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ABSTRAK 
 

Dhimas Prastio. C100080129. PERANAN LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS 
DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SEMARANG). Jurusan Hukum Pidana 
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peranan Laboratorium Forensik POLRI 
Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 2) Mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam 
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran Laboratorium 
Forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah berperan 
optimal dan professional, Laboratorium Forensik membantu mengungkapkan fakta baik untuk 
peradilan maupun non-peradilan. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika atas dasar penerapan Ilmu Forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam 
hal ini selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena dalam 
penuntasan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika banyak hambatan yang dialami 
oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi dari Laboratorium Forensik diantaranya 
atau pengambilan sampel darah, urine, rambut dan barang bukti yang ada. 2) Hambatan 
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam pemeriksaan barang bukti guna 
kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu apabila alat instrument 
Laboratorium Forensik POLRI mengalami gangguan atau kerusakan serta barang bukti yang 
dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, karena pemeriksaan dilakukan secara bertahap. 
 
Kata Kunci: Laboratorium Forensik Polri, Penyalahgunaan Narkotika 
 

ABSTRACT 
 

Dhimas Prastio. C100080129. POLICE FORENSIC LABORATORY ROLE IN 
NARCOTICS ABUSE CRIMINAL INVESTIGATION (CASE STUDY IN FORENSIC 
LABORATORY BRANCH POLICE SEMARANG). Criminal Departement Program study S1 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

This study aims to: 1) Determine the role of Semarang Branch Police Forensic Laboratory in 
the investigation of criminal abuse of narcotics. 2) Knowing the constraints faced Semarang 
Branch Police Forensic Laboratory in the investigation of criminal abuse of narcotics. 

Based on the analysis results obtained the following conclusions: 1) The Role of the Forensic 
Laboratory in helping to unravel the crime of drug abuse has been optimized and professional role, 
Forensic Laboratory to help reveals facts both judicial and non-judicial . Implementation of 
proving the crime of drug abuse on the basis of the application of Forensic Science . Law 
enforcement officials in particular investigator in this case always use the support and assistance of 
the Forensic Laboratory , since the completion of the crime of drug abuse, especially the many 
obstacles faced by the investigator and takes the role or contribution of such Forensics Laboratory 
or sampling of blood, urine , hair and stuff available evidence . 2) Barriers Semarang Branch 
Police Forensic Laboratory in the examination of evidence for the purpose of criminal 
investigations of drug abuse is if the instrument instrument Police Forensic Laboratory to crash or 
malfunction, and sent investigators evidence that too little or damaged, because the examination is 
done in stages. 

 
Keyword: Police Forensic Laboratory, Narcotics Abuse. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini 

berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan di kalangan masyarakat. Hal ini sebagai 

dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin 

berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah masalah 

narkotika dan psikotropika. 

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu 

mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. 

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin 

meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada 

tahun 1961.1 Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) 

itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila 

penggunanya tanpa resep dokter. 

Peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah 

semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, 

apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkotika dan psikotropika adalah 

kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan 

bangsa di masa yang akan datang. 

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasai masalah 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan 

penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang 

mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring 

para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya 

aturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, masalah 

                                                 
1 Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, 

UMM Press, Malang, hal. 30. 
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penggunaan Narkotika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa 

ini dapat diberantas. 

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di 

dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dibentuknya 

Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas 

dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha 

pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan 

memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium 

forensik.2 

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. 

Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis 

laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta 

kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.3  

Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan 

dan mengungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, begitu 

pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan 

bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, 

melainkan  juga dengan adanya barang bukti. 

 

Rumusan Masalah 

 Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

problematikanya sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah peran Laboratorium Forensik 

POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ? 

                                                 
2 http://www.labfor.POLRI.go.id/, Diakses Tanggal 23 Juni 2013. 
3 Ibid. 
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Kedua, kendala-kendala apa yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang 

Semarang dalam penyidikan tindak pidana narkotika? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Laboratorium Forensik 

POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang 

Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 

Manfaat penelitian: Pertama, untuk melatih diri melakukan penulisan secara 

ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Kedua, untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan 

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketiga, dapat memberikan data dan 

informasi mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik POLRI 

Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 

 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 

yang bersifat yuridis sosiologis (empiris)  yaitu penelitian terhadap masalah dengan 

melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta dalam 

praktik hukum di masyarakat, khususnya di Laboratorium Forensik POLRI Cabang 

Semarang mengenai peranan laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam 

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 

 Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang peranan Laboratorium 
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Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika dan Psikotropika. 

