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I.  PENDAHULUAN 

1. Umum 

a. UU. No.2 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Polri berperan 
selaku pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, 
pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegakan 
hukum. Dengan kewenangan yang demikian luas, maka 
konsekwensi logis yang menjadi tanggung jawab setiap 
personel Polri yaitu melaksanakan kewenangan tersebut secara 
normatif profesional dan tidak tercela. 

b. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini cenderung 
mengarah kepada tindakan anarkistis yang dilakukan secara 
bersama - sama baik terhadap orang maupun terhadap barang 
dengan tidak mempertimbangan dampak yang timbul sebagai 
akibat perbuatan tersebut. Penanganan tindak pidana secara 
bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap 
orang maupun barang sangat rentan menimbulkan konflik 
komunal, dalam penangannya penyidik Polri selalu dihadapkan 
kepada tidak terungkapnya perkara tersebut secara tuntas yaitu 
mengajukan pelaku penghasutan atau actor intelektual yang 
mendalangi kasus tersebut. 

c. Kondisi tersebut diatas merupakan peluang bagi Polri untuk 
melakukan pembenahan kinerja fungsi reserse khususnya di 
wilayah POLRES LOMBOK TENGAH untuk bisa 
mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terutama penyidik 
yang mampu menangani kasus kekerasan masa secara 
proporsional dan profesional dengan out come para pelaku 
kejahatan dapat diajukan ke peradilan dan sutuasi kamtibmas 
dapat terpelihara secara dinamis.  

d. Prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan kepolisian 
dalam rangka penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan 
terjadinya perbuatan pidana tersebut diatas, maka sangat 
dibutuhkan adanya panduan kegiatan yang dituangkan kedalam 
Instruksi Kerja (IK) sebagai parameter tindakan kepolisian yang 
berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
anarkis.  

 

2. Dasar 

a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentangKepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; 

 

 

c. Peraturan . . . . . 
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c. PeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia No.12 
tahun 2009 
tentangPengawasandanPengendalianPenangananPerkaraPida
na di lingkunganKepolisian Negara RI; 

d. Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan 
Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;dan 

e. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Instruksi Kerja ( IK ) 
fungsi reskrim POLRES LOMBOK TENGAH. 

 

3. MaksuddanTujuan 

a. Maksud 

Maksud pembuatan pedoman Instruksi Kerja ( IK ) agar dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam rangka penanganan 
perkara pidana yang didahului dengan proses penyelidikan dan 
penyidikan serta wujud standarisasi yang harus dilakukan 
penyidik dalam menangani perkara pidana anarkis. 

b. Tujuan 

Tujuan pembuatanI nstruksi Kerja ( IK ) adalah memberikan 
panduan dan pedoman dalam rangka melakukan penyelidikan 
maupun penyidikan terhadap tindak pidana anarkis, sehingga 
proses penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggung 
jawabkan  secara normatif.  

 

4. RuangLingkup 

Ruang Iingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengemban 
fungsi reserse kriminal meliputi proses  olah TKP, penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana kekerasan massa dan /atau tindak pidana 
lainnya yang memerlukan penanganan skala prioritas. 

 

5. Tata Urut 

I.  PENDAHULUAN 

II.  PELAKSANAAN INSTRUKSI KERJA 

III.  ADIMINISTRASI  

IV.  PENUTUP 

 

 

 

6. Pengertian 
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6. Pengertian 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP ) 

Adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan yang didasari oleh adanya kompetensi sesuai dengan 
fungsi tekhnis yang menjadi tugas pokok fungsinya serta peran 
yang harus dilaksanakan secara professional, proporsional, 
transparan, akuntabel, humanis dan tidak ada rekayasa; 

b. Anarki  

Anarkiadalah hal tidak adanya pemerintahan, peraturan atau 
ketertiban. 

c. Anarkis 

Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki, dan/atau 
orang yang menganut paham anarkisme dimana dalam tindakan 
yang dilakukan dapat berupa menganjurkan atau bertindak 
sebagai pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan 
kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun 
barang. 

d. Anarkistis 

Anarkistisadalah sifat dari perbuatan anarki, atau suatu 
perbuatan yang tidak menghendaki adanya pemerintahan, 
undang-undang, peraturan atau ketertiban dan cenderung 
menimbulkan kekacauan didalam suatu negara. 

