu pada tindak kejahatan di 

kalangan masyarakat. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada 

asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus dilakukan polisi 

untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakan hukum khususnya 

proses penyidikan, penyelikan hingga perlindungan barang bukti sitaan kendaraan 

                                                           
13 Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32. 
14 Satjipto Rahardjo, “Polisi Mandiri”, Jakarta, Hal. 33. 
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dilingkungan masyarakat yang tidak memiliki surat ijin sesuai dengan aturan 

kelengkapan berkendara di lalu lintas. Dengan memahami asas, Polisi akan 

menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melangar kode etik kepolisian 

D. Tinjauan Mengenai Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan suatu peraturan untuk menegakan hukum pasti 

melibatkan struktur kelembagaan penegak hukum didalamnya, badan-badan 

tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Dalam rangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh 

pada badan yang lainnya, instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan 

hukum dalam bidang dan wewenangnya. Struktur penegak hukum merupakan 

golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping 

mampu menjalankan atau membawakan peranan yang diterima oleh mereka. 

Disamping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang 

dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran 

hukum juga dapat ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat 

melalui peranan struktur penegak hukum contohnya yang Penulis bahas adalah 

Kepolisian, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika hal 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat 

ditegakan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa 

sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan hukum dengan hal ini hubungan antara struktur 
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kelembagaan penegakan hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum di 

Indonesia . 

Dengan demikian proses penegakan hukum itu memuncak pada 

pelaksanaannya oleh struktur kelembagaan pejabat penegak hukum itu sendiri. 

Dari keadaan ini, dengan keadaan ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya 

sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat15.  

Aplikasi merupakan penerapan hukum, sebagai tahapan penegakan hukum 

pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke 

pengadilan. Dalam tahap ini aparat dengan struktur penegak hukum bertugas 

menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, penegak 

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna dalam 

tahap ini disebut tahap yudikatif. Secara umum penegakan hukum penegakan 

hukum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat 

sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin 

penataatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut16. 

Struktur organisasi sendiri adalah pola formal mengelompokan orang dan 

pekerjaan struktur seringkali digambarkan melalui bagan organisasi. Proses 

adalah aktifitas yang memberikan kehidupan bagi bagan organisasi. Komunikasi, 

pengambilan keputusan, dan pengembangan organisasi merupakan contoh proses 

dalam organisasi. Kadang-kadang memahami masalah proses seperti penjabaran 

                                                           
15 Satjipto Rahardjo, 1983,  “Masalah Penegakan Hukum”, Sinar Baru, Bandung, Hal 24 
16 Satjipyo Rahardjo, 2009,  “Penegakan Hukum”, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 24  
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komunikasi dan pengambilan keputusan akan memberikan hasil yang lebih akurat 

bila mendalami perilaku organisasi dibanding atas dasar pendekatan struktural17. 

Dalam pengertian di atas yang dimaksud dengan struktur organisasi 

mengelompokan orang dan pekerjaan struktur melalui bagan organisasi adalah 

struktur kelembagaan penegakan hukum di dalam Kepolisian, Kepolisian 

merupakan merupakan salah satu fungsi pemerintahan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. Diperlukannya suatu organisasi Kepolisian yang efektif 

sangat diperlukan agar memudahkan pembagian tugas serta cara kerja di dalam 

Kepolisian untuk menangani suatu permasalahan di dalam masyarakat khususnya 

untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. 

1. Pengertian Organisasi 

a. Organisasi Dalam Arti Statis 

Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai 

sesuatu yang tidak bergerak/diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu 

yang tidak bergerak/diam berarti melihat organisasi itu seperti yang 

tergambar dalam bagan (Organogram) yang beraneka ragam. Ada 

berbagai macam pandangan tentang organisasi dalam arti statis, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat (Tool) 

yang berarti : 

a) Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. 

