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ABSTRAK 

 

Vera Anna Yunita, E 0006244. 2010. PERANAN LABORATORIUM 
FORENSIK POLRI DALAM PEMERIKSAAN BARANG BUKTI GUNA 
KEPENTINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
PSIKOTROPIKA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
       Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan 
Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan 
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan apa hambatan 
Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan 
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. 

       Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal bersifat 
deskriptif, menggambarkan peranan dan hambatan Laboratorium Forensik POLRI 
dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana 
penyalahgunaan psikotropika, metode pendekatan adalah pendekatan kualitatif, jenis 
data adalah data primer dan data sekunder, sumber data adalah sumber data primer dan 
sumber data sekunder, teknik pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder, 
teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, 
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnnya 
menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, sehingga pada akhirnya dapat diketahui 
peranan dan hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang 
bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti guna 
kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sebagai tempat 
pemeriksaan barang bukti di laboratorium dan pemeriksaan barang bukti secara Teknis 
Kriminalistik di TKP. Hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan 
barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika 
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,  barang bukti, penyidikan, Psikotropika. 
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ABSTRACT 

 

Vera Anna Yunita, E 0006244. 2010. THE ROLE OF INDONESIAN 
REPUBLIC POLICE’S (POLRI’s) FORENSIC LABORATORY IN 
EXAMINING THE EVIDENCE FOR THE SAKE OF PSYCHOTROPIC 
ABUSE CRIMINAL ACTION INVESTIGATION. Law Faculty of Sebelas 
Maret University. 

The research aims to find out how the role of POLRI’s forensic laboratory 
in examining the evidence for the sake of psychotropic abuse criminal action 
investigation is and what obstacle the POLRI’s forensic laboratory encounters in 
examining the evidence for the sake of psychotropic abuse criminal action 
investigation. 

This study belongs to an empirical or non-doctrinal law research that is 
descriptive in nature, describing the role and obstacle of POLRI’s forensic 
laboratory in examining the evidence for the sake of psychotropic abuse criminal 
action investigation; the approach employed was the qualitative one. The type of 
data used was primary and secondary data; the data sources were primary and 
secondary data. Technique of analyzing data used was qualitative data analysis, 
that is, to collect the data, to qualify them, and then connecting the theories 
relevant to the problem and finally drawing conclusion to determine the result, so 
that it can be finally found the role and obstacle of POLRI’s forensic laboratory in 
examining the evidence for the sake of psychotropic abuse criminal action 
investigation. 

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that 
the role of POLRI’s forensic laboratory in examining the evidence for the sake of 
psychotropic abuse criminal action investigation is as the place of examining the 
evidence in laboratory and examining the evidence in Criminalistic technique in 
the occurrence place (TKP). The obstacle of POLRI’s forensic laboratory in 
examining the evidence for the sake of psychotropic abuse criminal action 
investigation is when the instrument of Polri’s Forensic laboratory is in disorder 
or damage as well as the evidence the investigator send is too little in number or 
damaged, because the examination is done gradually. 

 

Keywords: POLRI’s Forensic Laboratory, evidence, investigation, psychotropic 
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MOTTO  

 

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 

atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

- An-Nisa  4 : 135 – 

 

Kemuliaan Manusia Bukan Terletak Pada Kemenangan Saja, Tetapi 

Terlebih Pada Upaya Bagaimana Kita Bisa Bangkit Setelah Kekalahan. 

 

 

Setiap Orang adalah arsitek dari keberhasilan dan keberuntunganya sendiri  

 

 

Kemenangan Bukanlah Hal yang Kadang-kadang,  

tapi merupakan hal yang terjadi sepanjang waktu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar 

Belakang Masalah 

       Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan disegala bidang baik pembangunan fisik maupun 

pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini 

berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan dikalangan masyarakat. Hal 

ini sebagai dampak penyalahgunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan 

salah satu yang paling marak saat ini adalah masalah Psikotropika. 

       Sebagaimana diketahui, bahwa Psikotropika itu dipakai apotek, 

instansi, farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter untuk penyembuhan 

suatu penyakit, sesuai dengan aturan dunia kedokteran yang berlaku. 

Kemudian dalam dunia ilmu pengetahuan, penggunaan psikotropika 

dimaksud untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu yang 

tujuan untuk kepentingan ilmiah, kedokteran atau kesehatan, dan 

masyarakat. Sehingga penggunaan yang tanpa pengawasan dan petunjuk 

tenaga kesehatan yang berwenang dapat mempengaruhi sistem syaraf 

pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat 

pada aktifitas mental dan perilaku, serta dapat menyebabkan syndroma 

ketergantungan, apabila dipakai berlebihan dan dapat mengakibatkan efek 

samping yang gawat bahkan sampai pada kematian                              

(Gatot Supramono, 2007: 17-18). 

       Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah 

menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga 

menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara dimana saja selain terorisme. Negara-negara maju dan 

1 
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Indonesia telah menjadikan narkoba dan terorisme sebagai musuh dunia 

yang harus diperangi, dan bagi negara-negara yang tidak serius 

menanggulangi kedua masalah tersebut akan dipandang sebagai 

penghambat bahkan sebagai musuh yang harus diperangi juga (Ismunarno,  

2004: 694) 

       Peredaran Psikotropika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin 

meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin 

mengkhawatirkan, apalagi diketahui yang banyak menggunakan  

Psikotropika adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan 

tumpuan bangsa dimasa yang akan datang (Gatot Supramono, 2007: 4). 

       Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka atau 

terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum baik 

polisi, jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil 

bila saksi dapat menunjukan bukti kesalahan tersangka atau terdakwa yang 

melakukan tindak pidana psikotropika serta tersangka atau terdakwa 

mengakui bukti tersebut yang digunakan atau bukti tersebut sebagai hasil 

tindak pidana psikotropika dalam melakukan tindak pidana tersebut.  

       Hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, apabila 

saksi tidak dapat menunjukan bukti perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan tersangka atau terdakwa. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat 

kejadian, saksi tidak dapat menunjukan bahwa bukti tersebutlah yang 

digunakan atau milik korban atau saksi yang diambil oleh tersangka atau 

terdakwa. Sedangkan sebagai warga mencurigai seseorang yang 

melakukan tindak pidana tersebut tanpa adanya bukti yang menunjukan 

bahwa tersangka atau terdakwa tersebutlah sebagai pelaku tindak pidana 

psikotropika . 

       Dalam menghadapi kasus tindak pidana Psikotropika yang tidak 

didukung dengan alat bukti sah minimal dua alat bukti sah untuk 

membuktikan bersalah atau tidak bersalah tersangka atau terdakwa, maka 

aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidak bersalah 

terdakwa (Abdussalam, 2006: 1-2). 
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       Penyalahgunaan Psikotropika dapat dikategorikan sebagai kejahatan 

tanpa korban (crime without victim). Pengertian kejahatan tanpa korban 

berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi 

pelaku sebagai korban kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai 

crime without victim ini sangat sulit diketahui keberadaanya. Karena 

mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya 

diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas 

kejahatan itu. 

       Untuk menjamin obyektifitas, maupun untuk melindungi hak-hak 

asasi dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Barang bukti 

yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan psikotropika 

harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi 

putusan seorang hakim yang menyangkut kebebasan hidup seseorang 

dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang 

bukti penyalahgunaan psikotropika yang ditemukan, maka barang bukti 

tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di 

Pengadilan, yang mana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib 

selanjutnya dari tersangka, apakah terbukti bersalah atau tidak. 

       Urine testing is less accurate than the lie detector tests that have 
been banned from the work place. Employers who rush into urine 
testing, wouldn't dream of giving every worker a lie detector test. Dr. 
David Greenblatt, Chief of clinical pharmacology at Tufts medical 
center called the most widely used tests "essentially worthless"( Dr 
Hugh Hansen, 1985). 
 
       Urin pengujian kurang akurat dibandingkan dengan detektor 
kebohongan yang telah dilarang dari tempat kerja. Majikan yang buru-
buru tes urin, tidak akan bermimpi memberikan setiap pekerja tes 
detektor kebohongan. Dr David Greenblatt, Kepala Tufts farmakologi 
klinis di pusat medis yang disebut tes yang paling banyak digunakan 
"pada dasarnya tidak berguna."  
 

       Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan 

teknologi yang diperlukan kriminalistik dan crime effection juga semakin 

maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang dipergunakan 

dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan adanya laboratorium 
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forensik yang berusaha membantu untuk tegaknya keadilan dan agar 

tegaknya kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi 

orang yang tidak bersalah dan diharapkan dengan dikeluarkanya aturan 

mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 

masalah penyalahgunaan Psikotropika yang dapat merugikan kehidupan 

manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas. Seperti yang 

diingatkan oleh Marwan Goenadi yang isinya adalah : Suatu hal yang 

harus diingat adalah banyaknya kejahatan maupun macamnya kejahatan 

ini mencerminkan tipe masyarakat dimana kejahatan itu terjadi dan 

susunan masyarakat mempengaruhi bentuknya kepolisian serta teknik 

yang dipergunakan kejahatan dan kepolisian adalah dua bentuk yang selalu 

ada dalam kehidupan masyarakat 

(http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=33&itemid=33.8 Maret 2010 pukul 11.00 WIB). 

       Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan 

kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat 

Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik 

mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam 

membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang 

berhubungan dan macam psikotropika siapa pemakainya maupun 

pengedarnya. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada 

saksi mata (eye witness), akan tetapi juga pada bukti-bukti pisik (physical 

evidence) yang diketemukan di tempat kejadian. Hal mana disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak 

semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata; 

2. Saksi 

mata dapat berbohong atau disuruh berbohong; 
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3. Bukti 

fisik jumlahnya tidak terbatas dan tak dapat berbohong atau disuruh 

berbohong; 

4. Bagai

manapun cermatnya penjahat, mesti ada bukti fisik yang tertinggal di 

tempat kejadian (Musa Perdanakusuma, 1984: 110). 

       Untuk memperoleh kebenaran materiil yang tinggi diperlukan alat-alat 

yang canggih dan maju serta tentu saja membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, apabila ada barang bukti psikotropika 

yang dikirim ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi 

peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang 

bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk 

diperiksa lebih lanjut. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan 

ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium 

Forensik di Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Denpasar dan Ujung 

Pandang. 

       Sebagai sarana pembantu dalam pengusutan kejahatan, laboratorium 

forensik merupakan dapur pemeriksaan bukti-bukti fisik. Oleh sebab itu, 

bagian-bagian serta peralatan dalam laboratorium tersebut semuanya 

diarahkan untuk pemecahan masalah-masalah atau misteri-misteri yang 

terkandung dalam bukti fisik tersebut (Musa Perdanakusuma, 1984: 111). 

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi penting penelitian mengenai 

peranan laboratorium forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti 

dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam penulisan 

hukum dengan judul : “ PERANAN LABORATORIUM FORENSIK 

POLRI DALAM PEMERIKSAAN BARANG BUKTI GUNA 

KEPENTINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxi 

 

B. Pemb

atasan Masalah 

       Sehubungan pentingnya peranan Laboratorium Forensik POLRI 

dalam pengumpulan alat bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika, maka penulisan skipsi ini dibatasi pada 

peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti 

di tingkat penyidikan. Adapun lokasi penelitian, penulis batasi di 

Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang. 

 

 

C. Rum

usan Masalah 

       Perumusan masalah dalam penelitian harus tegas, agar dapat 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk 

menghindari data yang tidak diperlukan. Jadi dalam perumusan masalah 

tersebut akan diperoleh kerangka yang sistematis dan terbatas pada obyek 

yang bersifat pokok saja. Berdasarkan pada latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah untuk dikaji lebih 

terperinci. Adapun beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini, antara lain : 

1. Bagai

mana peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan 

barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika ? 

2. Apa 

hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang 

bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika ? 
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D. Tuju

an Penelitian 

       Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas 

berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian diperlukan 

karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dalam penelitian untuk 

memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

(1) Tujuan obyektif 

a. Untuk mengetahui peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam 

pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunaan psikotropika. 

b. Untuk mengetahui hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam 

pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunaan psikotropika. 

(2) Tujuan Subyektif 

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas penelitian penulis dan 

pengetahuan penulis serta mengetahui kesesuaian antara teori 

dalam perkuliahan dan praktek di lapangan. 

b. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan-sumbangan 

pemikiran baik itu kepada pemerintah, praktisi hukum, dan 

akademisi, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu 

hukum. 

c. Untuk memperoleh data yang cukup relevan yang digunakan 

penulis dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar 
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sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 

E. Manf

aat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 

dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tentang 

peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam pemeriksaan barang 

bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika dan hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam 

pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian 

ini. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan masalah peranan Laboratorium 

Forensik POLRI guna kepentingan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika. 

c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

F. Meto

de Penelitian 
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       Suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan berpedoman pada 

metode yang tepat. Peneliti harus cermat dalam menggunakan metode, 

agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006 

: 7). Pada hakikatnya metode memberikan pedoman bagi peneliti untuk 

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

akan dihadapinya. Jadi dapat ditarik pengertian dari metode penelitian 

adalah suatu unsur mutlak yang memberikan pedoman dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

       Berdasarkan pada judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka 

jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah 

penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama, 

sedangkan data sekunder sebagai penunjang. 

 

2. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian 

yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat 

teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono 

Soekanto, 2006 : 10). 

       Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak tebatas hanya 

sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 

analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil 

kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu. 

 

3. Lokasi Penelitian 
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       Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Forensik POLRI  

cabang Semarang 

 

4. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara 

lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti, dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006 : 250). 

Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa 

pertimbangan, antara lain: 

a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 

berhadapan dengan kenyataan; 

b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman dengan pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. 

Moleong, 2007 : 9-10). 

 

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

       Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan 

secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau 

yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan 

atau fakta-fakta (Soerjono Soekanto, 2006 : 12) 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan-

keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan, dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berujud laporan, buku harian 
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dan sumber-sumber tertulis lainya (Soerjono Soekanto, 2006 :12). 

Data sukunder merupakan data yang menunjang dan mendukung 

data primer yang diperoleh dari data studi kepustakaan dan studi 

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang telah 

diteliti. 

       Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data 

yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah 

tempat diketemukanya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh 

dari dua sumber yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan yang 

memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal 

yang dapat berkaitan dengan obyek penelitian dan sumber-

sumber yang berada di lapangan ini adalah keterangan dari 

pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu 

berasal dari Laboratorium Forensik cabang Semarang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang diperoleh dari sejumlah keterangan 

atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui 

bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, 

literatur dan hasil penelitian lainya. 

Sumber data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain: 

a) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

b) KUHP 
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

mendukung data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan 

hukum  primer yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil 

penelitian, artikel koran dan bahan lain yang berkaitan dengan 

pokok bahasan. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni 

kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya 

(Soerjono Soekanto, 2006: 52). 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Data Primer 

Data yang diperoleh melelui studi langsung ke lapangan, dalam hal 

ini di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang. Adapun 

data yang diperoleh melalui wawancara (Interview). Metode ini 

merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara 

mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, 

baik lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang 

diperlukan. Wawancara ini penulis lakukan dengan Pejabat yang 

berkompeten di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau 

library study, yaitu pengumpulan data sekunder guna memperoleh 
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landasan hukum atau bahan penulisan lainya yang dapat dijadikan 

sebagai landasan teori. Studi kepustakaan  ini dilakukan dengan 

mempelajari dan mengidentifikasi literatur-literatur yang berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dokumen 

resmi, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel serta hasil penelitian 

yang dilakukan oleh para ahli. 

 

7. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 

data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Penelitian ini menggunakan 

analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh, mengidentifikasikan, menghubungkan dengan teori literatur 

yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan 

analisis kualitatif. 

       Dari penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis 

interaksi, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga 

tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 

Dalam model ini dilakukan proses siklus antar tahap-tahap sehingga 

data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan 

benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. 

Sutopo, 2002: 35). Tiga tahap tersebut adalah: 

a. Reduksi Data 

       Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan, 

data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasikan tersebut 

lebih memudahkan dalam penyusunan. 

b. Penyajian Data 

       Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 

dapat dilaksanakan. 
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c. Menarik Kesimpulan 

       Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 

pencatatan-pencatatan, peraturan, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya 

peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). 

       Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis 

interaksi penelitian ini dibuat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I 
Model Analisis Penelitian 

 

       Dengan model analisis ini, maka penulis harus bergerak 

diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 

selanjutnya bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 

penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktifitas yang 

dilakukan dengan proses ini komponen-komponen tersebut akan 

didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka 

hasilnya akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa 

adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang 

diperoleh. 

PENGUMPULAN DATA 

REDUKSI DATA SAJIAN DATA 

KESIMPULAN 
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       Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil 

kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi 

berhubungan terus-menerus sehingga membuat siklus (HB. Sutopo, 

2002: 13). 

 

G. Siste

matika Penulisan Hukum 

       Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara 

menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan 

aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menjabarkannya dalam 

sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini 

terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub 

bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan landasan teori 

berdasarkan sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka terbagi 

atas dua bagian, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Kerangka teori meliputi tinjauan tentang Laboratorium Forensik 

POLRI, ,barang bukti, penyidikan,tindak pidana (Strafbaar 

Feit), tindak pidana psikotropika. Kerangka pemikiran 

merupakan gambaran logika hukum berbentuk bagan dan 

disertai deskripsi singkat guna mempermudah alur pemikiran 

dalam menjawab permasalahan yang diteliti. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang diperoleh dalam proses penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat pokok 

masalah yang dibahas dalam bab ini, yaitu mengenai peranan 

dan hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam 

pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunaan psikotropika. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini diterangkan dari keseluruhan uraian yang telah 

dipaparkan ke dalam bentuk simpulan dan saran-saran yang 

dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan 

penulisan hukum ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinja

uan Tentang Laboratorium Forensik POLRI 

       Forensik adalah aplikasi sains (baik fisika, biologi, kedokteran, 

kimia, informatika, fotografi, psikologi atau psikiatri, piroteknik dan 

sebagainya) untuk keperluan penegakkan hukum, dalam hal ini kegiatan 

sidik atau lidik kepolisian (http://smileboys. 