e. Anarkisme 

Anarkisme adalah suatu faham yang mempercayai bahwa 
segala bentuk Negara, pemerintahan dengan kekuasaannya 
adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan 
penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara, 
pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan / 
dihancurkan. 

f. Kekerasan  

Kekerasan dalam hal ini, adalah kekerasan yang merupakan 
tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk 
mencapai kekerasan, dimana perbuatan tersebut dilakukan 
lebih dari 2(dua) orang didepan orang banyak (didepan umum) 
yang dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut dan 
kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau 
barang. 

g. Penyelidikan 

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. 

h. Penyidikan 
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h. Penyidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 

 

II.  PELAKSANAAN  

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara 
pidana diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman 
bagi penyidik/penyelidik dalam melaksanakan kegiatan penanganan perkara 
yang menjadi atensi pimpinan dan masyarakat. SOP ini merupakan standar 
kinerja internal yang bersifat procedural sebagaipanduan dan tolokukuruntuk 
menilai efektivitas kinerja para penyidik/penyidik pembantu dilingkungan 
Direktorat Reserse Kriminal Umum POLRES LOMBOK TENGAH dan Sat 
Reskrim Polres jajaran POLRES LOMBOK TENGAH dalam menangani 
perkara pidana kekerasan massa (anarkistis).  

Dalam SOP ini diuraikan Iangkah – langkahyang bersifat tekhnis agar 

penanganan perkara kekerasan massa yang terjadi di wilayah NTB dapat 

ditangani secara professional, proporsional, transparan, akuntabel, humanis 

dan tidak ada rekayasa, meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1. Penugasan dalam rangka perkuatan ( back up operasional ). 

a. Pemberian bantuan kekuatan ( back up ) dalam rangka 
penanganan tindak pidana secara bersama – sama dimuka 
umum melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang 
dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh massa bersifat 
anarkistis didasarkan atas permintaan Kepala Satuan Wilayah 
(Kapolres) kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara 
Barat ( KaPOLRES LOMBOK TENGAH ) yang dapat dilakukan 
secara lisan apabila dalam kondisi yang sangat mendesak atau 
darurat, dan ditindak lanjuti dengan permintaan secara tertulis. 

b. Dalam hal terjadi kekerasan massa yang berimplikasi kontijensi 
dan memerlukan adanya perkuatan terhadap fungsi reserse 
Satuan Kewilayahan, maka atas pertimbangan situasi 
KaPOLRES LOMBOK TENGAH dapat memerintahkan secara 
langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum untuk 
memberikan perkuatan (back up) kepada Satuan Kewilayahan 
(Kapolres) dalam rangka kecepatan penangannya. 

c. Perkuatan personel pengemban fungsi reserse yang 
melaksanakan perkuatan (back up) pada Satuan Kewilayahan 
secara taktis operasional berada dibawah kendali dan tanggung 
jawab Kapolres yang bersangkutan selaku pengguna, 
sedangkan tekhnis operasional terkait dengan kompetensi tetap 
dibawah kendali Dir Reskrimum. 
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d. Perkuatan personel Direktorat Reserse Kriminal Umumkepada 
Satuan Kewilayahan berdasarkan Surat Perintah KaPOLRES 
LOMBOK TENGAH yang didukung anggaran kontijensi 
POLRES LOMBOK TENGAH, sedangkan dukungan anggaran 
penyelidikan dan penyidikan menggunakan anggaran yang telah 
tertuang didalam DIPA Satuan Kewilayahan yang bersangkutan. 

  

2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) 

a. Olah Tempat Kejadian Perkara ( TKP ). 

Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) 
dilaksanakan oleh Tim Olah TKP Polres dengan perkuatan Tim 
Olah TKP POLRES LOMBOK TENGAH, melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut : 

1). Pengamatan Umum ( general Observation ). 

Melakukan pengamatan umum yang diarahkan terhadap 
obyeksebagai berikut : 

a). Arah datangnya para pelaku kekerasan / kelompok 
massa; 

b). Situasi umum di TKP yang menjadi sasaran 
kekerasan oleh massa dan obyek – obyek lainnya 
yang mengalami kerusakan sebagai akibat tindak 
pidana yang terjadi; 

c). Alat-alat yang mungkin dipergunakan / 
ditinggalkan oleh para pelakukekerasan atau 
perusuh; 

d). Tanda-tanda / bekas perlawanan / kekerasan.  

e). Hasil dari pada pengamatan tersebut diatas 
dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus 
operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan 
langkah-langkah mana yang harus didahulukan 
(prioritas tindakan). 

