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1. Pelaksanaan Penangkapan 
  

A. Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan  
 

1. Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang 
namanya tercantum dalam Surat Penangkapan. 

 
2. Apabila Penangkapan dilakukan oleh Penyelidik atas Perintah 

Penyidik, maka penangkapan selain dengan Surat Perintah 
Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari 
Penyidik yang memerintahkan.  

 
3. Penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang 

namanya/identitasnya tercantum didalam Surat Perintah 
Penangkapan. 

 
B. Cara-cara pelaksanaan Penangkapan sebagai berikut : 
 

1. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan 
memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Kepada 
Tersangka. 

 
2. Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah 

Penyidik, terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, 
kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan 
kepada tersangka. 
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3. Satu lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga 
tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap 
tersangka. 

 
4. Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara 

Penangkapan  sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditanda tangani oleh 
penyidik/penyidik pembantu/Penyelidik yang melakukan penangkapan 
dan oleh orang yang ditangkap. 

 
5. sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya 

memberitahukan kepada Kepala Desa/lingkungan dimana tersangka 
tersebut yang akan ditangkap itu betempat tinggal/berdiam. 

 
6. Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan 

agar memberitahu/menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama 
dengan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditunjuk oleh kepala 
kesatuan Daerah Hukum dimana penangkapan dilakukan. 

 
7. dalam melakukan penangkapan terhadap oarang yang berada 

didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai 
berikut : 

 
a. Diusahakan ditunggu agar tersangka dari dalam rumah dan 

penangkapan dapat dilakukan diluar rumah. 
 
b. Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, 

keadaan dan pertimbangan tehnis memungkinkan, diusahakan 
terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri setempat sekurang-kurangnya dengan lisan (dapat melalui 
telepon). 

 
8. Dalam hal usaha/untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, 

sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan 
dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas 
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, Penyelidik,penyidik 
atau penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu 
memasuki rumah/tempat tertutp dengan cara-cara sebagi berikut : 

 
a. Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut supaya 

diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :  



i. Diusahakan supaya tersangka keluar menemui Penyelidik, 
Penyidik atau Penyidik Pembantu (petugas) yang memasuki 
rumah/tempat tertutup tersebut. 

 
ii. Jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan 

penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan 
kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar 
menyerahkan diri guna dibawa ke kantor Polisi. 

 
iii. Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar/tetap bersembunyi, 

maka Petugas/Kepala tim  supaya memberikn peringatan 
dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagi 
berikut : “Atas nama Undang-Undang, saya perintah kpeda 
saudara untuk mnyerahkan diri”. 

 
iv. Bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi/diindahkan, maka 

supaya diulang dengan perintah kedua. Apabila juga tetap tidak 
mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga. 

 
v. Apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka 

petugas dengan paksa melakukan penangkapan terhadap 
tersangka, karena telah melawan perintah petugas yang 
melaksanakan tugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP). 

 
b. Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/penghuni 

tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya 
perlawanan maka :  

 
i. Kepala tima yang akan melakukan penangkapan mengatur 

posisi petugas-petugas untuk mengadakan pengamanan dan 
pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri, antara lain 
dengan menutup/menjaga semua jalan keluar. 

 
ii. Kepal tim memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat 

didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka 
menyerahkan diri. 

 
iii. Apabila tersangka tidak memenuhi perintah,maka : 

 



 Kepala tim memerintahkan sekali lagi kepada tersangka 
agar keluar dan menyerahkan diri. 

 
 Dalam hal perintah tersebut tidak diindahkan juga, kepal tim 

memberikan peringatan terakhir. 
 

