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KATA - FMQANTAR*

Tang aeoggoralckan penults untuk nenyusun akripai berjudul 

"Taktik Krininil Kfausus Folri" (pekerjaan reaerso krialnil) i- 

ni ialah atas earan Ibu Hernden Hadiati Koeswadji, S.H. Dengan 

staapg hail penults Bengerjakannyaf karena dngan deralkian ter 

bulea kesempatan bag! penulis untuk ae&garibil bagisa dal as mo* 

ngerfcengafckaii nasal ah yang berhubungan dengan taktik Kriminil 

KhaaiB PolriH ini*

Untuk itu penulis uoapkan terima kasih sebeaai^-beaarnya 

kepada Ibu Hernien Hadiati Koecwadji, S*H*, certa para pembisw 

bing skripsi aehlngga tercelesainya skripsl ini*

Guna Reninjau secara tumiat apa yang diauimid dengan judul 

ekripsi ini, baiklah. penulis nuat pengalaman-pengalaoannya bwc 

ta acnambah pengetahuan dongan membaoa majalah Kepolician "Bha 

yaiagkara"*

Skripsi ini maoih jauh untuk dap at dikatakan s&qpurna ber 

hubung kurangnya pengalaman penulis dal am bal teknik penuliaan* 

Hudah-roudahan skripsl ini dap at mencapai tujuaa yang di* 

maksudkan oleh penulis.

Seooga Tuhan Yang Waha Ssa raoab«rkahi kita bersama*

Ajsin*

Surabaya, Madio April 1975* 

Penults,

HAfTDQJOHO TOEaJAT.
Mb. Mo. 6454
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KAJA - PatPAHULUAg.

Sepanjang yang diketahui ponulis, eampai kini belua ada 

•kripai yang berjudul "Taktik Krioinil Khumis Polri" (pekerja 

an reserse kriainil) , yang raeabahas secara sistioatis taktik 

kriminil yang sekarang masib berlaku di Indonesia*

Buku-buku pelajaran ateu penuntun tentang siatia ini di- 

dalam bahasa asingt (inggris dan Belanda) sukar didapat* Dan 
aeskipun buku-bokn ini aengupas atau aeabahaa kriminologi 

yang berlaku di Eropa dan AJ»erika-Serikatf akan tetapi digona 

kan juga untuk raeoyelajari kriainologi di Indonesia sebagai 
bahan peabanding* Kisalnya bukn tentang Sootland Yard dan F.- 

B*I. di Awerika-Serikat•

Buat dapat neny el ami arti dan naksud "taktik kriminil** 

dan atau meapergunakan ketentuan-ketentuan hukua di dal an 

hal-hal yang konkrit, baruslah dipelajari azaa-azas hukua pi- 

dana* Harus pula dikenal teori-teori dan pendapat-pendapat pa 

ra ahli Berta sarjana hukua kenaaaan* Deoikian pula tentang 

aasalab-aaBalah pidana sebagaiaana pula ketentuan-ketentuan 
dan ietilah-istilah di dalan kriminologi seharusnya diartikan 

dan ditafsirkan.
Hasalah taktik krirainil teroasuk kejahatan dan sebab am- 

sabab kejahatan aerupakan aasalah yang sulit dijawab dengan 

tepat* Hal tersebut di ataa masih belum final9 aerupakan masa 

lah yang perlu diadakan penelitian lebih. lanjut, dan jalan 

yang diteapuh belua berakhir. Walanpun deaikiant hendaknya di 

usahakan tercapainya suatu basil bagi setiap aasalah yang ber
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hubungan dengan taktik kriminil teroasuk kejahatan dan sebab au 
sabab kejaltatan.

Sesuai dengan perkembangan ilnru. pengetahuan, kriminologi 

sjemtwtuhkan hal-hal yang obyektipt yang positip, yang menghen** 

daki adanya pengalaaan yang dapat diuji kebenarannya. Tetapi di 

dalaa menghadapi masalah taktik kriainil teroasuk kejahatan dan 
sebab-ousabab kejahatan, seringkali kita dihadapkan kepada oasa 
lah-oasalah yang tak dapat kita duga sebaliunnya* atsu di luar 

jangkauan akal serta pengetahuan kita.

Penulis sajikan skripsi ini dengan penuh keinsyafan betapa 

beratnya pekerjaan menyusun skripsi ini* Tidak saja karena iae-* 

aaag aaterinya tidak mudah, ditaabab dengan kesulitan-kesulitan 

raengenai bahasat terutaaa di dalaa aenemukan istilah-iatilah 

yang tepat, akan tetapi pertaaa-taaa olah karena penulis haxus 

berikhtiar untuk nendapatkan euatu cara penyusunan yang praktis 

dan oudah.
Skripsi ini disusun dengan sietiaatik sebagai berikut :

Bab I ; Pengertian serta Teori Taktik Kriminil. Dalaa bab I diu 

raikan definisi taktik kriminil dan dasar-dasar taktik kriainil. 

Bab II s Saksi, Tersangka, dan Spion Polisi. Dalaa bab ini diu* 

raikan aengenai pengertian saksi, tersangca dan spion polisi. 

Bab III ; Pelaksanaan dan Taktik Kriminil* Disini dijelaskan 

pengertian umua tentang polisit keaungkinan sebab mosabab dan 
kepaatian serta pengertian cara dan sistia aelakukan pekerjaan 

reserse.

Bab IV s Kaaus Kenjeran. Kasus Kenjeran ini dihubungkan dengan 

apa yang tel ah diuraikan dalaa bab-bab sebelumnya.

Bab V $ Kesiapulan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Taktik Kriminal "Khusus Polri" (Pekerjaan "Reserse Kriminal") Handojono Doerjat 



▼

Pamlia berosaha agar tercapai suatu peabahasan yang jelas 

aengenal persoalan-persoalan yang utaaa, dan penulis berusaha 
juga agar peabahasannya nudah dapat difahami, den<jan tidak »e~ 
ngurangi aaterinya*

Jlkhirnya penulis majgucapkan banyak terina kasih kepada Kj 
pala Daerah Kopolisian X Java Timur, Mayor Jendral Poli3i,Tjoek 
Soejono Soeaodiredjo, URS, M.P.A., dan para dosen penguji.

Kepada aereka yang tel ah aeabantu usaha penulisan ini* ter 
utaaa kepada J.E. Sahetapy penulis ucapkan teriaa kasih. yang 
tak terhingga, dengan diaertai do* a kehadirat Tuhan Yang Kaha E 
sa* seaoga Tuhan bezkenan meabalas segala bantuan yang pemah 
diberikan kepada penulis*

Penulis berharap seooga tulisan ini bermanfaat bagi peneli 

tian lebih lanjut bagi yang berainat*
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B A B  lm

ParQSMlAM SEBTA TEORI TAKTIK KHUflHIL.

S 1« Drfiniri. taktik kriainll*

Taktik kriatnil tenia ada kaitannya dangan teknikt dan tak 

luput dengan kriainalistik, jadi ada hutwngan aatu dengan lain- 

uya*

Praktek pekerjaan reaerae kriainil di daerah yang langsung 
aenghadapi aa^arakat aonganrtung kekurangan-kekurangan terutaaa 

dal an arti taktis* Taktik di aanping teknik dal an pengUEiitan/pa 

aeriksaan perkara kriainil aerupakan faktor penting*

Untuk aenerangkan hal tersebat diataa, penulis aeabanding 

kannya dengan koolah ragaan« Uasil darl sasuatu leoparan lm*- 

bingfcakraMf lonpaten tinggi/jauh, lari ©epat tendangaa bola 

kerao, teadangan bola tepat ataa gawsng, pukulan keras/jita dan 

ger^kan-gerak an dal as lain-lain oabang olah raga* terutaaa ti- 

dak tergantung darl pada kakuatan badan, aelainkan darl tspat 

dan jitunya oara melakukan gerakan tersabut* Cara-cara tepat/ 

jitu dan tertentu untuk raelempar, nelonpat, aenendang bola dan 

laia-lain itu disebut teknik darl pada gerakan~gerakan» Teknik 

itu tepat dan jitu apabila dapat aencapai hasil yang berguna*

Dal an perloabaan atletik «iaalnyaf saorang peleapar lenbing/oa- 

krasi yang neapunyai ketangcasan teknik, tentu akan mendapat kaae 

nangan atas seorang pemain yang tidak meapunyai ketangkaean tek 

nis dan yang aandaaaxkan gerakan-gerakannya atas kekuatan badan 

seaata-aata.