2). Pengolahan Tempat Kejadian Perkara 

Setiap melakukan pengolahan TKP, Tim Penyidik 
diwajibkan ikut serta mengamati kegiatan olah TKP yang 
dilakukan oleh Tim Olah TKP, hal ini dimaksudkan agar 
Tim Penyidik mendapat gambaran/fakta=fakta yang 
ditemukan di TKP dan atas dasar fakta tersebut dapat 
digunakan sebagai panduan kegiatan penyidikan. 

Adapun kegiatan yang menjadi prioritas dalam 
pengolahan TKP, antara lain: 

a) Tenpat ditemukannya korban luka atau meninggal 
dunia; 

b) Barang . . . . . 
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b) Barang/benda yang ditemukan di TKP dan diduga 
sebagai alat yang digunkan untuk melakukan 
perbuatan pidana; 

c) Tanda jejak, bercak darah dan bekas sentuhan 
benda tajam atau benda keras yang ada di TKP; 

d) Benda-benda lain sebagai akibat dari perbuatan 
pidana yang dilakukan oleh para pelaku (bekas 
kebakaran, goresan proyektil senjata api dan 
bekas cairan kimia yang teringgal di TKP); 

e) Keberadaan benda-benda tersebut dilakukan 
pengukuran dan pemotretan sesuai ketentuan 
serta dituangkan ke dalam Sket TKP. 

f) Hasil kegiatan olah TKP selanjutnya dituangkan 
kedalam BAP pendatan di TKP.  

3) Pemotretan dan pembuatan sketsa. 

a). Pemotretan. 

     Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk : 

(1) Mengabadikan situasi TKP termasuk 
korban dan barang bukti lain pada saat 
diketemukan. 

(2) Dapat memberikan gambaran nyata tentang 
situasi dan kondisi TKP. 

(3) Memvisualisasi dan melengkapi 
kekurangan dalam pengolahan TKP 
termasuk dalam pencatatan dan pembuatan 
sketsa. 

b). Obyek Pemotretan. 

(1) TKP secara keseluruhan dan berbagai 
sudut. 

(2) Detail/close-up terhadap setiap obyek yang 
diperlukan untuk penyidikan; 

c). Membuat BAP hasil pemotretan, yang memuat : 

(1) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam 
pemotretan. 

(2) Merk dan type kamera, lenda dan film. 

(3) Speed kamera difragma. 

(4) Sumber cahaya. 

(5) Filter yang digunakan. 

 

(6) Jarak . . . . . 
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(6) Jarak kamera terhadap obyek ( dilengkapi 
sketsa kasar TKP yang memuat letak 
kamera dan obyek yang dipotret ). 

(7) Tinggi Kamera. 

(8) Nama, pangkat, NRP petugas yang 
melakukan pemotretan dan saksi yang 
melihat kegiatan pemotretan dilakukan. 

 

3). Penanganan awal terhadap barang bukti oleh Tim 
Pengumpul barang bukti dengan penugasan sebagai 
berikut : 

a) Barang bukti yang ditemukan di TKP dapat 
dipindahkan untuk dikumpulkan apabila telah 
dilakukan pemotretan dan pencatatan oleh Tim 
Identifikasi. 

b) Semua barang bukti yang ditemukan di TKP 
dicatat kembali berdasarkan jenis dan sifatnya, 
selanjutnya diberikan label serta dikelompokkan 
sesuai tempat ditemukannya barang bukti 
tersebut. 

c) Tim pengumpul barang bukti bertanggung jawab 
atas pengelolaan / pengamanan barang bukti 
tersebut sebelum dilakukan olah TKP oleh Tim 
Olah TKP yang telah ditunjuk. 

d) Ketika dilakukan oleh TKP, maka Tim Pengumpul 
Barang Bukti bertanggung jawab untuk 
meletakkan kembali barang bukti yang diperoleh 
dan dibutuhkan untuk kepentingan pengungkapan 
tindak pidana yang terjadi pada tempat semula 
dimana barang bukti tersebut diketemukan. 

e) Setelah dilakukan Olah TKP maka tugas dan 
tanggung jawab pengelolaan barang bukti beralih 
kepada petugas pengelola barang bukti yang telah 
ditunjuk pada masing – masing Satwil (Polres). 

