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1. Penyampaian Surat Panggilan 
 

a. Surat Panggilan disampaikan oleh Petugas Polri langsung kepada 
tersangka/saksi yang dipanggil ditempat tinggal/kediaman dimana yang 
bersangkutan berada. 

 
b. Petugas yang menyampaikan surat panggilan supaya memperlihatkan  

tanda anggota Polri/memperkenalakan identitasnya. 
 

c. Apabila tersangka/saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka 
tindakan yang diambil adalah  : 

 
 Surat Panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang 

dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan 
kepada yang bersangkutan (misalnya keluarga, Rt/Rw, Pamong Desa 
dan Pegawainya) 

 
 Lembar lain Surat Panggilan Supaya dibawa kembali oleh petugas 

yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang 
menerima, atau bila tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol. 

 
d. Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima 

surat panggilan maka tindakan yang diambil adalah : 
 
 Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan memberikan 

penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa : 
 

BARESKRIM POLRI 
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMANGGILAN 



 Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban 
baginya. 

 Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 216 
KUHP 

 
 Hasil penyampaian  surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada 

atasannya/penyidik. 
 
2. Penyampaian Surat Panggilan II 
 

a. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau 
menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan 
menandatangani surat panggilan untuk kedua kalinya dengan 
mencantumkan  “ke II” pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat 
Perintah Membawa. 

 
b. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi 

tidak memenuhi atau tetapi menolak untuk menerima dan 
menandatangani Surat Panggilan ke II, maka diberlakukan Surat Perintah 
Membawa. 

 
c. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi 

panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang 
ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan keterangan, 
sedangkan mengenai alasan yang patut dan wajar dapat diminta dari 
dokter/pejabat kesehatan atau kepala desa/ketua lingkungan dari tempat 
tinggal  tersangka/saksi. 

 
3. Surat Perintah Membawa tersangka/Saksi 
  

a. Surat Perintah Membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila 
seorang tersangka /saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak 
memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar. 

 
b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membawa 

Tersangka/Saksi adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk 
selaku Penyidik/Penyidik Pembantu. 

 
 

 



4. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
 

a. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar 
keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum 
Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan 
pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik 
dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal. 

 
b. Dalam hal penyidikan dilakukan diluar daerah hukum, maka pemanggilan 

dilakukan oleh Penyidik setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib 
didampingi oleh Penyidik setempat tersebut. 

 
c. Dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR/DPR, DPD, BPK dan para 

Menteri Kabinet serta Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/kota/madya, 
maka tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku baginya sebagai 
berikut : 

 
 Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat MPR/DPR, DPD, BPK, 

Gubernur, Menteri Kabinet dan Bupati, Wali kota harus seizin Presiden 
RI. 

 
 Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik mengajukan 

permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk 
mendapatkan izin dari Presiden RI. 

 
 Untuk pemanggilan terhadap anggota Pimpinan/Anggota DPR 

Provinsi, Kepala kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik 
mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri 
untuk mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. 

 
 Untuk pemanggilan terhadap anggota Pimpinan DPR 

kabupaten/kota/madya, Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku 
Penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Kadit 
Reskrim Polda yang bersangkutan untuk mendapatkan izin dari 
Gubernur Kepala Daerah. 

 
 Untuk pemanggilan pejabat aparatur pemerintah Penyidik supaya 

mempelajari ketentuan Perundang-undangan Instansi yang 
bersangkutan, mengingat cepatnya terjadi perobahan, misalnya 



terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas diperlukan izin dari 
atasannya.  

 
 Dalam mengajukan Surat Permohonan tersebut, harus dicantumkan 

alasan pemanggilan dan dilampiri Laporan Kemajuan dan Resume 


