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1. Pengamatan korban mati 
 

a. Pemotretan mayat menuurt letak dan posisinya dilakukan secara umum 

ataupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urut-urutan 

pemotretan kriminil, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang 

mencurigakan. 

 

b. Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat yang 

terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan 

memperhatikan tanda-tanda kematian seperti pembunuhan, tenggelam, 

keracunan, terbakar, gantung diri / bunuh diri. 

 

c. Memanfaatkan bantuan tehnis Dokter yang didatangkan dengan menanyakan 

hal-hal : 

 

1) Jangka waktu / lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda 

kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda 

pembusukan. 

 

2) Cara kematian ( mode or manner of death ). 
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3) Sebab-sebab kematian ( cause of death ). 

 

4) Kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa 

dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian. 

 

d. Memberikan tanda garis pada letak posisi mayat sebelum dikirim ke Rumah 

Sakit. 

 

e. Setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke Rumah Sakit untuk dimintakan 

Visum et Repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya 

atau bagian tubuh lain. ( Pengambilan sidik jari dapat dilaksanakan di Rumah 

Sakit, juga identifikasinya ). 

 

2. Penanganan Saksi. 

 

a. Melakukan interview / wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada orang-orang / pihak-pihak yang diperkirakan / diduga melihat, 

mendengar dan mengetahui kejadian tersebut. 

 

b. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang 

dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai 

saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. 

 

c. Melaklukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga 

sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih 

lanjut. 

 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap korban keadaan korban, penampilan korban, 

dikap korban atau dibawa ke Rumah Sakit / Dokter Ahli untuk dimintakan 

Visum et Repertum. 
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3. Penanganan Pelaku. 

a. Melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pengamanannya. 

b. Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau 

melekat pada pakaiannya. 

 

c. Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara 

mengenal hal-hal baik yang dilakukan sendiri maupun keterlibatan orang lain 

sehubungan dengan kejadian. 

 

 

 

 

 

  

 


