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SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BIMA 
 
 

A. Pendahuluan 
Guna menjamin pelaksanaan tugas penyelidikan yang benar, perlu disusun 
standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan upaya h
ukum pemanggilan. StandarOperasional Prosedur ini merupakan pedoman bagi pen
yidik dalam melaksanakan tugas pemanggilan yang harus dilaksanakan dalam 
proses penyidikan. 
B. Tujuan 
Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses 
penyidikan gunamemperoleh suatu keterangan baik terhadap saksi, ahli maupun ter
hadap tersangka didalam proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, pe
nuntutan dan peradilan. Standar Operasional Prosedur ini dibuat bertujuan guna 
menghindari pelanggaran hukum baik pelanggaran HAM 
maupun pelanggaran terhadap hukum acara pidana serta menghindari 
kesalahan prosedurdalam proses pemanggilan. 
C. Ruang Lingkup 
Standar Operasional Prosedur pemanggilan memuat petunjuk tentang tatacara dari 
mulai pemenuhansyarat formil, syarat materil pembuatan surat panggilan, pengajuan 
atau penandatanganan surat panggilan pencatatan dalam register surat panggilan, 
penyampaian surat panggilan, serta bagaimanaorang yang dipanggil apabila tidak 
memenuhi panggilan tersebut. Standar Operasional Prosedur 
ini berlaku bagi penyidik Polri khususnya pada lingkungan Penyidik Sat Resnarkoba 
Polres Bima. 
D. Pengertian Pemanggilan 
1. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi / tersangka gun
a didengarketerangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. 
2. Tenggang waktu yang wajar adalah antara tanggal, hari, diterimanya surat panggil
an denganhari, tanggal orang yang di panggil diharuskan memenuhi panggilan 
harus ada tenggang 
waktuyang layak dan wajar serta surat panggilan yang disampaikan selambat-
lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat 
panggilan. 
3. Alasan yang tidak patut dan wajar adalah seseorang yang dipanggil sebagai saksi
/tersangkadimana dapat diyakinkan bahwa surat panggilan tersebut tidak dapat 
hadir denganmenyampaikan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan. 
4. Surat panggilan ke II adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik dalam menindak 
lanjuti surat panggilan pertama apabila yang dipanggil diyakini telah 
menerima panggilan pertama namunyang bersangkutan tidak hadir dengan alasan-
alasan yang patut dan wajar. 
5. Surat perintah membawa adalah surat perintah yang ditandatangani oleh penyidik
 gunamembawa saksi atau tersangka dikarenakan yang dipanggil tidak dapat meme
nuhi surat panggilan baik panggilan kesatu dan kedua tanpa alasan yang patut dan 
wajar 
6. Ijin adalah permohonan atau pemberitahuan yang isampaikan oleh penyidik 
kepada lembagatinggi Negara atau instansi pemerintahan / lembaga lain, guna 
memperoleh ijin yang diberikankepada penyidik dalam rangka proses pemanggilan. 



 
 
E . Petunjuk dan Koordinasi 
1. Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka bukan 
lembaga tinggi Negara dan pejabat pemerintahan. 
a. Syarat formil : 
1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 1
20KUHAP; 
2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
4) Undang-undang yang dipersangkakan 
5) Laporan Polisi 
6) Surat Perintah Tugas 
7) Surat Perintah Penyidikan 

8) Buku Register surat panggilan 

9) Agenda tanda terima surat panggilan  

 

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan 

:1) Surat Panggilan dibuat dengan jelas tentang ; dasar pemanggilan, alasan, waktu 

pemanggilan, identitas lengkap orang yang dipanggil, kapasitas yang dipanggil (saks

iatau tersangka), perkara apa. 

2) Untuk waktu pemanggilan diberikan tenggang waktu yang wajar 

(denganmemperhitungkan diluar kota /luar negeri), apabila alamat tidak diketahui 

dicantumkan alamat terakhir yang ada pada penyidik (berdasarkan hasil 

penyelidikan). 

3) Surat panggilan ditanda - tangani oleh Kasat Resnarkoba atau pejabat yang 

berwenang / penyidik yang memanggil. 

2. Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka untuk Lembaga 

Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah. 

a. Syarat formil : 

1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, 

Pasal 119, Pasal120 KUHAP. 

2) Pasal 66, 220, 289, 340, 391 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

MPR,DPR, DPD dan DPRD 

3) Pasal 36 (1) Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diub

ah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 

2005. 



4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. 

5) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6) Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris. 

7) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.  

b. Langkah-

langkah membuat surat panggilan saksi dan tersangka pejabat Lembaga Tinggi 

Negara dan Pejabat Pemerintahan, Non Pemerintah (Notaris). 

1) Pemanggilan terhadap Pejabat-pejabat Negara, anggota-anggota MPR / DPR 

/ DPD /BPK / Mentri kabinet, Gubernur, Bupati / Walikota, Deputi Gubernur 

BI, sebelumdipanggil mengajukan surat permohonan ijin kepada Presiden RI, 

pengajuan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda diteruskan ke Kabareskrim. 

2) Anggota DPRD/DPD tingkat I, sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan i

zinkepada Mentri Dalam Negeri pengajuan permohonan kepada Kapolri 

melalui Kapoldaditeruskan ke Kabareskrim. 

3) Anggota DPRD/DPD tingkat II Kabupaten/kota sebelum dipanggil 

mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur Kepala Daerah melalui 

Kapolda. 

4) Untuk memanggil Lurah/Kepala Desa sebelum dipanggil penyidik mengajukan 

suratpermohonan izin kepada Bupati/Walikota. 

5) Untuk pemanggilan terhadap Ketua dan Majelis Hakim, sebelum dipanggil mengaj

ukansurat permohonan izin kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui 

Kabareskrim. 

6) Untuk pemanggilan Notaris, sebelum dipanggil penyidik mengajukan surat 

kepadaMajelis Pengawas Daerah, guna mendapat persetujuan/ijin. 

3. Pengajuan Penandatanganan Surat Panggilan. 

 

a. Surat Panggilan diajukan secara berjenjang (diparaf oleh para pejabat yang terkait

) sampaidengan ditanda tangani oleh Kasat Resnarkoba atau Pejabat yang 

berwenang dan olehPenyidik yang memanggil.  

b. Mencatat surat panggilan untuk saksi dan tersangka pada register surat panggilan

 sertamencatat dalam buku ekspedisi. 

c. Membuat surat guna mendapatkan ijin dalam rangka pemanggilan (saksi/tersangk

a) yangtermasuk lingkup pejabat Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah, 

NonPemerintah (Notaris). 



d. Penyampaian surat panggilan ke satu/ ke dua untuk saksi dan tersangka. 

F. PENUTUP 
Demikian Standar Operasional Prosedur ( Sop ) ini dibuat sebagai pedoman dan 
panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan 
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