1
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Kerapkali penulis melihat dalam perlombaan tinju, aepak bo

ld! tennis dan lain-lain peroainan, dalaa Dana dua fihak berha- 

dap&n dengan tingkatan permainan teknis yang earoa tinggiEcra, ma- 

ka poaain tinju at&u kesebelasan yang satu mendapatkan kemenaggr- 

an atas yang lain* Kemenaggan dal an hal-hal deoikian tergantung 

dari pada cara-oara untuk nengolah. aorta aeapergunakan teknii a- 

tas tingkatan-tingkatan atau bagian-bagiaii dari p ermainfin-perraai 

nan tersebut* Car**-cara itu disebut taktik dari pada permainan* 

Untuk dapat bermain tinju, sepak bola atau tennis dengan taktis 

diharuskan aetnpunyai ketangkasan teknis*

Jadi uaaunnya dapatlah penulis simpulkan, bahwa untuk menoa- 

pai hasil yang sebaik-baiknya dan berguna dal an euatu gerakan, 

tindakan atonpun perbuatan, portaoa-tama hams dipunyai ketang- 

kasan/keoakapan teknis* Deaikianpun dalaa urusan kriainil*

Untuk mendapat kemenangan atas ausuh, stpenjahat, aaka per 

taraa-taaa harus dipunyai kecakapan teknis secara baik. Ketu 

tuhan akan keoakapan, disaaping dasar-da&ar teknis, menurut 

heaat penulis akan membawa kelanoaran dalaa pelaksanaannya*

Terdorong oleh hal-hal dan pertiabangan di atasy aaka skrij) 

si ini diaaksudkan sekedar sabagai alat perabantu dan pedooan da- 
lam praktek pekerjaan sehari-hari bagi para Dinas Reserse Krimi
nil. pula sebagai bahan polajaran dasar kepada reserse untuk me- 

ningkatkan prestaBi mereka.
Persoalan sekarang ialah apa krirainalistik itu ? Untuk ini

penulis kemukakan definisi yang diambil sebagai patokan H.Den- 
deng Suria Saputra "Kriminalistik jaitu suatu pengetefcuan jang
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berusaha untuk menjelidiki/mengusut kedjahatan dalaa arti aeluas 
luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan de^ 
ngan mempergunakan hasil jang diketenukan oleh ilau pengetahuan 
lainnja"* 1.)

Selain itu krisdnalistik juga raerupakan senjata yang «fek- 
tip di dal am melawan kejahatan* Tetapi di sanping itu masih texw 
simpul suatu makna yang lebih uta*a s "berusaha jangan sampai o- 
rang yang tidak berdos^bersalah tersangka dal am perkara pidana"* 

Bila penulis cocokkan. definisi ini dalaa praktekf maka pe- 
ngertian krioinalistik adalah jauh lebih luaa, oleh karena masih 
banyak faktor dan unsur yang penting.
Selain dari pada ini seouanyav pemeriksaan-pemeriksaan dalan la*
boratorium atau leobaga lainnya guna menyelidiki kejahatan seca-
ra kriminilistik tidak boleh di kesaapingkan begitu saja*

Krirainologi juga diartikan secara luas, yaitu temasuk kri-
fflinalistik atau polios scientific* Bonger aengetongahkan s
"Kriainalistik (police scientific), adalah ilmu pengetahuan un
tuk dilaksanakan jang men jelidiki teknik kadjahatan dan pengusu 
tan kedjahatan* Kerupakan gabungan dari ilmu djiwa tentong kedja 
hat an dan pendjahat, ilimi pieah, pengetahuan tentang barang-ba- 
rangy graphologi dan laixwlain*" 2*)

Penulis dalam hubungan tersebut di atas berpendapat ;
a* Sifat~sifat dan cara-cara bekerja dari orang>-orang yang melar*

kukan kejahatan, di dalan keedaan bagaimanafcoĥ kejfchatan itu
terjadi*

b* Sifat-sifat dan oarâ cara bekerja dari paTd petiî -̂  ;:̂ nguBut/ 
polisi dal am usahanya mencari bukti-twkti.

1.) R* Dendeng Suria Saputra, Kriminalistik, Politeia, Bogor ha- 
laman 5*

2.) V/.A- Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, (terdjemahan R*A* 
Koesnoan) P.T. Pembangunan, Djakarta, 1955> halaman 26*
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Bila penulis teliti apa yang tertulis di atas, maka dapat pe 
nalia mengaabil kesinpulan bahva ptgawai pengusut perkara kejah*- 
tan diharapkan mengetahui krindnalletik yang meliputi teknik kri

minil dan taktik kriainil.

Tang termasuk teknik kriminil ialah : 

a* Fengetalruan tentang perindang-*mdangant pengetahuan tentang s* 

suatu teapat atau kejadianf pengetahuan aengenai manusia ; peo 

dek kata mengenai pengetabuan kepolisian dasar daa tuaua*

b. Pengetahuan tentang pengusutan.

Taktik kriminil yaitu mempergunakan dengan setepat-tepatnya 

teknik kriminil* Pekerj&an ini khusua dipimpin oleb. para pengusut/ 

polisi, meekipun di dal am pengertian kriminalistik titik baratnya 

terletak pada penyelidikan di dal am laboratoriua. Mengapa ?

01 eh karena ada kebiasaanf untuk ainta tolong kepada dukun* Seha- 
rusnya diutamakan infcrmasi dan selanjutnya dikerjakan oleh poli- 
ai/reserse* Seringkali hasil yang dicapai di dalaa laboratorium 

meoberikan potunjuk yang berharga kepada petugas pengusut yang 

bersangkutan, sehingga dengan demikian ia tak us ah membuang-tuang 
uaktu dengan penyelidikan yang tak tentu arahnya* Pemeriksaan da
ri barang-barang bukti biaaanya dilakukan di dal am laboratoriun. 

Tetapi seringjkali petugas harus da tang sendiri di teapat di oana 
kejahatan ittt terjadi* Xaksudnya mengadakan p^eriJ-.r^. di sekitar 
toaapat itu, menoari bekas-bekas seperti tanda eidik jari, bintik- 
bintik darah, rambutr peluru dan sebagainya yang akan meiapemaudah 
usaha menangkap eipenjahat.

Sebelua sampai pada pengertian penjahat, hendaknya kita i-
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ngat bahwa peraattsan pengertian penjahat tergantung kepada rang- 
k* penikiran aaaing-masing sarjana* Penulis ikuti uraian J.E.Sa- 

hetapy dal am aenget eogahkan pandangan Sutherland sebagai beriknt:

"*•♦ ada baikaja diperhatikan pandangan Sutherland* Ten
tang siapakah jang dap at dinaaakan pendjahat. Djawaban jang
diberikan tentunja #eorang jang aelakukan kedjahatan*
Maaiin dalaa tradisi hukua jang deaokraifclp seorang jang ae- 
lakukan kedjahatan belua dapat dinamakan pendjahat, sebelua 
ada sesuatu keputuean jang aengikat dii*i pengadilan berda- 
sarkan ketentuan-ketor.tv.an bok^m jang berlaku*
Dengan deaikian, seorang kriminolog beluu dapat nwiawkan 
seorang sebagai pendjahat, karena kelakuan dan perbuatannja 
jang anti sosial, selaaa belua dilanggamja ketentuan-keten 
tuan hukua pidana*
Naaon deaikian Sutherland, untuk tudjuan~tudjuan ilmiah, ti 
dak diperlukan bahwa setiap keputusan hams dilakukan oleh 
pengadilan* Seorang kriminolog harua nengetahui bahwa suatu 
golongan perbuatan tertentu diruauskan sebagai kedjahatan, 
dan ada seorang tertentu telah aelakukan suatu perbuatan da 
ri golongan itu sama sadja seperti ada alasan untuk menulis 
tentang "Crime known to the police** dan "unsolved criae", de 
mikian pula ada dasar untuk menulis tentang "unapprehendedT 
criminals" dan "criminals at large"• 3*)

Untuk selancarkan pekerjaan pengusutan, hendaknya perlen^-

kapan dengan alat-alat yang dibutuhkan dibawa ke tempat terjadi-

nya kejahatan* Harus dicegah jangan sampai bukti-bukti pada te»*

pat di aana terjadi kejahatan hilang atau berobah sifatoya* Kela

laian seringkali tidak memungkinkan lagi penyelidikan yang lebih

lanjut oleh karena bukti yang sudah rusak tidak lagi meapunyai

harga* Di dalaa pembunuhan atau kejahatan-kejahatan yang berat,

jangan dilupakan untuk meminta bantuan kepada laboratoriua dan

mengiria seaua barang bukti yang didapat di teapat kejahatan.Ber

hasil atau tidaknya analisa yang dijalankan di laboratoriua, se-

dtkit banyak tergantung dari nilai bukti-bukti yang diserahkan

kepada laboratoriua*

3*) J*B. Sahetapy, Kuliah Kriminologi IX* steneilan, halaaan 14*
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Kesinpulan yang dapat diambil ialah, bahwa tak temilai ban 
tuan yang diberikan oleh kriminalistik di dalaa us aha mengusut 

segala kejahatan*

Jadi definisi kriminil ialah : bagaimana caranya aenangkap 

sipenjahat* Dengan loin perkataan, bagaimana menanggulangi, mo- 

matahkan atau memberantaanya kejahatan*

g 2* Baaar^dasar taktik kriminil*

Daaar-dasar teknik roaupun taktik kriminil antara lain ada-

lah ;

a* pengetahuan hukum } 

b« ilmu pembuktian }

c. ilmu penyelidikan ;

d. ilmu kepolisian pada umumnya \ 

e* ilnu jiwa ;

f* pengetahuan bahasa/dialek dan lain-lain*

Dengan lain perkataan, dasar-dasar dari pada keoakapan tek

nik dal am urusan kriminil ini adalah pendidikan kepolisian yang 

seluas-luasnya.

