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1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti : 
 

a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan 

material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat 

kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan 

atau pada tubuh korban. 

 

b. Maki jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tingg 

nilainya sebagai barang bukti. 

 

c. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai 

barang bukti bila teradpat karakterisitik yang tidak umum dari barang tersebut. 

 

d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin 

sangat berharaga sebagi barang bukti bagi orang yang ahli. 

 

e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan 

sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat 

menghasilkan barang bukti 
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2. Pencarian barang bukti. 

 

a. Dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan 

badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat dan tekun. 

 

b. Terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh petugas Polri dilapangan 

maka sejak tahap pengolahan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah 

sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, Labgor, dan Dokter 

Polri sesuai dengan bidang bidang dan tugasnya. 

 

c. Pencarian barang-bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut 

(Tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas ) : 

 

1) Metode spiral ( Spiral Methode ). 

Caranya : 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, 

masing-masing berderet  ke belakang ( yang satu dibelakang yang lain ) 

dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikut bentuk spiral 

berputar kearah dalam. 

Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan. 

------------------------------ TANDA GAMBAR ---------------------------------------- 

 

2) Metode Zone ( Zone Methoda). 

Caranya : Luasnya Tempat kejadian Perkara dibagi menjadi 4 bagian 

dan dari tiap bagian di bagi-bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing 

bagian 1/16 dari luas Tempat Kejadian Perkara seluruhnya. Untuk tiap-

tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk 2 sampai sampai 4 orang petugas 

untuk menggeledahnya. 

 

 

 

 



 3 

 

Metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup. 

----------------------------  TANDA GAMBAR ------------------------------------------ 

 

3) Metode Strip dam Metode Strip Ganda ( Strip Methode and Double 

Strip Methode ). 

Caranya : 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu 

dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu ( sejajar) 

kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di 

Tempat Kejadian Perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai 

diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar kearah 

semula. 

Metode ini baik untuk daerah yang berlereng. 

-------------------------------- TANDA GAMBAR -------------------------------------- 

 

4) Metode Roda ( Wheel Methode ). 

Caranya : beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar 

dimulai dari titik tengah kejadian. Dimana masing-masing petugas 

menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah 

delapan penjuru mata angin. 

Metode ini baik untuk ruangan ( hall ). 

-------------------------------- TANDA GAMBAR -------------------------------------- 

 

5) Metode Kotak yang diperluas. 

Dimulai / dari titik tengah TKP dalam bentuk kotak sesuai kekuatan 

personil yang kemudian dapat dikembangkan / diperluas sesuai dengan 

kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani. 
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3. Pengambilan dan Pengumpulan Barang Bukti. 

a. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti harus dilakukan dengan cara 

yang benar disesuaikan dengan bentuk / macam barang bukti yang akan 

diambil / dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.  

a. Tindak Pidana dengan / disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup. 

1) Pada jalur masuk / keluar pelaku. 

a) Bekas dan kendaraan. 

b) Bekas kaki / sepatu / sandal. 

c) Ceceran puntung / bungkus rokok, sandal, saputangan, dan lain-

lain. 

d) tetesan / bekas tetesan darah. 

  2) Pada tempat masuk / keluar (jendela / pintu). 

   a) Sidik jari. 

   b) Bekas jari. 

   c) Bekas alat pembongkaran (Obeng, linggis, dan lain-lain). 

   d) Rambut. 

3) Didalam TKP ( ditempat-tempat diperkirakan terjadi kontak dengan 

pelaku ). 

   a) Sidik jari.   

b) Bekas kaki. 
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c) Barang-barang yang tertinggal dari pelaku puntung-puntung 

rokok, saputangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, 

rambut tanah, dan dilain-lain. 

d) Bekas gigitan pada makanan/buah-buahan. 

e) Darah. 

f) Peluru, senjata tajam / senjata api, tali, alat pemukul dan lain-

lain. 

4) Pada korban mati. 

a) Darah. 

b) Pakaian. 

c) Bekas-bekas perlawanan seperti rambut, hasil goresan kuku, 

serat pakaian. 

d) Luka-luka atau cedera pada korban. 

e) Benda-benda asing bukan berasal dari tubuh korban. 

f) Pengambilan sidik jari pada kulit tangan, badan dan bekas 

cekikan pada leher. 

