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1. Pengamatan Umum ( general Observation ). 
 

Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal / obyek-obyek sebagai 

berikut : 

a. Jalan masuk / keluarnya si pelaku. 

b. Adanya kejanggalan – kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya. 

c. Keadaan cuaca waktu kejadian. 

d. Alat-alat yang mungkin dipergunakan / ditinggalkan oleh si pelaku. 

e. Tanda-tanda / bekas perlawanan / kekerasan. 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. Pemotretan dan pembuatan sketsa. 

 a. Pemotretan. 

  1) Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk : 

a) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti 

lain pada saat diketemukan. 

   b) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP. 

c) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam 

pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam 

pencatatan dan pembuatan sketsa. 
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2) Obyek Pemotretan. 

a) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut. 

b) Detail / close-up terhadap setiap obyek dalam TJPO yang 

diperlukan untuk penyidikan ( digunakan skala / penggaris, dapat 

dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti ). 

 

3) Membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan, yang membuat : 

a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan. 

b) Merk dan type kamera, lenda dan film. 

c) Speed kamera difragma. 

d) Sumber cahaya. 

e) Filter yang digunakan. 

f) Jarak kamera terhadap obyek ( dilengkapi sketsa kasar TKP 

yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret ). 

g) Tinggi Kamera. 

h) Nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan. 

 

b. Pembuatan Sketsa. 

1) Sketsa dibuat dengan maksud untuk : 

a) Menggambarkan TKP seteliti mungkin. 

b) Sebagai bahan untuk mengadakan rekontruksi juga diperlukan. 

 

2) Sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan maka 

pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut : 

a) Mempergunakan kertas berukuran ( kertas milimeter ). 

b) Menentukan tanda / arah utara kompas. 

c) Dibuat dengan skala. 

d) Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan 

dijelaskan pada keterangan gambar. 
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e) Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara 

menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak 

yang dipergunakan sebagai patokan. 

f) Untuk otentikasi sketsa dituliskan / cantumkan : 

 (1) Nama pembuat. 

 (2) Tanggal pembuatan. 

 (3) Peristiwa apa. 

 (4) Dimana terjadi. 

 

 

 

 

  

 