  

Tinjauan Pustaka 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di samping berpengaruh 

pada tingkat kehidupan juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya 

kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Untuk dapat mengatasi segala 

tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek 

haruslah diterapkan Scientific Crime Investigation (SCI). SCI adalah adalah Penyelidikan / 

Penyidikan kejahatan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu baik ilmu 

murni maupun terapan hingga dikenal sebagai Ilmu Forensik.4 

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah 

Bareskrim POLRI, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-tugas Reserse 

Kriminal POLRI dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan 

Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan 

Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif. 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah 

melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik 

diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang 

                                                 
4 http://www.labfor.POLRI.go.id, Sejarah Laboratorium Forensik, Diakses Tanggal 19 Oktober 2013, 

Pukul 16.45 WIB. 
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menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik 

menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian 

khusus. Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah 

satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik POLRI, sehingga Laboratorium 

Forensik POLRI dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.5  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Dalam Penyidikan 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
  

Laboratorium Forensik didirikan dengan tujuan untuk membantu mengungkap 

berbagai kejahatan, termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban 

menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta 

membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik. Pengetahuan yang 

sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi 

sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium 

Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti 

maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain 

terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. 

Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan 

dan mengungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan 

                                                 
5 Andayono, 2011, Peran Puslabfor Bareskrim POLRI Dalam Rangka ScientificCrime Investigation, 

Makalah Disampaikan pada Workhop Pengolahan TKP, di hotel Borobudur 21 Desember 2011, Hal. 7.  
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barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari 

adanya saksi hidup saja, melainkan  juga dengan adanya barang bukti. 

Adapun pemeriksaan perkara dan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika yang masuk di Laboratorium Forensik Semarang pada tahun 

bulan Januari s/d Agustus 2013 yaitu jumlah perkara dan barang bukti tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang masuk di Laboratorium Forensik POLRI Cabang  

Semarang pada tahun bulan Januari s/d Agustus 2013 cukup tinggi, di mana untuk tindak 

pidana narkotika jumlah perkara yang masuk sebanyak 620 kasus dan barang bukti 

sebanyak 2.159 macam, sedangkan untuk obat berbahaya sebanyak 20 perkara dan barang 

bukti sebanyak 137.584 macam, dari semuanya dapat diselesaikai pengujiannya oleh 

Laboratorium Forensik Semarang atau 100% dapat diungkap. 

Adapun mekanisme pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw 

material dan precursor) dilaksanakan di Labfor POLRI dan/atau di TKP. Menurut Yayuk 

MR, pemeriksaan barang bukti narkoba wajib memenuhi persyaratan formal sebagai 

berikut: a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan 

instansi; b. Laporan polisi; c.  Berita Acara penyitaan barang bukti yang telah 

ditandatangani tersangka; e. Berita Acara penyisihan barang bukti yang telah 

ditandatangani tersangka; f. Berita Acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti 

yang telah ditandatangani tersangka; g. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau 

laporan kemajuan; dan h. Berita Acara penahanan.6 

Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh Laboratorium Forensik Semarang 

dalam memeriksa dan meneliti barang bukti tindak pidana narkoba dan Psikotropika harus 

memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) 

dapat langsung dikirimkan; b. Barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan 

                                                 
6 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
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ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya; c. Barang bukti berupa peralatan 

medis (alat suntik, spuit dan infus) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; d.  Barang bukti 

berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol 

dan bong) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; e. Barang bukti dalam bentuk tablet, 

kapsul, dan ampul dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak 

(random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: 1) 

Barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua; 2) Barang bukti 10 (sepuluh) sampai 

dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan 3) Barang bukti lebih dari 100 

(seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus √n (n = jumlah barang bukti). 4) Barang 

bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dilakukan 

penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang 

bukti, dengan ketentuan: a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau 

volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua; b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) 

gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 

10 (sepuluh) ml sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim10 (sepuluh) ml ; dan  b) Barang 

bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) 

ml dikirim sesuai dengan rumus √n (n = jumlah barang bukti). 5) Barang bukti dibungkus, 

diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan 6)  Apabila penyidik tidak dapat mengambil 

barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor dapat meminta 

bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang 

bukti langsung di TKP. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti kemukakan bahwa syarat-syarat 

barang bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika yang diuji di Laboratorium Forensik 

Semarang harus memenuhi semua unsur yang disebutkan di atas, hal tersebut dimaksudkan 

agar hasil pemeriksaan atau pengujian benar-benar valid, serta dapat digunakan untuk 
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membuktikan adanya suatu tindak pidana. Karena hasil dari pemeriksaan di Laboratorim 

Forensik Semarang tersebut digunakan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan dalam 

menyusun Berita Acara Pemeriksaan maupun Dakwaan dari pihak Kejaksaan, apakah 

narkoba atau psikotropika masuk golongan jenis apa. 

Lebih lanjut Ibu Yayuk MR, selaku Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium 

Forensik Narkoba menyatakan bahwa untuk pemeriksaan barang bukti narkoba berupa 

darah/serum, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: a. Permintaan tertulis dari kepala 

kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. Laporan polisi; b.  Berita Acara 

pengambilan barang bukti darah yang telah ditandatangani tersangka; c. Berita Acara 

pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; d. 

Berita Acara penahanan; dan e. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan 

kemajuan.7 

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka pihak Laboratorium Forensik 

Semarang memberikan surat pemberitahuan kepada pihak pemohon, dalam hal ini adalah 

pihak penyidik untuk melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan. 

Sedangkan syarat-syarat teknis yang diperlukan dalam pemeriksaan barang bukti 

narkoba berupa darah/serum adalah sebagai berikut: a. Barang bukti darah/serum bagi 

pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah 

pemakaian; b.  Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara intra 

vena/disuntik, diambil antara 2 sampai dengan 6 jam setelah pemakaian;  c. Barang bukti 

darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (Na. 

Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml; d. Pengambilan 

darah/serum agar meminta bantuan tenaga medis (dokter) atau para medis (mantri 

kesehatan, bidan, perawat). e. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi 

                                                 
7 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
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label. f. Darah/serum dikirim, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan darah sudah 

diterima di Labfor POLRI; g. Selama dalam pengiriman, darah/serum yang telah 

ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukan kedalam Ice Box yang telah diisi es batu; 

h. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa darah/serum, 

maka pihak penyidik dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan 

barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.8 

Sedangkan mekanisme pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urine wajib 

memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:9 a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan 

kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. Laporan polisi; c. Berita Acara pengambilan 

barang bukti urine yang telah ditandatangani tersangka; d. Berita Acara pembungkusan 

dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. Berita Acara 

penahanan; dan f. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan kemajuan. 

Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urine, wajib memenuhi persyaratan 

teknis sebagai berikut:10 a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba dengan cara 

diminum, diambil 1 (satu) sampai 4 (empat) hari terdakwa mengkonsumsi narkoba; b. 

Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, diambil 1 (satu) 

sampai 3 (tiga) hari setelah penggunaan;  c. Barang bukti urine diambil paling sedikit 25 

(dua puluh lima) cc, dimasukan kedalam wadah yang tidak mudah pecah dan                  

ditutup, kemudian langsung disimpan dalam kulkas dengan temperatur dibawah 0o C;  d. 

Wadah urine tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan tutup wadah tidak boleh 

menggunakan bahan karet; e.  Dilakukan pengujian/tes urine pendahuluan (screening test) 

sebelum dikirimkan ke Labfor POLRI; f. Barang bukti dibungkus, diikat dilak, disegel dan 

                                                 
8 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
9 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
10 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
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diberi label; g. Paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan, urine sudah diterima di 

Labfor POLRI; h. Selama dalam pengiriman, urine yang telah ditempatkan dalam wadah, 

wadahnya dimasukan kedalam Ice Box yang telah diisi es batu; dan i. Apabila penyidik 

tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa urine, dapat meminta bantuan petugas 

Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di 

TKP. 

