
                          MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
      BADAN RESERSE KRIMINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. Persiapan. 
 

1. Penunjukkan petugas pemeriksa : 
 

a. Penunjukkan Pejabat Penyidik/Penyidik Pembantu yang akan 
melakukan pemeriksaan sedapat mungkin. 

 
2. Penentuan waktu, tempat dan sasaran pemeriksaan. 

 
3. Pemeriksa sudah mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi 

berdasarkan antara lain Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di 
tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan hasil penyelidikan dan 
keterangan lain yang ada (Riwayat hidup, catatan residivis) agar diperoleh 
suatu gambaran tentang tindaka pidana yang terjadi (posisi kasus). 

 
4. Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk 

mendapatkan jawaban atasapertanyaan 7 KAH, meliputi : 
 

a. Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan terutama yang menyangkut 
identitas tersangka, saksi dan ahli atau biodata (riwayat hidup) 
tersangka. 

 
b. Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah kepada jawaban 

unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan. 
 

c. Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil 
pengembangan pertanyaan pokok, pertanyaan yang mengandung hal-
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hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan 
faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana. 

 
5. Menentukan urut-urutan tersangka atau saksi/ahli yang akan diperiksa 

berdasrakan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang tindak 
pidana yang terjadi. 

 
6. Menyiapkan/menunjuk penasihat hukum dalam hal tersangka melakukan 

tindak pidana yang diancam pidana mati  atau pidana 15 tahun atau lebih 
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 
tahun atau lebih yang tidak mempunyia penasihat hukum sendiri (pasal 56 
KUHAP). 

 
7. Penelitian  surat panggilan dan pengecekan identitasnya (antar lain 

KTPnya) atau surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan 
bagi tersangka yang ditahan.  

 
8. Dalam hal yang diperlukan, pemeriksa (Penyidik/Penyidik Pembantu) 

dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli anatar lain psycholog 
atau psychiatertentang kepribadian atau keadaan kejiwaan 
tersangka/saksi. 

 
9. Dalam hal tersangka/saksi belum bisa diambil keterangannya atas 

permintaan/pemberiyahuan tersangka/saksi tersebut karena alasan 
kesehatan, maka pemeriksa (Penyidik/Penyidik Pembantu) dapat 
meminta bantuan ahli (dokter) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
terhadap tersangka/saksi yang bersangkutan, sehingga hasil pemeriksaan 
kesehata tersebut dapat digunakanuntuk pertanggungan jawab/alasan 
yang dapat digunakan untuk pertnggung jawabkan selam proses 
penyelidikan. 

 
10. Melakukan pendekatan  

 
a. Untuk memudahkan/melancarkan jalannya pemeriksaan, supaya 

diadakan pendekatan kepada yang diperiksa (tersangka/saksi/ahli) 
menyangkut sifat, watak dan tingkat kecerdasannya. 

 
b. Bila perlu untuk pendekatan kepada yang diperiksa dapat memnita 

bantuan ahli antara lain psycholog, psychiater, juru bahasa ternasuk 
juru bahasa isyarat. 



 
11. Penampilan pemeriksa 
 

a. Tampilkan diri sebagi seorang yang hendak berusaha untuk mnggali 
kebenara dalam rangka menegakkan hukum agar yang diperiksa tidak 
mempunyai kesan, bahwa daripadanya akan dipaksakan suat 
pengakuan. 

 
b. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap baik (correct). 

 
c. Duduk dengan sikap yang baik pada waktu berhadapan dengan yang 

diperiksa. 
 

d. Perlakukan yang diperiksa secara wajar dan pandangtlah dia sebagai 
manusia dengan sifat-sifat dan harkat kemanusiaannya. 

 
12. Penelitian identitas yang diperiksa 
 

a. Telitii terlebih dahulu identitas oarang yang akan diperiksa agar tidak 
terjadi kekeliruan. 

  
b. Cara penelitian identitas dapat dilaksanakan melalui pengecekan 

tanda pengenal orang yang akan diperiksa (antara lain melalui : KTP, 
SIM, PASSPORT, atu tanda pengenal lainnya). 