4. Penyelidikan 

Penyelidikan yang dilakukan merupakan langkah awal dari proses 
penyidikan guna memperoleh bukti permulaan yang cukup, dengan 
kegiatan sebagai berikut : 

a. Dalam hal ini kegiatan penyelidikan dilakukan untuk 
memperoleh informasi guna mendukung dan memudahkan atau 
memperlancar tindakan kepolisian/upaya paksa dalam rangka 
penyidikan yang akan dilakukan, antara lain penangkapan, 
penggeledahan, penyitaan, penahanan dan kegiatan lainnya. 

b. Penyelidik . . . . . 
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b. Penyelidik yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik yang 
diperintahkan oleh penyidik berdasarkan surat perintah. 

c. Penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada : 

1) Adanya Laporan Polisi, Laporan Informasi dan/atau 
tindak pidana yang melibatkan massa terjadi secara 
serentak (massip). 

2) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Interogasi dan 
pemotretan di TKP 

3) Hasil rekaman handycam petugas Polri, media massa  
dan/atau video amatir yang merekam wajah orang – 
orang/massa saat terjadinya tindakan anarkistis. 

4) Hasil pemeriksaan/interogasi para saksi dan/atau pelaku 
kekerasan yang telah berhasil dimintai keterangan dan 
telah dituangkan kedalam BAP. 

  d. Tujuan pelaksanaan penyelidikan adalah : 

1) Mencari dan menemukan saksi – saksi yang mengetahui 
terjadinya tindak pidana guna mendukung pengungkapan 
tindak pidana yang terjadi. 

2) Mencari dan menemukan orang yang berperan sebagai 
actor intelektual (menyuruh melakukan, memberikan 
dukungan biaya, memberikan dukungan pasilitas dan 
lainnya). 

3) Mengetahui/mengenali siapa pelaku tindak pidana 
tersebut, dimana keberadaannya, bagaimana tingkat 
kekuatannya dan kapan serta bagaimana cara untuk 
melakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. 

4) Untuk dapat mengetahui keberadaan barang bukti yang 
terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan 
penyelidikan. 

e. Sasaran penyelidikan adalah : 

1) Orang ( saksi – saksi, tersangka dan orang lain yang ada 
di TKP) yang mempunyai keterkaitan sangat erat dengan 
tindak pidana yang terjadi. 

2) Benda / barang bukti( kerusakan benda akibat perbuatan 
anarkis dan benda – benda yang digunakan oleh pelaku 
sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ) 

3) Tempat ( Rumah atau tempat persembunyian para 
tersangka  dan tempat penyimpanan barang bukti). 

 

 

 

5. Penyidikan . . . . . 
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5. Penyidikan 

Kegiatan penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik untuk 
mencari dan mengumpulkan bukti melalui kegiatan penyelidikan, 
penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan guna memperjelas tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Aktualisasi kegiatan penyidikan adalah pengerahan seluruh sumber 
daya yang tersedia (personel, materiil dan anggaran) selanjutnya 
dimobilisir secara terencana dan terorganisir serta dikendalikan untuk 
mencapai tujuan penyidikan yang diharapkan memperoleh hasil yang 
maksimal, efektif dan efisien. 

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang bersifat anarkistis dan 
/atau tindak pidana yang dilakukan secara massal dan diikuti tindakan 
kekerasan sehingga berakibat timbulnya korban jiwa dan kerugian 
materiil, memerlukan penanganan yang bersifat segera dan spesifik 
karena tindak pidana tersebut rentan mengarah kepada konflik 
horizontal oleh karena itu diperlukan langkah – langkah penyidikan 
selektif prioritas, sebagai berikut: 

 

a. Tindakan awal. 

1). Dalam kegiatan penyidikan awal, penyidik berupaya 
dapat segera memperoleh keterangan saksi – saksi dari 
orang – orang yang berada di TKP dan mengetahui 
terjadinya peristiwa tersebut. 