                                                           
17 Richard D. Irwin, Inc, 1996, “Organisasi Edisi 8 Jilid 1”, Jakarta, Binapura Aksara, Hal. 

9. 
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b) Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok 

orang (Group of People) yang mengadakan kerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama. 

c) Organisasi sebagai wadah atau tempat di mana 

administrasi dan manajemen dijalankan yang 

memungkinkan administrasi dan manajemen itu 

bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi 

dan manajemen. 

2) Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja 

yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu 

bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka 

ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-

gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi 

oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

fungsi masing-masing. 

3) Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan atau 

jawaban yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang 

garis wewenang, garis komando, dan garis tanggungjawab 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis merupakan 

wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan 

gambaran yang jelas tentang saluran hirarki dari pada kedudukan, jabatan 

wewenang, garis komando dan tanggungjawab. 
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b. Organisasi dalam arti dinamis 

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi 

sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. 

Memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis berarti 

memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, 

tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada 

organisasi ialah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan 

untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam 

arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada di 

dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian terdapat berbagai macam pandangan tentang organisasi 

dalam arti dinamis, sebagai berikut: 

1) Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu selalu 

bergerak mengadakan pembagian tugas/pekerjaan sesuai 

dengan sistem yang telah ditentukan serta sesuai pula dengan 

lingkup dari pada organisasi itu. 

2) Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi 

itu dari segi isinya yaitu sekelompok orang yang melakukan 

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi 

dalam arti dinamis menyoroti unsur manusia di dalamnya. 

Manusia merupakan unsur terpenting dari seluruh unsur 

organisasi karena hanya manusia yang memiliki sifat 

kedinamisan.  
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Dari uraian di atas bahwa dalam organisasi dalam arti dinamis merupakan 

kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk 

mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula. 

Proses adalah langkah yang harus dilalui. Langkah-langkah yang harus dilalui 

dalam usaha mencapai tujuan bersama dimulai dari proses perencanaan 

(Planning), proses pengorganisasian (Organizing), pemberian motivasi 

(Motivating), proses pengawasan (Controlling) dan proses pengambilan keputusan 

(Decision Making). Proses tersebut sering disebut sebagai fungsi manajemen 

sehingga organisasi dalam arti dinamis disebut pula organisasi sebagai fungsi, 

yaitu organisasi yang memberi kemungkinan manajemen untuk bergerak18. 

Suatu organisasi dalam kelembagaan penegakan hukum merupakan wadah 

Kepolisian untuk bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan. Dalam wadah 

kegiatan tersebut harus jelas tugas, wewenang serta tanggungjawabnya dalam hal 

ketertiban dan kelengkapan berkendara guna menciptakan keselamatan, 

keamanan, ketertiban di dalam masyarakat.  

E. Tinjauan Mengenai Tugas dan Fungsi Rupbasan  

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan adalah 

tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses persidangan. 

Rupbasan di dirikan pada setiap Ibukota, Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu 

dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan di tempatkan benda 

yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam 

tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan termasuk 

barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. 

                                                           
18 Drs. IG. Wursanto, 2002, “Dasar-Dasar Ilmu Organisasi”, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 

Hal. 41. 
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Dalam Kepusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 

Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II RUPBASAN 

Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan klasifikasi pasal 27 disebutkan 

bahwa : 

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara untuk selanjutnya disebut 

RUPBASSAN adalah unit pelaksana teknis dibidang penyimpanan benda sitaan 

Negara dan barang rampasan Negara yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departement Kehakiman 

Republik Indonesia” 

 

Selanjutnya dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut. RUPBASAN mempunyai fungsi : 

1. Tugas pokok Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan 

barang rampasan negara . 

2. Fungsi Rupbasan ada 4 macam, yaitu : 

a. Melakukan pengadministrasian basan dan baran. 

b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi basan dan baran. 

c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN.  

d. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.  

