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1. Persiapan Penanganan TKP 

Sebelum menandatangani TKP perlu dipersiapkan personil dan sarana/peralatan yang 

memadai/sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi meliputi : 

a. Persiapan personil, terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA fungsi-fungsi Operasional  

Polri, dan Reskrim bila diperlukan berikut unsur Dukungan  teknis (Labkrim, 

Identifikasi dan Dokter) bila ada. 

b. Penyiapan sarana angkutan dan alat komunikasi untuk keepatan bertindak dan 

memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. 

c. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri dari antara lain : 

1. Police line (garis/batas tkp(polisi)) 

2. Test kit 

3. Kompas 

4. Sarung tangan 

5. Alat Pemotret. 

6. Alat Pengukur jarak. 

7. Senjata Api, borgol, pisau/gunting. 
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8. Tali, kapur tulis, label dan lak 

9. Alat pembungkus barang bukti seperti : 

a. Kertas sampul coklat. 

b. Kantong plastik berbagai ukuran 

c. Tabung plastik berbagai ukuran  

d. Amplop  

10. Perlengkapan PPPK 

11. Buku catatan, kertas dan alat tulis untukmembuat sketsa. 

12. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan disesuaikandengan situasi TKP dan 

jenis kasus untuk tindak pidana yang terjadi. 

2. Tindakan pertama di TKP. 

 Tindakan Pertama di TKP dapat dilakukan oleh : 

a. Anggota/Petugas Polri yang datang pertama di TKP. 

Setelah diketahui tentang adanya suatu tindak pidana maka setiap 

anggota/petugas Polri segera melakukan tindakan sebagai berikut : 

1. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban : 

a). Dalam hal situasi TKP membahayakan keamanan baik terhadap korban 

maupun masyarakat disekitarnya, maka petugas Polri wajib mengambil 

tindakan memberikan perlindungan dan pertolongan. 

b). Dalam hal terdapat korban luka berat/ringan/pingsan, diberikan pertolongan 

seperti ketentuan PPPK atau kirim ke Rumah Sakit terdekat, setelah 

terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban. 
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c). Apabila terdapat korban dalm keadaan kritis (gawat), selain dicatat 

identitasnya usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta 

identitas pelaku dan lain-lain. 

d). Dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar tetap pada posisi semula dan 

jangan sekali-kali menyentuh korban, kecuali untuk mngetahui apakah 

korban sudah benar-benar meninggal, dan menunggu sampai datangnya 

PAMAPTA/Petugas Polri dari kesatuan terdekat. 

e). Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban 

(mayat) dapat dipindahkan dengan memberi tanda pada letak/posisi mayat 

terlebih dahulu. 

2. Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan : 

a). Membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP dengan tali khusus 

atau tali  lain dimulai dari jalur yang diperkirakanmerupakan arah masuknya 

pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat 

diperkirakn merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan 

memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku. 

b). Memrintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak 

pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan menumpilkannya 

diluar batas yang telah dibuat. 

c). Melarang menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di sekitar 

TKP. 

d). Minta bantuan masyarakat setempat antara lain (RT,RW dan Pamong 

Desa) dalam melalukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang 

berkerumunun. 

e). Berupaya mengamnkan barang bukti dan jangan sekali-kali 

menambah/mengurangi barang bukti yang ada di TKP. 
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f). Berusaha untuk mencari barang bukti, saksi dn keterangan lain tentang 

peristiwa yang terjadi. 

3. Segera menghubungi/memberitahukan kepada kesatuan POLRI 

terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada antara 

lain telepon dan caraka, tanpa mengabaikan keamanan TKP dan apabila 

petugas kesatuan POLRI tiba di TKP harus melaporkan segala sesuatu yang 

telah dikerjakannya. 

3. Bamapta/Pamapta/Pa Siaga 

Setelah menerima pemberitahuan/laporan tentang terjadinya tindak pidana. 

Bamapta/Pamapta beserta anggotanya segera datang ke TKP untuk memimpin dan 

mengendalikan TP, TKP yang dilakukan, sebagai berikut : 

a. Apabila sudah dilakukan TP,TKP, maka tindakan selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyempurnakan penutupan dan pengamanan TKP (mempertahankan status 

quo)dengan meminta bantuan unsur-unsur SAMAPTA lainnya. 

