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ABSTRAK 

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan 
merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 
demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan 
berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan 
tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat 
dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Laboratorium forensik 
Cabang Semarang berperan untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses penyelidikan maupun 
penyidikan yaitu dalam memberikan kelengkapan barang bukti tindak pidana 
melalui teknis kriminalistik dengan pemeriksaan metalurgi khususnya pada tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor yang mana pelaku kejahatan telah 
memalsukan, merusak, menghilangkan nomor seri kendaraan.  

 
Kata Kunci: Forensik,Pencurian Kendaraan Bermotor,Pemeriksaan Metalurgi 
 

 

The Role of  Phorensic Laboratory in to Reveal  Roobing Crime of  Motor Vechicle 

With Metelurgy Inspection. Ferry Ruhananto, C100090099, Law Faculty, 

Muhammadiyah University of Surakarta. 

ABSTRACT 

The Progressing People that was rapidly while with spread of law supermation, 
human right, globalisation, democration, decentralization, transpiration and 
acuntability. These was bore new paradigm in see the purpose, job, function, 
authority and responsibility of POLRI then  there are any claims and hope’s people 
concerning POLRI which even increase and more orientatated to people services. 
Phorensik laboratory of Semarang by role to help POLRI that has job and authority 
in research or investigation processes that as giving the complete evidence crime 
throw away criminalistic technic with metalurgy investigation especially in roobing 
of motor vechicle which the thief falsified, break, and loss serial number of vechicle.  
 
Keywords: Phorensik laboratory, robbing  vechicle motor, Metallurgi investigation
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PENDAHULUAN 

 Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan 

manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh 

derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi. Penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya 

dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini seiring dengan 

timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, 

memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang 

dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin 

meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih. 

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan 

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan 

berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 

menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin 

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.1 

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang 

berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan 

tempat lainya. Latar belakang kejahatan di Kota Surakarta belum tentu sama cara 

                                                 
1 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya. 

Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, 

sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai 

dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, 

sampai dengan melakukan kejahatan tersebut. 

Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti ilmu/pengetahuan 

tentang kejahatan.2 Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana 

keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas 

masyarakat dalam satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal 

yang bukan merupakan kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui 

dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian 

masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan 

kepastian hukum bagi dirinya. Selain itu, kita juga menyadari dan mengakui 

bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan 

keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. 

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat saat ini selain 

premanisme adalah pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor, kita dapat 

melihatnya dari berbagai pemberitaan di media masa baik televisi maupun media 

cetak, teknik pencurian tersebut semakin maju mulai dengan cara yang sederhana 

hingga yang canggih . Teknik pencurian yang sederhana dapat mudah dideteksi 

oleh aparat penegak hukum, akan tetapi teknik pencurian kendaraan bermotor 

dengan cara yang modern sulit untuk dideteksi oleh aparat, misalnya pelaku tidak 

                                                 
2 Topo Santoso, 2003,  Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 9. 
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hanya mencuri kendaraannya saja tetapi pelaku juga mencoba mengubah identitas 

kendaraan bermotor itu sedemikian rupa sehingga barang curian tersebut seolah-

olah bukan barang curian lagi. 

Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas 

Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah 

melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (physical Evidance) secara 

ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi3. 

Laboratorium Forensik POLRI dimulai pada tanggal 15 Januari 1954 dengan 

dikeluarkan surat Kepala Kepolisian Negara Nomor : 1/VIII/1954, dibentuklah 

Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil. Akan 

tetapi pada tahun 1960, dengan peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor : 

1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari 

Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di 

bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama 

Laboratorium Departemen Kepolisian. 

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi 

Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol : 4/Instruksi/1963 tanggal 25 

Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian 

dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi 

Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan 

pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan 

Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol : 

                                                 
3 Mabes Polri, 1994. Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI, Jakarta, Hal. 9. 
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11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium 

Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara dikembalikan 

di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil 

Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima 

Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/A /385/VIII/1970. Pada tahun 1992 terjadi 

perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik 

berdasarkan  Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 

1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 terjadi 

perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang 

Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor 

Bareskrim Polri. 