 Apabila peringatan tetap tidak diindahkan, petugas 
berusaha memesuki rumah dengan kekrasan dan 
melakukan penangkapan. 

 
c. Petugas agar lebih berhati-hati dan dengan kesiagaan yang tinggi 

melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan 
tehnik dan taktik pengepungan dan penggerebegan  rumah. 
Pelaksanaan penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut : 
 
i. Dengan syarat dari Kepala Tim memerintahkan petugas 

(minimal 2 orang)  yang telah ditunjuk mendobrak pintu. 
Setelah pintu terbuka, pendobrak segera mengambil  posisi 
ditempat yang terlindungi disisi pintu bagian luar sambil 
menunggu reaksi. 

 
ii. Jika orang yang akan ditangkap menampakkan diri dan keluar 

dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan 
langsung dilakukan penggeledehan  pakaian dan badannya 
kemudian diborgol. 

 
iii. Apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, 

lemparkan suatu benda kedalam untuk memancing reaksi. 
 

iv. Apabila tidak ada reaksi, atas isyarat dari Kepala tim kedua 
petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi 
sedemikian rupa serta sikap menmbak agar dapat 
menghadapai segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga 
penangkapan berhasil. 

 
v. Petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai 

dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada 
perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan 
pada bagian tubuh yang mematikan.   

 



d. Penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 

 
i. Berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dan setelah 

sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan. 
 

ii. Apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka 
penangkapan harus dilakukan secara cepat dengan 
menyergapnya tanpa membahayakan dan menimbulkan 
kepanikan khalayak ramai. 

 
iii. Setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk 

membawa tahanan. 
 

e. Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan dutempat gelap 
(malam hari), maka dilakukan cara-cara sebagi berikut : 

 
i. Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing 

reaksi orang yang akan ditangkap. 
 

ii. Jika petugas mempergunakann lampu senter jangan dipegang 
erat tepat didepan badan, tetapi diisamping badan sejauh 
mungkin. 

 
f. Apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, 

maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasehat 
dokter, petugas mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

 
i. Melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap 

kepada Kepala Kesatuan atau Penyidik yang mengeluarkan 
Surat Perintah Penangkapan. 

 
ii. Petugas menyampaikan perintah penyidik yang mengeluarkan 

Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan 
ditangkap/jkeluarganya, antara lain : 

 
 Tetap tinggal dirumah, atau 
 Apabila sedang dirawat di rumah sakit, tetap tinggal 

dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polri  dan 
jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya. 



g. Apabila orang yang akan ditangkap memungkiri identitas seperti 
yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, maka 
tindakan petugas adalah sebagai berikut : 

 
i. Minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan 

tanda pengenal yang dimilikinya. 
 

ii. Apabila identitas yang tercantum dalam Sura Tanda Pengenal 
tidak sama dengan yang ada pada Surat Perintah 
Penangkapan, penelitian kembali. 

 
iii. Untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang 

bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan keterangan dari 
penduduk sekitarnya terutama kepala desa/ketua lingkungan 
setempat. 

 
iv. Apabila orang yang ditangkap ternyata memberikan keterangan 

yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakkan 
penangkapan. 

 
h. Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang 

berdiam/bertempat tinggal didaeah terpencil yang tidak dapat 
dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat 
ditempuh adalah sebagai berikut : 

 
i. Diterbitkan 2 (dua) macam Surat Perintah ialah Surat perintah 

Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dan 
Menghadapkan Tersangka. 

 
ii. Penyidik memerintahkan Penyelidik untuk membawa dan 

menghadapkan orang yang akan ditangkap kepadanya, 
dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b 
angka 4 KUHAP. 

 
iii. Untuk kepentingan ini maka kepada Penyelidik diberikan Surat 

Perintah Tugas, dan Surat Perintah Membawa dan 
Menghadapkan Tersangka. 

 
iv. Orang yang aka ditangkap, diambil/dijemput oleh Penyelidik 

ditempat tinggal/tempat kediaman atau ditempat ia berada 



dengan Surat Perintah Membawa untuk menghadapkan 
tersangka kepada Penyidik. 

 
v. Sesampainya orang yang akan ditangkap ditempat kedudukan 

Penyidik/Penyidik Pembantu, maka dikenalkan Surat perintah 
Penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan 
terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap itu 
lebih lanjut. 

 
vi. Tindakan lain adalah Penyidik/Penyidik Pembantu, datang 

sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan 
penangkapan dan sekaligus memeriksa terasngka tersebut 
ditempat. 

 
i. Dalam melakukan penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak 

meloloskan diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti 
bunuh diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti 
bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan 
petugas sendiri. 

 
j. Apabila tersangka yang ditangkap berkebangsaan asing, maka 

sesuai jalur pelaporan, hal tersebut diberitahukan kepada 
Departemen Luar Negeri RI. Guna diteruskan kepada Perwakilan 
Negara terasangka dimaksud. 

 
k. Dalam hal penangkapan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan 

untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan atau Hakim, maka 
Tersangka/Terdakwa berikut berita Acara Penangkapannya 
diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara 
Penyerahan Tersangka. 