Blogspot.com/2008/05/pengertian laboratorium.html (8 Maret 2010 

pukul 11.00 WIB). 

       Forensik merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan 

hakim untuk memutuskan tersangka atau terdakwa bersalah dan/atau 

tidak bersalah dengan tujuan: 

a. Masyarakat dapat mengamankan bukti-bukti yang 

terdapat dalam tempat kejadian dan melarang memasuki serta 

menyentuh bukti-bukti tersebut; 

b. Aparat penegak hukum terutama POLRI mengumpulkan, 

membungkus dan mengirimkan bukti-bukti sesuai dengan jenis bukti 

yang didapat di tempat kejadian perkara; 

c. Para ahli forensik dalam membuat visum et repertum dan 

keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti di atas pro justitia 

(R. Abdussalam, 2006: 4). 

Manfaat forensik: 
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a. Bagi aparat penegak hukum untuk digunakan sebagai alat 

bukti utama yang memberikan keyakinan kepala masyarakat untuk 

memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah; 

b. Memberikan kesadaran masyarakat untuk mengamankan 

bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ahli 

forensik dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan; 

c. Memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada 

Hak Asasi Manusia (R. Abdussalam, 2006: 5). 

       Laboratorium forensik adalah laboratorium yang dibentuk untuk 

membantu pihak kepolisian dalam mengungkapkan suatu kasus, seperti 

pemeriksaan mayat, pemeriksaan sidik jari, dan semacamnya yang 

berhubungan dengan pengamatan terhadap anggota tubuh manusia, baik 

bagian dalam tubuh maupun bagian luar tubuh atau sebagai alat 

kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat 

penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu 

yang berhubungan dengan segala jenis dan macam psikotropika siapa 

pemakainya maupun siapa pengedarnya.  

       Laboratorium Forensik Indonesia sendiri masih terbatas pada 

pengertian sempit laboratorium untuk identifikasi jenazah (aplikasi ilmu 

kedokteran kejaksaan & anatomi, kedokteran gigi, sidik jari, dan DNA) 

serta analisis residu senjata api dan jejak tidak kasat mata di TKP selain 

juga identifikasi bahan peledak. Untuk kasus narkoba, laboratorium 

forensik  bisa dimanfaatkan untuk analisis kimia, tidak hanya untuk 

mengetahui apakah orang yang bersangkutan pengguna atau bukan (dari 

darah atau urine), tetapi juga komponen kimia dari narkoba yang 

ditemukan. Kalau komponen kimianya ditemukan, dan proses 

pengolahannya diketahui, bisa dilacak rumus kimianya. Jadi dari rumus 

atau resep kimia narkoba ini bisa diketahui pabrik narkoba yang 

dibongkar ini milik sindikat mana (http://smileboys. 

16 
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Blogspot.com/2008/05/pengertian laboratorium.html (8 Maret 2010 

pukul 11.00 WIB). 

 

2. Tinjauan Tentang Barang Bukti 

       Mengenai barang bukti memang KUHAP tidak memberikan definisi 

apa yang dimaksud dengan barang bukti hanya menyebutkan dalam 

penjelasan pasal 46 (1) KUHAP, bahwa  

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari 
siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang 
paling berhak, apabila: 
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau 

ternyata tidak merupakan tindak pidana; 
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau 

perkara tersebut ditutup demi hokum, kecuali apabila benda itu 
diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk 
melakukan suatu tindak pidana.  
 

       Akan tetapi apabila kita tafsirkan bahwa barang bukti adalah segala 

benda yang dapat disita oleh negara maka menurut pasal 39 (1) KUHAP 

yaitu: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari 

tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak 

pidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan; 

       Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik 

yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan 

delik (Nurul Ratna Afiah, 1988:15). Selain itu ada barang yang bukan 
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merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang 

tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya 

pakaian yang dipakai korban sewaktu korban dibunuh.  

       Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai 

alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat 

berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan 

adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.  

       Bahwa berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses 

pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi 

hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara 

yang ditangani. 

       Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam 

proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan TKP 

b. Penggeledahan 

c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka 

d. Diambil dari pihak ketiga 

e. Barang temuan 

       Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan 

diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa 

oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan 

hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam 

rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut 

umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti 

juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. 

       Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan 

barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti 

merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan 

hakim atas kesalahan terdakwa. 
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       Diperlihatkannya barang bukti tersebut, mengingat bahwa fungsi 

utama dari Hukum Acara Pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian 

dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat 

pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya 

dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari 

usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. 

 

 

3. Tinja

uan Tentang Penyidikan 

a. Pengertian Penyidikan 

       Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan 

pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau 

penyiasatan atau siasat (Malaysia). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (2) memberi definisi 

pnyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”. 

       Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de 

Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera 

setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar 

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. 

       Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan 

dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan 

membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara 

pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: 

1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik; 
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2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik; 

3) Pemeriksaan di tempat kejadian 

4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa; 

5) Penahanan sementara; 

6) Penggeledahan; 

7) Pemeriksaan dan interogasi; 

8) Berita acara (penggeledahan, interograsi, dan pemeriksaan 

di tempat); 

9) Penyitaan; 

10) Penyampingan perkara; 

11) Pelimpahan perkara kepada panuntut umum dan 

pengembalianya kepada penyidik untuk disempurnakan ( Andi 

Hamzah, 2005: 118-119). 

       Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan 

penyelidikan. Pasal 1 butir (5) KUHAP memberi definisi 

penyelidikan sebagai “penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- 

undang ini”. Menurut Van Bemelen, maka penyelidikan ini 

maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara 

pidana, yang berarti mencari kebenaran. Hal ini dilatarbelakangi 

bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak 

pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, 

maka sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan 

konsekuensi menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih 

dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil 

penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar merupakan 

suatu tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan 

penyidikan.  
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       Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan 

di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan 

dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap 

sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut 

umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut umum 

dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah 

selesai, sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat 

kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut.  

       Penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Bab XIV Pasal 102 

sampai dengan Pasal 136. Penyidik harus segera melakukan 

penyidikan setelah diketahui telah terjadi tindak pidana baik melalui 

proses penyelidikan maupun tidak. Dalam hal ditangani oleh PPNS 

maka wajib segera memberitahukan kepada penuntut umum bahwa 

telah dimulai dilakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 

Tahun 1981).  

 

b. Asas-asas dalam melaksanakan penyidikan 

       Asas-asas dalam melaksanakan penyidikan untuk membuat 

terang suatu perkara (kriminalistik), antaralain: 

1) Praduga tak bersalah (presumption of innocence) 

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah,  

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

2) Persamaan di muka hukum (equality before the law) 

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum 

tanpa ada perbedaan. 

3) Hak pemberian bantuan atau penasihat hukum (legal aid atau 

assistance) 
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Setiap orang yang tersangkut dalam perkara pidana wajib diberi 

kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata 

untuk melaksanakan pembelaan atas dirinya, sejak saat 

dilakukan penahanan. 

4) Penindakan (penangkapan dan lain-lain) hanya sah bila 

dilakukan secara tertulis sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

 

c. Penyidikan Dalam Perkara Psikotropika 

       Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, 

ditetapkan penyidik yang berwenang menangani perkara 

psikotropika yaitu penyidik POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) 

dan penyidik PNS (Pegawai Negeri Sipil tertentu).  

     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah ditentukan pegawai 

negeri sipil yang diangkat menjadi penyidik, yaitu: 

1) Pegawai negeri sipil Departemen kesehatan 

Karena departemen ini yang bertanggungjawab dibidang 

kesehatan termasuk di dalamnya mengawasi obat dan makanan, 

serta pelayanan kesehatan. 

2) Pegawai negeri sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini 

Derektorat Bea dan Cukai 

3) Pegawai negeri sipil departemen terkait lainya.  

Karena psikotropika yang beredar harus berbentuk obat dan 

dapat diproduksi dan diperdagangkan, maka penyidik PNS dapat 

diangkat dari Departemen Industri dan Perdagangan. 

       Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa “penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 
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di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf a”. 

       Wewenang penyidik POLRI dalam rangka melakukan 

penyidikan terhadap perkara psikotropika diatur dalam Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, namun demikian dalam 

kapasitasnya selaku penyidik umum tidak dapat dilepaskan dari 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan atas Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, memberi wewenang kepada 

POLRI khusus dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang 

psikotropika, sebagai berikut: 

a) Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang 

diawasi dan teknik pembelian terselubung; 

b) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman 

melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga 

mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut 

psikotropika yang sedang dalam penyidikan; 

c) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat 

telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang 

yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang 

berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu 

penyadapan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Penyidik Polri tidak dapat langsung melaksanakan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di atas. Sebab pelaksanaan 

teknis penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian 

terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau 

alat-alat telekomunikasi elektronika lainya hanya dapat dilakukan 

atas perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (KAPOLRI) atau pajabat yang ditunjuknya. 