 
B. Pemeriksaan Saksi. 
  

1. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk 
diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, 
maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah (Pasal 116 
ayat (1) KUHAP). Dalam hal  ini disaksikan/didampingi rohaniawan. 

 
2. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan 

yang lain (konfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang 
sebenarnya. (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). 

 
3. Saksi yang dipanggil wajib datang pada Penyidik dan jika ia tidak datang, 

penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk 
membawa saksi tersebut kepadanya  (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). 

 



4. Saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan 
melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun 
(Pasal 117 ayat (1) KUHAP). 

 
5. Saksi dapat menolak memberikan kesaksian karena ada hubungan 

keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan 
hubungan darah/keluarga atau karena akibat perkawinan maupun karena 
situasi tertentu, mereka itu adalah : 
a. Karena ada hubungan darah/keluarga. 
b. Karena akibat perkawinan. 
c. Orang lain yang karena sebab tertentu berhak untuk menolak 

memberikan kesaksian. 
 

6. Khusus dalam pemeriksaan terhadap saksi, perlu dilakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

 
a. Penyidik/Penyidik Pembantu menanyakan kepad saksi apakah ada 

hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka. 
 
b. Saksi diperiksa dengan tidak diambil sumpah, kecuali ada cukup 

alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam 
pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah/janji. 

 
c. Saksi diperiksa secara sendir-sendiri, tetapi boleh dipertemukan satu 

dengan yang lain (konfrontasi/rekontruksi) dan agar mereka 
memberikan keterangan yang sebenarnya. 

 
C. Mendengar Keterangan/Pemeriksaan Ahli 
 

1. Apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu 
(misal : Bila ada pengaduan bahwa sesuatu surat/tulisan palsu/dipalsukan 
/diduga palsu) atau barang-barang (misalnya : emas, berlian) atau dalam 
menangani seorang korban (luka/keracunan/mati karena peristiwa yang 
diduga tindak pidana), yang hanya dapat diterangkan/dijelaskan oleh 
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang 
tertentu, untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik/penyidik pembantu 
dapat minta pendapat kepada orang ahli/yang memiliki keahlian khusus 
dimaksud. 

 



2. Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan 
permintaan secara tertulis keterangan keahlian atau dengan memanggil 
orang ahli/yang memiliki keahlian khusus (ahli berlian, ahli emas) tersebut 
dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan keahliannya. 

 
3. Keterangan keahlian oleh ahli tersebut diberikan dengan mengangkat 

sumpah/mengucapkan janji dihadapan penyidik/penyidikpenyidik 
pembantu bahaw ia akan memberikan keterangan menurut 
pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan karena harkat 
dan martabat,pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan 
rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. 

 
4. Penyidik/Penyidik Pembantu menuangkan keterangan yang diberikan 

oelh ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli. 
 

5. Dalam hal penyidik/penyidik pembantu meminta pendapat kepada orang 
ahli/yang memiliki keahlian khusus, misalnya pemeriksaan tulisan/surat 
palsu/dipalsukan/diduga palsu atau pemeriksaan keahlian terhadap 
masalah luka/keracunan/mati, maka penyidik/penyidik pembantu 
mengirimkan barang—barang bukti/surat-surat atau korban tersebut 
kepada orang lahli yang bersangkutan, sesuai daerah ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan 
keterangan atau keterangan ahli (Visum et Repertum) atau berita acara 
hasil pemeriksaan oleh ahli. 

 
6. Penyidik/Penyidik Pembantu dapat meminta pendapat orang ahli/orang 

yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). 
 

7. untuk memberikan keterangan itu ahli mengangkat sumpah atau 
mengucapkan janji dihadapan penyidik, kecuali bila disebabkan karena 
harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya orang mewajibkan 
menyimpan rahasia, dapat menolak untukmemberikan keterangan yang 
diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP). 

 
 
 
 
 
 
 



D. Pemeriksaan Tersangka 
  

Khusus dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
 
1. Setelah penangkapan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut :  
 

a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada 
masalah (pendekatan langsung/direct approach) 

 
b. Mengajukan pertanyaan-pertanyan sambil membangkitkan emoso 

yang diinterogasi (pendekatan emosional/emotional approach). 
 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran 
tersangka. Kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas 
dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara tersebut diatas agar 
diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan (Trickery approach).      

 
d. Dalam hal tersangka mungkir : 

 
1. Perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada. 
2. Tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan 

tersebut. 
3. Adakan konfrontasi dan atau rekontruksi. 