Realita yang ada saat ini dalam pemeriksaan barang bukti dalam 

mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Laboratorium 

Forensik Cabang Semarang dengan menggunakan pemeriksaan metalurgi adalah 

kurang koordinasi dengan Kantor Samsat mengenai nomor seri (mesin/kerangka) 

kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari faktadari setiap kejadian pencurian 

kendaraan bermotor, Kantor Samsat kurang melakukan tindakan preventif 

maupun tindak represif terhadap nomor seri (mesin/kerangka) kendaraan bermotor 

di plat logam. Kantor Samsat hanya hanya mengetahui keberadaan kendaraan 

secara fisik yaitu dokumen, sehingga untuk pemeriksaan mesin terhadap nomor 
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seri (mesin/kerangka) kendaraan bermotor Laboratorium Forensik berusaha 

sendiri menguak dan mengikis nomor seri dibalik plat logam tersebut.4 

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas yaitu,  

pertama, bagaimana peranan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam 

upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui 

pemeriksaan metalurgi; kedua, bagaimana proses pemeriksaan metalurgi di 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor; ketiga, hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi serta 

bagaimana cara mengatasinya. 

 Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui peranan 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak 

pidana pencurian  kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi; kedua, 

untuk mengetahui proses pemeriksaan metalurgi di Laboratorium Forensik 

Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor; ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi serta 

bagaimana cara mengatasinya. 

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 

yaitu, metode ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang peranan 

                                                 
4 Eric, Stauffer and Monica, S.B, 2006, Forensic Iinvestigation of Stolen-Recovered and Other 
Crime Related Vehicles, USA, Academic press is an imprint of Elsevier. Hal. 3. 
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Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui 

pemeriksaan metalurgi, baik dari aspek yuridis atau peraturan perundang-

undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasayarakat. Jenis 

penelitian ini yaitu, berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup 

begitu luas, maka metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Metode Penelitian ini bersifat Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya ataupun fenomena. Penelitian 

deskriptif sangat berguna untuk mempertegas sebuah hipotesa, agar dapat 

membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka mencoba 

merumuskan teori baru.5 Adapun ciri dari Metode Penelitian Deskriptif ini adalah 

menggambarkan permasalahan secara detail dan memusatkan pada pemecahan 

masalah yang sedang dihadapi, yang tujuannya untuk menguraikan masalah, 

menganalisa dan mengklasifikasikan masalah-masalah yang ada dari gambaran 

yang sebenarnya mengenai objek penelitian, dalam hal ini tentang Peranan 

Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peranan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Upaya 
Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui 
Pemeriksaan Metalurgi 
 

Tugas pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dalam 

rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai undang-undang No. 2 Tahun 2002 

                                                 
5 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,  Hal. 15. 
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tentang kepolisian adalah membantu kepolisian dalam upaya pembuktian secara 

ilmiah melalui teknis laboratorium kriminalistik dengan menggunakan teknologi 

dan ilmu forensik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan.6 Menurut buku 

petunjuk pelaksanaan No. Pol. Juklak/VII/2000 tentang penanganan barang bukti 

dalam pemeriksaan, Laboratorium forensik Cabang Semarang bertugas; pertama, 

Melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik di lapangan atau tempat kejadian 

perkara, kedua, melaksanakan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik 

untuk diambil hasilnya.7 

Kartono menegaskan Pada prinsipnya Laboratorium Forensik Cabang 

Semarang berperan dalam pemeriksaan barang bukti untuk proses peradilan, dan 

dalam operasionalisasi Laboratorium Forensik serta mendukung tugas operasional 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk berupaya dalam berperan pada tingkat 

penyidikan, penyelidikan sampai peradilan. Hal tersebut dilakukan guna 

menghindari gugatan pra peradilan.8 

 

Proses Pemeriksaan Metalurgi di Labfor Cabang Semarang dalam 
Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 
 