Selanjutnya setelah pemeriksaan barang bukti tindak pidana narkotika selesai 

dilakukan, maka petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang membuat 

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik untuk dikirim kepada penyidik. Dalam 

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut:11 1) Barang Bukti, Dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 

dijelaskan barang bukti  yang diterima diberi No Lab: ....../NNF/2013, setelah dibuka oleh 

petugas Laboratorium Forensik diberi nomor barang bukti dan dijelaskan bahwa barang 

bukti tersebut diperoleh atau disita dari tersangka. 2) Maksud Pemeriksaan. Dalam Berita 

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dijelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

yaitu apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika atau tidak. 3) 

Hasil Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dijelaskan 

hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina atau tidak. 4) 

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan. Kesimpulan hasil pemeriksaan berisi pernyataan bahwa 

barang bukti yang diperiksa mengandung metamfetamina  terdaftar dalam Golongan 

narkotika 1, 2 atau golongan 3. 

Dengan telah dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh 

petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, selanjutnya berita acara tersebut 

dikirim kepada penyidik, sehingga tugas pemeriksaan dianggap telah selesai. Petugas 

                                                 
11 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
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Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dapat dipanggi kembali sebagai saksi 

ahli ketika kasus tindak pidana tersebut disidangkan di pengadilan. 

 

Kendala-Kendala yang Dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang 
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang 

Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil 

penelitian di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang sebagai berikut:12              

1. Peralatan Laboratorium Forensik Mengalami Gangguan Dalam proses pemeriksaan alat 

bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik Cabang Semarang, 

kendala yang sering muncul adalah peralatan untuk pemeriksaan mengalami kerusakaan 

atau error, sehingga hal tersebut mengganggu proses pemeriksaan. Rusaknya peralatan 

tersebut mengakibatkan barang bukti yang masuk ke Laboratorum Forensik tertunda 

pemeriksaannya. Namun demikian, hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik, sebab di 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersedia teknisi yang dapat memperbaiki 

peralatan yang mengalami kerusakan. 2. Barang Bukti Yang Dikirim Penyidik Terlalu 

Sedikit Atau Rusak. Kendala yang kedua mengenai pemeriksaan barang bukti tindak 

pidana narkoba dan psikotropika di Laboratorium Forensik Cabang Semarang adalah 

barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, dalam hal ini apabila barang 

bakti berupa pil, kabsul atau serbuk yang dikirim oleh penyisik yang terlalu sedikit atau 

kurang dari 10 gram, akan menghambat pihak Laboratorium Forensik dalam melakukan 

pemeriksaan. Selain itu kendala lainnya adalah barang bukti yang dikirm oleh penyidik 

mengalami kerusakan, misalnya Pihak Laboratorium Forensik Semarang mensyaratkan 

pengambilan urine dari tersangka minimal 1 hari harus sudah sampai ke Laboratorium 

                                                 
12 Yayuk MR, Kasubbid Pemeriksaan Laboratorium Forensik Narkoba, Semarang, Wawancara 

Pribadi, Pada Tanggal 17 September 2013, Pukul 09.45 WIB di Labfor POLRI Cabang Semarang. 
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Forensik Semarang, namun pada kenyataannya melebihi satu hari, sehingga hal tersebut 

akan mempengaruhi hasil pemeriksaan.  

 

PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Peran Laboratorium Forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika sudah berperan optimal dan professional, Laboratorium 

Forensik membantu mengungkapkan fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. 

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas dasar penerapan 

Ilmu Forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini selalu 

memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena dalam 

penuntasan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika banyak hambatan yang 

dialami oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi dari Laboratorium 

Forensik diantaranya atau pengambilan sampel darah, urine, rambut dan barang bukti yang 

ada. 

Hambatan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam pemeriksaan 

barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu 

apabila alat instrument Laboratorium Forensik POLRI mengalami gangguan atau 

kerusakan serta barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, karena 

pemeriksaan dilakukan secara bertahap. 

 

Saran 

Permintaan pemeriksaan Laboratorium Forensik kepada Laboratorium Forensik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan 

benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan 

KaPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna. 
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Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, hendaknya dilakukan dengan tepat, 

cermat dan dilaksanakan secara profesional agar tercapai keberhasilan untuk membuat 

jelas dan terang kasus yang dihadapi, sehingga berita acara Laboratorium Forensik yang 

dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi 

berguna karena dapat diterapkan dengan baik.  
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