 

Akibat konsekuensi logis sehubungan dengan adanya perkembangan 

kejahatan dari yang konvensional ke arah modus operandi kejahatan/tindak pidana 

berdimensi baru dan semakin canggih, menuntut aparat hukum untuk menguasai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam pembuktian secara 

ilmiah dengan didukung oleh alat bukti yang akurat. Jadi yang dimaksud dengan 

Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih dan disimpan dibawah 

penguasaan penyidik yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembuktian 

dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ada 5 golongan benda yang 
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dapat dikenakan penyitaan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1981 tentang 

KUHAP, yaitu : 

1. Benda milik tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.  

2. Benda yang telah dipergukan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau mempersiapkannya. 

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana. 

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana. 

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan. 

 

Rumusan lain mengenai pengertian benda sitaan terdapat dalam Petunjuk 

Pelaksanaan tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di 

Rupbasan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No : 

E2.UM,01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Febuari 1986 yang kemudian 

disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor 

E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 November 2002, dalam Bab I huruf f (2) 

dicantumkan bahwa yang dimaksud benda sitaan negara adalah : 

“Benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena 

jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang 

bukti dalam proses peradilan”19. 

 

Rumusan yang lebih singkat mengenai pengertian benda sitaan juga terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP 

dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point (4) disebutkan bahwa : 

“Benda sitaan adalah benda yang di sita oleh negara untuk keperluan proses 

peradilan”20. 

 

Sementara pengetiaan “Barang rampasan negara” menurut Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jendral Pemasyarakatan tentang 

                                                           
       19 Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No: E2.UM,01.06 Tahun 1986, Keputusan 

Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Bab I huruf f (2) 
       20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 “Pelaksanaan KUHAP  bab 1 Ketentuan Umum 

pasal 1 point (4)” 
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Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Nomor 

E2.UM.01.06 tahun 1986, disebutkan bahwa Barang Rampasan Negara adalah : 

“Barang Rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh Negara”21. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang 

dimaksud dengan Barang Rampasan Negara adalah benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang disita oleh negara penyidik dan 

digunakan sebagai barang bukti selama proses peradilan, yang kemudian 

berdasarkan putusan Hakim dinyatakan dirampas oleh negara. 

F. Tinjauan Mengenai Penyimpanan dan Pemeliharaan Benda Sitaan 

1. Penyimpanan Benda Sitaan 

Kegiatan penyimpanan meliputi kegiatan-kegiatan pemelihan lokasi 

gudang. Dalam hal ini gudang dipergunakan untuk menyimpan barang, 

maka diperlukan upaya pengaturan ruang yang mencangkup bentuk 

pergudangan, penggunaan ruangan secara efisien, serta pengawasan 

ruangan. Sistem penyimpanan juga harus diperhatikan jenis dan sifat barang 

serta keselamatannya antara lain terhadap kebakaran, pencurian, dan 

gangguan lain yang mungkin timbul. 

Untuk melakukan penyimpanan diperlukan persyaratan dan dalam 

menyimpan atau menempatkan suatu benda harus disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing. Persyaratan tersebut antara lain : 

a. Lokasi harus strategis, gudang harus berdinding tembok, plafon 

masing-masing ruangan harus berterali besi, ventilasi dan 

                                                           
       21 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jendral Pemasyarakatan “Pengelolaan 

Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan” Nomor E2.UM.01.06 tahun 1986 
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penerangan cukup, tersedia alat pemedam kebakaran, pintu 

keluar/masuk dan pintu darurat. 

b. Sistem penempatan barang-barang harus terlindungi. 

c. Dilengkapi dengan kartu barang (Label) guna lebih memudahkan 

mencari barang yang diperlukan.  