Setelah mereka metnpunyai pengetahuan teknis ini, mereka da

pat memp ergunakannya dengan oara setepat-tepatnya, sesuai dengan 

maksud dan tujuannya (sasarannya) • Cara-cara tepat disertai de

ngan pengertian, tepat pula aasarannya serta ti2akanr*yai raerupa- 

kan taktik dan teknik yang memberi dorongan kepada mereka*

Jadi taktik kriminil itu akan member! jawaban at as pertanya
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an, berdasarkan atas pengetahuan teknis dan taktisf polisi men- 

carl sipenjahat*
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B A B  II,

M  I I I K
PERPUSTA K A AN 

'UNIVERSITAS A 1RLANGGA*  

S U R A B A Y A

SAKSI. TKRSAKCKA. DAW SPIOH POLISI,

Untuk dapat eeaahami istilah-ietilah spion, intel, reaorse, 
dan inforoan aaka penulis akan aeaberikan pengertian singkat ten 

tang ilktilah-istilah tersebut*

Spion adalah anggota polisi yang dididik melulu jadi raator- 

mata guna aeagetahui rahasia rauijuh* Ini seraua dikerjokan dal am 

keadaan perang; antara lain dinas mata-«iata ditugaskan demi irn- 

tuk kepentingan negara* Dal am Polri, di dal am kesatuan Brigade 

Mobilnya, aengingat Polri adalah unsur dari Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia*

Intel terdiri dari anggota polisi yang dididik guna mengeta 

bui urosan politik dan subversib dalaa negeri* Barang siapa yang 

mengaoau , oerongrong kewibawaan peaerintah dapat dicegah atau di 

berantas* Intel dalam Polri juga mengurusi atau aengawasi orang- 

orang asi&g serta kegiatanaya*

Reserse adalah anggota Polri yang dididik dalaa urusan kri

minil guna penoegahan atau peaberantasan kejabatan*

Inforaan terdiri dari oran^-orang awaa pemberi inforoasl 

(keterangan) dari berbagai lapis«n aasyarakat setelah dididik o- 

leh Polri guna aengetahui keterangan-keterangan penjahat* Ada ka 

lanya inforaasi juga datang dari penjahat sendiri apabila daerah 

operasinya diserang oleh keloarpok penjahat lain* Infonnan dapat 

honorariua dari Polri apabila mereka dapat memberi inforaasi 

yang lengkap dan dapat diperoaya. Informan satu dengan lainnya 

tidak diperbolehkan saling kenal-mengenal •

8
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g 1* Pengertian Sakai*

Dalaa hal pengertian saksi, penulis akan uraikan perbe 

daan antara saksi di Kepolisian dan di Pengadilan Negeri* £ 

dapun bedanya antara kain ialah, bahwa aaksi di Kepolisian 

tidak usah disumpah, sedangkan saksi di ornka sidang Pengadi 

lan Negeri disuaipak oleh jura sumpah pengadilan tersebut.

Menurut ketentuan-ketentuan dal am pasal 295 HIR, sal ah 

satu dari 4 maoam alat-alat bukti yang sah adalah keterangan 

saksi* Apakah yang dimaksudkan dengan keterangan saksi ?

Keterangan saksi adalah keterangan seseorang atas auo- 

pah di ntuka Hakim Pengadilan tentang apa yang diketahuinya 

dari sesuatu kejadian dengan pancainderanya ssndiri. (pasal 

301 HIR) • Dengan adanya ketentuan ini, dapat diambil keeicv-
♦

pul an bahwa keterangan yang diberikan di ouka polisi tidak- 

lah merupakan keterangan saksi dalaa arti undang-undang*

Diartikan seoara khusus, «aka saksi ialah seorang yang 

berdasarkan penglihatan, pegdengaran dan perasaan sendiri
• *

memberi keterangan di depan polisi tentang sesuatu kejadian* 

Mereka biasanya disebut "saksi prosee-verbalH. Mereka itu 

dlsebut juga saksi "inforraatif".

Mereka tidak dihadapkan di muka pengadilan, oleh kar®- 

na keterangan mereka tidak merupakan alat-alat bukti yang 

Bah* Walaupun demikian, saksi-saksi informatif ini kadang- 

kadang adalah lebih penting dari pada saksi-eaksi proses- 

verbal*

Menurut pasal 301 HIR, peuberian keterangan oleh saksi 

proses-verbal harus disertai dengan alasan-alasaa penget*- 

huan*
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Si dal aft hal penyakaian tentang palanggaran lalu-lintas (Pe 

sal 2 Undan®4Jndang Lalu Lintats Jalan) -tidak cukup aaksi men*- 

raagcan bahwa seseorang mengeoudikan kmdaraan berootor di jalan 

u m m  dengan oara begitu rupa sehingga membahayakan kcaraonan la

lu linta3* Ita adalah suatu ketentuan atau kesimpulan yuridia 

yang nantioya menjadi hak hakia. Saksi harus nenerangkan kenyata 

an-kenyataan atau keadaan-keadaan yang dilihat*

Soperti diterangcan di atas, di antara alat-alat bukti yaug 

sah» keterangan saksilah yang torpanting# Tetapi ada alat bukti 

yang tidak dapat dipercaya oleh karena beberapa sebab*

Pertana, sebab-sebab yang berkenaan dengan jiwa, yang berfce 

nan dengan kurang/rusagnya panoaindera umonmya*

Kedua, peiaeriksaan poliei yang tidak taktis, aisalnya de- 

ngen pert any aan-pert any aan yang suggestif, yaitu pertanyaan 

pertanyaan dalaa roana tersimpul jawaban yang dikehendaki* 

Pert any aan-pert anyaan suggest if itu dikeicukakan biasanya d&
&ngan tidak dieengaja karena kurang pengertian ̂ ipemeriksa* 

Keterangan saksi yang hanis dicantumkan dal&o proses-vorbal 

antara lain adalah : 

a* penglihatan, pendengaren, perasaan , 

b* ingatan*

ad a* Tang penting adalah kecakapan saksi untuk aelihat dan men- 

dengar* Suatu keoakapanf terutaoa bukannya karena keseepur 

naan panoaindera, melainkan karena oaranya ia «enerlaa pe- 

ngetahuan itu di dalaa otaknya* Berhubung dengan itu, nar-
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ka keterangan dari saksi yang melihat dan aendengar dengan 

konsentrasi, akan lebih mendokati kebenaran dari pada kete 

rangan aakni yang tiduk mempunyai kebiasaan itu. Bercaapur 

nya kesan/pengetahuan satu dengan lainnya, menyebabkcn e©- 

ngapa seorang saksi dengan tidak songaja metnberi ketersng- 

an yang tidak/kurang benar*

ad b* ipabila polisi fflemariksa seorang saksi, biasanya saat peao 
riksaan itu su&ah agak jauii dari pada saat saksi aengetahn 

i suatu kejadian* ttungkin sekali kejadian itu sudah terlu- 

pakan* Berhubung dengan itu, jika seorang tersangka dengan 

lancar dan dengan begitu Baja dapat aenerangkan apa yang 

diperbuat olehnya beberapa waktu yang telah lalu, ia aeabu 

at polisi curiga.

Apabila reserse memeriksa seorang saksi yang telah lu 

pa nrutan k&jadiannya, atau aaat dari pada terjadinya bqsu 

atu kejadian, reserse boleh oeabsntu saksi untuk aengingat 

periativa-peristiwa yang panting dan mempunyai gambaran bg 

ginya, uopamanya dengan hari pixjklaraasi kemerdekaan, aele- 

tusiiya gunung, hari kelahiran, waktu menderita sakit keras 

dan aebagainya* Karena bereaapuraya kejadian-kejadian satu 

dengan lainnya, kerapkali sukar bagi s©seorang saksi untuk 

beberapa waktu kemdian membedakan apa yang diketahai oleh 

nya sendiri dan apa yang diketahuinya dari orang lain*

Berhubung dengan itu, seringkali pula reserce meftjua- 

p&i saksi«*aakci yang aenberi keterangan aeolah-olah kete

rangan itu berdasarkan atas pengetahuannya sendiri*
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Nyatanya aebahagiaa be^&r dai'i keteraui^-^eteraagan sakai 

beraflal dari pendengaran dari orang laic. Kengingat akan. 

hal**hal tcrsebut diatas, aaka teraeriksasn oeorang saksi S£ 

boiknya don sodapat oungkin dilakukan sogera netelah peris 

tiwu terjadi*

Henceriterakan kembali uesuatu uerupakan keoakapaxt 

tersendiri* Untuk mancoritorakan kembali sesuatu kesan de- 

ngan tepat, rofcereo antara lain meabutuhkan pengetahuan ka 

ta-kata dan kelsncaran bicara, dengan &aim dicafcsudkan ko* 

oakapan untuk nangeluarken dan aeneraagkan sesuatu fiiciran 

d«ngan kata*4cata yang tepat* Dal am hal ini, orang-oreng 

yang bcrp endidikaiv: 1 ebih oakap dari pada orang-orang yang 

tidak berpendidikan*

Oleh karena itu aaka eeringkali reoerse menjmnpai ke- 

terangan-keterangan yang beroampur aflnk (aoak-acakan) t ti

dak logis dan sebagainya. Sebab itu reserse harus berhati-* 

hati, jangan sanpai saksi menceriterakan keadaan-keadaan a 

taupun hal-hal yang tidak diketafcuinya sendiri*

Dal as peaerikoaan saksi, reserse perlu dan harus sela 

Xu ingat agar s«dikit mungkin berbioara, serta bertanya de 

agan singkat dan terang.

Biarlah saksi berceritera dan reserse mendengarkan. 

