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4. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Peraturan Pelaksanaan KUHAP; 

 
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 21 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Satuan 
Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

 
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 26 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR 
PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
  
    
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga 
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 
 

2. Pengorganisasian penyidikan adalah keseluruhan proses pengelompokan 
penyidik/penyidik pembantu, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi penyidikan yang 
dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 
 

3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak  pidana guna menentukan 
dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. 
 
 

4.  Penyidikan ….. 
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4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
 

5. Penyelidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan. 

6. Penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. 

7. Penyidik pembantu adalah pejabat polri yang karena diberi wewenang tertentu 
dapat melakukan tugas penyidikan. 

8. Atasan penyidik adalah pejabat polri yang berperan selaku penyidik, dan secara 
struktural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu. 

9. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau 
pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau 
denda. 

10. Wewenang adalah hak atasan penyidik untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan agar segala tugas-tugas penyidikan dapat diselesaikan dengan baik. 

11. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 
berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. 

12. Tanggung jawab adalah kewajiban penyelidik, penyidik, penyidik pembantu untuk 
melaksanakan suatu tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan 
penyidik. 

 
Pasal 2 

 
Tujuan dari peraturan ini: 
 
a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses penyidikan tindak pidana          

di lingkungan Polri;  
b. agar proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum; 
c. agar proses penyidikan berjalan efektif maka penunjukan penyidik/penyelidik harus 

diseleksi berdasarkan kompetensi sesuai bidang dan kebutuhan; 
d. agar proses penyidikan berjalan efisien maka dilakukan pengelompokan tugas 

sesuai dengan golongan dan jenis kejahatan; 
e. agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja dalam penyidikan dan dapat 

bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait secara teknis dan taktis; 
f. agar penyidik dan tim/unit kerja terkait dalam penyidikan mengetahui tentang 

fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta  peranan masing-masing; 
g. memperjelas alur fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang  serta  peranan 

masing-masing dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait; 
 

h.  mencegah ….. 
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h. mencegah penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, 

kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif, menghindari kegagalan, 
kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi dalam proses penyidikan tindak 
pidana. 

Pasal 3 
 

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: 

a. legalitas, yaitu proses penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. profesional, yaitu penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang 
penyidikan sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;  

c. prosedural, yaitu proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara 
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d. transparan, yaitu proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui 
perkembangan penanganannya oleh masyarakat; 

e. akuntabel, yaitu proses penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; 

f. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan 
tuntas.   

BAB II  
 

PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 4 
 
Atasan Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera melaporkan kepada 
kasatker untuk meminta petunjuk dan arahan, selanjutnya melakukan langkah-langkah 
pengorganisasian penyidikan sebagai berikut: 
 
a. merumuskan tujuan penyidikan secara jelas dan lengkap sebagai dasar utama dari 

pada penyusunan organisasi penyidikan, meliputi : lingkup tugas dan koordinasi 
(vertikal dan horisontal), sasaran, keahlian/keterampilan serta peralatan yang 
diperlukan, jangka waktu pencapaian maupun cara pencapaiannya; 
 

b. menetapkan tugas dalam penyidikan dengan memperhatikan: 
1) tugas dalam penyidikan harus merupakan bagian dari tujuan penyidikan; 
2) tugas dalam penyidikan harus sesuai kemampuan dan waktu yang telah 

ditetapkan. 
 
c. merinci secara detail mulai dari perencanaan penyelidikan, pelaksanaan 

penyidikan sampai penyelesaian berkas perkara yang terorganisir, sehingga 
memperjelas siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa, secara 
selektif dan prioritas; 
 

d.  pengelompokan ….. 
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d. pengelompokan kegiatan dalam penyidikan antara lain pengelompokan tugas  

lidik, sidik, bantuan teknis/taktis kepolisian dan personil, yang saling berhubungan 
untuk koordinasi guna memperlancar proses penyidikan; 
 

e. melakukan pembagian tugas sesuai fungsi dan kompetensi, menjadi unit-unit 
organisasi penyidikan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen 
penyidikan sesuai lapis-lapis kemampuan dan kewenangan. 

 
Pasal 5 

 
(1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang 

tersedia sesuai dengan lingkup tugasnya, untuk: 
 

a. pembentukan tim penyelidik dari: 
1) fungsi reskrim; 
2) fungsi kepolisian lainnya; 
3) bantuan teknis dan taktis kepolisian.  

b. dukungan anggaran penyelidikan;  
c. dukungan peralatan; 
d. menentukan cara bertindak. 