2). Apabila ketika terjadinya peristiwa pidana tersebut di TKP 
telah ada anggota Polri, maka prioritas pemeriksaan 
saksi diarahkan kepada anggota Polri yang mengetahui 
terjadinya peristiwa pidana tersebut dan mengenali 
identitas para pelaku tindak pidana dimaksud. 

3). Penyidik sesegera mungkin berkoordinasi dengan 
petugas intelijen, dalmas, brimob dan/atau petugas 
reskrim yang melaksanakan penyelidikan untuk dapat 
memperoleh hasil rekaman video dari handycame yang 
mengambil gambar pada saat terjadinya tindak pidana 
anarkistis dimaksud. 

4). Kenali para pelaku kejahatan yang terekam dalam video 
maupun camera dan catat identitas untuk dilakukan 
penangkapan atau pemanggilan; 

5) Analisis secara tajam terhadap hasil olah TKP serta 
barang–barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh 
timyang bertugas secara khusus untuk melakukan hal 
tersebut. 

 

 

6). Bentuk . . . . . 
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6). Bentuk Tim Penyidik sesuai kualitas perkara dan wajib 
menyusun rencana penyidikan berdasarkan data awal 
yang telah diperoleh dengan mempertimbangan jumlah 
penyidik yang dibutuhkan serta limit waktu. 

b. Tindakan lanjutan 

1) Sebelum melakukan penyidikan, terlebih dahulu para 
penyidik mendalami unsur – unsur pasal yang terkait 
dengan tindak pidana yang disertai perbuatan anarkistis 
dan/atau tindakan kekerasan antara lain: 

KUHP : 

a) Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan 

b) Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan terhadap 
orang atau barang yang dilakukan dimuka umum 
secara bersama-sama 

c) Pasal 187 KUHP tentang delik pembakaran 

d) Pasal 211, 212 KUHP tentang kekerasan terhadap 
petugas 

e) pasal 333, 351, 406 KUHP dan pasal lainnya yang 
berhubungan dengan kejahatan secara masal. 

NON KUHP : 

a) Pasal-pasal yang tertuang di dalam UU Nomor : 9 
Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian 
pendapat dimuka umum; 

b) Undang-undang lain yang terkait dengan materi 
tuntutan massa. 

2) Ketika melakukan pemeriksaan dalam rangka 
pengumpulan alat bukti, penyidik berupaya untuk 
memperoleh keterangan yang obyektif dan dilarang 
melakukan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis 
yang mempengaruhi kualitas nilai keterangan yang 
diperoleh dan/atau dilarang melakukan rekayasa yang 
berakibat terhadap kualitas berkas perkara. 

3) Terhadap tindak pidana yang disertai kekerasan 
(anarkistis), dalam menggali keterangan saksi maupun 
tersangka agar keterangan yang diterangkan didalam 
BAP dapat menguraikan adanya korelasi dengan alat 
bukti lainnya termasuk barang bukti dan korban dari 
kekerasan yang dilakukan. 

4) Gunakan hasil rekaman video camera ( handycam ) yang 
menggambarkan terjadinya peristiwa pidana tersebut 
sebagai alat bukti pendukung walaupun didalam  

 

KUHAP . . . . . 
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KUHAP belum diatur sebagai perluasan pasal 188 
KUHAP, namun dapat bernilai petunjuk untuk menambah 
keyakinan hakim. 

5) Dalam melakukan penyidikan,penyidik  harus 
memperhatikan dan menjunjung tinggi azas – azas yang 
telah diatur didalam KUHAP guna menjamin hak – hak 
tersangka serta memberikan perlindungan kepada saksi 
yang telah memberikan keterangan. 

   

c. Tindakan pengakhiran 

1) Hasil penyidikan dituangkan kedalam resume yang 
berisikan analisa kasus yang menggambarkan kronologis 
dari terjadinya tindak pidana tersebut dengan 
menguraikan peran masing – masing tersangka yang 
diperkuat dengan adanya alat bukti dan barang bukti, 
sedangkan analisa yuridis harus dapat menguraikan 
terpenuhinya unsur – unsur delik yang 
dipersangkakanbaik yang bersifat obyektif maupun yang 
bersifat subyektif, sehingga  nantinya oleh JPU dapat 
dibuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana tersebut 
dengan menunjuk para tersangka sebagai pelaku tindak 
pidana dimaksud. 