Reserse mengembalikan coritera sakoi kearali yang benar di-* 

mqnft saksi nenyimpang serta men ceriter akan hal-hal yang ti 

dak ada sangkut pautnya dengan maksud pemarikaaan. Satelah 

saksi berceritera* reserse oalai bertanya singkat dan te-
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rang, seeuai dongaa maksud dan tujuan pemcriksaan* Dengan da 

odkian aaksi mengulangi keterangan-ketsrattga2mya» tetapi c©-» 

karang seoara iuratur dan tersu3un dengan bsutu&n ilkiran 

yang logis dan dengan kata-kata yang tepat menccritcrakannya 

kembeli* Karena itu pemeriksa ssndiri eeharasnyalah mamiliki 

kecakapan untuk menarangkan dan mengutarakan fikirannya s&ca 

ra singkat, terang dsn tepat*

Dal am berita-aoara, saksi meiupakan peabantu pcnting ba 

gi polisi dan hakim* Serhubung dengan itu, sudah Eepatutnya?- 

lah mereka itu raeaadapat perlakuan sopsn den layak, kecuali a 

pabila ada alaean untuk bersikap demiki&n»

Tiap saksi mempunyai alasan untuk niemberi keterangan ar» 

tan tidak member! keterangan. Untuk menentukan sikap serta 

cara aea&riksa &'jSepat aamgein berdasarkan atas adanya ala- 

san-alaaan itu, baiklah saya merabagi saksi dalajn dua golo 

ngan yaitu saksi oudah dan saksi sukar*

Saksi oudah ialah mereka, yang dengan alasan apapim so- 

cara sukarela datang pada polisi dan membantu dengan member! 

keterangan-keterengan tentang besuatu kejadian yang diketahn 

i«yo sendiri* Saksi mudah ini dapat pula di antara orang-o- 

rang yang tidak datang eendiri, melainkan yang dicari oleh 

polisi* Mereka ini setelah diminta oleh polisi, dengan lan- 

car meoberikan keterangannya*

Alasan oakei audah memberikan keterangan karena berko- 

pentingan, don atau pcaberian keterangan itu dianggapnya s$~ 

bagai salah satu kewajiban maeyarakat* ’Potapi di antara sak»- 

si-saksi yang dioari itu, polisi menjumpai pula saksi-«eak8i

-  1 i -
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Taktik Kriminal "Khusus Polri" (Pekerjaan "Reserse Kriminal") Handojono Doerjat 



yeag sukar* Dari mereka ini polisi sukar menctepat krfcerangan* 

Adapun al&san asreiia bersikap aukar oeaberi keterangsn

itu| antara lain ;

a* rasa benmisuhan terhadap polisi, pengadilan dan peaerin- 

tab pada ummmiya * 

b* tidak ada gunartya fncnjerumuskan orang lain * 

c« tidak meapusytd kesadaran kemasyarakatan (sifat masa bo— 

dob),

d* rasa takut afcau balas dendatt dari fihak terdakwa *

Untuk mendapatkan hasil yang balk dal am peaeriksaan sak 

si# polisi perlu mempergcmakan cara-cara taktik tertentu* 

Yang perlu diperhatikan antara lain s

1* Pilihan tempat dan saat pemeriksaen yang tepat*
2* Bersikaplah oopan dan ramah-tamah* Sikap ini perlu diper

hatikan untuk menumbuhkan rasa simpati dan pero^a terba-

dap polisi atau pemeriksa*

3* Polisi/peaeriksa jangaulah berbicara panjang lebar yang 

tidak bergima. Pert any aan-pertanyaan harus pendek, tega» 

dan terang*

4* Polisi/pemerikea membantu saksi terutama yang tidak tordi 

dik untuk uengutarakan fikiranaya dengan kata«kata yang 

tepat*

5*  Polisi/pemeriksa tidak boleh bertanya suggest if*

6* Polisi/peoerikaa tidak boleh memberitahukan apa yang dite 

rangkan oleh sakei-saksi lainnya* atau terdakwa* karena 

sikap demikian membawa pengaruh kurang baik*
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7* Polisi/pemeriksa di dfilaa berita acara meneran^an dengan 

terang tentang apa yang diketahui oleh saksi sendiri, den a 

pa yang diketahuinya dari lain orang*

8. Pengenalan orang (tersangka) atau baran^barang bukti oleh 

aaksi lebih raenuekati kebonarannya, apabila dilakukan dian- 

tara beberapa orang atau barang*

Eendkianlah suatu. uraian sinGkat dan sederhana tentang pengai*» 

tian aaksi*

g 2* Pengertian ‘fersanfika*

Dalaa hal pengertian tersangfca, penulis afcan urai&an per- 
bedaaa antara tersangca di Kepolisian dan di Pengadilan Negeri. 

Adapun bedsnya antara lain ialah bahwa kesalahan tersan^sa di 
Kepolisian belucileh terang* Sedangkan tersangfca di c/uka aidang 

Pengadilan Negeri snenjadi tertuduh*

Terhadap seorang tersan^ca refers© harus seisin bersikap 

ô jreJctif * Walaupun reseree sedikit banyak tel ah yafcin bah*;a re 

zctqq berhadapaa dengan sipsnjahat* nanun ini tidak boleh man- 

jsihlcan diri reserse dari pada peri kemanu3iaan* Sedah kirgnya 

anggapen roBeree/polisi jikf. ia acrasa mejapunyai hak untuk M -  

letsparkan kata-kata yang kurang sopan dangan cara^oara yang ku 

rang sopan pula terhadap tersangka* Sikap reserae/polisi yang 

demi):inn itu selain tidak layak, juga tidak taktis dan raerusak 

na/aa baik Korps Kepolisian.

Ini sebaliknya tidak borarti bahwa sikap resorse/polisi 

terhadap seorang tersangka harus lejaeh-1 oabut* Dal an aoajerik*

-  1 5 -ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Taktik Kriminal "Khusus Polri" (Pekerjaan "Reserse Kriminal") Handojono Doerjat 



16

8a seorang tersan^ea, sukar ditentukan taktik fang tepat* Pa

da uaunnya peaerjksaan dilakukan dengan oengingat waktu, te»* 

pat, keadaan serta sifat/jiwa tersangka,

Terhadap tereangka yang satu, pemeriksa dapat bersikap 

tenang dan sabar, Terhadap tersangca yang lain polisi dapat 

bersikap keras, kendatipun itu hanyalah tindakan taktis saja.

Seoara yuridis, polisi/pemeriksa berkewajibaa menbukti- 

kan juga ketidak salahannya sitersangka.

Basa segan, bukannya rasa takut terhadap polisi, dapat 

pula merupakan jaminan bagi ketertiban dal am ma&yarakat«

Undang-smdang oelarang penakaian sarana guna pemeriksaan 

terhadap seorang tersangka. Tetapi kalaupun larangan itu ti 

dak ada» peaakaiart sarana dal am pemeriksaan terhadap seorang 

tersan^ca sebenamya adalah tidak sesuai dan bertentangan de

ngan kelayakan polisi»

Adapun sarana yang dimaksudkan oleh undang-undang antara 
lain 3

a* penyiksaan jasmani dan rokhani f

b. penjustaan, polisi tidak boleh aenjuBtai tersangca tetapi 

boleh aeaiyembunyikan kebenaran f

o, peaberian Janji-janji yang tidak dapat dipenuhi oleh poli

si umpamanya jika mengaku, nanti mendapat pidana bersyarat. 

Dalaa raendapatkan keterangan/pengakuan dari tersangjca ha 

rus selalu diingat dan diperhatikan bahwa keterangan/pengaku- 

an harus diberikan secara bebas dari segala tekanan, ancaiaan 

dan perasaan takut*
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Polisi/pemeriksa tidak boleh aonjustai seorang tersangkaf 

misalnya dengan mengatakan bahwa tersangka lainnya telah aen^a 

ku dan sebagainya# Jika keraudian temyata bahwa tersangka ti

dak bersalah naka oara bekerja sedsmikian akan memerosotkan na 

na balk pemerikoa dan Koxps Kepolisian pada umuimya*

Sukar kiranya untuk menetapkan batas-bataa antara sarana 

yang tidak dipark enankan dan yang dipeikenankan* Tetapi dari 

pada polisi menimbang-nimbang hal ltuf perlu hal-hal di bavah 

ini selalu diperhatikan dalaa peaerlksaan polisi j 

a# membikin terang sesuatu. kejahatan yang telah terjadi * 

b« kepentingan unuo, yaitu peaberantasan kejahatan haruslah di 

utamakan dari pada kepentingan perseorangan, ialah sipeoja- 

hat ;

o* nama balk serta kelayakan polisi dan peradilan tidak boleh 

terdesak.

Bag! polisi/pemeriksa pentlng artinya saat-saat pertaoa 

berhadapan dengan tersangka* sebab tersangka raungkin sekali a* 

dal ah sipenjahat# Karenaa^a polisi/pemeriksa harus aembiasakan 

memperfaatiksn saat-saat itu dengan teliti.

Perasaan dan tingkah laku seseorang yang aembuat kesale^r 

ifcm/kejahatan tidaklah seperti biaoanya. Selain perasaan bersa- 

lah, dal am alaa fikirarmya tentulah tiabul perasaan tokut- Fi- 

kirannya selalu ditujukan kepada bagaimana dan apa yang haras 

diperbuat agar kesalahan/perbuatannya tidak diketahui.

Dal am pemeriksaan pertana la akan mengarang jawaban serta 

sikap sebagai orang yang tidak bersalah*
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Seorang tersaogka yang sedan# amngkir dapat diibaratkan 

seorang peoain sandiwara di atas panggung* penain sandiwara 

yang bukan profesionil yuig sedang aeaainkaa rolnya dihinggap-
i rasa takut, gugup dan sikap dibikin-bikin, tidak jarang de

ngan berlebih-lebihan* Lebih-lebih seorang teraangka* yang un

tuk pertama^tama kalinya berhadapan dengan polisi*
Berhubung dengan hal itu, aaka saat-saat pertama berhada-- 

>̂an dengan tersangka adalaJx penting bag! polisi/peaeriksa ; ju

ga bag! eite 1*3an^a sendiri yang (maaih) harus mencari oara-ca 

ra untuk oenentukan sikapnya sebagai orang yang tidak bersalah* 

Kareaianya, saat-eaat penting itu oleh polisi/pemeriksa harus 

diperhatikan dan dipergunakan untuk iaecjpelajari segala sesuatu 

yang meliputi sikap/tin^cah lakunyat kejapan mataf katar-kata 

yang diucapkan serta cara-cara mengucapkan dan lain-lain seba- 

gainya*
Apakah yang dimaksud oleh undang-undang dengan p«ngaku«n 

tersangca ? Pcngakuan, yaitu keterangan dari seorang tersan^ca 

yang nengaku bahwa ia benar aelakukan perbuatan yang dapat di- 

pidana.

