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1.  Sebelum Pelaksanaan 
 

a. Atas inisiatif Penyidik Perkara sendiri atau karena adanya perintah dari 
Atasan  penydidk atau Kepala Kesatuan, maka Penyidik perkara menyusun, 
mengajukan Rnencana Gelar Perkara kepada Atasan penyidik  dan atau 
pejabat struktural yang bertugas mengatur Gelar Perkara (Biro/Bag/Subbag 
Analisis) 

 
b. Setelah mendapat persetujuan Atasan penyidik, penyidik perkara segera 

menyiapkan bahan/materi paparan Gelar perkara dan koordinasi dengan 
Pejabat Struktural yang bertugas mengatur Gelar Perkara untuk 
mempersiapkan susunan acara, daftar peserta, undangan, daftar hadir, 
ruangan perlengkapan (papan tulis/layar/proyektor/sarana/komunikasi dll) 
sesuai kebutuhan. Meja/tempat duduk disusun berbentuk U atau disesuaikan 
dengan kondisi ruangan yang tersedia sehingga Gelar Perkara dapat 
dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Pada organisasi Reskrim yang tidak 
dilengkapi Pejabat Struktural Biro, Bag, Subbag Analisis amaka seluruh 
kelengkapan Gelar perkara tersebut diatas, disiapkan Satuan/unit penyidikan 
atau oleh Penyidik Perkara. 

 
c. Sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, para peserta telah 

menerima undangan Gelar Perkara dengan penjelasan tentang hal-hal yang 
diharapkan dari masing-masing peserta. Bahan Gelar Perkara yang cukup 
sensitif dan ahrus diarahasiakan, diberikan kepada peserta Gelar Perkara 
pada saat pelaksanaan Gelar Perkara. 
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d. Penyidik Perkara menentukan Notulen yang bertugas mencatat lengkap 
semua kegiatan, pembahasan, pendapat, materi dan lalu lintas diskusi yang 
berlangsung serta kesimpulan Gelar Perkara. 

 
2.  Saat Pelaksanaan 
 

a. Pembukaan  
Pimpinan Gelar Perkara membuka Gelar Perkara dan Setelah mengecek 
kehadiran peserta, bertindak selaku Moderator menyampaikan maksud, 
tujuan, maslah yang dihadapi, hal-hal yang dihadapkan dari Gelar Perkara, 
waktu yang tersedia dan urutan acara Gelar Perkara. 
 

b. Paparan Penyidik Perkara 
 

1. Moderator memberi waktu yang cukup kepada Penyidik Perkara untuk 
memaparkan : 
 Perkara (Kasus posisi) 
 Proses penyidikan perkara yang dilakukan dan permasalahan yang 

dihadapi. 
 Kesimpulan sementara dari Penyidik Perkara dan tindakan yang akan 

dilakukan.   
 

2. Penyidik perkara memperkenalkan diri dan segera menyampaikan 
paparan dengan rinci serta jelas sehingga dengan mudah dipahami dan 
dimengerti peserta gelar. Pemapar sebaiknya menggunakan saran 
komunikasi yang tersedia/disiapkan. 

 
3. Disela paparan moderator dapat menyela/interupsi hal-hal tertentu yang 

perlu lebih diperjelas/diuraikan oleh pemapar penyidik perkara. 
 

c. Pembahasan/Diskusi 
 

1. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau 
memberikan pemikiran, pendapat koreksi, saran tentang proses 
penyidikan dan tindakan penyidik perkara. 

 
2. Penyidik Perkara diberi kesempatan untuk menjawab menjelaskan, 

menanggapi hal-hal yang diperlukan dalm pembahasan/diskusi. 
 

3. Moderator berkewajiban  memelihara pembahasan/diskusi agar : 



 
 Diskusi/pembahasan berjalan dinamis,lancar,tertib, sopan dan dapat 

mencapai tujuan sehingga gelar perkara tidak bekembang sebai ajang 
peradilan atau mengahakimi tindakan penyidik perkara. 

 
 Sebaliknya penyidik perkara wajib bersikap tertib, sopan dan 

menghargai serta mencatat, pemikiran, pendapat saran dan koreksi 
dari peserta maupun moderator. 

 
 Penyidik dapat mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh 

masukan/pendapat yang detail yang jelas tentang hak-hak yang 
disampaikan para peserta melalui moderator. 

 
 Semua lalu lintas diskusi dan materi tanya jawab wajib dicatat dengan 

baik oleh notulen yang ditunjuk. 
 

d. Kesimpulan dan penutup  
 

1. Setelah tujuan gelar perkara telah dapat dicapai, moderator membacakan 
kesimpulan gelar perkara dan rekomendasi hasil gelar perkara kepada 
penyidik perkara kemudian menutup gelar perkara. 

 
2. Untuk tetap menjaga kerahasiaan materi diskusi/perkara, moderator dapat 

meminta kepada seluruh peserta untuktidak memberikan informasi 
kepada siapapun dan seluruh copy/materi gelar perkara yang diberikan 
kepada peserta, dikumpulkan kembali dan serahkan kepada Penyidik 
Perkara.    

 
3.  Setelah Gelar Perkara 

 
a. Notulen menyusun Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara dengan melampirkan 

catatan Notulen, copy/materi paparan penyidik perkara, Kesimpulan dan 
rekomendasi hasil Gelar Perkara serta daftar hadir peserta. 

 
b. Laporan Gelar perkara setelah ditanda tangani oleh : Pimpinan Gelar 

perkara, Notulen dan Penyidik Perkara kemudian disampaikan kepada 
Penyidik perkara untuk dilaksanakan. 

 
c. Arsip Gelar Perkara, didokumentasikan, sesuai tata pengarsipan/administrasi 

penyidikan. 