5) Pada pelaku / orang yang dicurigai ( termasuk tempat kediamannya). 

a) Darah. 

b) Pakaian-pakaian, sepatu, sandal (termasuk tanah, rumput yang 

belekat ). 
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c) Sidik jari, cakaran kuku dan bekas gigitan. 

d) Rambut dan bekas-bekas luka. 

e) Kendaraan tersangka. 

f) Alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku / tersangka 

yang dicurigai. 

c. Pembakaran (kebakaran yang disengaja ), kebakaran ( kelalaian), antara lain 

harus diambil barang bukti sebagai berikut. 

  1) Dijalur mendekat / keluar. 

   a) Ceceran bahan bakar : Minyak tanah, bensin, tinner dan lain-lain. 

   b) Ceceran alat pembakar : korek api, kayu, kain. 

   c) Jejak kaki / sepatu / sandal, puntung rokok. 

  2) Di TKP. 

a) Bekas / sisa bahan bakar : minyak tanah, bensin, thinner, bahan 

peledak. 

   b) Bekas / sisa obat pembara : korek api, detonator / fuse. 

c) Potongan kawat listrik yang sambungannya tidak sempurna 

sekering dan kotak sekering. 

   d) Sambungan pipa gas / klep pengaman yang bocor. 

   e) Gas, sisa / hasil bahan bakar. 

   f) Sisa kompor / lampu / obat nyamuk. 
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  3) Pada tersangka ( termasuk tempat kediamannya ). 

   a) Bekas / sisa dan bau bahan bakar. 

   b) Sisa alat pembakar. 

   c) Rokok. 

 d. Tindak Pidana Narkotik / obat bius. 

  1) Pada korban. 

a) Bahan / obat-obatan yang diduga Narkotik baik jenis maupun 

wujudnya. 

   b) Obat-obatan yang diduga berbahaya ( daftar G). 

   c) Alat-alat suntikan. 

   d) Bekas-bekas suntikan. 

  2) Di TKP. 

   a) Catatan-catatn tiker serta hal-hal lainnya. 

b) Bahan / obat-obatan yang diduga Narkotika baik jenis maupun 

wujudnya. 

   c) Obat-obatan berbahaya ( Daftar G). 

   d) Alat-alat suntikan. 

   e) Bekas bungkus / sampul obat. 

   f) Alat isap ( sedot ). 
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  3) Pada tersangka ( termasuk tempat kediamannya ). 

a) Bahan / obat-obatan yang diduga Narkotika baik jenis maupun 

wujudnya. 

   b) Obat-obatan / bahan berbahaya (daftar G). 

   c) Bekas bungkus / sampul obat. 

 e. Kasus yang ada hubungannya dengan racun. 

  1) Pada korban. 

   a) Muntahan. 

b) Data kesehatan ( Medical Hisyory ), yang biasa didapat pada 

Dokter / RS dimana korban pernah berobat. 

   c) Obat-obatan / racun ( pada bahan / pakaian ). 

2) Di TKP 

 a) Obat-obatan berbahaya ( Daftar G). 

 b) Sisa makanan / minuman. 

 c) Sisa racun termasuk racun tikus/ serangga / tumbuh-tumbuhan. 

 d) Desinfektan ( karbol , rlyson). 

3) Pada tersangka. 

 a) Obat-obatan berbahaya ( Daftar G). 

 b) Sisa Racun. 
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 f. Kejahatan susila. 

  1) Pada korban. 

   a) Noda Darah, sperma. 

   b) Rambut, serat pakaian. 

   c) Pakaian termasuk pakaian dalam. 

d) Bekas perlawanan  seperti : Benda yang melekat di kuku / 

tangan. 

  2) Di TKP. 

   a) Noda darah, sperma. 

   b) Sidik jari, bekas kaki. 

   c) Rambut, tanah yang tercecer. 

d) Barang-barang yang tertinggal dari pelaku seperti : sapu tangan, 

kertas-kertas, puntung rokok, korek api, botol minuman. 

   e) Bekas-bekas perlawanan. 

  3) Pada tersangka ( termasuk tempat kediamannya ). 

   a) Noda darah, sperma, rambut. 

   b) Pakaian yang dicurigai. 

   c) Rokok dan korek api. 

   d) Bekas-bekas perlawanan korban. 

   e) Rumput, tanah yang melekat pada pakaian / sepatu. 
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   f) Sidik jari dan cetakan kaki / sepatu / sandal. 

 g. Tindak Pidana pemalsuan Surat. 

  1) Alat tulis menulis. 

  2) Bekas-bekas kertas korban. 