Dal am pasal 295 HXH disebut pula pengakuan (tersangfcsy'ter 

dakwa) sebagai alat bukti yang sah. Tetapi pasal 30? HIR ©enya 

takan9 bahwa pengakuan saja (tersendiri) tidak cukup untuk naa- 

rupakan alat bukti yang cukup sah serta meyakinkan*

Dalaa perkara pidana pengakuan itu aempunyai arti lain* 

Bukti dalant perkara pidana harus selalu suatu bukti yang dapat 

meyakinkan hakis dan oleh karena itu* raaka pengakuan terdakwa,
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ssbagainana yang dtaaksndkan dale* pasil 307 HIR adalah sung"* 

guh-sungguh merupakan alat bukti* Untuk dapatnya merupakan 

lat bukti yang cukup sah serta aeyakinkan hakim, pengakuan 

yang diberikan di ouka polisi atau pegawai pengusut, lainnya 

hanya merupakan suatu pengakuan di luar sidang pengadilan* Ka

rena pengakuan itu hanyalah dapat dipergunakan sebagai petun 

juk dal am pembuktian*

Ssbelu® cara-cara pengusutan dan pemeriksaan menurut ilni 

pengetahuan lahir, polisi dalan usahanya oendapatkaa sesuatu 

pengakuan, biasanya raenjpergunakan keterangan-ketersngan saksi 

hidup dan tersangka* Pengusutan dan pemeriksaan dengan menggu- 

nekan saksi raati (barang-barang bukti) hampir tidak dijalankan* 

Keaaidian setelah oara-cara menurut ilmu pengetahuan lahir 

raaka pengakuan tersangka valaupun penting dijadifcan soal kedua 

dalaa pembuktian suatu pezkara*

Adalah lebih menarik secara sportip dan jujur apabila po

lisi dapat membuktikan suatu perkara dengan suatu konstruksi 

pembuktian ber&asarkan sintesa, analisa, indnksii dsn deduk- 

si serta saksi-saksi roati*

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengakuan tersangka ti 

dak jarang merupakan bagian penting dal am konstruksi pembukti- 

&n* Berhubung dengan hal itu, polisi harus memperhatikan cara- 

cara mcsusriksa tersangka sebagai taktik mendapatkan pengakuan* 

Balaro suatu pengusutan perkara yang paling sukar polisi/ 

peaeriksa perlu mamporhatiksn beberapa syarat, antara lain s 

adanya pengertian bahasa daerah, jiwa serta aifat atau vatak 

pcnduduk dan sekali lagi taktik* Pada permulaan pemeriksaan
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suatu perkara polisi harus memperhatikan segala kflrongkinan* 

S«orang saksi nun#cin juga seorang tersangka*

Pembatasan peraeriksaan saksi dan tereangka adalah sukar* 

Dengan lain perkataan, pemeriksa saksi harus dilakukan seoara 

teliti dan berhati-hati dengan memperhatikan keoiungkinatt-ke- 

cun^cinan apa yang akan ter jadi*

Di bawah ini dituangkan oara-oara pemeriksaan tersangka* 

Perlu diingat bahwa seorang tersangka tidaklah berkewajiban 

member! jawaban* Adapun cara-cara pemeriksaan, antara lain, s

a* Lebih dahulu pemeriksa harus mengetahui serta aeaigerti be

nar seluk beluknya perkara* Xa harus aeaipunyai gafflbaran te 

gas tentang teapai kejadian perkara, mempunyai kesimpulan 

dari pada keterangan saksi-saksi hidup, dan tentang adanya/ 

keadaan saksi mati*. Pemeriksa sudah harus lebih dahulu ■»- 

rencanakan apa yang akan ditonjoXkant sikap apa dan bagai— 

mana yang akan diambil terhadap tersangka dan sebagainya* 

b* Pemeriksa berbicara sedikit, berbicara tegas, terang dan 

hanya di mana perlu saja* Tidak oaja pemeriksa mendengar- 

kan keterangan tersangka, raelainkan juga sielihat sikap ser 

ta tindak-tanduk pada ui&imnya* Sikap pemeriksa demikian a- 

dalah perlu untuk mendapatkan kesan bersalah atau tidak bei 

salah*

c* Pemeriksa harus meailih terapat dan snat pemeriksaan yang 

scauai dan tepat* Pemeriksa tersangka lebih kurang adalah 

sebaliknya dari pada pemeriksa saksi* Terean^a pada uaua- 

nya diperiksa di tempat dan dal am suasana yang tidak biasa
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agar dengan demikian ia tidak raendapatkan kekuatan moril un

tuk berkeras kepala* Jadi seorang tersangka janganlah dipe- 

riksa di rumahnya di mana ia oerasa jenak* Pada uaumnya peae 

riksaan tersangka dilakukan di kantor polisi* Tersangka da- 

tang karena panggilan polisi, atau diambil dan diperiksa se- 

oara mendadak apakah perikaranya penting. Ini adalah untuk mem 

cegah timbulnya keimrngkinan^keoungklnan ataupun kesempatan- 

kesempatan bagi tersangka untuk raeopersiapkan diri terhadap 

peaerikaaan* Perlu diperhatikan, bahwa apabila tersangka ti- 

dek mau mengaku* pemeriksa menerangkan kepadanya apa yang t& 

lah terang dari perkaranyaf dan ditanyakan apa yang akan di- 

kemukakan sebagai pembelaani dan apakah ada saksi-saksi lain 

nya yang dapat diperiksa*

Pada umunoya polisi tidak akan aelakukan penangkapan dan 

pemeriksaan terhadap seorang tersangka sebelum mempunyai ke- 

tentuan-ketentuan tentang arah pemeriksaan serta alat-alat 

bukti*

Taktik penangkapan pada dasamya meraperhatikan : 

a* Tersangka harus sedikit tmngkin oendapat kesempatan untuk 

menghilang atau merusak beka»-bekaa dan barang-*barang buki 

ti untuk mempengaiuki eaksi-saksi serta sekongkelnya dan 

untuk mempersiapkan diri terhadap pemeriksaan* 

b* Tersangka harus sedikit raungkin oendapat kesempatan mela- 

rikan diri* Berhubung dengan itu maka sebaiknya penangjkaK’ 

pan dlakukan seoara mendadak atau sekonyong-konyong* bia>- 

sanya pada waktu hampir pagi* Karena itu polisi perlu se-
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beluanya aengetahui benar-benar bahwa tersan^ca ada di teapat 

di aana la akan ditangkap*

Menurut Woingar* 4.) taktik pada Basarannya dxtujukaa kepar-

da :

1* Pengetahuan tersangka*

Peaeriksa maagumpulkan bukti-bukti yang tel ah di dapat 

tentang keealahaa tersangka dan yang ditujukan kepadiinya# De

ngan dea&ian peaerikaa mamikirkannya untuk kemdian cemberi 

keyakinan kepada teraangca bahwa pidana tidak dapat diaiakkan 

lagi* Dapat juga pemeriksa aenunjukkan kepada tersan^ca ke- 

untungaa«4ceuntungan dari pada pengalaaan* bahwa pengakuan di- 

anggap sebagai suatu tan da penyasalan dan dapat aeabawa k ^  

ringanan pidana karena pengakuan*

2* Perasasw

Peneriksa ncyakinkan teraangjca bahwa pengakuan dapat m - 

nenterankan perasaannya dan akhiraya meabawa ketentraaan ba- 

thin* Atan pemeriksa lebih dahulu beramah-taroah dengan ter- 

sangjca dan merabinbing rasa kehormatannya. Dapat pula peaerik- 

■aannya mengenal tercan^ca terlebih dafculu dari dekat aenanya 

kan tentang penghidupan, keluarga, pekerjaan, ketena©gannya 

dan lain sebagainya. Perlu jugs mengumpulkan keterangan ten

tang riwayat hidupy Bifat dan wataknya tersangca sebelua p»- 

aeriksaan*

4*) A* tfeingart, Taktik Kriminil* dlterdjeaahkan oleh R*£axna 
di, Penerbit Sohenkhuizen, Bogor, 1952# halaraan 24*
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Taktik pada dasaraya ditujukan kepada keleiaahan-icele«ahan 

dari tersangka 5») Misalnya riwayat hidup orang tuanya, isteri 

serta anak-anaknya, apa pekerjaannya dan Iain-lain*

Tersan^a dieuruh beroeritera dan peneriksa mendengarkan 

Berta aenerina apa yang diceri ter akan* Dengan adanya perasaan 

yang bersifat terbuka dari tersangka, pemsrikfla keaudian dapat 

menunjukkan bagian-bagian dari ceritera yang tidak benar* 6*)

g 3* Pengertian Spion Polisi*

Apa beda spion dengan Polisi biasa ? Spion pekerjaannya 
untuk nemberi tabu rahasi&»rahasia anisuh kepada negaranya* Po

lisi ialah anggota Polri, yang biasa dinanakan polisi umuB^po- 

lisi negara*

Kenurut arti kata yang sebenannya, spion berarti suatu ka 

oa yang ditaruh pada jendela untuk melihat orang-orang yang ber 

lalu lintas di jalanan dengan tidak terlihat dirinya sendiri* 

Secara kiasan artinya ialah, dengan secara tidak terlihat, de

ngan secara rahasia melihat, mendengarkan.* menyelidiki apa yang 

diperbuat oleh seseorang* Orang yang biasa aelakukan pekerjaan 

demikian disebut spion atau mata-oata*

Sifat pekerjaan spion dal am artian sesungguhnya adalah ti 

dak baik* Tetapi sungguhpun demikian pekerjaan itu serta carar* 

oara dilakukannya adalah penting dan perlu bagi euata negara* 

Reserse mongetahui betapa pentingaya arti din as spionase bagi 

pimpinan suatu Angkatan Perang dal am peperangan* Demikian pula

5*) Pinandojo, Karakterologi dan Bthika* tjetakan ke II, Jogya 
karta, 19571 halaman 6*