 
(2) Tim penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meminta 

bantuan dari instansi terkait. 
 

Pasal 6 
 
(1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang 

tersedia, untuk: 
a) pembentukan tim penyidik; 
b) dukungan anggaran penyidikan;  
c) dukungan peralatan; 
d) menentukan cara bertindak. 

 
(2) Pembentukan tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara 
yang ditangani, dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi 
Reskrim (join investigation team). 
 

(3) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli. 
 

Pasal 7 
 
(1) Tim penyelidik atau tim penyidik sedapat mungkin terdiri dari: 

a) ketua; 
b) wakil ketua;  
c) pelaksana. 
 

(2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki 
kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditanganil; 
 

 
(3) Personel ….. 
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(3) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik sedapat mungkin 

tidak dibebani tugas lain kecuali atas ijin atasan penyidik. 
 

(4) Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk berdasarkan surat perintah dari atasan 
penyidik. 
 

(5) Dalam hal melakukan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi dan 
perhatian masyarakat luas dan menurut penilaian pimpinan perlu penanganan 
khusus maka dapat dibentuk organisasi penyidikan sesuai kebutuhan dalam 
bentuk satuan tugas. 
 

(6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas terdiri dari: penyidik, 
bantuan teknis, bantuan taktis, ahli sesuai kebutuhan. 
 

Pasal 8 
 

(1) Ketua tim penyidik sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas 
dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 
a. menganalisa perkara yang akan di sidik dalam rangka menentukan: 

1) personel yang akan menangani perkara; 
2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 
3) pembagian tugas. 

 
b. membuat surat perintah dengan mencantumkan:  

1) pertimbangan dan dasar hukum; 
2) nama personel; 
3) pangkat/NRP; 
4) jabatan struktural dan jabatan dalam tugas; 
5) tugas yang akan dilaksanakan; 
6) koordinasi yang diperlukan; 
7) waktu penugasan; 
8) alokasi anggaran yang digunakan; 
9) kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada yang membuat 

perintah; 
 

c. mengumpulkan tim/unit untuk memberikan arahan: 
1) maksud dan tujuan penyidikan;  
2) sasaran yang hendak dicapai; 
3) penegasan tentang pertelaan tugas tim/unit; 
4) penjelasan tentang teknis, taktis dan alternatif yang diperlukan; 
5) sistem koordinasi dan pelaporan; 
6) penjelasan tentang anggaran, sarana dan prasarana; 
7) membuat consignes (yang boleh dan tidak boleh dilakukan). 

 
d. melaksanakan penyidikan bersama-sama anggota tim/unit sampai tuntas; 

 
e. mengawasi dan mengendalikan penyidikan yang dilakukan oleh tim/unit. 

 
 

(2)  Wakil ….. 
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(2) Wakil ketua tim penyidik sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1) mempunyai 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
 

a. membantu pelaksanaan tugas ketua tim; 
b. memastikan pelaksanaan penyidikan berjalan sesuai dengan rencana 

penyidikan; 
c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan yang telah berjalan; 
d. menjembatani arahan ketua kepada anggota; 
e. memberikan saran dan masukan pada ketua tim untuk kelancaran 

penyidikan;  
f. melaksanakan penyidikan bersama-sama anggota tim/unit sampai tuntas; 
g. membantu, mengawasi dan mengendalikan penyidikan yang dilakukan oleh 

tim/unit; 
 

(3) Pelaksana tim penyidik sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1) mempunyai 
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. melaksanakan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut: 

1) penyelidikan; 
2) membuat dan mengirimkan SPDP; 
3) melakukan upaya paksa; 
4) melakukan pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka,dsb); 
5) melaksanakan gelar perkara; 
6) penyelesaian berkas perkara. 

 
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; 
c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim/unit (setiap saat, berkala 

dan insidentil). 
 

Pasal 9 
 
(1) Satuan fungsi Reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna 

memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan 
anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara, adapun tanggung 
jawab penyidikan berada pada Satuan yang di back-up. 
 

(2) Personel dan peralatan fungsi Reskrim satuan bawah dapat diperbantukan untuk 
sementara waktu kepada satuan fungsi reskrim yang lebih tinggi dalam rangka 
mempercepat penyelesaian perkara, adapun tanggung jawab penyidikan berada 
pada satuan yang di back-up. 