 
2. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah 

penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh 
penyidik/penyidik pembantu. 

 
3. Penyidik/Penyidik Pembantu sebelum mulai memeriksa wajib 

memberitahukan kepada tersangkatentang haknya untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasihat hukum. 

 
4. Penyidik/Penyidik Pembantu menanyakan kepada tersangka apakah akan 

mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang 
dapat menguntungkan baginya. Bila dalam hal itu dicatat dalam Berita 



Acara Pemeriksaan dan selanjutnya penyidik/penyidik pembantu wajib 
memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 

 
5. Penyidik/Penyidik Pembantu supaya mengusahakan untuk mengetahui 

peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa berkaitan 
dengan pasal 55 dan 56 KUHAP. 

 
6. Dalam hal tersangka diam/tidak mau memberikan keterangan serta tidak 

mau menandatangani berita acara, maka dibuatkan Berita Acara 
Penolakan. 

 
7. Dalam hal memriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Latar belakang kehidupan sehari-hari. 
b. Apakah ia seorang residivis. 
c. Perhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak mau 

memberikan keterangan. 
 

8. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik/penyidik 
pembantu dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 
50 (a) KUHAP). 

 
9. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadannya pada 
waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). 

 
10. Dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberikan keterangan secara 

bebas kepada penyidik/penyidik pembantu (Pasal 52 KUHAP). 
 

11. Tersangka dapat diperiksakan dirumah/ditempat kediamannya dalam hal 
tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan suarat 
panggilan yang sah, tetap tidak dapat datang, karena alasan yang patut 
dan wajar (Pasal 113 KUHAP). 

 
12. Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya tersangka berhak 

menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk 
kepentingan pembelaanya (Pasal 27 KUHAP) 

 
13. Tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki 

keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam pemeriksaan 
(Pasal 116 ayat (3) dan (4) dan Pasal 65 KUHAP). 



 
14. Tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan 

dengan melakukan tekanan dan kekerasan dalam bentuk apapun oleh 
siapapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). 

 
15. Dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu satu hari (1x24 jam ) 

setelah perintah penahanan dijalankan, harus mulai diperiksa oleh 
penyidik/penyidik pembantu (Pasal 122 KUHAP). 

 
16. Dalam hal tersangka melakukan kejahatan diancam hukuman pidana mati 

atau ancaman hukuman pidana 15 tahun atau lebih bagi tersangka yang 
tidak mampu (mendapatkan ancaman pidana 5 tahun atau lebih) tidak 
mempunyai nasehat hukum sendiri, maka pejabat pemeriksa  
(penyidik/penyidik pembantu) wajib menunjuk penasehat hukum bagi 
mereka (Pasal 56 ayat 1 KUHAP) 

 
E. Konfrontasi dan Rekontruksi 
 

1. Apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan 
tersangka yang lain, antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi 
dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidakcocokan 
keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka bila dipandang perlu 
diadakan konfrontasi. 

 
2. Demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu 

dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekontruksi. 
 

3. Pelaksanaan Konfrontasi dan Rekontruksi : 
 

a. Konfrontasi 
 
 Maksud diadakannya konfrontasi ialah untuk mencari persesuaian 

siantar beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka 
maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian 
manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar 
atau yang pailing mendekati kebenaran. 

 
 
 
 



 Cara melakukan konfrontasi: 
 

 Langsung  
Tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang 
keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat 
persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain 
dihadapan pemeriksa guna diuji manakah diantara keterangan-
keterangan tersebut yang benar atau yang paling mendekati 
kebenaran.  

 
 Tidak Langsung 

Tersangka/orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang 
(3 orang atau lebih) yag belum dikenal oleh saksi, berdiri atau 
duduk belajar dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan 
didalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi. Sedangkan 
saksi bersama pemeriksa berada diluar ruangan tersebut, 
dapat melihat orang-orang tersebut. Manakah yang 
dimaksudkan dalam keterangannya tersebut, cara ini biasa 
disebut dengan link up.   
 