6*) Voorachrift Politiek Politioneele Taak Le^er» Departement 
van Oorlog, 1939*
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M  I I I K

p e r p u s t a k a a n

“U N 1VERS1TAS A 1RLA NG G A"  
S U R A B A Y *

halnya bagi polisi sebagai sal ah eatu alat kakuasaan negara yang 

bd&em&jibaa memborantas kejahatan. Selama peaerintahan yang sah 

eiaria badan-badiomya terancam oleh keruntuhan dari golongan-go- 

longsn yang berfaham lain yang bekerja secara diam-diamf oeoara 

rabasia gelap, selama itu pssberantasan perbuatan-perbuatan j»• 

hat tadi secara rahasia oleh dinas spionase adalah merupakan su* 

tu keharusan mtlak* Namun demikian pekerjaan spion dal am artian 

eeeungguhnya adalah tidak baik* Tetapi aelama, kejahatan belum 1« 

nyap dari antka bumi, selama itu polisi perlu dan haras mesapunyai 

Dinas Rahasia dengan raenrpergunakan spion*

Spion adalah semaoam saksi* Jenis spion ini perlu diketahui 

reserse agar reserse meraporgunakan mereka dengan hasil baik* Da- 

lam hal itu reserse perlu raengetahui :

a» Keterangsn~ket ersngan yang tidak diatur ter lebih dahulu, yai- 

tu merdca yang tidak dengan sengaja mengetahui, (melihat, men 

dengar dan sebagainya) tentang sesuatu yang terjadi* 

b« Keterangan-keterangan yang sengaja diatur terlebih dahulufyai 

tu ike mereka yang dengan sengaja berusaha ©engetahui tentang se~ 

suatu yang terjadi dengan raakaud untuk diberitohukan kepada 

polisi.

Adapun alasan-alasan mereka member! keterangan kepada poli

si itu, antara lain s

a* Kepentingan diri sendiri ; mereka ini yalah crang-orang yang 

secara langsung atau tidak langsung at an tidak langsung ae»- 

punyai kepontingan akan tertangfcapnya penjahat*
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b* Kesadaran bertnasyarakat ; kesadaran ini menimbulksn kesedia- 

an dan kegiatan untuk meabantu polisi, terutaaa dalaa peTksr*

ra~pe;tfcara kejahatan penting yang raembawa pengertian/kesadae- 

ran bahwa masyarakat raetnpunyai kepentingan akan tertangkap- 

nya penjahat,

o* Sifat berkelana (avonturier) ; terdorong oleh sifat ingin a* 

ngetahui tentang apa yang terjadi* Dalasi golongan ini teraa- 

suk orang-orang yang ingin mendapat pengalaman sebagai detejc 

tip yang berjiwa Icelana. 

d* Basa dsndafla seringkali meaibawa pengkhianatan. Alasan-alasan 

mereka member! keterangan kepada polisi berdasar&an pericarp- 

perkara remeh* Terhadap mereka, polisi hendaknya berhati-iha- 

ti| oleh karena ket rsngan mereka itu bersifat memberatkan o 

rang yang menjadi sasaran rasa dendannya# 

e« Sifat ingin mengejar keuntungan ; apion-spion ini- datang mem 

beri keterangan setelah polisi menyediakan hadiah. Dengan de 

mikian poli3i membeli keterangan-4ceterangan itu, dan karena- 

nya polisi harus berhati-hati dengan keterangan-keterangan 

mereka*

f * Sifat mengkhianati* Pada dasarnya spion-spion ini adalah o- 

rang-orang yang suka mengadn dan suka mengkhianati lain o- 

r rang* Didam praktek temyata mereka yang menaruh rasa deadam 

yang ingin oengejar keuntungan dan yang mengkhianati yang ba 

nyax dipergunakan*

Agar mendapatkan hasil yang baik dalaa pekerjaan spionae# 

taktik reserse sebaiknya mengusahakan beberapa. orsng spion yang
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sedapat nungcin diambil dari beberapa lapiean waayarakatj aft- 

tara lain di kalangan pelacur, pelayan-pelsyan rnmah makan/pe 

nginapanr dan di kalangan penjahat sendiri*

Dalaa peeiakaiaji 3piont bagaimanakah taktik polisi terha

dap mereka itu ? Dal am hal ini ada 3 oara yang kiranya perlu 

mendapat perhatian, yaitu 3

1* Para pengusut/reserse merailih spion-apion. Syarat^syaratnya 
untuk dapatnya mereka dipergunakan secara berhasil dengan 

baik| hendaknya menjadi rahasia para reseree sendiri*

Hubongan antara Kepala Seksi Reserse Kriminil dan para 

pegawai pengusut bawahsnnya adalah perta»a-tama soal kepercaya 

an* Kepala Seksi Rescrso Kriainil harua bonar~ben-ir mengenal 

bawahannya* Oleh karena itu kontrol terhadap mereka haras se

lalu diadokaa, tidak eaja di dalam, melainksn juga di luar di 

nas* Apabila tiereka dapat diperc^a, maka pekerjaan mereka dan 

terutama dal an hubimgannya dengan spion-spion hanis dianggap 

sebagai rahasianya mereka sendiri.

2* apabila oleh Kepala Seksi Reserse Kriminil disediakan ke*» 

;uangan untuk pekerjaan itu, maka pertanggungan jawab tidak 

dapat selalu dirainta* Adalah kurang taktis jikalau untuk ti 

ap pembeayaan diminta kwitansi. Keaoluruhan teiab diatur d* 

lam dana taktis untuk keperluan tersebut.

3* Spion tidak boleh' raengungkap nama yang sebeoarnya* Dalaa 

praktek kerapkali terjadi bahwa seorang spion memberikan ke 

terangannya dengan eyarat ataupun perjanjian bahwa ia ti*
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dak akan diperikaa sebagai saksi, agar dengan demikian la ti 
dale diketahui oleh luma* Perjanjian itu oleh pegawai peng** 

\>u*ut harue diberitahukan kepada ata*annyaf yang keondiaa akan 
Beabioarakazmya dengan pihak Kejakeaan untuk mendapatkan per 

timbangan serta perse tujuan*

Seorang reserse harus aaenjaga jangan eampai ia soring kali 

hat an bersama-saiaa dengan para pembantunya lebib-lebih aereka 
dari kalangan perijahat* Adalah tidak taktis apabila mereka Be

ring diterima di Xantor Polisi*

Untuk aiencegah. sering diadakannya pertemuanr pemberian ke

terangan dilakukan secara tertulia* Menakala perteEAian~perteau- 

081 diperlukan, misaliiya pomberian instruksi dan laporan* eaka 

perteouan-pertcciuan itu uiiakukan di tefflpat-tempat tertentu* di 

luar Kantor Polisi*

Spion janganlah diberitahu tentang cara-cara ataupun tafo- 

tik polisi. Sebalikoya tidak boleh dilupakan bahwa polisi perlu 

caesiberi bimbingan kepada epion* agar dengan demikian dapat dice 
gah sikap dan atau perbuatan-perbuatan yang nerapersulit, bahkan 

merusak pengusatan suatu perkara-

Karena itu mereka perlu diberi instruksi yang terang dan 

tertentu tentang oikap apa dan bagaimana yang diambil* apa yang 

harus diperbuat dan apa yeng tidak- Hcngingat sifat serta watak 

nya perlu diadakan kontak dengan mereka* Dalaa perkara-pericara 

penting ada baiknya diporgunakan 2 orang spion untuk satu peker 

jaaaT yang natu sams lain tidak mangenal atau »engcrtahiii •Dengan 

begitu keterangan mereka dapat dikontrol dan dioocokan satu sa-
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Apabila seorang ditugaakan dal am suatu perkara dengan p+- 

rintah tertentu, terutaraa untuk aengetahui persiapan dari pada 

kejahatan yang akan dilakukan, maka banyak kemungkinan akan tig 

bul kesulitan* Dal am hal yang demikian, pegawai pengusut/ reser 

se harus raemberitabukan Kepala Seksi Kesorae Kriminilnyaf yang 

kemudian akan mengadakan perundingan dengan pihak Kejakaaan* 

Pemberitahuan ataupun pembicaraan itu adalah perlu berirn- 

bungsn dengan adanya kemun^cinan pancingan. Dal am hal ini per

lu diperhatikan janganlah kejadian atau dilakukannya sesuatu ke 

jahatan itu, karena adanya bantuan penyidikan/atatt tindaksn da 

ri polisi, khusus karena tindakan-tindakan spion t

Disamping itu juga ada bahayanya bahwa 6^6rang spion ata* 

kemauan serta kegiatan sendiri membantu, menganjurkan, bahkaa 

oeoberi kesempatan dan atau alat-alat kepada ee:i3o::«8ig untuk B& 

lakukan kejahatan* Ini adalah suatu pancingan yang dapat dipi- 

dana*

Jadi dalaa peikara-perkara kejahatan yang sedang dal am per 

si^an untuk dilakukan, spion adalah suatu senjata yang berbar- 

haya di dal am tangan seorang pegawai poliei/reaerse yang tidak 

taktia dan kurang terdidik»t
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1 A 1 III.