 
(3) Personel dan peralatan fungsi reskrim dapat diperbantukan untuk sementara 

waktu kepada satuan fungsi reskrim yang setingkat atas perintah satuan atas 
dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara, adapun tanggung jawab 
penyidikan berada pada Satuan yang di back-up. 
 

(4) Terhadap perkara yang diambil alih/take over dari satuan bawah oleh satuan atas, 
maka pengorganisasian penyidikan perkara menjadi tanggung jawab Satuan 
pengambil alih.  
  

(5) Untuk perkara yang dilimpahkan pengorganisasian penyidikan perkara menjadi 
tanggung jawab Satuan yang menerima limpahan perkara. 

(6)     Dalam ….. 
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(6) Dalam hal Operasi Kepolisian dapat dibentuk satuan tugas penyidikan yang terdiri 

dari personel dan atau peralatan fungsi Reskrim dari berbagai Satuan tanggung 
jawab penyidikan berada pada Kasatgas sidik sesuai surat perintah operasi. 

 
(7) Pelaksanaan pasal 8 ayat (4) dan (5) dengan berdasarkan penilaian pimpinan dan 

locus delecty serta harus diketahui Kasatker. 
 

Pasal 10 
 

(1) Struktur organisasi penyidikan dibentuk berdasarkan jenis dan penggolongan 
perkara dengan memperhatikan bobot ancaman, locus delecty, tempus delecty 
dengan mempertimbangkan kompetensi dan lapis kemampuan. 

 
(2) Pengorganisasian penyidikan untuk penanganannya berdasarkan penggolongan 

perkara ditetapkan sebagai berikut: 
 

a. perkara konvensional: dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dapat 
menangani apabila perkara tersebut menjadi perhatian masyarakat luas/issue 
nasional; 

 
b. perkara transnasional: Polres, Polda dan Mabes Polri; 
 
c. perkara yang merugikan kekayaan Negara: Polres, Polda dan Mabes Polri; 
 
d. perkara kontinjensi: Polda dan Mabes Polri. 

 
Pasal 11 

 
Dalam hal pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh pengawas penyidik kepada 
penyidik pengorganisasiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 12 
 

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Back Up Penyelidikan dan Penyidikan 
Tindak Pidana tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan ini. 
 

 
BAB III 

 
PENUNJUKAN TIM/UNIT LIDIK SIDIK 

 
Pasal 13 

 
Dalam hal penunjukan tim/unit penyelidikan/penyidikan atasan penyidik harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal tentang persyaratan formal sesuai 
Peratuarn Pemerintah Nomor  58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor  27 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
 

 
Pasal 14 ….. 
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PENYIDIK/ 

PENYIDIK PEMBANTU  
 

1. Tujuan 
SOP Penunjukan Penyidik/Penyidik Pembantu Bertujuan sebagai 

pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penunjukan 

Penyidik/Penyidik Pembantu yang terukur, jelas, efektif dan efisien 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur 

serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik 

pembantu. 

 
2. Persiapan 

Sebelum melakukan penunjukan penyidik/penyidik pembantu, atasan 

penyidik terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. menganalisa tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan 

laporan polisi yang merupakan dasar hukum untuk melakukan 

penyelidikan/penyidikan; 

b. menginventarisir dan menseleksi kemampuan kompetensi 

penyidik dihadapkan pada tugas penyidikan sesuai dengan 

fungsi, peran dan tanggungjawab; 

c. mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana; 

d. mengalokasikan waktu untuk penyelesaian penyelidikan dan 

penyidikan. 

 

3. Pelaksanaan 
a. Kompetensi Petugas Penyidik  

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus 

memenuhi persyaratan: 

1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan 

berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang 

setara; 

2) bertugas….. 
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2) bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal 2 (dua) tahun; 

3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi 

fungsi reserse kriminal; 

4) memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang 

penyidikan; 

5) sehat jasmani dan rohani;  

6) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; 

7) dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua 

Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu 

atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua 

Polisi lain sebagai penyidik; dan 

8) Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik 

yang memenuhi persyaratan, maka Kepala Kepolisian 

Sektor yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua 

Polisi adalah penyidik karena jabatannya. 

 

b. Penyidik Pembantu 

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; 

2) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi 

fungsi reserse kriminal; 

3) bertugas dibidang fungsi penyidikan minimal 2 (dua) tahun; 

4) sehat jasmani dan rohani;  

5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

 

c. kompetensi petugas dari tingkatan organisasi: 

1) tingkat Polsek 

a) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; 

 

b) pengalaman….. 
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b) pengalaman bekerja disatuan reserse minimal          

2 tahun, berprestasi dan tidak pernah tercela; 

c) memiki integritas; 

d) sehat jasmani dan rohani. 