2. Membuat tanda-tanda yang ditemukan di TKP (tanda bekas sidik jari atau kaki) 

3. melakukan penggeledahan dan menyita barang – barang yang terdapat pada 

tersangka. 

4. Mengamankan terasangka/pelaku, saksi, korban dan menjaga agar barang 

bukti  tetap pada tempatnya. 

5. Memisahkan terasngka dan saksi yang berada di TKP, dengan maksud agar 

tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan  dalam mendapatkan 

keterangan yang sebenarnya (obyektif). 

6. Mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta 

diperintahkan untuk tetap tingal ditempat yang ditentukan guna diminta 

keterangannya. 
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7. Atas nama nama Kepala Kesatuan setempat selaku Penyidik, membuat dan 

menanda tangani permintaan Visum Et Repertum. 

8. Memberitahukan Keluaga korban. 

9. Membuat sketsa kasar (tanda skala) dan catatan kejadian sebagai bahan untuk 

pembuatan laporan, serta Berita Acara Pemeriksaan di TKP. 

b. Apabila belum diadakan tindakan pertama di TKP, maka Bamapta/Pamapta/ Pa 

Siaga baik selaku fungsi maupun selaku penyidik melakukan tindakan – tindakan.  

1. Melakukan pertolongan pertama kepada korban. 

a). Dalam keadaan luka berat/ringan/pingsan, uashakan pertolongan menurut 

petunjuk PPK atau kirim  ke Dokter/Rumah Sakit terdekat, setelah lebih 

dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban. 

b). Dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan 

mendapatkan keterangan, petunjuk  dan identitas pelaku dari korban 

tersebut ataupun dari saksi mata. Jika masih ada tanda-tanda kehidupan 

pada korban usahakan penyelamatan korban. 

c). Dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan 

jangan sekali – kali menyentuh terlalu banyak atas diri korban (mayat), 

kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal. 

d). Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban 

(mayat) dapat dipindahkan dengan memberi tanda garis, letak mayat 

sbeleum dipindahkan terlebih dahulu. 

e). Bila korban diduag mati. Pamapt/Pa Siaga harus meraba nadi, memeriksa 

pernapasan dan sushu badan sehingga yakin bahwa korban benar-benar 

telah meninggal. 

2. Menutup dan mengamankan TKP, pertahankan status quo (Posisi semula) dan 

bilamana dengan banuan unsur-unsur PAMAPTA lainnya, melakukan tindakan-

tindakan : 
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a). Membuat batas di TKP dengan tali  atau alat lain dimulai dari jalan yang 

diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku melingkar kesekitar letak 

korban atau tempat yang adpat diperkirakan akan didapatkan barang-

barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya 

Pelaku TKP dan memberi tanda arah keluar masuknya pelaku. 

b). Membuat tanda di TKP tentang hal-hal yang perlu dilakukannya (tada bekas 

sisik jari atau kaki, darah, sperma, dll). 

c). Mengamankan tersangka/pelaku dan saksi serta mengumpulkan pada 

tempat yang diluar batas yang telah dibuat. 

d). Memisahkan saksi dan tersangka atau dengan maksud agar tidak saling 

mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan 

yang sebenarnya (obyektif). 

e). Mencarai dan mengumpulkan saksi-saksi serta mencari identitasnya dan 

diperintahkan untuk tinggal di tempat diluar batas-batas yang dibuat guna 

meminta keterangannya. 

f). Mengamankan semua barang bukti. 

g). Membuat dan menanda tangani permintaan Visum Et Repertum. 

h). Memberitahukan keluarga korban. 

i). Membuat sketsa kasar dan catatn kejadian sebagai bahan laporan. 

3. Apabila Bamapta/Pamapta/Pa Siaga  ataupun kesatuan tersebut menerima 

laporan atau mengetahui atau mendapatkan informasi tentang terjadinya kasus 

penting (menonjol) yang memerlukan tindakan segera, maka 

Bamapta/Pamapta/Pa Siaga : 

a). Segera melaporkan kejadiannya kepada kepala Kesatuan. 

b). Segera menghubingi piket Reskrim dan Tim Olah TKP untuk melakukan 

tindakan Olah TKP. 
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c). Bersama-sama dengan piket fungsi di bawah pengendaliannya segera 

melakukan TP TKP. 

d). Melakukan koordinasi di TKP dalam rangka penanganan TKP.       

 