       Wewenang yang diberikan kepada penyidik POLRI dan 

Penyidik PNS pada dasarnya sama dalam rangka penyidikan perkara 

pidana psikotropika. Adapun yang berbeda secara mendasar adalah 
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tiadanya wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan 

terhadap tersangka tindak pidana di bidang psikotropika yang 

diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 kepada penyidik 

PNS, sehingga penyidik PNS mengalami kesulitan dalam melakukan 

penyidikan (Gatot Supramono, 2007: 98-101). 

 

4. Tinja

uan Tentang Tindak Pidana (Strafbaar Feit) 

       Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “Strafbaar 

feit”, “ hukuman” yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” 

yang berasal dari kata “wordt gestraft”. Menurut Van Hamel bahwa yang 

dimaksud dengan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana (straf waarding) dan dilakukan dengan kesalahan 

(Moeljatno, 2000 : 56). Sedangkan Simon merumuskan strafbaar feit 

sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan secara 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1987 

: 176). Berdasarkan berbagai pengertian mengenai strafbaar feit (tindak 

pidana) di atas maka penulis lebih cenderung untuk menerima pendapat 

Simon dengan alasan pengertiaan tersebut menentukan suatu tindak 

pidana bukan hanya larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan 

sesuatu tetapi juga perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, 

tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 

dirumuskan dalam undang-undang dan menurut peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (tindakan 

melawan hukum) dan diancam dengan pidana. 
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5. Tinja

uan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika 

a. Pengertian Tindak Pidana Psikotropika 

       Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi 

fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (Hari Sasangka, 2003: 63). 

       Pengertian Psikotropika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang No.5 Tahun 1997 yaitu : “Suatu zat atau obat, baik alamiah 

maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui 

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku “.  

       Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang 

lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang 

bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan 

ruang lingkup Narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, 

nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat 

atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong 

narkotika. 

       Sebenarnya Psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya 

suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus 

mempelajari Psikofarma atau Psikotropik. Obat-obatan sebagaimana 

dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan syaraf pusat (S.S.P) yang memperlihatkan efek yang sangat 

luas. Zat atau obat Psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak 

atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan 

perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, 

gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat 

menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi 

(merangsang) bagi para pemakainya (Gatot Supramono, 2007: 17). 

 

b. Penggolongan Psikotropika 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

membedakan jenis-jenis Psikotropika menjadi empat golongan, 

yaitu: 

1) Psikotropika Golongan I : 

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 

mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. (Contoh : ekstasi, shabu, LSD). 

2) Psikotropika Golongan II : 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan 

dalam terapi, dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta menpunyai 

potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. (Contoh: 

amfetamin, metilfenidat atau ritalin).  

3) Psikotropika Golongan III : 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan /atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 

ketergantungan (Contoh: pentobarbital, Flunitrazepam). 

4) Psikotropika Golongan IV : 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom 

ketergantungan (Contoh: diazepam, bromazepam, Fenobarbital, 

klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam ). 

       Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut, 

karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

hanya psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. Sedangkan diluar penggolongan 

Psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainya yang tidak 

mempunyai potensi yang mengakibatkan sindroma seperti itu, yang 
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peraturanya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang obat keras (Gatot Supramono. 2007: 18-23). 

 

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Psikotropika 

       Tindak pidana psikotropika, bila ditelaah lebih rinci akan 

ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan yakni: 

1) Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan 

dalam dua bagian. Bagian pertama, bersifat individual, misalnya 

para pengguna psikotropika tanpa izin, para pengedar yang 

illegal, kemungkinan para dokter yang melakukan malpraktik. 

Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara illegal 

melakukan peredaran psikotropika tidak sesuai dengan izin yang 

telah diberikan oleh pejabat yang berwenang. 

2) Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam 

bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya. 

3) Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika 

secara individual dan bersifat illegal pada umumnya adalah 

meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan 

dan membawa Psikotropika selain yang ditentukan sesuai 

kepentingannya. 

4) Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan 

bersifat illegal, dapat digolongkan dalam tiga hal yakni : 

a) Memproduksi, melakukan pengangkutan psikotropika tanpa 

label; 

b)  Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika 

tidak sesuai ketentuan; 

c) Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang 

ditentukan (Siswanto Sunarso 2004 : 63-64). 

       Tindak pidana dibidang Psikotropika antara lain berupa 

perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara 
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gelap, maupun penyalahgunaan Psikotropika, merupakan perbuatan 

yang merugikan masyarakat dan negara. 

 

d. Pengelompokan Kejahatan di bidang Psikotropika 

Dari seluruh tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dilihat dari segi bentuk 

perbuatanya dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok, 

sebagai berikut: 

1) Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika 

Terdapat pada Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (3), dan 

Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997. 

2) Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika 

Terdapat pada Pasal 59 ayat (1) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), 

ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1997. 

3) Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika 

Diatur pada Pasal 59 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (1) dan ayat 

(2), dan Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997. 

4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika 

Penguasaan disini diartikan dengan memiliki, menyimpan dan 

membawa. Diatur pada Pasal 59 ayat (1) huruf e, Pasal 62 UU 

Nomor 5 Tahun 1997. 

5) Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika 

Diatur pada Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1997. 

6) Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi 

Psikotropika 

Diatur pada Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 1997. 

7) Kejahatan yang menyangkut label dan iklan Psikotropika 

Diatur pada Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU 

Nomor 5 Tahun 1997. 

8) Kejahatan yang menyangkut transito Psikotropika 
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Diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Nomor 5 

Tahun 1997. 

9) Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan dibidang 

Psikotropika 

Diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1997. 

10) Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara 

Psikotrpika 

Diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 5 Tahun 1997. 

11) Kejahatan yang menyangkut pemusnahan 

Psikotropika 

Diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1997 

(Gatot Supramono, 2007: 66-79). 
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B. Kera

ngka Pemikiran 

       Untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini dapat dilihat dari 

kerangka pamikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar II 
Bagan Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  

       Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, penulis ingin 

memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah dalam 

penelitian hukum ini. Dalam kerangka pemikiran tersebut, dapat 

dilihat adanya kasus psikotropika, maka pertama kali pihak yang 

melakukan penanganan terhadap tersangka yaitu POLRI mulai 

penangkapan sampai tingkat penyidikan. Dalam melakukan 

penyidikan pihak POLRI harus mengumpulkan barang bukti dan 

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah 

dikumpulkan. Dalam hal ini pihak penyidik menggunakan 
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laboratorium forensik untuk membantu pemeriksaan barang bukti 

dalam mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala 

jenis dan macam Psikotropika. Laboratorium Forensik, bertugas 

membantu penyidik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti. Namun 

pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium forensik pastinya tidak 

lepas dari berbagai hambatan, yang dapat mempengaruhi hasil 

pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium forensik. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam Pemeriksaan Barang 

Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Psikotropika 

1. Diskripsi Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Semarang 

       Pada tanggal 9 Desember 1982 dibentuk Laboratorium Forensik 

POLRI cabang Semarang. Laboratorium Forensik cabang Semarang 

adalah Unsur pelaksana operasional Kewilayahan Puslabfor Bareskrim 

Polri sesuai wilayah kerja (Area service) Semarang meliputi wilayah 

hukum POLDA Jawa Tengah, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta,dan 

tugas khusus khusus sebagai teaching laboratory  bagi taruna AKPOL dan 

pendidikan sejenis lainnya. Struktur Organisasi Laboratorium Forensik 

cabang Semarang:  

a. Kepala Laboratorium Forensik : KOMBESPOL Drs. Siswanto. 

b. Wakil Kepala Laboratorium Forensik : AKBP Drs. Anwar, Apt. 

c. Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam : AKP. Setiawan Widiyanto, 

ST. 

d. Kepala Unit Kimia Biologi Forensik : AKBP Dra. Tyas Hartiningsih. 

e. Kepala Unit Balistik dan Metalurgi Forensik: AKBP Rini 

Pudjiastuti, B.Sc. 

f. Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik : AKBP Yayuk MR, 

BSc. 

g. Kepala Unit Fisika dan Instrumen Forensik : AKBP Drs. Kartono. 

       Dalam Pelaksanaannya, Laboratorium Forensik cabang Semarang 

terdiri atas 4 (empat) unit Operasional, meliputi : 
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a. Unit Fisika dan Instrumen Forensik (FISINSTRUFOR) 

Untuk pemeriksaan kebakaran, komputer forensik / Cyber Crime, 

bangunan runtuh, bekas Jejak (foot wear), bekas alat (tool mark), 

laka trasnpotasi dan lain-lain. 

b. Unit  Kimia Biologi Forensik (KIMBIOFOR) 

Untuk pemeriksaan Narkotika, Psikotropika, pembunuhan, 

penganiayaan, pemerkosaan, keracunan pemalsuan hasil industri, 

pencemaran lingkungan. 

c. Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik (DOKUPALFOR)  

Untuk pemeriksaan pemalsuan tanda tangan, tulisan tangan, tulisan 

mesin ketik, produk cetak, uang palsu dan lain-lain. 

d. Unit Balistik dan Metalurgi Forensik (BALMETFOR)  

Untuk pemeriksaan bahan peledak, bom, senjata api, berkaitan 

dengan struktur logam, peluru, anak peluru, proyektil, nomor seri 

yang tercetak diatas logam dan lain-lain. 