 

2) tingkat Polres 

a) berpangkat paling rendah Brigadir Satu Polisi; 

b) memiliki pendidikan pengembangan spesialisasi 

fungsi reserse kriminal; 

c) pengalaman bekerja disatuan reserse minimal          

3 tahun, berprestasi dan tidak pernah tercela; 

d) memiki integritas; 

e) sehat jasmani dan rohani. 

 

3) tingkat Polda 

a) berpangkat paling rendah Brigadir Kepala Polisi; 

b) memiliki pendidikan pengembangan spesialisasi 

fungsi reserse kriminal;  

c) pengalaman bekerja disatuan reserse minimal          

4 tahun, berprestasi dan tidak pernah tercela; 

d) memiliki kemampuan khusus/spesialisasi tertentu 

dalam bidang penyidikan; 

e) memiki integritas; 

f) sehat jasmani dan rohani. 

 

4) tingkat Mabes  

a) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi; 

b) memiliki pendidikan pengembangan spesialisasi 

fungsi reserse kriminal;  

c) pengalaman bekerja disatuan reserse minimal          

5 tahun, berprestasi dan tidak pernah tercela; 

 

d) memiliki….. 
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d) memiliki spesialisasi dalam bidang penyidikan; 

e) memiki integritas; 

f) sehat jasmani dan rohani. 

 

d. Administrasi dan pengendalian 

1) kewenangan: 

a) tim/unit  yang berwenang menerbitkan surat perintah 

tugas: 

(1) tingkat Bareskrim Polri oleh Kabareskrim atau 

Direktur; 

(2) tingkat Polda oleh Direskrimum, Direskrimsus 

dan Narkoba; 

(3) tingkat Polres oleh Kapolres atau kasat serse 

atas nama Kapolres; 

(4) tingkat Polsek oleh Kapolsek. 

 
b) satgas yang berwenang menerbitkan surat perintah 

tugas: 

(1) tingkat Mabes  oleh Kapolri; 

(2) tingkat Polda oleh Kapolda. 

 

2) tanggung jawab: 

Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peranan masing-masing secara berjenjang; 

3) komunikasi: 

komunikasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan     

di lapangan; 

4) pelaporan: 

bahwa pengorganisasian penyidikan dilaporkan kepada 

satuan kerja. 

 
4. Hal ….. 
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4. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

 

a. Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/Penyidik 

Pembantu harus menjadi acuan bagi atasan penyidik dalam hal 

memberikan penugasan kepada para penyidik; 

 
b. Penyidik yang ditunjuk dalam surat perintah penyelidikan/  

penyidikan harus sebagai pelaksana bukan penyidik lain; 

 
c. Semua prosedur yang mengatur tentang penunjukan penyidik/ 

penyidik pembantu di lingkungan Badan Reserse Kriminal Polri 

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. STANDAR.... 
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN BACK UP 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 
 

1. Tujuan 
SOP Pelaksanaan Back Up Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 

Pidana Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan 

langkah-langkah Pelaksanaan Back Up Penyelidikan dan Penyidikan 

Tindak Pidana yang terukur, jelas, efektif dan efesien sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta 

terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. 

 
2. Persiapan 

a. Penyidik: 

1) memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang 

penyidikan; 

2) sehat jasmani dan rohani; 

3) menguasai perundang-undangan terkait; 

4) cakap, komunikatif dan humanis; 

5) memahami taktik dan teknis penyidikan; 

6) memiliki integritas moral yang tinggi. 

 

b. Peralatan: 

1) komputer/laptop dan perangkatnya; 

2) mesin fotocopy; 

3) ATK; 

4) meja, kursi dan lemari; 

5) telepon/faksimile; 

6) akses internet;  

7) buku referensi. 