Laboratorium forensik Cabang Semarang dalam menjalankan tugasnya 

memiliki wewenang, menerima laporan/pengaduan, melakukan tindakan pertama 

di tempat kejadian perkara, melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengambilan 

foto barang bukti di lapangan, melakukan registrasi dan identifikasi barang bukti 

                                                 
6 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
7 Buku Petunjuk Pelaksanaan No.  Pol : Juklak/VII/2000 tentang Penanganan Barang Bukti Dalam 
Pemeriksaan 
8 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 
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dengan nomor urut, menjaga barang bukti agar tetap pada keasliannya. membuat 

resume barang bukti, membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, 

membuat berita acara pembungkusan atau penyegelan barang bukti, membuat 

berita acara penyisihan barang bukti.9 

 Permintaan pemeriksaan ini dapat digolongkan sebagai berikut : 

Permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dilakukan untuk melaksanakan 

pencairan, pengumpulan dan pemeriksaan lapangan/barang bukti di TKP dalam 

rangka penyidikan tindak pidana. Permintaan pemeriksaan laboratorium 

kriminalistik, dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan barang bukti secara 

ilmiah melalui metode analisis tertentu di laboratorium, baik terhadap barang 

bukti tindak pidana maupun barang bukti kasus yang bukan tindak pidana. 10 

 

Hambatan yang dihadapi oleh Labfor Cabang Semarang dalam Upaya 
Menangkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui 
Pemeriksaan Metalurgi Serta Cara Mengatasinya  
 

Tugas Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam menangani kasus 

pemalsuan nomor kendaraan bermotor, dalam perjalanannya banyak mengalami 

suatu hambatan atau permasalahan, yaitu seperti penghapusan nomor seri 

kendaraan bermotor baik nomor rangka atau mesin oleh pencuri, penggantian plat 

logam dan munculnya industri-industri kendaraan bermotor baik merk dan tipe 

terbaru. Berbagai hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut.11    

                                                 
9 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 
10 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 
11 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 



9 

 

Pertama, penghapusan nomor seri kendaraan bermotor (rangka/mesin), 

nomor seri kendaraan bermotor yang terletak pada logam mempunyai fungsi 

untuk membedakan antara jenis satu dengan yang lainnya, sehingga dengan 

adanya nomor seri tersebut maka bisa diketahui tahun pembuatan dari kendaraan 

bermotor tersebut. Pemeriksaan metalurgi seperti telah dijelaskan di atas adalah 

dilakukan untuk dapat mengetahui nomor seri yang asli dengan menggunakan 

cairan kimia yang bisa mencairkan logam penutup nomor seri yang asli tersebut. 

Namun yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah para pengganti nomor seri 

kendaraan bermotor lebih sering menghapus sampai rata nomor asli kendaraan 

bermotor untuk selanjutnya mengganti dengan yang baru. Jadi meskipun 

dilakukan pemeriksaan maka nomor seri kendaraan bermotor yang asli tidak akan 

pernah timbul karena nomor seri yang asli telah dihapus/terkikis sampai rata. 

Kedua, penggantian plat  logam, penggantian plat logam dalam hal 

pemalsuan nomor seri kendaraan bermotor sangat jarang dilakukan oleh para 

pelaku pencurian, karena mereka menilai tindakan yang demikian kurang efektif, 

hanya ada sebagian kecil saja. Hal ini dilakukan biasanya karena nomor seri 

kendaraan bermotor yang lama sudah rusak/keropos. Penggantian plat nomor ini 

banyak dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut karena mengetahui 

bahwa nomor serinya telah keropos/rusak. Namun yang dilakukan tidak diketahui 

oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Samsat. Nomor seri kendaraan 

bermotor yang sudah diganti akan dapat diketahui apabila para pemilik kendaraan 

bermotor akan melakukan kewajibannya membayar pajak/perpanjangan STNK. 

