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I. PENDAHULUAN

a. Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam undang undang No 2 tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat serta penegakan hukum. Didalam menjalankan tugas pokok Polri

dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan

pelayanan masyarakat sebagai wujud interprestasi dan tuntuhn dan harapan

masyarakat.

b. Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau fo protec and

to seruice. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan

sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri

khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihal

dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif

dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilakanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta hak asasi manusia'

c. prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan penyelidikan dan

penyidikan menjadikan komitmen bersama didalam setiap unit kerja. Agar

prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani maka disusun adanya

Standar Operasional' Prosedur (SOP) sebagai parameter atau tolak ukur

pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya Standar

Operasional Prosedur (SOP) hubungan antara penyidik sebagai pemberi
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pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksl

sesuai harapan. Pelayanan cepa! tepat, transpamn dan akuntabel yang

diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen polri dalam

memberikan pelayanan prima.

d. DireKorat Reskim Polda NTB dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu pe6stiwa pidana

yang dilaporkan oleh masyarakat berupaya memberikan pedoman secara

aplikatif. Pedoman atau acuan didasarkan kepada pelaksanaan tugas pekerjaan

sesuai dengan fungsi dan peranannya. Pedoman ini juga merupakan alat
penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural

sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Trust Buitdrrig) yang pada

akhirnya akan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat (pattnerc hip
Buildirifi dalam mendukung pencapaian penegakan hukum.

rT. DASAR

a Undang-undang No. 8 tahun 19gl tentang KU HAp

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

c. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

d. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusn Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

e. uu RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak pidana perdagangan orang.

t. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007

tentang Unit Pelayanan perempuan dan anak.

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009

tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara pidana di

Lingkungan Polri.

h. Juklak dan juknis Administrasi penyidikan.

IIT, PENGERTIAN

a. Korban perempuan adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman

kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak y,ang

masih dalam kandungan
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Korban anak adalah setiap anak yang mengalami korban kekerasan atau

ancaman kekerasan baik fisik , fisikis dan eksploibsi seksual serta perdangnn

anak.

penanganan dan pelayanan korban anak adalah dilakukan secara bersama -
sama dengan unsure - unsur terkait yang meliputi ( pelayanan kesehatan,

penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,

pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat

proses pemeriksaan, pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya

baik sementara maupun berdasarkan penetapan kepangadilan.

f. Perlindungan sementara perempuan dan anak adalah perlindungan yang

langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain,

sebelum dikeluarkannya perintah perlindu ngan dari pengadilan.

g. Yang dimaksud lingkup rumah tangga

a) Suami, istri dan anak
b) Orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah,

perkawinan, persususn, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam

rumah tangga dan atau pembantu rumah tangga,

h. Yang dimaksud dalam kekerasan rumah tangga adalah

a) Kekerasan fisik

b).Kekerasan Sikis

c) Kekerasan Seksual

d) Penelantaran rumah tangga

i. pelayanan terhadap korban perempuan adalah pelayanan yang secara bersama -
sama dilakukan oleh jejaring yang meliputi ( pelayanan kesehatan, penanganan

secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh

pekerja social dan bantuan hukum pada setiap Ungkat proses pemeriksaan,

pelayanan bimbingan rohani).
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a. Persiapan.

Piket Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang beftugas, mempersiapkan

kelengkapan sebagai berikut:

a) Personil:

1. Sikap tampang penyidildpenyidik pembantuPenanganan dan Pelayanan

korban harus rapidalam penampilan dan pakaian.

2. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hokum pidana khususnya

undang-undang PKDRT, Perlindungan Anak dan Perdagangan orang

serta undang-undang lainnya.

b) Sarana

1. Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak.yang bersih dan nyaman

tertutup yang tidak bisa terlihat dari luar dimana tamu menunggu.

2. Meja dan Kursi.

3. Alat Tulis. Kertas dan lain-lain.

4. Komputer / Laptop

5. Piranti lunak ( KUHP, KUHAP, Undang-Undang KDRT,Perlindungan Anak,

Perdagangan Orang dan lain-lain).

c) Urut-urutan Tindakan 1 Penanganan / Pelayanan Perempuan dan Anak:

1. Mengantar Korban Visum ke RSUD terdekat

2. Mengambilketerangan

.3. Menawarkan / menghubungi konselor I pendamping,

4. Pemeriksaan dilakukan ditempat yang nyaman dan menjamin kerahasian

5. Pemberian impormasi hukum kepada korban ( tentang pasal - pasal ,

ancaman

6. hukumannya , nama / alamat dan nomor telpon penyidik )'

7. Memberikan korban SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil

penyelidikan):

gTt.IrDt.n' OP3'DSrl}rJAf, Pil)gDDUs. ( gOP ) 4



V. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat

digunakan sebagai pedoman anggota Reskim dalam rangka proses penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana guna terwujudnya penyidik Sat Reskim Polres Lotim

yang profesional, proposional, berrnoral dengan menjunjung tinggi superimsi hukum

dan hak asasi manusia.

Selong, Agustus 2014
KASAT RESNARKOBA

AKP NRP 83061480
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