PBLAKSAHAAN DAN TAKTIK KHtlOSIL.

g 1* Fettgertian mnaa tentang Polisi#

Apakah yang dimakeud dengan perkataan Poliai ? Tiada m o  

rangpun yang belua pemah melihat atau belua berjumpa dengan
4

anggota Folia!* Tiada Beorang toa roaupun muda, prta aaupun wa 
nitaf terpelajar maupun buta huruf, yang belua pemah mende- 

ngar perkataan Polisi* Tiada negara yang teratur yang tidak 

ada Poliainya* Balk di desa^desa, raanpun di dal am kota yang 

indah dan permai, di dalaai suae ana yang serba tenangr di tern 

pat orang bersuka ria* lebih-lebih pada waktu ada kegadnhan 

terasa bagi aasyarakat betapa perlunya ada POLISI •

Oleh karena dari dahulu perkataan 0>LISI m«oang melekat 

pada pengertian KHjARA saka sudah barang tentu sifat dan kewa 

jiban Poliai tidak boleh harus raengikuti politik negara*

Kepolisian di Indonesia eebelua kemerdekaan oilai tera

tur pada waktu pemerintahan Gubemur Jenderal Inggria Baffles* 

Dengan lahirnya peraturan tentang tat a usaha Kehakiaan pada 

P&gadilan-pengadilan di daerah Jawa dan tata usaha Kepolisi

an (disebut Regulation) 7*) pada tanggal It Pebruari 1 &14t na 

ka Kepolisian pada waktu itu cnilai tersusun. Corak tata susu- 

nan Kepolisian di sesuatu negara berbeda-beda#

Apabila disebut Polisi, aaka yang diartikan lalah POLISI 

NEGAHA dari Republik Indonesia atau POLRI#

7*) Mae Karjadi, Polisi, politeia, BOGOR, halaman 10*

-  29 -
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DI Indonesia kepolisian telah beberapa kali aojgalaai pero 

bahan stroktur*
Setiap anggota polisi tidak dapat nelepaakan diri d«ngan 

■egala ajia yang ada padanya guna aeaban^citkan pendapat vamm 

kearah keinayatan dan kesadaran orang bernegara. Polisi di dan* 

lam negara merdeka yang denokratis tidak lain sifatpya dari pa» 

da pel ay an atau pengabdi terhadap umia dan juga terhadap keadi- 

Ion*

Polisi bertindak bukan untuk joeapertahankan kakuaaaanx>ya» 

akm tetapi oleh karena kenajibaxmya untuk raenjaain hak dan k®- 

bebasan setiap pendndakj kaya aanpun niBkint berpangkat tinggi 

asapun rakyat jelatai terhadap perbuatan yang tidak dapat diper 

tanggmg Savatkm berdasarkan hukua yang berlaku*

Polisi haruE dapat aenyuabangken dan aeningkatkan partisi- 

pasi masyarakat dengan mercperbaiki secara terus menerus “image" 

polisi di aata raasyarakat* Timbulnya "image" ntaeyarakat yang \>& 

ik terhadap polisi tergantung dari kesediaan setiap anggota po

lisi untuk snemberikan pertolonganr bantuan serta perlindungan 

terhadap oa^yarakat yang nembutuhkan* tanpa paarih dan tanpa 

mengharapkan balas jasa apapun*

Polisi dal am negara huktua senantiasa mendahulukan kepenting 

m  UAftia dari pada kepentingan diri sendiri, mendahulukan pula 

kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan yang lain** 

lain* Oleh karena itu di soaping mecnpelajari hukua dan kenyat»- 

an sosial di dal am niasy arakat indones ia, polisi harus bebas dari 

perkeobangan polltik di dalaa negeri*

A
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• Polisi di Indonesia hanya mengabdi kepada Panoasila dan 

dang-undang Dasar 1945* dan tidak 'boleh meiaperhitun^can untuag 

dan ruginya*

Polisi dalas menjalankan tugaa selalu dibadapkan pada 2 di- 

lemma s

a* tugas eebagai penegak hukum pada setiap peristivra kejahatanf 

di oana masyarakat menghendaki agar penjahat segera ditan#- 

kap dan langsung diadili. 

b* peningkatan ^public service** kepada masyarakat sesuai dengan 

kohendak masyarakat*

Sesua peraturan hukuja meflipunyai sifat paksaan* Oleh karena 

itu negara aenyediakan kekuasaannya untuk Benjamin sup^a pendu- 
duk patuh kepada se®ua peraturan hukua* Untuk itu diadakan alat 

negara yaitu POLISI*

Dalaa negara hukumr polisi dan aasyarakat harus stenjalankan 

segala sesuatu atas dasar hukua yang sah* Oleh karena itu Poli

si terns meningkatkan ketrampilan dan kemampuan untuk mengatasi 

segala bentuk ancaman dan gangguan Keamanan Ketertiban Masyara- 

kat yang dapat menghambat pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun II 

dan pelaksanaan Pemilihan Ufflum tahun 1977*

Kegiatan-kegiatan di biclang preventip supaya diprioritas 

kan melalui kerja sama dengan instansi-instansi lain*

Keadaan dewasa ini masih jauh dari cita-oita yang diidaa-*— 

tidaafcan, yaitu i

a* masyarakat yang sadar9 tabah, teguh, taat dan teratur 9
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b# polisi yang tetap tegak, berani, jujur dan bertudi luimr , 

o* hulai* yang baik.

Dewasa ini baik buruknya Polri tergantung pada provoostaya 

juga* Oleh karena itu dalam kursus provooatnya Polri perlu ditar- 

naoksn jiva dinamia, kreatif, beraai dan adil*

g 2* Koaun^ginan aebab musabab dan kopastian*

Teorl kausaliteit dari von Bari 8.) raembioarakan hubungan 

antara sebab dan akibat* Sebab dan akibat meapunyai beberapa as 

pek, di antaranya aspek yuridislah yang panting bagi polisi da

lam mempelajari hubungan antara sebab dan akibat* ,

Penting dalam hubungan hukun pidana untuk aeaipersoalkan 

sanipai di mana daa bilamana dapat dikatakan bahwa suatu perbn- 

atan adalah merupakan sebab dari pada suatu akibat yang tiabul* 

Kausaliteit ini penting pula berhubung dengan kemungkinan keraunjj 

kin an ataupun keadaan-keadaan yang memberatkan hubungan secara ob 

■yektip*

Bagi taktik kriminil, kausaliteit itu penting artinya* Teo

ri kausaliteit memberi pelajaran pada reserse bahwa apa yang 

terjadi merupakan rangjcaiaa dari pada apa yang telah terjadi , 

pula dari apa yang akan terjadi* Jarang sekali orang dapat meli

hat serta nemaharai kausaliteit dari sesuatu kejahatan*

Tetapi kadang-kadang dan terutama dalam hal-hal atau kejadi 

an penting, reserse dapat melihat beberapa dari kejadiaa-kejadi- 

an yang mendaUuluij yang oenyusul satu sama lain sebagai sebab

8.) Moeljatno, Asa»»azaB Hukiun Pidana* Senat Hahasiswa Fak* HiSPf 
Jogja, 1954/1955, halanan 113, 114, 115.
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dan. akibat dan yang bergandengan satu dengan yang lain eebagai 
mata rantai» Tiada akibat» tiada sebab dan sebaliknya t

Bag! taktik kriminil, cukup kiranya dengan adanya ketentu 

an bahwa tiap-tiap kejadian yang terjadi bergandengan dengan 

rsn^caian kejadian yang telah terjadi dan yang, akan terjadi*

Selanjutnya untuk kepentingan pelajaran taktik kriminil , 

perlu seorang reserve mangetahui pula, bahwa apabila eestatu 

hal tidak ter jadi, maka hal-hal yang akan menyusul berdasarican 

ksusaliteit tidak akan terjadi.

Penghidupan manasia pada umuinnya merupakan suatu rangkai- 

an kobiasaan* Kebiasaan eeseorang antara lain adalah pagi bar- 

ngun, mandi, berpakaian, raakan pagi, pergi ke kantorr pada si- 

ang hari datang di rumahf makan, tidur slang, aembaca surat ka 

bar* oandi, kal&u ada waktu jalan-jalan, nakan pada malaa hari 

istirahat oejenak lalu membaceir-baca majalah dan lain sebagai- 

nya keoudian tidnr den seterusnya* Apabila rangkaian kebiasaan 

ini diselundupi oleh mata-mata rantai dari rangfraian lain, ma

ka timbullah suatu perubahan dalaa rangkaian tersebut.