Melalui cek fisik kendaraan maka akan didapati bentuk-bentuk huruf maupun 
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angka-angka yang berbeda dari arsip sebelumnya, sehingga pihak Samsat akan 

meminta Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk memeriksakan 

kendaraan bermotor tersebut. Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang 

Semarang tidak akan didapati munculnya nomor baru karena nomor yang lama 

telah dihilangkan sehingga hal ini akan mempersulit tugas dan fungsi 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dapat menentukan keaslian 

kendaraan bermotor tersebut. 

Ketiga, munculnya industri-industri kendaraan bermotor baru, era 

globalisasi memacu para pelaku bisnis untuk dapat melakukan persaingan, satu 

diantaranya adalah melakukan usaha di bidang industri kendaraan bermotor. Ini 

bisa dilihat dari banyaknya merek dan jenis baru bahkan lebih banyak dari merek 

dan jenis sebelumnya yang sudah mempunyai nama yang dikenal oleh 

masyarakat. Contoh kecil dalam hal kendaraan roda dua adalah makin maraknya 

motor-motor cina yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini. Dalam hal kendaraan 

roda empat, dengan hadirnya mobil baru seperti KIA, HYUNDAI dan masih 

banyak lagi. Sebelum hadirnya merek-merek tersebut, Laboratorium Forensik 

Cabang Semarang tidak mempunyai permasalahan mengenai ciri-ciri nomor seri 

kendaraan bermotor karena sudah siap sebelumnya. Industri kendaraan bermotor 

yang sudah lama mempunyai ciri tersendiri yang sudah disesuaikan dengan tahun 

pembuatan sehingga hal tersebut akan mempermudah pihak Laboratorium 

Forensik Semarang untuk dapat mendeteksi dengan cepat keaslian nomor seri 

kendaraan bermotor tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor baru setiap tahun 

pasti ada merek dan jenis baru pula, maka pihak Laboratorium Forensik Cabang 
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Semarang dapat dipastikan belum mempunyai arsip/dokumen tentang nomor seri 

kendaraan bermotor tersebut, sehingga hal ini akan mempersulit kinerja 

Laboratorium Forensik Cabang Semarang apabila ada indikasi pemalsuan 

terhadap nomor seri (rangka/mesin) kendaraan bermotor merek dan jenis baru.12 

Langkah-langkah yang dilakukan Laboratorium Forensik Cabang 

Semarang dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan melakukan koordinasi 

dengan badan-badan yang berwenang dibidang nomor seri kendaraan bermotor, 

Pertama, koordinasi dengan kantor Samsat Permasalahan penggantian plat logam 

pada nomor seri kendaraan bermotor, Laboratorium Forensik Cabang Semarang 

akan melakukan kerjasama dengan Kantor Samsat, karena lembaga inilah yang 

berwenang dalam menangani permasalahan fisik kendaraan bermotor. Kantor 

Samsat mempunyai dokumen-dokumen yang dapat dijadikan petunjuk penting 

tentang keaslian nomor seri kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya dilakukan 

pengecekan di Kantor Samsat dan ternyata tidak ditemukan dokumen tersebut 

maka baru bisa dikatakan bahwa nomor seri kendaraan bermotor tersebut palsu. 

Kedua, koordinasi dengan industri kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

apabila terjadi dugaan pemalsuan terhadap nomor seri kendaraan bermotor merek 

dan tipe terbaru, maka Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan 

koordinasi dengan industri-industri kendaraan bermotor tersebut sebelum 

dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan agar 

terlebih dahulu Laboratorium Forensik Cabang Semarang mengetahui secara rinci 

                                                 
12 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 
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mengenai ciri-ciri nomor seri kendaraan bermotor yang akan diperiksa. Sehingga 

setelah dilakukan pemeriksaan akan diperoleh hasil yang lebih optimal tentang 

keaslian nomor seri kendaraan bermotor tersebut.13 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Adapun hasil pembahasan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut, 

Pertama, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berperan untuk membantu 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan 

dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yaitu dalam memberikan 

kelengkapan barang bukti tindak pidana melalui teknis kriminalistik. Cara untuk 

melakukan pemeriksaan barang bukti dilapangan atau tempat kejadian perkara 

dengan mengambil foto ataupun melakukan penyitaan barang bukti yang 

dilakukan oleh penyidik, khususnya kendaraan bermotor yang diduga hasil curian 

guna mendapatkan analisis barang bukti, selanjutnya dilaporkan pada 

laboratorium forensik dengan melakukan pemeriksaan secara ilmiah dengan 

metode analisis untuk mendapatkan nomor rangka dan nomor mesin yang diduga 

palsu. 