2) Hasil penyidikan yang telah dilakukan dituangkan 
kedalam Berkas Perkara dan sebelum dilakukan 
pemberkasan terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara 
untuk menguji kualitas hasil penyidikan yang dilakukan 
serta akurasi alat bukti yang diperoleh berdasarkan pasal 
183 dan 184 KUHAP. 

3) Bila dipandang perlu untuk meyakinkan alat bukti dan 
peran para tersangka didalam tindak pidana yang 
ditangani, maka sebaiknya dilakukan rekontruksi dengan 
menghadirkan Jaksa Penuntut Umum  sehingga nantinya 
dapat  memperkuat keyakinan hakim terhadap alat bukti 
yang dituangkan didalam Berkas Perkara. 

 

6. Gelar Perkara 

Kegiatan gelar perkara dalam penanganan perkara pidana wajib 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur didalam pasal 44 s.d 
50 Perkap 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian 
perkara pidana dilingkungan Polri. 

 

 

 

7. Pengawasan . . . . . 
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7. Pengawasan penyidikan 

Pengawasan penyidikan sebagai salah satu fungsi manajemen 
tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada atau melekat pada semua fungsi 
manajemen, baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan. 

Pengawasan penyidikan pada tahap pelaksanaan penyidikan pada 
dasarnya merupakan kegiatan pengendalian proses penyidikan agar 
tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Pimpinan 
sebagai penanggungjawab penyidikan, melakukan control secara 
berlapis diwajibkan menunjuk Perwira Pengawas Penyidikan dan 
dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui  2(dua) cara yaitu : 

a) Secara administratif, antara lain melakukan pengawasan melalui 
penerbitan administrasi penyidikan, register perkara, laporan 
kemajuan dan laporan perkembangan hasil penyidikan. 

b) Secara fisik, antara lain melakukan supervisi, bimbingan tekhnis 

penyidikan, gelar perkara dengan tujuan dapat dievaluasi 

langsung keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam 

rangka pelaksanaan penyidikan. Apabila dalam proses 

penyidikan ditemukan adanya kendala atau hambatan yang 

memerlukan solusi atau penanganan segera, maka perwira 

pengawas penyidik melakukan gelar perkara luar biasa dengan 

melibatkan instansi terkait atau ahli hukum sehingga proses 

penyidikan yang dilaksanakan dapat segera ditindak lanjuti.  

Dalam kegiatan pengawasan, perwira pengawas penyidikan 
diharapkan pro aktif untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 
kegiatan penyidikan, karena keberhasilan atau kegagalan proses 
penyidikan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab 
perwira pengawas penyidikan dan untuk menjamin dinamika kegiatan 
penyidikan, maka pengawas penyidik diwajibkan membuat dan 
melaporkan hasil pengawasan penyidikan secara periodik kepada 
atasan penyidik yang memberikan perintah untuk kegiatan tersebut. 

 

8. Tindakan kepolisian  

Tindakan kepolisian dalam bentuk upaya paksa, dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan eskalasi situasi yang memungkinkan 
tindakan tersebut dapat dilaksanakan dan/atau apabila sangat perlu 
untuk segera dilaksanakan guna kepentingan penyidikan maka 
Kapolres selaku penanggung jawab kegiatan penyidikan dapat 
mempertimbangkan untuk dilaksanakannya kegiatan upaya paksa 
tersebut dengan meminta bantuan perkuatan dari fungsi Sabhara atau 
Satuan Brimob. 

 

III. ADMINISTRASI 
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III. ADMINISTRASI 

Dalam kegiatan penyidikan dan/atau penanganan tindak pidana kekerasan 
massa (anarkistis), administrasi penyidikan mempedomani ketentuan – 
ketentuan yang telah diatur didalam KUHAP, PERKAP 12 Tahun 2009 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan dilingkungan Polri, 

PERKAP 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penanganan barang bukti 
tindak pidana serta juklak – juknis penyidikan yang telah dipedomani dalam 
kegiatan penyidikan tindak pidana pada umumnya. 

 

IV. PENUTUP 

Demikian Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi 
penyidik Polri dilingkungan POLRES LOMBOK TENGAH dalam rangka 
penanganan tindak pidana kekerasan massa (anarkistis) sehingga proses 
penyidikan yang dilakukan dapat terarah guna mencapai hasil yang maksimal 
dan tuntas. 
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