       Visi dan misi di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang, 

yaitu sebagai berikut 

a. Visi Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang 

Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang sebagai 

laboratorium yang independen, akurat dan dapat dipercaya dalam 

mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang berbasis pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan aparat penegak hukum 

dan masyarakat yang berwawasan forensik  

b. Misi Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang 

Berdasarkan visi Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang 

tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk misi 

Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang ke depan sesuai 

dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya, yaitu : 

32 
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1) Melaksanakan pembangunan kekuatan Laboratorium Forensik 

POLRI cabang Semarang baik sisten dan metode, personel 

maupun materiil, fasilitas dan jasa. 

2) Memelihara dan meningkatkan profesionalisme personel, 

meningkatkan upaya pemeliharaan dan operasional peralatan, 

serta mengupayakan tercapainya sistem dan metode 

pemeriksaan ilmiah yang cepat dan akurat. 

3) Melaksanakan penggunaan kekuatan Laboratorium Forensik 

POLRI cabang Semarang dalam upaya pembuktian secara 

scientific crime investigation sehingga tercapai kepastian 

hukum. 

4) Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi laboratorium 

forensik kepada masyarakat khususnya aparat penegak hukum 

melalui sosialisasi dan bimbingan teknis berdasarkan petunjuk-

petunjuk bidang laboratorium forensik. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan para pihak, khususnya 

instansi fungsi sejenis serta melakukan sosialisasi fungsi 

forensik menuju terwujudnya masyarakat yang berwawasan 

forensik. 

6) Melaksanakan pemeriksaan Laboratoris barang bukti dan 

pemeriksaan teknis TKP dalam memberikan dukungan 

penyelidikan atau penyidikan kepada jajaran Reskrim, Narkoba, 

Detasemen 88 POLDA Jateng dan POLDA DIY serta instansi 

lain yang terkait. 

7) Melaksanakan tugas khusus sebagai teaching laboratory bagi 

Taruna Akpol dan Pendididkan terkait lainya, termasuk JCLEC 

dan Platina 

 

2. Kasus Posisi 

       Dalam perkara No. 296/Pid.B/2009/PN Klt atas tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa atas nama Y. Jarot Andriyanto al Plethot, di 
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dalam berkasnya tercantum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 

Kriminalistik No. Lab: 886/KNF/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 

dari Laboratorium Forensik cabang Semarang yang dibuat oleh tim 

laboratorium forensik di bawah pimpinan AKBP Setijani Dwiastuti, SKM 

dengan AKBP Dra. Tyas Hartiningsih dan AKP Ibnu Sutarto ST. Dalam 

kasus tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik 

       Dalam perkara No. 296/Pid.B/2009/PN Klt dengan terdakwa atas 

nama Y. Jarot Andriyanto al Plethot umur 36 tahun, alamat Dk. Hadirejo, 

Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dengan Majelis Hakim 

terdiri dari Santun Simanora, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, A. Zamroni, 

SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota, Makmurin Kusumastuti, SH, 

sebagai Hakim Anggota, terdakwa dituntut selama satu tahun enam bulan 

dan denda lima ratus ribu rupiah sedangkan hakim menjatuhkan pidana 

selama satu tahun dan denda lima ratus ribu rupiah. Dengan penjelasan 

kasus sebagai berikut, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekitar 

jam 11.00 WIB terdakwa memesan psikotropika jenis sabu degan cara 

menstransfer uang sebsar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh 

ribu rupiah) ke no rekening atas nama Afrisal Yogyakarta kemudian 

sekitar jam 14.00 Wib menerima SMS kalau uangnya sudah masuk dan 

terdakwa dikiim sabu seberat 1 gram supaya diambil di gapura sebelah 

Utara Karangwuni Klaten, setelah itu dengan mengendarai kendaraan 

umum terdakwa mengambil sabu yang dibelinya tersebut ketempat yang 

sudah ditunjukan, setelah terdakwa berhasil mendapatkan atau memiliki 

sabu selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa sabu ke rumah 

terdakwa di Dk. Hadirejo, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, 

sesampai di rumah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara 

memakai botol bekas Aqua, sedotan plastik, kipet dan korek api lalu 

dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok sambil membungkus 

sabu tersebut menjadi empat paket supaya memudahkan terdakwa kalau 

menggunakanya dengan ukuran sekali bakar atau sekali pakai, selesai 

memakai sabu dan membungkusnya menjadi 4 paket tersebut lalu 
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terdakwa berjalan kaki menuju persawahan untuk menyimpan paketan 

sabu tersebut di sawah karena kalau menyimpan di rumah terdakwa 

merasa tidak tenang dan takut, sesampainya dipersawahan terdakwa 

dikejar oleh petugas polisi yang berpakaian preman karena terdakwa 

merasa takut terdakwa melarikan diri dan terjatuh, saat terjatuh itulah 

terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti sabu yang dimasukan 

kedalam bekas bungkus korek api dengan cara membuang sabu yang 

dibawanya tersebut kedalam lumpur sawah, kemudian terdakwa 

tertangkap petugas polisi setelah diinterogasi terdakwa mengaku memiliki 

dan membawa psikotropika jenis sabu sebanyak 4 paket seberat 0,5 gram 

yang ditimbang beserta bungkusnya. 

       Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 

Kriminalistik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara 

laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti BB-

1699/2009 berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung 

Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 09 Undang-

Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, berdasarkan berita 

acara pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkotika tanggal 18 Agustus 

2009 melalui test urin terhadap terdakwa oleh pemeriksa Peni Supitri pada 

Poliklinik Polwil Surakarta dari hasil test urin tersebut menunjukan Positif 

(+), mengandung Psikotropika. 

       Atas kejadian tersebut jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 

bahwa terdakwa Y. Jarot Andriyanto al. plethot pada hari Senin tanggal 17 

Agustus 2009 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu 

waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dk. Gatak, Ds. Sumberejo, Kec. 

Klaten Selatan, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang 

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa 

hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika jenis sabu. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 tahun 1997 

tentang Psikotropika. 
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       Dalam proses persidangan diajukan beberapa alat bukti yang 

sekiranya akan memperjelas kebenaran peristiwa yang terjadi. Keterangan 

saksi diberikan oleh: 

1) Suskaryo 

2) Dinar Setiawan 

3) Drs. Bambang Sugiyarto Apt 

Adapun barang bukti yang diajukan berupa: 

1) Satu bekas bungkus korek api (rusak) 

2) 4 (empat) paket Sabu berat 0,5 gram 

3) 1 buah HP merk Nokia warna hitam 

Alat bukti surat yang diajukan adalah: Berita Acara Pemeriksaan 

Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 886/KNF/VIII/2009 tanggal 26 

Agustus 2009 dari Laboratorium Forensik cabang Semarang yang 

dibuat oleh tim laboratorium forensik di bawah pimpinan AKBP 

Setijani Dwiastuti, SKM dengan AKBP Dra. Tyas Hartiningsih dan 

AKP Ibnu Sutarto, ST terhadap barang bukti. 

 

3. Peran Lab Forensik cabang Semarang dalam Pengungkapan 

Kejahatan 

a. Pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium 

       Laboratorium forensik sebagai bagian integral dari kepolisian 

bertugas memberi bantuan teknis kepada kepolisian dalam penyidikan 

suatu tindak pidana melalui metode Ilmiah. Pada kasus Psikotropika, 

polisi memeriksa barang bukti di sekitar TKP lalu dibawa ke 

Laboratorium Forensik untuk dilakukan tes pengujian secara ilmiah 

(HerriOkstarizal.http://www.researchgate.net/publication/42353931_Pera

nan_Laboratorium_Forensik>[8 Juni 2010 pukul 10.00 WIB]). 
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       Dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, 

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi 

berdasarkan permintaan tertulis dari: 

a. Penyidik Polri; 

b. PPNS; 

c. Kejaksaan; 

d. Pengadilan; 

e. POM TNI; dan 

f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. 

       Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Barang bukti Narkoba sesuai 

PERKAP Nomor 10 Tahun 2009. 

Pasal 10 
1. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala instansi, mengajukan 

permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti 
secara tertulis kepada Kalabfor POLRI, dengan menjelaskan 
maksud dan tujuan pemeriksaan; 

2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis 
pemeriksaan; 

3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, Kalabfor POLRI meminta kekurangan 
persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan 
kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan 
permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 
(empat belas) hari kerja. 

4. Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor 
POLRI akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti 
tanpa memberikan hasil pemeriksaan. 

5. Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan 
permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

Pasal  60 

       “Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (raw 

material dan precursor), darah atau serum dan urin (body fluid) 

dilaksanakan di Labfor POLRI dan/atau di TKP”. 