2. Pemeliharaan Benda Sitaan 

Untuk dapat mencapai tujuan penyimpanan yang aman, selamat dan 

tetap utuhnya benda sitaan, maka selama disimpan di Rupbasan terhadap 

semua jenis dan golongan benda sitaan harus dilakukan usaha-usaha 

pemeliharaan. Berkaitan dengan usaha pemeliharaan benda sitaan, Juru 

pelaksana dan Juru teknis Pemasyarakatan tentang pengelolaan benda sitaan 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah kegiatan 

pengawasan, pemeriksaan berkala dan pemeliharaan khusus terhadap barang 

tertentu. 

Kegiatan pemeliharaan dilakukan berdasarkan progam yang telah 

ditetapkan dan dilakukan : 

a. Secara berkala, yaitu dilakukan dua kali seminggu.  

b. Secara darurat, yaitu dilakukan segera terhadap benda sitaan tertentu 

yang memerlukan perawatan/pemeliharaan. 

c. Memperhatikan secara khusus terhadap benda sitaan tertentu yang 

berbahaya, berharga dan lain-lain. 

d. Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab 

secara yuridis jika terjadi kerusakan dan atau penyusutan terhadap 

benda sitaan. 
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e. Progam pemeliharaan tersebut benar-benar dilaksanakan..  

f. Adanya upaya untuk mencatat dan menilai hasil-hasil dari kegiatan 

pemeliharaan tersebut. 

G. Tinjauan Mengenai Pengamanan dan Penyelamatan Benda Sitaan 

Tujuan utama disimpannya benda sitaan di Rupbasan adalah untuk 

menjamin keselamatan dan keamanannya (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 

1983 Pasal 27 ayat 3). Usaha pengamanan dan penyelamatan ini adalah untuk 

menjaga dan mempertahankan kondisi fisik benda sitaan. 

Dalam pelaksanaannya tugas pengamanan dan penyelamatan sehari-harinya 

dilakukan oleh para staf dilingkungan sub seksi pengamanan dan seluruh petugas 

pengamanan Rupbasan setempat. Meskipun demikian, dalam keadaan darurat 

setiap pegawai Rupbasan wajib ikut serta membantu petugas pengamanan. 

Dengan demikian unsur-unsur keamanan dan keselamatan terdiri dari : 

a. Kepala Kesatuan Pengamanan. 

b. Staf Kesatuan Pengamanan. 

c. Kepala-kepala Regu Jaga (Minimal 4 orang) karena minimal ada 4 regu, 

yaitu regu pagi, regu siang, regu malam dan regu lagi istirahat. 

d. Anggota Regu Jaga yang masing-masing mempunyai tugas tertentu yang 

berbeda satu sama lain dengan di pos mana yang bersangkutan ditugaskan.  

H. Tinjauan Mengenai Kedaraan Yang Dapat Disita Pihak Kepolisian 

Petugas Kepolisian yang melakukan penindakan, biasanya menyita Surat 

Ijin Mengemudi (SIM) sebagai barang bukti pelanggaran. Selain SIM, pihak 

kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau fisik kendaraannya.  
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Tindakan yang dilakukan kepolisian tersebut berkekuatan hukum tetap yang 

terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang menjelaskan beberapa wewenang petugas kepolisian lalu 

lintas, tertama terkait dengan penyitaan. Penjelasan tersebut tepatnya berada di 

Pasal 260 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : 

“Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

memiliki wewenang melakukan penyitaan terhadap Surat Ijin Mengemudi, 

Kendaraan Bermotor, Muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan atau Tanda Lulus Uji sebagai barang 

bukti”22. 

 

Sedangkan pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap kendaraan 

pelanggar penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 

Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 36 

ayat (2). Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dilakukan 

jika : 

a. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan 

bermotor di jalan. 

b. Pengemudi tidak memiliki Surat Tanda Ijin Mengemudi (SIM). 

c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan 

kendaraan bermotor. 

d. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan 

untuk melakukakan tindak pidana. 

e. Kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

meninggalnya orang atau luka berat23.    
 

 

                                                           
       22 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 

260 ayat (1) huruf d 
       23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 pasal 36 ayat (2) 


