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1. Syarat-syarat Pemeriksaan. 
 

a. Pemeriksaan. 

1) Mempunyai kewenanganan melakukan pemeriksaan dan membuat 

Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai Penyidik dan Penyidik 

Pembantu. 

2) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum 

Acara Pidana dan Peraturan Perundangan-Undangan / Hukum-hukum 

lainnya. 

3) Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi 

tehnis professional khas kepolisian dibidang reskrim khususnya 

kemahiran tentang taktik dan tehnik pemeriksaan. 

4) Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya 

dengan baik, berdasarkan Laporan  Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, 

Berita Acara Pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara, informasi dan 

data lainnya. 

5) Memiliki kepribadian : 

a) percaya pada diri sendiri. 

b) Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain. 

c) Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syak-

wasangka. 
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d) Sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri. 

e) Kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan 

obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka 

dan waktu menjawab. 

f) Tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatip. 

6) Mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga 

dapat tepat guna dan berhasil guna ( efektif dan efisien). 

 

b. Yang diperiksa. 

1) Tersangka, saksi / ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 

2) Tersangka, saksi / ahli, bebas dari rasa takut. 

3) Tersangka, saksi / ahli dipanggil dengan panggilan yang sah kecuali bila 

tersangka ditangkap / tertangkap tangan. 

 

c. Tempat Pemeriksaan. 

1) Ditentukan / ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan 

pemeriksaan baik dikantor penyidik / penyidik  pembantu atau tempat-

tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku (misalnya dirumah / kediaman yang diperiksa, dirumah sakit ). 

2) Dalam hal tersangka, saksi / saksi ahli telah dua kali dipanggil secara 

bertutut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka  

pemeriksaan dapat dilakukan dirumah / kediamannya atau tempat lain 

dimana suasana tenang. 

3) Tempat harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat 

mengalihkan aperhatian yang diperiksa. 

4) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak 

menimbulkan kesan menakutkan / menyeramkan dan dalam suasana 

tenag. 

5) Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya. 
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6) Tersedia tempat bagi penasehat hukum. 

7) Bila memungkinkan dibuat ruang khusus pemeriksaan tersangka / saksi 

dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan. 

 

d. Saat mulai pemeriksaan. 

1) Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin / tepat waktu sesuai 

waktu panggilan. 

2) Setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera 

diadakan pemeriksaan. 

3) Dalam waktu satu hari ( 1 X 24 jam ) setelah perintah penahanan  

dilaksanakan, tersangka harus memulai diperiksa ( Pasal 122 KUHAP ). 

4) Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi 

perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional. 

5) Hindarkan pertanyan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi 

perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional. 

6) Hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau 

saksi / ahli. 

7) Hindarkan apertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi / ahli 

yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi. 

8) Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, 

terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita. 

9) Dalam hal tersangka / saksi agar sulit / kurang lancar dalam 

mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, 

keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan 

berurutan. 

10) Dalam hal tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh 

orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan. 
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11) Pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri 

oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan. 

12) Hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai 

menimbulkan sikap yang bertentangan. 

13) Pertanyan-pertanyyan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah 

dimengerti oleh tersangka, saksi dan ahli. 

14) Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan pemeriksa agar 

mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi dan ahli. 

15) Tidak memberikan kesempatan akepada tersangka, saksi dan ahli untuk 

membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak 

benar. 

16) Agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi 

dan ahli yang berbelit-belit. 

17) Kepada tersangka, saksi dan ahli supaya disuruh mengenali, 

diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya 

supaya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya. 

18) Keterangan tersangka atau saksi / ahli wajib ditulis secara teliti dan 

lengkapi dalam berita acara apemeriksaan sehingga amemenuhi / 

menjelaskan tersangka ahli dan alat bukti lainnya ternyata : 

a) Tidak terdapat cukup bukti. 

b) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana. 

c) Dihentikan demi hukum. 

d) Maka penyidikan wajib segera dihentikan ( Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP). 

 

e. Sarana Pemeriksaan. 

1) Meja dan kursi sesuai kebutuhan. 

2) Mesin tulis / computer. 

3) Alat-alat tulis. 
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4) Tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan 

(bila diperlukan). 

5) Kelengkapan administrasi penyidikan. 