 Hasil konfrontasi supaya dituangkan dalam Berita Acara 
Konfrontasi. 

 
b. Rekontruksi  
 
 Maksud diadakannya rekontruksi ialah untuk memberikan 

gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana denga jalan 
memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana 
dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang 
kebenaran tersangka atau saksi. 

 
  Rekontruksi dapat dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP). 

 
 Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan 

dituangkan dalam Berita Acara. 
 

 Hasil rekontruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang 
sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan. 

 
 



F. Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli 
 

1. Dalam hal penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi/Ahli perlu 
diambil sumpah/janjinya karena memenuhi persyaratan, maka perlu 
diperiksakan. 

 
a. Tenaga rokhaniawan dari agama yang sama dengan Saksi/Ahli yang 

akan disumpah antara lain terdiri dari : 
 
 Dinas pembinaan Mental Polri. 
 Dinas pembinaan Mental dari instansi Pemerintah. 
 Kantor Departemen Agama setempat. 
 Imam Masjid, Pendeta dari Gereja/Pura maupun Vihara (khusus 

daerah terpencil).  
 

b. Dalam Berita Acara pengambilan sumpah/janji saksi/ahli, bagi yang 
menanda tangani Berita Acara tersebut dicantumkan identitasnya 
masing-masing. 

 
c. Naskah Agama Saksi/Ahli, antara lain :  

 
 Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur’an. 
 Untuk yang beragama Katholik dan Protestan disediakan Kitab 

Suci Injil/Alkitab. 
 Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci 

Wedha 
 Untuk yang beragama Budah disediakan Kitab Suci Pancaran 

Bahagia. 
 

d. Inti naskah Sumpah/Janji adalah pernyataan Saksi/Ahli, bahwa ia 
akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya. 

 
e. Menyediakan orang yan dapat diangkat sebagai Saksi dalam 

pengambilan Sumpah/Janji. 
 

f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli yang ada/memuat 
pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalm pmeriksaan di 
pengadilan. 

 



2. Setelah Penyidik mengetahui bahwa Saksi tidak akan dapat hadir atau 
ternyata tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, segera mengambil 
langkah-langkah sebagai berikut : 

 
a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dilaksanakan pada 

prinsipnya di kantor penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat 
dilakukan ditempat lain. 

 
b. Berdasarkan hasil pengamatan penyidik timbul dugaan bahwa saksi 

tersebut tidak akan hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, 
maka pengambilan Sumpah/Janji dilakukan sebelum pemeriksaan di 
tingkat penyidikan dimulai. 

 
c. Dalam hal dugaan tersebut timbul atas pemberitahuan dari saksi, 

maka :  
 

1. Penyidik meneliti kebenarannya, melalui surat-surat yang 
bersangkutan, bila ada. 

2. Apabila pemberitahuan disampaikan sebelum pemeriksaan saksi, 
berlaku ketentuan tersebut Nomor 1 diatas. 

3. Apabila pemberitahuan terjadi dalam pemeriksaan Saksi, 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pengambilan 
Sumpah/Janjinya segera dilakukan. 

 
d. Sebelum pengambilan Sumpah/Janji agar ditanyakan terlebih dahulu 

Agama saksi/ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya. 
 
e. Tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti 

ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh Rohaniawan. 
 

f. Sesuai dengan Agama dan kepercayaan Saksi/Ahli, Penyidik 
membacakan nasakah Sumpah Atau Janji yang harus diikuti oleh 
yang diambil sumpah sebagi berikut : 

 
1. Bagi yang beragama Islam :  
 

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah/akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya dan apabila saya tidak memberikan 
keterangan yang sebenarnya, saya mendapat kutukan dari Tuhan”. 
 



 
2. Bagi yang beragama Katholik : 
 

“Demi Allah, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya 
sebagi Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan 
sungguh-sungguh dan sebenarnya,jika saya berdusta, saya akan 
mendaptakan hukuman dari Tuhan”. 
 