Pasal 61 Ayat (1) 
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 Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (raw 
material dan precursor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: 
a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau 

kepala/pimpinan instansi; 
b. Laporan polisi; 
c. BA penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; 
d. BA penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani 

tersangka; 
e. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah 

ditandatangani tersangka;  
f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan 
g. BA penahanan. 

 
Pasal 61 Ayat (2)  

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (raw 
material dan precursor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: 
a. Barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat 

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

dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya; 
c. Barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan 

infus) dikirimkan secara utuh atau keseluruhan; 
d. Barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu 

rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) 
dikirimkan secara utuh atau 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: 
a) Barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua; 
b) Barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) 

dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan 
c) Barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai 

dengan rumus   √n (n = jumlah barang bukti). 
f. 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  
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c) 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). 

g. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;  
h. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti Narkoba 

berupa bahan dasar (raw material dan precursor) sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf 
f, dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk 
pengambilan barang  bukti atau pemeriksaan barang bukti 
langsung di TKP. 

 
 

Pasal 62 Ayat (1)  

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa darah atau serum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan 
formal sebagai berikut: 
a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau 

kepala/pimpinan instansi; 
b. laporan polisi; 
c. BA pengambilan barang bukti darah yang telah ditandatangani 

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

ditandatangani tersangka; 
e. BA penahanan; dan 
f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan. 

 
Pasal 62 Ayat (2)  

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa darah atau serum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan 
teknis sebagai berikut: 
a. Barang bukti darah atau serum bagi pengguna Narkoba secara 

oral atau diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam 
setelah pemakaian; 

b. Barang bukti darah atau serum bagi pengguna Narkoba secara 
intra vena atau 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 atau serum agar meminta bantuan tenaga 
medis (dokter) atau para medis (mantri kesehatan, bidan, 
perawat). 

e. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label. 
f. Darah atau serum dikirim, paling lambat 1 (satu) hari setelah 

pengambilan darah sudah diterima di Labfor POLRI; 
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g. Selama dalam pengiriman, darah atau 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 atau serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk 
pengambilan barang  bukti atau pemeriksaan barang bukti 
langsung di TKP. 
 

 

 

Pasal 63 Ayat (1)  

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa urin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal 
sebagai berikut: 
a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau 

kepala/pimpinan instansi; 
b. Laporan polisi; 
c. BA pengambilan barang bukti urin yang telah ditandatangani 

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

ditandatangani tersangka; 
e. BA penahanan; dan 
f. BAP saksi atau tersangka atau laporan kemajuan. 

 
Pasl 63 Ayat (2)  

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa urin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis 
sebagai berikut: 
a. Barang bukti urin bagi pengguna Narkoba secara oral atau 

diminum, diambil 1 (satu) sampai 4 (empat) hari setelah 
diminum; 

b. Barang bukti urin bagi pengguna Narkoba secara intra vena atau 
disuntik,  diambil  1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah 
penggunaan;  

c. Barang bukti urin 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 urin tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan tutup 
wadah tidak boleh menggunakan bahan karet; 

e. Dilakukan pengujian atau tes urin pendahuluan (screening test) 
sebelum dikirimkan ke Labfor POLRI;  

f. Barang bukti dibungkus, diikat dilak, disegel dan diberi label; 
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g. Paling   lambat  1  (satu) hari setelah pengambilan, urin sudah 
diterima di Labfor POLRI; 

h. Selama  dalam  pengiriman,  urin 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 urin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk 
pengambilan barang  bukti atau pemeriksaan barang bukti 
langsung di TKP. 

 
       Laboratories admit that urine tests are not always accurate. 
The manufacturers of all drug testing equipment acknowledge that 
all positive results should be confirmed with a more sophisticated 
test. The only acceptable drug confirmation test is the costly gas 
chromatography/mass spectrometer. Without confirmation by an 
alternative testing method, urine drug tests are not sufficiently 
reliable to hold up in court (R. Brookler, 1992). 

       Laboratorium mengakui bahwa tes urin tidak selalu akurat. 
Produsen semua peralatan pengujian obat mengakui bahwa semua 
hasil yang positif harus dikonfirmasi dengan tes yang lebih 
canggih. Satu-satunya obat uji konfirmasi diterima adalah 
kromatografi gas mahal atau spektrometer massa. Tanpa konfirmasi 
dengan metode pengujian alternatif, tes urine narkoba tidak cukup 
handal untuk bertahan di pengadilan.  

       Barang bukti penting artinya untuk mengungkapkan suatu peristiwa 

pidana dalam tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan, dengan 

cara menghubungkan dengan saksi maupun terdakwa ketika dimintai 

keteranganya. Barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara pidana 

psikotropika adalah barang-barang yang berupa bahan dasar, bubuk atau 

tepung, Kristal maupun berbentuk pil (obat) yang termasuk Psikotropika. 

Disamping itu barang-barang atau alat-alat yang ada hubunganya dengan 

peristiwa pidananya seperti botol sebagai alat penghisap sabu-sabu, uang 

hasil penjualan pil ekstasi, surat-surat penawaranya, kendaraan untuk 

mengangkut barang tersebut dan sebagainya. 

       Seorang penyidik dalam melakukan pemeriksaan perkara 

Psikotropika tidak dapat mengatakan atau menentukan suatu barang bukti 

yang ada dalam perkara tersebut adalah psikotropika. Penyidik boleh 
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menduga barang bukti itu termasuk Psikotropika, tetapi tidak boleh 

menentukan kepastianya, sebab penyidik bukan orang yang ahli di 

bidang itu. Walaupun kebetulan ada penyidik yang ahli, tentu saja 

penyidik tidak boleh menentukanya sendiri dalam kedudukanya sebagai 

penyidik. Untuk menentukan barang bukti adalah Psikotropika atau tidak 

dengan cara mendatangkan ahli untuk dimintai keteranganya yang 

menyangkut barang bukti tersebut. 

       Dalam praktik ketika perkara masih dalam proses penyidikan, 

penyidik tidak memanggil ahli untuk dimintai keteranganya untuk 

menentukan barang bukti termasuk Psikotropika atau tidak, akan tetapi 

penyidik mengirim barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI 

yang ada di daerah.  

Setelah barang bukti sampai di Laboratorium Forensik POLRI, 

sebelum barang bukti itu dibuka maka diperiksa dahulu apakah cara 

penyegelanya itu benar memenuhi syarat sesuai dengan pasal 129, 130 

dan 133 KUHP. Apabila tidak memenuhi syarat maka barang bukti 

tersebut dikirimkan kembali kepada si pengirim (penyidik) dengan 

permintaan agar penyegelanya diperbaiki lagi, demikian pula diperiksa 

apakah diikut sertakan surat-surat atau laporan tanya jawab dari keluarga 

atau tetangga korban, bila tidak diikut sertakan maka laporan tanya jawab 

tersebut diminta kepada penyidik sebab laporan ini merupakan petunjuk 

pula untuk pemeriksaan 

Sesudah semuanya memenuhi syarat, maka barang bukti dibuka dan 

diperiksa apakah semuanya sesuai dengan yang disebut dalam laporan  

pengirim kemudian dicatat pula keadaan barang buktinya. Selanjutnya 

barang bukti tersebut masing-masing dibagi menjadi tiga bagian dengan 

maksud : 

a. Sepertiga bagian untuk bahan pemeriksaan 

b. Sepertiga bagian untuk dikirimkan kembali kepada sipengirim 

setelah pemeriksaan selesai 
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c. Sepertiga bagian lagi untuk dijadikan arsip. 

d. Kecuali apabila barang bukti itu tidak cukup untuk dibagi tiga, 

maka kesemuanya dipakai untuk pemeriksaan, hal ini harus 

diberitahukan kepada pengirim (penyidik) (R. Antang 

Ranoemihardja, 1991: 75). 

Setelah dilakukan pemeriksaan, pusat laboratorium tersebut 

mengirim berita acara pemeriksaan laboratorisnya kepada penyidik atas 

nama POLRES yang bersangkutan, beserta sisa barang buktinya. Dalam 

berita acara tersebut dapat diketahui hasil pemeriksaan barang bukti itu 

positif atau negatif, dan kalau positif barang bukti tersebut termasuk 

Psikotropika golongan berapa, sudah ditentukan di dalamnya. Adapun isi 

dari berita acara tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan 

Pencantuman identitas petugas laboratorium yang melakukan 

pemeriksaan memang penting, karena untuk mengetahui siapa yang 

bertanggung jawab dalam pemeriksaan tersebut dan bertanggung 

jawab atas berita acara yang dibuat. Disitu juga dapat dilihat 

apakah petugas yang melakukan pemeriksaan berwenang untuk itu, 

tampak pada pangkat dan jabatanya. 

b) Barang bukti yang diterima 

Mengenai barang bukti yang diterima biasanya berupa bungkusan 

atau amplop yang isinya terdiri dari satu atau beberapa bungkus 

obat, dan disebutkan bungkusnya terbuat dari apa, kertas atau 

plastic dan isinya disebutkan berapa jumlahnya dan juga apa warna 

barangnya. Setiap bungkus diberi nomor dan harus ditulis satu 

persatu dalam berita acara, yang jumlahnya harus sama dengan foto 

barang bukti yang terlampir pada halaman belakang. 

c) Maksud pemeriksaan 
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Adapun maksud pemeriksaan adalah sesuai dengan permintaan 

pengirim barang bukti (penyidik) bahwa barang bukti itu 

mengandung senyawa apa. 

d) Pemeriksaan 

Berisi cara pemeriksaan yang dilakukan secara kimia dan 

bagaimana hasil pemeriksaanya apakah positif atau negatif. 

e) Kesimpulan 

Dalam kesimpulan merupakan bagian yang menentukan hasil 

pemeriksaan barang bukti, dengan menyebutkan barang bukti 

berupa apa dan hasilnya. 