  3) Klise-klise untuk cetakan. 

  4) Tinta-tinta, kanvas, dokumen/surat berharga. 

  5) Contoh-contoh tanda tangan. 

  6) Cap-cap palsu ( stempel ). 

  7) Alat-alat cetak. 

 h. Kecelakaan lalu lintas (sengaja atau tidak, termasuk tabrak lari ). 

  1) Pada korban ( termasuk kendaraan miliknya ). 

a) Barang / benda yang terpindah dari kendaraan bermotor lawan, 

seperti : Cat mobil, Minyak oil dan rem, pecahan kaca, bekas bau 

pada pakaian korban. 

   b) Pakaian korban. 

  2) Di TKP. 

   a) Bekas rem dan jejak lain dari kendaraan. 

   b) Cat mobil, minyak oli, pecahan kaca. 

   c) Pecahan-pecahan kaca dan kendaraan bermotor. 

   d) Pada kendaraan motor yang dicurigai. 
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e) Barang yang terpindah dari korban atau kendaraannya seperti  

pakaian, darah kering, rambut, daging / kulit korban. 

f) Bekas kerusakan yang baru terjadi, seperti : cat mobil, minyak oli 

dan rem, serta kaca. 

i. Barang bukti untuk kejahatan Transnasional terhadap kekayaan Negara dan 

Kontijensi di sesuaikan dengan situasinya. 

4. Pengambilan dan pembukuan barang bukti yang memerlukan Bantuan Tehnis 

(identifikasi ) kepolisian, Labfor Polri dan Doktor Polri. 

 a. Pisau yang dipergunakan ada sidik jarinya : 

1) Menggunakan tali yang dikaitkan pada pangkal pisau atau dapat 

diangkat dengan mempergunakan ujung ibu jari dan telunjuk, jangan 

sekali-kali menggegamnya. 

2) Letakkan di atas sehelai karton tebal, ikat dengan kawat yang halus 

atau benang yang kuat. 

3) Masukkan pisau yang telah terikat pada karton tersebut kedalam kotak 

yang sesuai sehingga tidak dapat bergeser. 

4) Bungkus, segel dan beri label untuk kepentingan pemeriksaan 

identifikasi Polri. 

 b. Serjata api yang diperkirakan terdapat sidik jari : 

1) Pungutlah senjata api tersebut dengan menggunakan ujung ibu jari dan 

jari telunjuk pada bagian pelindung penarik, kemudian angkat perlahan-

lahan. 
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2) Letakkan senjata api tersebut pada sehelai karton yang tebal, ikat 

dengan benang atau tali yang cukup kuat pada bagian – bagian 

apemegang dan pangkal larasnya. 

3) Apabila pada ujung laras senjata api didapat bekas-bekas sobekkan 

kain, rambut, maka ini harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang. 

4) Pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dengan kertas dan 

diikatagar tidak kemasukan kotoran. 

5) Masukkan senjata api tersebut pada sebuah kotak yang sesuai dengan 

ukuran kotak yang sesuai dengan ukurannya agar tidak dapat bergerak. 

  6) Kemudian tutup, bungkus, segel dan beri label. 

 

b. Anak Peluru ( bullet ) yang ditemukan di TKP. 

1) Ambil dengan hati-hati menggunakan ujung telunjuk dan ibu jari pada 

kedua ujung anak peluru tersebut dan jangan sampai menambah 

goresan. 

2) Jika ditemukan lebih dari satu peluru pisahkan satu dengan yang lain, 

bungkus satu persatu dengan terlebih dahulu dibalut kapas. 

 

c. Selongsong Peluru. 

Karena untuk kepentingan apembuktian selongsong ada pada bagian dasar, 

maka cara mengambilnya dengan menggunakan alat ( lidi, pensil dan lain-lain) 

dimasukkan dalam lubang selongsong dan dimasukkan ke dalam kantong 

plastik. 
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d. Mesiu / Serbuk. 

1) Paraf / lilin yang telah dicairkan balutkan atau tumpahkan pada bagian 

yang terdapat mesiunya. 

2) Setelah kering ( padat kembali ) buka paraffin tersebut dan masukkan 

pada kantong plastik yang bersih dan segel. 

e. Peluru yang belum terpakai. 

1) Sama dengan anak peluru dan selongsong. 

2) Jika masih terdapat dalam silinder supaya dibiarkan dan jangan 

dikeluarkan. 