3. Bagi yang beragama Protestan : 
 

“Demi Allah, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya 
sebagi Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan 
sungguh-sungguh dan sebenarnya,jika saya berdusta, saya akan 
mendaptakan hukuman dari Tuhan, Semoga Allah menolong 
saya”. 
 

4. Bagi yang beragama Hindu Dharma : 
 

“Demi Sang Hyang Widi Wasa, Saya bersumpah, bahwa saya 
sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberi keterangan yang 
sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang 
sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan”. 
 

5. Bagi yang beragama Hindu : 
 

“Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagi 
Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, 
jika saya berdusta atau menyimpang daripada yang telah saya 
ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk”. 
 

6. Bagi  yang memeluk aliran  kepercayaan  Tuhan Yang Maha 
Esa :   

 
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya berjanji bahwa saya 
Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, 
jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga 
Tuhan Yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya”. 
 
 



3. Dalam hal keadaan yang perlu dan mendesak karena tenaga Rohaniawan 
maupun Kitab Suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah 
atatu janji cukup dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang dan hal ini 
dituangkan dalm Berita Acara. 

 
4. Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli, ditanda 

tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan 
Sumpah (Rohaniawan dan Saksi/Ahli). 

 
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

 
a. Pengambilan Sumpah/Janji terhadap saksi ditingkat penyidik adalah 

adanya dugaan atau atas keterangan/pemberitahuan dari saksi bahwa 
ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan karena : 

 
1. Saksi sakit keras/parah yang sulit diperkirakan kesembuhannya 

(usahakan dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter) 
 
2. Saksi akan berpindah tempat yang jauh atau pergi keluar negeri. 

 
3. Usia Saksi yang sudah demikian lanjut/dugaan tersebut diatas 

dapat diketahui melalui : 
 

i. Pengamatan Fisik secara langsung oleh penyidik sendiri 
sebelum dimulai pemeriksaan. 

 
ii. Atas pemberitahuan saksi kepada penyidik : 
 Sebelum dilakukan pemeriksaan  
 Selama dalam pemeriksaan 
 Setelah pemeriksaan dilakukan 

 
4. Sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara. 
 
5. Orang asing yang segera aka kembali ke negaranya dan tidak 

mungkin untuk datang kembali memenuhi panggilan  di sidang 
pengadilan. 

 
b. Saksi dalam pmeriksaa tindak pidana ringan tidak mengucapkan 

Sumpah/Janji kecuali hakim menganggap perlu. 
 



c. Guna menjamin perlindungan hak azazi seseorang dan 
memperhatikan azaz praduga tak bersalah maka hasil pemeriksaan 
terhadap tersangka, saksi maupun ahli tidak boleh dipublikasikan.    

 
6.  Evaluasi Hasil Pemeriksaan 

 
Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang 
cukup dan benar, maka hasil pemeriksaan Tersangka/Saksi/Ahli yang 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaa baik secara sendiri-sendiri 
maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan 
mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu 
kesimpulan  dari pemeriksaan sebagi salah satu kegiatan penyidikan yag 
dilakukan. 

 
Adapun proses dari evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

 
1. Tahap Inventarisasi 

Penyidik/Penyidik Pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan 
semua keterangan-keterangan yang benar-benar mengarah kepada 
unsur-unsur Pasal tindka pidan sebanyak mungkin. 

 
2. Tahap Seleksi 

Dari keterangan-ketrangan yang telah dikumpulkan tersebut 
kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada 
relevansinya denga peristiwa pidan yang etrjadi dan mempunyai 
hubungan yang logis. 

 
3. Tahap Pengkajian 

a. Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut 
penyidik/penyidik pembantu mengkaji, dan menguji 
kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang 
ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan 
tersbut betul-betul dapat dipercaya, dengan cara : 

 
1. Menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi. 

 
2. Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan 

keterangan ahli dan bukti yang ada. 
 

3. Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi. 



 
b. Setelah diperoleh gambaran atau kontruksi perkara pidananya 

secara bulat, maka dapat diketahui : 
 

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi. 
 

2. Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat. 
 

3. Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun 
yang merugikan. 

 
4. Barang/benda yang menjadi barang bukti. 

 
c. Dari hasil-hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu 

dapat menyusun resume. 
 
 

 