 

f) Pembungkusan barang bukti 

Bagian terakhir berita acara adalah pembungkusan barang bukti 

kembali, ini dilakukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Perlu 

diketahui dalam pemeriksaan barang bukti ke laboratorium 

diperlukan atau diambil sebagian untuk diperiksa secara kimia, 

sehingga jumlah barang bukti yang ada berkurang, untuk yang 

berupa tablet diambil satu butir, sedang yang berupa kristal diambil 

0,1 gram. Oleh karena itu yang dibungkus kembali adalah sisa 

barang bukti. Jumlah barang bukti yang dikirim kembali tidak sama 

dengan jumlahnya semula. Pembungkusan barang bukti kembali 

pada pembungkusanya disegel supaya aman dan diikat dengan 

label yang menyangkut identitas barang bukti. Pada bagian akhir 

ditutup dengan tandatangan para pemeriksa dan diketahui oleh 

Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang setempat supaya 

sah.  

g) Foto barang bukti 

Berita acara dilampiri dengan foto barang bukti, yaitu foto barang 

bukti sebelum dibuka dan foto barang bukti setelah dibuka. Kedua 
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foto tersebut dibubuhi cap atau stempel kepala laboratorium 

merupakan foto yang resmi dibuat oleh pemeriksa. Fungsi foto 

memperlihatkan bahwa bungkusan barang bukti yang dikirim 

masih utuh dan setelah dibuka isinya maupun jumlahnya tidak 

berkurang seperti yang terpampang dalam foto. 

       Dengan dikirim kembali barang bukti dan berita acara pemeriksaan 

di laboratorium forensik, maka dengan mengetahui hasil pemeriksaan 

adalah positif bahwa barang bukti itu Psikotropika, penyidikan tetap 

dilanjutkan sampai prosesnya selesai. Jika yang terjadi sebaliknya, hasil 

pemeriksaan laboratorium hasilnya negatif, maka tidak ada alasan lagi 

penyidik mengeluarkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). 

       Laboratorium forensik dalam pemeriksaan barang bukti Psikotropika 

memiliki peranan yang sangat penting yaitu antara lain sebagai alat bukti 

di pengadilan atas tejadi atau tidaknya tindak pidana Psikotropika, 

menentukan status seseorang dalam suatu perkara Psikotropika yaitu dari 

tersangka menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, menjamin 

kepastian hukum artinya dengan adanya pemeriksaan di Laboratorium 

forensik maka yang melakukan dihukum dan yang tidak terbukti 

dilepaskan sehingga supermasi hukum dapat ditegakkan  

       Hasil pemeriksaaan laboratorium forensik dapat memberikan arah 

dan petunjuk proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, dan dapat 

menjadi alat pembuktian di pengadilan berupa alat bukti surat dan alat 

bukti keterangan ahli yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengambil suatu keputusan dalam peradilan pidana (Herri Okstarizal, 

2009). 

       Menurut Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, “barang 

bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah 

diperiksa oleh Laboratorium Forensik POLRI ataupun laboratorium lain 

dalam rangka pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan 

ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”. 
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        b.  Pemeriksaan Barang Bukti Secara Teknis Kriminalistik di TKP 

       Dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu perkara 

pidana yang menyangkut nyawa manusia, pemeriksaan di tempat 

kejadian perkara (TKP), merupakan kunci keberhasilan upaya 

pengungkapan tersebut. Penangkapan yang baik, tepat, cermat dan 

dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya 

keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang 

dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di tempat kejadian perkara, 

tidak dilakukan secara professional, maka jangan berharap pengungkapan 

kasus dapat berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang menemukan 

jalan buntu. Berita acara laboratorium forensik yang dibuat Laboratorium 

Forensik POLRI menjadi tidak berguna oleh karena tidak dapat 

diterapkan dengan baik. 

       Bilamana pihak penyidik mendapat laporan bahwa suatu tindak 

pidana yang mengakibatkan kematian korban telah terjadi, maka pihak 

penyidik dapat meminta atau memerintahkan petugas Laboratorium 

Forensik POLRI untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian 

perkara (TKP) tersebut sesuai Pasal 61 PERKAP Nomor 10 Tahun 2009. 

Bila petugas Laboratorium Forensik POLRI menolak maka dapat 

dikenakan hukuman berdasarkan pada Pasal 224 Kitap Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP).  

       Dalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang seorang penyidik 

memerlukan bantuan petugas Laboratorium Forensik POLRI untuk ikut 

melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Kesempatan 

ini diberikan kepada penyidik, apabila penyidik tidak dapat mengambil 

barang bukti Narkoba berupa darah atau serum dan urin serta karena ada 

penyidik yang merasa takut bila berhadapan dengan seorang mayat. 

Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian perkara sangat diperlukan 

untuk dapat menentukan cara kematian. 

Selama melakukan pemeriksaan harus dihindari tindakan-tindakan 

yang dapat merubah, mengganggu atau merusak keadaan di tempat 
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kejadian perkara tersebut walaupun sebagai kelanjutan dari pemeriksaan 

itu harus mengumpulkan segala benda bukti (trace evidence) yang ada 

kaitanya dengan manusia, yang pada dasarnya tindakan pengumpulan 

benda bukti tadi akan merusak keadaan di tempat kejadian perkara itu 

sendiri. 

Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mencari tahu apakah 

korban sudah meninggal dunia. Bila korban masih hidup diupayakan 

menolong nyawa korban dengan mengangkutnya ke rumah sakit atau 

kalau itu tidak mungkin diusahakan memberi pertolongan di tempat. Bila 

korban sudah meninggal dan letak mayat tidak menghalangi kelancaran 

lalu lintas, maka janganlah sekali-kali memindahkan mayat sebelum 

seluruh pemeriksaan tempat kejadian perkara selesai. Biasanya yang 

datang lebih dahulu adalah penyidik. Alangkah baiknya bila penyidik 

dapat melakukan hal tersebut di atas. 

Dengan demikian sebelum pemeriksaan dilakukan di tempat 

kejadian perkara harus diamankan, dijaga keaslianya dan diabadikan 

dengan membuat foto-foto dan atau sketsa sebelum para petugas 

menyentuhnya. 

a. Permohonan pemeriksaan di tempat kejadian perkara 

Untuk menyingkat waktu permohonan bantuan dapat diajukan secara 

lisan atau melalui telepon dan kemudian harus disusul dengan 

permintaan tertulis. Transportasi dari kediaman atau tempat kerja 

petugas Laboratorium Forensik POLRI ke tempat kejadian perkara 

disediakan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan ini petugas 

Laboratorium Forensik POLRI didampingi oleh seorang penyidik. 

b. Pelaksanaan Pemeriksaan 

Sebelum datang di tempat kejadian perkara ada beberapa hal yang 

harus dicatat sehubungan dengan alasan atau persyaratan yuridis, 

demi kepentingan kasus itu sendiri, yaitu: 
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1) Siapa yang meminta atau memerintahkan datang di tempat 

kejadian perkara, otoritas, bagaimana permintaan atau perintah 

itu sampai keterangan petugas Laboratorium Forensik POLRI, 

dimana tempat kejadian perkara dan kapan saat permintaan atau 

perintah tersebut dikeluarkan. 

2) Petugas Laboratorium Forensik POLRI dapat meminta sedikit 

gambaran mengenai kasus yang akan diperiksa dengan 

demikian, petugas Laboratorium Forensik POLRI dapat 

mempersiapkan perlengkapanya dengan baik. 

3) Perlu diingat motto: ”to touch as little as possible and to 

displace nothing” 

Petugas Laboratorium Forensik POLRI tidak boleh meminta 

atau mengurangi benda bukti, tidak boleh sembarangan 

membuang puntung rokok, perlengkapan jangan sampai 

tertinggal, jangan membuang air kecil di kamar mandi atau kecil 

oleh karena ada kemungkinan, benda-benda bukti yang ada 

ditempat tersebut akan hanyut dan hilang. 

4) Di tempat kejadian perkara petugas Laboratorium Forensik 

POLRI atau penyidik membuat foto atau sketsa yang mana 

harus disimpan dengan baik, oleh karena kemungkinan petugas 

Laboratorium Forensik POLRI akan diajukan sebagai saksi 

selalu ada, foto dan sketsa tersebut berguna untuk memudahkan 

mengingatkan kembali keadaan yang sebenarnya. 