 

 

3. Prosedur ….. 
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3. Prosedur Pelaksanaan 

a. Pembuatan laporan kemajuan 

1) penyidik pada kesatuan kewilayahan menyusun Laporan 

Kemajuan penanganan perkara yang sedang di lidik atau di 

sidik oleh kesatuan kewilayahan dengan menguraikan 

hambatan dan kendala penanganannya; 

2) penyidik membuat Nota Dinas Pengantar yang 

ditandatangani oleh Kasat ditujukan kepada Kapolda atau 

Dirreskrim atau Kapolres/Metro/Ta dengan perihal 

pengajuan laporan kemajuan penanganan perkara;  

3) Kapolda atau Dirreskrim atau Kapolres/Metro/Ta 

mendisposisi dengan mengambil kebijakan dan keputusan 

perkara tersebut perlu atau tidaknya mendapat back up 

tingkat atas; 

4) apabila diputuskan perlu tindakan back up, maka laporan 

kemajuan dikembalikan kepada Penyidik untuk 

ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar kepada 

satuan atas perihal permohonan tindakan back up terhadap 

perkara yang sedang dilidik atau disidik; 

5) penyidik membuat dan menyampaikan kepada satuan atas 

surat pengantar yang ditandatangani oleh Kapolda atau Dir 

Reskrim atau Kapolres/Metro/Ta perihal permohonan 

tindakan back up atas perkara yang ditangani kesatuan 

kewilayahan. 

 
b. Pelaksanaan Gelar Perkara  

1) satuan tingkat atas yang menerima laporan kemajuan 

penanganan perkara dari kesatuan kewilayahan, 

menindaklanjuti   dengan   permintaan  secara terulis atau  

 

lisan ….. 
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lisan dengan menggunakan sarana telekomunikasi untuk 

meminta dilaksanakan gelar perkara, dengan tempat dan 

waktu yang disepakati bersama; 

2) penyidik kesatuan kewilayahan mempersiapkan bahan 

gelar perkara dan memaparkan di hadapan penyidik satuan 

tingkat atas dan dapat dihadiri instansi terkait; 

3) peserta gelar memberikan saran masukan dan pendapat 

untuk perlu atau tidak dilakukan tindakan back up oleh 

kesatuan atas, dengan kriteria back up anggaran dan/atau 

back up personel; 

4) notulen/Bag Analisis, menyusun laporan hasil gelar perkara 

dengan rekomendasi perlu atau tidak dilakukan tindakan 

back up pada kesatuan kewilayahan. Dan hasil gelar 

perkara tersebut diajukan kepada pimpinan untuk 

mengambil keputusan; 

5) pimpinan mendisposisi hasil gelar perkara untuk dilakukan 

tindakan back up (dukungan anggaran atau dukungan 

personel). 

 
c. Dukungan Anggaran 

1) melalui hasil gelar perkara bahwa perlu tindakan back up 

adalah berupa dukungan anggaran, maka satuan tingkat 

atas menyampaikan kepada kesatuan kewilayahan bahwa 

tindakan back up yang dilakukan adalah dukungan 

anggaran; 

2) penyidik membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

(perwabku) yang diketahui Kasubdit/Kasat dan diajukan 

kepada Kapolda atau Dirreskrim atau Kapolres/Metro/Ta 

sebagai bahan pertimbangan tindakan back up anggaran 

dari tingkat atas; 

 

3)  Kapolda ….. 
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3) Kapolda atau Dirreskrim atas nama Kapolda atau 

Kapolres/Metro/Ta mengajukan permintaan back up/ 

dukungan anggaran kepada satuan atas, dengan 

melampirkan jenis kegiatan dan perwabku yang sudah 

dibuat oleh Penyidik; 

4) satuan atas menyetujui permintaan back up anggaran 

kepada satuan bawah, dengan memerintahkan 

bendaharawan satuan kerja, untuk menyalurkan anggaran. 

 
d. Dukungan Personel 

1) melalui hasil gelar perkara bahwa perlu tindakan back up 

dalam bentuk kegiatan dukungan personel, maka satuan 

atas mempersiapkan personel yang akan ditugaskan; 

2) pimpinan satuan tingkat atas menerbitkan surat perintah 

pelaksanaan tugas kepada Penyidik untuk melakukan 

tindakan back up penyelidikan atau penyidikan terhadap 

perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik satuan 

kewilayahan, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; 

3) penyidik yang melakukan back up bergabung bersama 

dengan Penyidik yang sedang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana; 

 
e. Pengawasan dan pengendalian 

Kapolda atau Dirreskrim atau Kapolres/Kapolres Metro/ 

Kapolresta  melakukan pengawasan dan pengendalian personel 

yang ditugaskan melakukan kegiatan back up. 

 
f. Penyusunan Laporan 

1) Kapolda atau Dirreskrim atau Kapolres/Metro/Kapolresta 

menyusun laporan kepada satuan tingkat atas tentang hasil 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

yang mendapatkan tindakan back up; 

2)  penyidik ….. 






