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1. Dasar.

a. Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
b. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
c. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PW.07 / 1984 tanggal 27 November

1984 tentang kewenangan PPNS;
d. Perkap No 20  tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tetang koordinasi dan

pengawasan PPNS.

2. Koordinasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh Korwas PPNS terhadap pelaksanaan tugas penyidikan
yang dilakukan oleh PPNS mulai dari:
a. Sie Korwas PPNS menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya

penyidikan oleh PPNS.
b. Membuat surat pengantar pemberitahuan dimulainya penyidikan dan meneruskan

kepada penuntut umum.
c. Berdasarkan surat pemberitahuaan telah dimulainya penyidikan oleh PPNS tersebut

maka Sie Koras PPNS membuat surat perintah tugas untuk back up jalannya proses
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dengan
cara melakukan penyidikan bersama;

e. Memberikan dungan secara aktif kepada PPNS;
f. Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu kecepatan dan

penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materil;
g. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan

ke Penuntut Umum;
h. Menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan

meneruskan kepada Penuntut Umum;
i. Tukar menukar informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana tertentu dan
j. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan penghubung (Liason Officer).
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3. Pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Korwas PPNS terhadap pelaksanaan penyidikan yang
dilakukan oleh PPNS mulai dari;
a. Mengikuti perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
b. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
c. Meminta laporan kemajuan sejauh mana penanganan perkara yang ditangani oleh

PPNS itu sendiri;
d. Mempelajari berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
e. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara dan kirim berkas perkara ke

Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
f. Apabila berkas perkara tersebut belum memenuhi persyaratan formil dan materiil maka

Sie Korwas PPNS mengembalikan berkas perkara tersebut kepada PPNS disertai
petunjuk untuk disempurnakan;

g. Memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan;
h. Melaksanakan  supervisi bersama Departemen/Instansi terkait kepada jajaran PPNS di

kewilayahan.

4. Pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Korwas PPNS tentunya didasari oleh peraturan Kapolri
Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang koordinasi, Pengawasan dan
pembinaan Penyidik PNS mulai dari :
a. Membuat surat perintah bagi personil Sie Korwas PPNS sebagai dasar untuk

melakukan koordinasi, Pengawasan dan pembinaan terhadap Penyidik PNS yang ada
pada Dinas/Instansi/Departemen yang memiliki PPNS;

b. Personil Sie Korwas PPNS mendatangi Dinas/Instansi/Departemen yang memiliki
PPNS;

c. Mengadakan pertemuan PPNS yang ada di  Dinas/Instansi/Departemen yang untuk
memberikan pemahaman terhadap proses penyidikan yang akan dilakukan sesuai
kewenangan dan berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya;

d. Memberikan dukungan kepada PPNS yang telah aktif dio dalam melakukan proses
penyidikan dan dorongan serta motifasi kepada PPNS yang beluk melakukan
penyidikan agar mampu dan memberanikan diri untuk melakukan proses penyidikan;

e. Melaksanakan latihan penyegaran bagi PPNS melalui Rakor PPNS;
f. Memberikan dukungan tenaga pengajar kepada Dinas/Instansi/Departemen yang

melaksanakan pelatihan/penataran PPNS/calon PPNS;
g. Melakukan pendataan terhadap PPNS dan mengikuti perkembangan  penugasannya

bekerjasama dengan Departemen/Instansi.
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5. Pemberian bantuan penyidikan.

Korwas PPNS secara aktif berdasarkan tugas dan wewenangnya baik diminta maupun
tidak diminta dapat memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS yang sedang
menangani perkara diawali dari :
a. Sie Korwas PPNS menerima pemberitahuan tentang laporan kejadian dari PPNS;
b. Sie Korwas PPNS segera membuat surat perintah Back Up penanganan kasus  yang

ditangani oleh PPNS;
c. Sie Korwas bersama penyidik PNS mempelajari dan menganalisa secara bersama

untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana tertentu (gelar kecil)
d. Apabila dalam perkara tersebut terdapat tindak pidana di luar kewenangan yang

menjadi dasar hukum PPNS, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada penyidik
Polri;

e. Dalam hal suatu kejadian menyangkut beberapa tindak pidana yang menjadi
kewenangan beberapa Departemen/instansi yang membawahi PPNS maka penyidikan
tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan PPNS yang
terkait;

f. Berdasarkan hasil gelar kecil antara Korwas dan PPNS bahwa laporan kejadian
tersebut merupakan tindak pidana tertentu maka Sie Korwas PPNS meneruskan
pemberitahuannya ke Penuntut Umum;

g. Back up setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS dengan maksud agar
pembuktian terhadap suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi terkait dengan
unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

h. Back up terhadap pelaksanaan upaya paksa yang meliputi penangkapan dan
penahanan bagi PPNS yang tidak memiliki kewenangan;

i. Back up pengajuan perpanjangan penahanan ke JPU;
j. Bersama-sama dengan PPNS melakukan penelitian terhadap isi dan kelengkapan

berkas perkara tersebut sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum(Hap-I)
k. Setelah dilakukan penelitian berkas perkara tersebut maka Penyidik Polri dalam hal ini

Sie Korwas PPNS membuat surat pengantar dan meneruskan berkas perkara tersebut
ke JPU (Hap-I);

l. Apabila berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap baik formil dan materiil oleh
JPU (P-21) MAKA Penyidik Polri dalam hal ini  Korwas PPNS yang menangani perjara
tersebut untuk segera menyiapkan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang
bukti ke JPU(Hap-II).

m. Back up jalannya pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.(Hap-II).
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