5) Pembuatan foto atau sketsa harus memenuhi standar sehingga 

kedua belah pihak yaitu petugas Laboratorium Forensik POLRI 

dan penyidik tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda 

atas objek yang sama. 
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6) Pemeriksaan atas tubuh korban hendaknya dilakukan secara 

sistematik berdasarkan pada ilmu kedokteran forensik yang 

terarah sesuai dengan perkiraan kasus yang dihadapi. 

c. Tujuan Pemeriksaan di tempat kejadian perkara 

       Pemeriksaan petugas Laboratorium Forensik POLRI di tempat 

kejadian perkara atas diri korban bertujuan untuk mendapatkan data 

yang akurat dalam tempo singkat dan melakukan beberapa tes 

lapangan, yang berguna bagi pihak penyidik agar penyidik dapat 

menentukan strategi serta langkah yang tepat untuk dapat membuat 

jelas dan terang suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh 

manusia. Adapun tindakan yang dapat dikerjakan oleh petugas 

Laboratorium Forensik POLRI adalah : 

(1) Tentukan identitas atau jati diri korban, baik secara visual, 

pakaian, perhiasan, dokumen, medis dan dari gigi, pemeriksaan 

serologi, sidik jari dan eksklusi dilakukan di laboratorium, jati 

diri korban dibutuhkan untuk memulai penyidikan, oleh karena 

biasanya ada korelasi antara korban dengan pelaku, pelaku 

umumnya telah mengenal siapa korbanya. 

(2) Cari dan kumpulkan benda-benda bukti yang ada kaitanya 

dengan korban (sampel biologis) guna pemeriksaan di 

laboratorium. 

(3) Bila terdapat genangan atau bercak-bercak darah, lakukan 

pemeriksaan dan buat penafsiranya. 

 

B.  Hambatan Laboratorium Forensik POLRI dalam Pemeriksaan Barang 

Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Psikotropika 
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       Dalam pemeriksaan barang bukti Psikotropika, Laboratorium Forensik 

POLRI mempunyai beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala unit Kimia Biologi Forensik yaitu AKBP Dra. Tyas Hartiningsih, 

beberapa hambatan tersebut antara lain yaitu: 

a. Alat instrumen Laboratorium Forensik Polri mengalami gangguan atau 

kerusakan. 

       Apabila alat yang biasa digunakan memeriksa barang bukti 

mengalami gangguan atau kerusakan maka Laboratorium Forensik Polri 

Semarang harus mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik 

Pusat untuk mengetahui dan mendapatkan hasil yang akurat. 

b. Barang bukti yang dikirim penyidik sedikit atau rusak, padahal 

pemeriksaan dilakukan secara bertahap. 

       Hal ini dapat dilihat dari sisi prosedural (formil). Dalam sisi 

prosedural perlu dilihat bagaimana bahan (sampel) diperoleh, apakah 

melalui prosedur yang sah?  Bagaimana pengemasan dan 

penyimpanannya? Bagaimana transportasinya? Berapa waktu yang 

dibutuhkan? 

1) Pengambilan barang bukti 

a) Barang bukti bukan cairan tubuh 

(a) Bila berupa tanaman lengkap atau bagian dari tanaman 

(daun, bunga, biji) maka barang bukti harus dikeringkan. 

(b) Bila berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul, ampul), maka 

barang bukti dikelompokan sesuai dengan bentuk sediaan 

dan sesuai dengan nama obat. 

(c) Bila berupa wadah sediaan farmasi (botol, vial), usahakan 

yang masih ada sisa obat tidak terbuang. 
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(d) Bila berupa peralatan medis atau bahan-bahan sisa 

penggunaan (spuit, sisa punting rokok, abu rokok), barang 

bukti dikumpulkan secara terpisah. 

b) Barang bukti berupa cairan tubuh 

(1) Barang bukti darah :  

(a) Ambil darah antara 1 sampai 10 jam setelah pemakaian 

bila pemakaian secara per oral (diminum);  

(b) Ambil darah antara sesaat setelah penggunaan sampai 6 

jam, bila pemakaian secara intra vena (disuntik);  

(c) Pengambilan darah paling tidak 10 cc dengan diberi anti 

koagulan (Na sitrat). 

(2) Barang bukti urin: 

 (a) Bila pemakaia secara per oral (diminum) ambil 3 jam 

sampai 24 jam setelah diminum;  

(b)  Bila pemakaian secara intra vena (disuntik) ambil 2 jam 

sampai 20 jam setelah pemakaian;  

(c) Pengambilan urin paling tidak 50 cc dan langsung 

disimpan dalam kulkas (-4C);  

(d)  Urin ditempatkan dalam pot urin dari bahan yang tidak 

mudah pecah, jangn memakai kantong plastik. 

2) Pengemasan barang bukti 

       Barang bukti dikenas dalam wadah yang baik, tidak cobor dan 

tersusun rapi serta dibungkus baik dan berlak segel. 

 

 

 

3) Pengiriman barang bukti 
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(1) Darah, paling lambat 1 hari setelah pengambilan darah sudah 

diterima di Puslabfor atau disimpan dalam suhu dingin (0C) 

selama dalam pengiriman. 

(2) Urin, paling lambat 1 hari setelah pengambilan, urin sudah 

diterima di Puslabfor POLRI atau bila tidak memungkinkan 

harus diusahakan selama dalam pengiriman suhu tetap dingin (-

4C) (agar zat yang terkandung di dalamnya tidak rusak atau 

terurai). 

       Umumnya orang setuju bahwa tes urin hanyalah sebagai uji saring, 

sedangkan uji konfirmasi harus menggunakan alat Gas Chromatography atau 

mass spectrometry. Urine drug tests are not sufficiently reliable to hold up in 

court. Dikatakan bahwa angka positip palsu pada pemeriksaan tes urin sangat 

bervariasi tinggi, dari 4% hingga 50%. Penyebab positip palsu dapat terjadi 

sebagai akibat dari prosedur laboratorium yang tidak tepat, sample tertukar 

atau tercampur, pencatatan yang tak beres, inhalasi pasif, reaksi silang (cross-

reaction) obat. Hugh Hansen melaporkan adanya kesalahan positip palsu 

sebesar 0-6% untuk barbiturate, 0-37% untuk Amfetamin, 0-6% untuk Kokain, 

dan 0-10% untuk morfin.  

       Metode EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) memiliki 

angka positip palsu sebesar 4-34%, sedangkan Radioimmunoassay mencapai 

50% positip palsu. Sedangkan GC/MS dikatakan memiliki angka keakurasian 

99,8%. 

       Fakta di atas masih ditambah dengan banyaknya perusahaan yang menjual 

“obat-obatan” herbal yang dapat mempercepat detoksifikasi obat atau 

mengeluarkannya dalam waktu yang relatif singkat. Apabila hal ini dilakukan 

maka dengan sendirinya pemeriksaan atau pengujian Psikotropika guna 

kepentingan pembuatan surat keterangan memiliki angka keakuratan yang 

rendah(BudiSampurna.http://www.freewebs.com/aspekhukumnarotika/pemerik

saanlaboratorium.htm>[8 Juni 2010 pukul 11.00 WIB]). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

       Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka 

terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

yang hendak dicari jawabanya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan Psikotropika memiliki peranan yang sangat penting yaitu 

antara lain sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di Laboratorium dan 

di tempat kejadian perkara yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan 

Laboratoris Kriminalistik, dimana hasil pemeriksaan dapat diketahui 

barang bukti itu positif atau negatif mengandung Psikotropika sehingga 

dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan atas terjadi atau tidaknya 

tindak pidana Psikotropika, menentukan status seseorang dalam suatu 

perkara Psikotropika yaitu dari tersangka menjadi terdakwa dan akhirnya 

menjadi terpidana, menjamin kepastian hukum artinya dengan adanya 

pemeriksaan di Laboratorium forensik maka yang melakukan dihukum dan 

yang tidak terbukti dilepaskan sehingga supermasi hukum dapat 

ditegakkan. Selain itu hasil pemeriksaaan laboratorium forensik dapat 

memberikan arah dan petunjuk proses penyelidikan, penyidikan, 

pemberkasan, dan dapat menjadi alat pembuktian yang sah di pengadilan 

berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam peradilan 

pidana yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya. 

2. Hambatan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak 
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pidana penyalahgunaan Psikotropika adalah apabila alat instrumen 

laboratorium forensik POLRI yang digunakan untuk memeriksa barang 

bukti mengalami gangguan atau kerusakan dan barang bukti yang 

dikirimkan oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak. 

B. Saran 

       Setelah mengetahui peranan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan 

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika, penulis ingin 

memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Hendaknya permintaan pemeriksaan laboratoris forensik barang bukti 

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. 

2. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, hendaknya dilakukan dengan 

baik, tepat, cermat dan dilaksanakan secara professional agar tercapai 

keberhasilan untuk membuat jelas dan terang kasus yang dihadapi, sehingga 

berita acara laboratorium forensik yang dibuat Laboratorium Forensik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi berguna karena  dapat 

diterapkan dengan baik. 
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