3) Jika masih terdapat dalam, magazen maka magazen tersebut harus 

dikeluarkan dari senjatanya, dengan menggunakan alas sapu tangan 

dan jangan merusak / menghilangkan sidik jari yang mungkin terdapat 

pada senjatanya. 

4) Bungkus, segel dan beri lebel. 

f. Pecahan logam, peluru / serpihan ( bahan peledak, kaca dll ). 

1) Membungkus secara terpisah baik menurut jenisnya, waktu mauoppun 

tempat ditemukannya. 

2) Pengambilan dan pengumpulannya seperti pada anak peluru. 

3) Bungkus, segel dan beri label.. 

g. Pakaian si korban. 

1) Semua dokumen yang ada hubunagnnya dengan tindak pidana dan 

yang disita harus dijaga keasliannya. 
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2) Jangan sampai terjadi kerusakan – kerusakan yang ditimbulkan akibat 

kecerobohan cara mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya. 

3) Lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya. 

4) Jangan mengadakan coretan-coretan pada dokumen tersebut. 

5) Simpanlah dokumen, dalam sampul / amplop collopane. 

6) Kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel. 

h. Dokumen atau surat. 

1) Semua dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan 

yang disita harus dijaga keasliannya. 

2) Jangan sampi terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat 

kecerobohan cara mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya. 

3) Lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya. 

4) Jangan mengadakan coretan-coretan pada dokumen tersebut. 

5) Jika hendak memberi tanda / code berikan pada sampul dimana 

dokumen tersebut disimpan. 

6) Simpanlah dokumen, dalam sampul / amplop collopane. 

7) Kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel. 

j. Rambut. 

1) Pungutlah rambut-rambut dengan menggunakan pincet 9 penjepit ). 

2) Tempatkan rambut tersebut pada sehelai kertas putih kemudian lipatlah 

kertas tersebut sehingga rambut itu terjepit ditengahnya. 
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3) Masukkan lipatan kertas itu kedalam kotak / kantong dan tutuplah rapat-

rapat. 

4) Bungkus, segel dan beri label. 

 k. Sperma. 

1) Jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan ke dalam botol 

kaca dan tutup rapat. 

2) Jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama 

tempatnya, beri label dan segel. 

 l. Darah. 

1) Darah basah yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain, 

pakaian, Sprei, selimut, keset. 

   a) Jumlah / kecil. 

Potong/guntinglah setengah dari tempat masukkan dalam botol 

kemudian cairan saline ( larutan garam dapur Na CI.0,9 %) tutup 

rapat-rapat bungkus, beri label dan segel. 

Potongan sisanya biarkan mengering setelah itu bungkus beri 

label dan segel. 

b) Jumlah besar. 

Pindahkan darah yang tergenang itu, kedalam botol / bejana 

dengan menggunakan pipet tambahkan cairan saline ke 

dalamnya kira-kira 1/5 dari jumlah darahnya, tutup rapat, 

bungkus, beri label dan segel. 
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2) Darah basah yang diketemukan pada benda keras antara lain ubun, 

besi dan batu. 

 a) Jumlah kecil. 

Usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut 

didalam botol yang bersih. 

Berikan cairan saline sejumlah 1,5 dari darah yang ada. 

Tutup yang rapat, bungkus, beri label dan segel. 

Sisanya biarkan mengering kemudian korek dengan pisau / silet 

secukupnya. 

Masukkan lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri 

label dan segel. 

b) Jumlah besar 

Contoh darah yang diambil dalam jumlah yang lebih banyak . 

Caranya sama dengan pada jumlah yang kecil. 

3) Darah kering yang diketemukan pada benda-benada lunak antara lain 

sprei, pakaian, selimut : 

a) Jumlah kecil. 

Ambil dan bungkus barang / bagian barang dimana darah kering 

melekat, beri label dan safel. 

c) Jumlah banyak. 

Potong / gunting dimana darah akering tersebut melekat 

secukupnya. 
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Masukkan kedalam bejana / botol bermulut lebar. 

Tuangkan cairan saline secukupnya dan tutup botol tersebut 

rapat-rapat. 

4) Darah kering yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin, besi 

dan batu. 

a) Jumlah kecil. 

Kerik seluruhnya, masukkan kedalam bejana / botol. 

Tuangkan cairan saline secukupnya dan botol ditutup rapat. 

Bungkus beri label dan segel. 

b) Jumlah besar. 

Keriklah sebanyak mungkin dengan pisau / silet. 