 
C. Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan 
 

1. Setiap orang yang menemukan tindak pidana dlam keadaan 
tertangkap, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera 
melaporkan/menyerahkan tersangka tersebut beserta barang bukti 
yang ada kepada Kesatuan Polri terdekat. 

 



2. Apabila anggota Polri menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan 
tertangkap tangan maka tindakan yang perlu  diambil antara lain 
adalah sebagai berikut : 

 
a. Menangkap pelaku dan menyita barang bukti. 
 
b. Melarang orang-orang yang diangap perlu, untuk tidak 

meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian 
selesai. 

 
c. Melaporkan/menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang 

bukti kepada Kesatuan Polri (Perwira Siaga atau lembaga yang 
sama fungsinya) yang terdekat disertai Berita Acara tentang  
tindakan yang telah dilakukan. 

 
3. Kesatuan (Perwira Siaga Polri atau Lembaga yang sama fungsinya) 

membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda penerimaan laporan 
dan penyerahan sebagaimana tersebut pada a dan b diatas. 

 
D. Pelepasan Tersangka dengan Surat Perintah 
 

1. Pelepasan Penangkapan dengan Surat Perintah dilakukan dengan 
pertimbangan setlah tersangka diperiksa dalam 1x24 jam  atau 2x24 
jam untuk kasus narkotika atau sesuai ketentuan yang diatur khusus di 
dalam UU Pidana tersebut diperoleh petunujuk bahwa : 

 
a. Kejahatan yang dilakukan terasngka juga terdapat alasan yang 

kuat untuk ditahan sesuia Pasal 21 (4) KUHAP dan atau peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

 
b. Tidak cukup bukti/bukan tindak pidana atau demi hukum. 

 
2. Setiap kali melakukan pelepasan tersangka, harus dibuat Berita 

Acaranya. 
  
3. Penyidik/Penyidik Pembantu minta tanda tangan tersangka yang 

dilepas pada lembar catatan surat penangkapan yang diberikan 
kepadanya yang ada pada petugas untuk arsip Penyidik/Penyidik 
Pembantu. 

 



4. Surat Perintah Pelepasan Penangkapan tersangka dibuat dalam 
rangkap 3 (tiga) yang masing-masing ditujukan kepada 
tersangka/keluarga tersangka dan arsip. 

 
E. Penangkapan atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO-

Interpol. 
 

1. Bantuan penangkapan diberikan atas dasar permintaan melalui 
Interpol dengan dilengkapi Surat Permintaan Penangkapan yang 
dikeluarkan Oleh Negara peminta. 

 
2. Masa berlaku Surat Penangkapan dimaksud harus mempunyai 

tenggang waktu yang cukup untuk dilakukan tindakan penangkapan 
tersebut. 

 
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

 
a. Dalam pelaksanaan penangkapan maka hak-hak tersangka dan 

penasehat hukum yang perlu diperhatikan  antara lain sebagai 
berikut : 
i. Guna kepentingan penyidikan, tersangka atau terdakawa 

berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasehat hukum, selama dalam dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU 
(Pasal 54 KUHAP) 

 
ii. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat 

ditangkap atau pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata 
cara yang ditentukan dalam UU (Pasal 69 KUHAP) 

 
b. Melaksanakan penangkapan terhadap tersangka 

pimpinan/anggota MPR/DPR, DPD, BPK, Menteri Kabinet, 
Gubernur, Walikota, Bupati, serta DPR Propinsi dan 
Kota/kabupaten serta Pejabat Aparatur Pemerintah lainnya, maka 
tata cara penangkapan disesuaikan dengan ketentuan yang 
tercantum dalam UU yang berlaku baginya.  

 
   
 

 