 

f. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. 

1) Persyaratan Formal. 

a) Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan 

nama kesatuan dan wilayah. 

b) Dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata “ PRO JUSTITIA “. 

c) Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-

kata “ BERITA ACARA PEMERIKSAAN “ dan dibawahnya antara 

tanda  kurung dituliskan TERSANGKA / SAKSI / ahli  isinya 

dimulai dibawahnya. 

d) Disebelah kiri dari setiap lembaran Berita Acara Pemeriksaan 

dikosongkan selebar ¼ halaman yang disebut marge yang 

maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi 

kekeliruan dalam penulisan materinya. 

e) Pada pendahuluan Berita Acara pemeriksaan dicantumkan : 

(1) Hari, tanggal, bulan tahun dan pukul pembuatan (huruf 

pertama diawali 7 ketikan). 

(2) Nama, pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan dari penyidik 

serta Skep penyidik. 

(3) Nama ( nama lengkap), termasuk nama kecil, alias dan 

nama panggilan ) tempat dan tanggal lahir ( umur ) 

agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman 

dan pekerjaan dari tersangka / saksi / ahli, berdasarkan 

keterangannya dan dicocokan dengan identitas diri dalam 

Kartu Penduduk / Passport / Kartu Pengenal lainnya ( 

SIM, STNK, dll ). 
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(4) Diperiksa selaku tersangka atau saksi / ahli. 

(5) Alasan pemeriksaan ( dalam hubungan dengan tindak 

pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal Undang-

Undang yang dilanggar serta menyebutkan nomor dan 

tanggal laporan polisi. 

f) Pada akhir Berita Acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda 

tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, 

kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandai tangani 

oleh Penyidik. 

g) Bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta 

huruf ), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol / tiga 

jari kanan ( telunjuk, jari tengah, jari manis ) kiri / kanan sesuai 

dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang 

diperiksa tersebut. 

h) Apabila yang diperiksa tidak mengerti atau memahami bahasa  

Indonesia, maka kepada yang diperiksa dapat didampingi oleh 

penterjemah / bahasa isyarat. 

i) Bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak amemiliki 

kedua belah tangan, maka untuk yang menerangkan keadaan 

yang diperiksa dan diketahui oleh saksi lain. 

j) Setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda 

tangan yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa dipojok 

kanan bawah. 

k) Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka 

apemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

dapat dihentikan sementara dengan menutup dan 

menandatangani BAP tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik 

serta semua pihak yang terlibat. 
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l) Untuk melanjutkan Beria Acara Pemeriksaan yang belum dapat 

diselesaikan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

(Lanjutan) dilaksanakan sebagai  berikut : 

(1) Halaman berikut. 

(2) Memakai nama kesatuan dan memakai kata-kata PRO 

JUSTITIA. 

(3) Judul berita Acara Pemeriksaan adalah : Berita Acara 

Pemeriksaan Lanjutan Tersangka / saksi / Ahli. 

(4) Nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita 

Acara Pemeriksaan. 

(5) Pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan 

dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya. 

m) Bilamana tersangka/saksi/ ahli tidak mau menanda tangani 

Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan 

dengan menuliskan alasan-alasannya. 

n) Apabila tersangka / saksi didampingi juru bahasa insyarat maka 

agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata ” setelah Berita 

Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka ...... dst ”    

Selanjutnya juru bahasa / ahli isyarat turut menanda tangani 

Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, disamping tanda tangan 

yang diperiksa. 

o) Apabilan tersangka didampingi apenasehat hukum, maka dalam 

Berita Acara  Pemeriksaan diikutkan untuk menandatangani 

Berita Acara tersebut sehingga memperkuat keabsahan hasil 

pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan. 

p) Harus diketik diatas kertas folio warna putih, dengan jarak antara 

baris kalimat sebesar 1 ½ ( satu setengah ) spasi. 

q) Diantara baris awal tidak boleh dituliskan apapun, pada setiap 

awal kalimat dimulai 7 (tujuh) ketikan. 
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r) Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang 

kosong diisi dengan garis putus-putus. 

s) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah, jangan sekali-kali 

menghapus dengan alat-alat apapun dan menindih dengan huruf 

atau kata-kata lain. 

t) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki 

supaya yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung atau 

kitri dan kanan, perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf 

pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata ” SAH  

DIGANTI ”. 

u) Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan 

singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi. 

v) Penulisan angka yag menyebutkan jumlah harus di ulangi 

dengan huruf dalam kurung. 

w) Nama orang harus ditulis dengan huruf besar ( huruf balok ) dan 

digaris bawahnya. 