Masukan kedalam bejana / botol, tuangkan cairan saline 

secukupnya. Tutup rapat bungkus beri label dan segel. Sisanya 

masukkan kedalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop 

beri label dan segel. 

5) Cairan yang lain. 

Cara pengambilan dan pengawetan dapat dilakukan sama dengan cara 

pengambilan darah dan sperma. 

 

m. Sisa makan / muntahan makanan. 

Pindahkan kedalam botol / kantong plastic yang diangkat dengan cara 

menggunakan sendok atau alat lain kemudian ditutup / diikat dan disegel. 
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n. Jejak jari. 

1) Jejak jari nyata (langsung dapat dilihat, misalnya jejak jari berasal dari 

jari-jari yang kotor karena tanah, oli, darah dan sebagainya ). 

2) Jejak jari plastik (akibat dari pada barang-barang lunak yang terpegang 

misalnya : coklat, mentega, sabun, sehingga menimbulkan lekukan-

lekukan yang menggambarkanjari yang garis-garis papilarnya ). 

3) Jejak jari latent ( jejak jari yang perlu dikembangkan terlebih dahulu 

sebelum dapat dilihat ), jenis ini merupakan jejak jari terbanyak yang 

dapat dijumpai di TKP. Jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya, dalam 

suatu perkara pidana karena : 

a) Tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama. 

b) Sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup. 

c) Sidik jari dapat dirumus. 

4) Cara pengambilan jejak jari yang ditemukan di TKP dilakukan sebagai 

berikut : 

a) Potret jejak jari yang ditemukan ( Bila latent harus dikembangkan 

terlebih dahulu dengan metode serbuk atau metode kimia). 

b) Angkat ( lifting ), jejak jari yang ditemukan dengan lifter bagi jejak 

jari latent yang telah dikembangkan dengan serbuk kemudian 

ditempelkan pada kartu ”pendapatan sidik jari di TKP ” 

c) Cetak jejak jari plastik yang ditemukan dengan silicon dan 

diturunkan hasil cetakannnya dalam kotak yang sesuai dengan 

ukurannya. 
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d) Bagi jejak jari nyata, usahakan untuk dikirim bersama benda / 

barang, dimana ia melekat. Bola benda / barang tersebut terlalu 

besar untuk dibawa seluruhnya, lalukan pemotongan dan 

potongan benda / barang tersebutlah yang harus dikirimkan 

(pertimbangkan baik-baik kepentingannya karena anda selaku 

petugas terpaksa melakukan pengrusakan  atas milik 

seseorang). 

 

o. Jejak  alat / perkakas ( tool markas ). 

1) Alat-alat / perkakas yang digunakan dalam kejahatan, hampir selalu 

meninggalkan bekas di TKP. Pada umumnya berupa goresan-goresan 

atau lekukan pada benda-benda tertentu yang menjadi sasaran tindak 

kejahatan. 

2) Jejak-jeak alat / perkakas ini membawa segala ciri atau tanda-tanda 

istimewa yang ada pada  alat / perkakas aslinya ( obeng yang telah 

rusak ujungnya meninggalkan jejak berkas yang berbeda dengan obeng 

lain yang masih baru atau yang kerusakannya berbeda ). 

3) Cara mengambil jejak alat / perkakas ini dengan cara menuang / 

mencetaknya dengan silicon. 

 p. Jejak kaki / sepatu, ban mobil. 

1) Diatas permukaan tanah yang lembek gembur, atau berpasir injakan 

kaki / sepatu dan gilasan roda kendaraan meninggalkan bekas, berupa 

cetakan dari pada bentuk asalnya. 
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2) Jejak-jejak ini merupakan alat bukti yang dapat menunjang 

pengungkapan suatu tindak pidana, karena dapat dilakukan 

perbandingan antara jejak yang ditemukan kemudian didalam 

penyidikan. 

3) Cara pengambilan jejak ini adalah dengan mencetak / menuangnya 

dengan gips. 

 q. Pengambilan dan pengumpulan  barang bukti gas. 

1) Berhubung  cara-cara pengambilan dan pengawetan sukar dilakukan 

lebih banyak jenis gas yang sangat membahayakan manusia dan 

makhluk hidup lainnya maka dalam pemeriksaan harus didatangkan 

ahli. 

2) Yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan dengan memperhatikan 

bahaya yang mungkin ada, yaitu dengan mengumpulkan gas termasuk 

gas hasil kebakaran dengan cara mengumpulkan dalam kantong plastik 

dari nilon di beberapa tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