Kedua, proses pemeriksaan metalurgi laboratorium forensik Cabang 

Semarang dimulai ataupun dilakukan setelah ada permintaan untuk dilakukannya 

pemeriksaan. Kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau di 

laboratorium forensik disesuaikan dengan permintaan tersebut dan hasil 

                                                 
13 Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 
Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 
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pemeriksaan dapat digolongkan menjadi dua yakni untuk keadilan (Pro Justisio) 

dan Non justisio. 

Ketiga, laboratorium Forensik Cabang Semarang sering mengalami 

hambatan dalam tugas dan kewenangannya khususnya dibidang metalurgi 

forensik antara   lain, (a) penghapusan  nomor seri kendaraan baik nomor rangka 

maupun nomor mesin secara total yang dilakukan oleh pelaku  tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. (b) penggantian  plat logam, ketiga Munculnya 

industri kendaraan bermotor bermerk baru. 

Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam 

menghadapi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni : Melakukan 

kordinasi dengan kantor samsat, karena kantor samsat adalah satu-satunya 

lembaga negara yang berhubungan dengan hal-hal mengenai nomor seri 

kendaraan baik nomor mesin maupun nomor rangka, maka laboratorium forensik 

Cabang Semarang melakukan kerjasama dengan kantor Samsat guna mempunyai 

dokumen nomer seri kendaraan yang dapat membantu pemeriksaan guna 

membantu penyidik dalam melengkapi barang bukti. 

Melakukan koordinasi dengan industri kendaraan bermotor yang 

bersangkutan dengan barang bukti suatu tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor untuk mengetahui secara rinci mengenai ciri nomer seri kendaraan baik 

merek lama maupun merek yang baru. 
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Saran 

Berdasarkan pada hasil Penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti 

yang dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

pertama, perlu adanya peningkatan kualitas sanara dan prasarana yang 

mendukung dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang 

Semarang, dengan kemajuan teknologi yang dirasa sangat membantu 

Laboratorium forensik Cabang Semarang untuk melakukan pemeriksaan 

metalurgi guna membantu Kepolisian mengungkap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor. Hal ini diperlukan karena sekarang ini kemajuan teknologi 

sangat pesat dan merata, secara otomatis sangat berpengaruh terhadap kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor yang lebih lihai dalam penyamaran barang bukti 

dengan merubah atau menghuilangkan nomor seri kendaraan bermotor. 

Kedua, perlunya peningkatan kerjasama dengan lembaga maupun badan 

yang berwenang dengan urusan fisik kendaraan bermotor khususnya nomor seri 

baik nomor rangka maupun nomor mesin. Serta melakukan pendekatan terhadap 

industri- indusrti kendaraan bermotor yang ada di negara ini guna mengetahui 

secara detail ciri-ciri nomor seri kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh 

industri kendaraan bermotor. 

 

 



15 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku : 

Stauffer , Eric and Monica S.B, 2006,  forensic investigation of stolen-recovered 
and other crime-related vehicles,  USA, Academic press is an imprint of 
elsevier. 

Mabes Polri, 1994. Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI, 
Jakarta 

Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru. 

Santoso, Topo 2003,  Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers. 

Soekanto, Soerjono 2006 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 
 

Kartono, Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang, Wawancara pribadi, 
Semarang, Senin, 16 Desember 2013, pukul 08:30 WIB. 

Undang-Undang : 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Republik Indonesia. 

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

 


	NASKAH PUB.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10