2) Persyaratan Materiil. 

a) Keseluruhan isi / materi Berita Acara Pemeriksaan agar 

memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) KAH yaitu : 

(1) Siapakah. 

”Siapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab 

tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut : 

(a) Siapa yang melaporkan / mengadukan. 

(b) Siapa yang pertama-tama mengetahui. 

(c) Siapa korban / yang dirugikan. 

(d) Siapa pelakunya / tersangkanya. 

(e) Siapa saksi-saksinya. 

(f) Siapa yang terlibat lainnya. 
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    (2) Apakah. 

”Apakah” mengandung pengerti agar dapat menjawab 

tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya 

dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai 

berikut : 

             (a) Apa yang telah terjadi ( Peristiwanya). 

     (b) Apa yang dilakukan tersangka dan saksi-saksi. 

     (c) Apa alat yang digunakan. 

     (d) Apa akibat yang ditimbulkan. 

     (e) Apa kerugian yang dialami. 

     (f) Apa penyebab timbulnya kejadian. 

     (g) Apa sebab tersangka / saksi melakukan. 

    (3) Dimanakah. 

”Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat 

menjawab tempat-tempat tertentu dengan pertanyaan-

pertanyaan antara lain  sebagai berikut : 

     (a) Dimanakah peristiwa itu terjadi. 

(b) Dimanakah korban berada sebelum kejadian , 

pada saat kejadian dan saat ditemukan. 

(c) Dimanakah benda-benda/barang-barang bukti itu 

ditemukan dan dimana sebelum ditemukan. 

     (d) Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi. 

(e) Dimanakah tersangka berada pada waktu tindak 

pidana terjadi. 

 

    (4) Dengan apakah. 

”Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat 

menjawab tentang alat yang dipergunakan dengan 

mengajukan pertanyaan, antara lain sebagai berikut : 
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(a) Dengan apakah tersangka melakukan 

perbuatannya. 

(b) Dengan apakah tersangka membawa korban / 

barang. 

     (c) Dengan apakah saksi dapat amelakukan. 

 

    (5) Mengapakah. 

”Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat 

menjawab latar belakang pertanyaan-pertanyaan antara 

lain sebagai berikut : 

     (a) Mengapakah perbuatan itu dilakukan. 

     (b) Mengapa menggunakan alat / cara-cara itu. 

     (c) Bagaimanakah. 

 

(6) “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat 

menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai 

berikut : 

     (a) Bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu. 

(b) Bagaimana cara amendapatkan sesuatu (baik 

tersangka / saksi ). 

    (7) Bilamanakah 

“Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat 

menjawab tentang waktu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut : 
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(a) Bilamana perbuatan / tindak pidana dilakukan 

terjadi. 

     (b) Bilamana kejadian tersebut dilaporkan. 

     (c) Bilamana korban ditemukan. 

     (d) Bilamana korban meninggal; dunia dan lain-lain. 

(8) Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang 

memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana yang 

dipersangkakan. 

 

3) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli. 

Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka saksi dan 

ahli berisikan gambaran / kontruksi suatu tindak pidana, dapat 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita / pertanyaan 

kronologis, Tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan 

tanya jawab. 

a) Bentuk cerita pertanyaan. 

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita / pertanyaan 

adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan 

oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat 

sehingga merupakan Acara Pemeriksaan yang memenuhi 

jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-

unsur tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-

perkara / tindak pidana ringan. 
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b) Bentuk tanya jawab. 

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun 

dalam bentuk tanya jawab antara penyidik dengan yang 

diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara 

jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH 

serta unsur-unsur tindak pidananya. 

 

c) Bentuk Gabungan ceritera dan tanya jawab. 

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan 

tanya jawab pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab 

dan dalam hal tertentu diselingi8 dengan bentuk cerita / 

pertanyaan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 