Pada suatu hari menyimpang dari kebiasaan, pul ang dari kag 

tor kurang lebih jam 14 151 seseorang pergi ke rumahnya seo

rang kawan yang sedang menyelesaikan rantai an kebiasaanfcya sen 

diri* Oleh karena kedatangan seseorang, maka sikawan tidak ti- 

dur siang, tidak membaca surat kabar dan sebagainya. Timbullah 

perubahan-perubahan dalam rangkaian Jeebiasaan sikawan tadi* Ke 

jadian yang menyelundup tersebut di atae tidak merupakan suatu 

bag!an dari pada rangkaian kebiasaan.
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p e r p u s t a ^ a a n  t

"UNIVERSITAS A IK LANG G A " ,  

S U R A B A V A  J

Kejadian yang menyelundup senaatiasa merupakan sesuatu 

yang menyimpang dari kebiasaan. Misalnya dalam hal pencurian 

uang* Seorang reserse menyelidiki perubahan-perubahan dalaa 

rangkaian kebiasaan dari sipenjahat* Apakah di sana-sini ada 

orang yang mengeluarkan uang lebih dari kebiaeaanayai yang 

mesjcurigakan* Dalaa hal ini seorang reserse harus mencari 

hubungan kausal antara pencurian itu dan perbuatan-perbuatan 

sipenjahat seterusnya.

3* Cara dan sistim melakukan pekerjaan reser3e»

Dalam arti kriminil usaha mencari atau mengusut adalah

aenjadi tugas kewajiban polisi, yaitu Dinas Reserse Kriminil*

Agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam melaku- 

kan tugas kewajiban ituf syarat pertama bagi seorang pegawai 

pengueut dari Dinas Reserse Kriminil tersebut adalah sistim 

bekerja* Sungguhpun sistim itu sukar untuk ditentukan akan 

tetapi dapat kiranya garis besamya diberi pedoaan berdaaar- 

kan aana pengusutan suatu perkara kriminil dapat dilakukan*

Pula berdasarkan pengalaman, reserse dapat menjauhkan kesala 

han-kesalahan yang merugikan reserse sendiri*

Mengusut dengan sistim yang salah adalah sama dengan me 

ngusut tanpa memakai sistim* Untuk mendapatkan hasil sebaik 

nungjcin dalam pekerjaan reserse9 di samping sistim9 seorang 

pegawai pengusut perlu memiliki beberapa kecakapan antara la 

in :

a* Kecakapan berfikir logisf artizya pikirannya harus dapat
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tteoahaoi, mengerti serta dapat raenyusun data akibat dari 

pada suatu tinclakan/pertxiatan. Sebaiknya ia harus dapat 

meoahsai serta mengerti akan kewaigkinan^emungikinan tifc 

bulnya sesuatu tindakan/p erbuat anf atau. timbulnya se^ua- 

tu kejadian*

b* Kecakapan raelihat seoara tajam dan teliti* Kecakapan ini 
antara lain penting untuk mendapatkan gambaran yang te

pat* lengkap dari pada keadaan dan teaspat kejadian sesua 

tu kejadian sebagai dasar dari proses-verbaZ* Penting pu 

la kecakapan tersebat di atas dalam hal 'pemeriksaan/peng 

gledahan rumah*

c« Keuletan dalaa mengajar sesuatu maksud. Banyak pezkara 
kriminil yang dapat dibikin terang berdasazkan. kociauan 

teguh dan dengan tidak bosan-bosannya diusahakan untuk 

mendapatkan sipembuat dari sesuatu kajahatan*

Selain kecakapan-kecakapan yang dapat diawasi, seorang 

pegawai pengusut (reserse) harus mempunyai bakat,, pendidikan 

kepolisian yang cukup aesuai dengan tugas serta pertanggungan 

jauabnyay dan ia haras dapat dipercaya*

Selanjutnya hasil baik pekerjaan reserse tidak sedikit 

tergantung dari pada "tangan dingin'1* Tentuflya masih ada la 

in-lain syarat, tetapi syarat-syarat yang disebut di atas 

perlu sekali diperhatikan dan dimiliki oleh pengusut dari 

Dinas Reserse Kriminil*

Di dalaa pengusut sesuatu perkara kriminil kewajiban se 

orang reserse pertama-tamanya adalah meng^bpulkan serta men
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oatat sesaia keterangan dan hal ikhwal yang telah terang adanya* 

Berdasarkan atas keterangan-ketarangan Ini reserse kenudian men 

coba menggambai&an apa yang telah terjadi# Apabila masih ada ke 

kurangannya, maka terlebih dafculu reserse harus berusaha meleng 

kapi gambaran ini agar dengan demikian dapat ditentukan persoa- 

lanuya*

Dalaa soal kehilangan umpamanya, reserse harus mengetahui 

lebih cLahulu apakah hal ini pencurian9 percobaan pencurian atan 

kah pencurian yang dibuat-buat , sedang dalam soal kematian, ber 

eifat kecelakaanJ&hj bunuh diri atau pembunuharikah I Ketantuan 

persoalan ini adalah penting sebagai dasar peaeriksaan atau 

pengusutan selanjutnya*

Pi atas telah dikatakan, bahwa perkara kriminil satu sama 

lain adalah berbeda» karenanya sukar ditetapkan cara-cara peme- 

rikeaan/pengusutan* Xfi bawah ini akan diterangkan oara/sistim 

yang dipakai di Jerman 9*) Sistim itu meliputi 7 buah pertanya*- 

an yang perlu dijawab yaitu %

P-j m Perbuatan apa yang terjadi (persoalannya) *

P2 » Di mana perbuatan itu dilakukan (tempatnya)

m Bilamana perbuatan itu dilakukan (waktunya) *

m Dengan apa perbuatan itu dilakukan (alatnya) *

m Dengan oara bagaitnana perbuatan itu dilakukan (cara-oaranya) \ 

P5 m Mengapa perbuatan itu dilakukan (alasan-alasannya) ^

Pj m Siapa yang aelakukan perbuatan itu (pembuatnya) «

9.) Kriminil polizei di Jerman, cara-cara dikeraukakan oleh seo
rang ahli filsafat dan yurist Jerman Joachim George Darjes*

*" 36 *■
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Akan tetapi dalam praktek ada juga perkara-perkara kriminil 

yang dapat dibikin terang dengan aetsuaskan dalaa nana 7 pertanya 

an itu tidak seauanya dapat dijawab#

Kadang-kadang reserse tidak dapat mengetahui alasan-alasan 

sesuatu kejahatan dilakukan, sedan^an kejahatan itu. dapat dibi

kin terang* Juga tentang kapan sesuatu kejahatan dilakukan ka- 

danĝ -kadang sukar didapainya kepastian*

Oleh karena itu maka dalam praktek untuk membikin terang se 

suatu perkara kriminil, reserse tidak perlu menjawab pertany aan- 

pertanyaan itu se.ruanya* Tetapi 2 buah pert any aan diantaranya h§ 

r«s aelalu dijaivab, yaitu (» persoalanqya) dan Pj (* pembuat 

kejahatan). Jawaban atas - lah yang merupakan dasar dari pada 

soal yang harus dipecahkan*

Apabila reserse tel ah mengetahui apa yang terjadi maka de

ngan demikian diletakkanqya dasar pengusut an/ p emerik&aan t oleh 

karena jawaban atas pert any aarv-pert any aan itu akan menambah pe

ngetahuan reserse tentang soal yang harus dipecahkan*

Taktik kriainil raengfeendaki reserse membiasakan mencari per 

rubalian-perubahan kejadian/data yang aenjadi suatu sistieif dan 

kebiasaan itu harus dilaksanakan seluas-luasnya dan seteliti nung 

kin*

Pertaaa-tama reserse harus berusaha mendapatkan saksi-sak- 

si yeng mengetahui satu dan lain hal yang luar biasa, yang ae- 

ayimpang dari kebiasaan setelah terjadi suatu pencurisn* Misal - 

nya» reserse perlu menanyakan pada tetangga apakah mereka meli— 

hat dan mengetahui satu dan lain hal yang menyimpang dari kebia-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Taktik Kriminal "Khusus Polri" (Pekerjaan "Reserse Kriminal") Handojono Doerjat 



saen di dalam 1 i ngktmgannya ? Pal am pada itu reserse haras berfca 
ti-hati dan taktis. Reserse harus borhati-hati dan bagaimanapun 

juga cara-cara aereka menjawab pert anyaan—pert any aan reserse dan 

lain-lain sebagainya* Hisalnyat penjahat yang ulung mengetahui 

dan mengerti benaxt-benar bahwa kejadian-kejadian* baik yang me»- 

nyusul perbuatannya maupun yeng mendahuluinya, berbahaya baginya* 

ttembikin alibi itu tiada lain dari pada aenutupi kejadian- 

kejaoian itu* I a akan berusaha menghilangkan sebanyak mungkin raa 

ta rantai dari pada hubungan kausal* la akan beiusaha sedikit 

mungkin oenimbulkan porubahan-p erubahan dalam ran^caian kebiasa- 

a&-4cebiasaan lainnya*

Orang-orang yang berfikir logis, dengan memperhatikan s©ga

la kemungkinan aerenoanakan serta aelakukan sesuatu kejahatan y 

dan seteruanya berhasil raenghilandean hubungan kaueal itu, akan 

suoah dicari dan dituigkap oleh polisi*

Pi dalam praktek meeabikin terang suatu kejahatan yang sensa 

aionil itu tidak bogitu sukar. Dalam suatu pencurian sepeda ni- 

saloyay perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pencuri serna- 

cam itu tidak begitu narapak* sehingga reserse dalam pengusutan- 

nya sukar akan oendapatkan data*

Walaupun seorung penjahat dapat menjauhkan dirinya dari ta- 

ngan polisi untuk selaraa-laaanya, akan tetapi tidak sesuanya ke

jahatan yang tiUak dapat dibikin terang itu adalah dieebabkan ka 

rena keulungan sipenjahat* Adalah lebih sukar untuk menjadi pen- 

jahat yang ulung dari pada seorang detektip yang ulung !

Tidak ada penjahat yang tidak membikin kesalahan dalam pei>-
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taiatannya* Kesalahan-kesalahan eipenjahat itulah yang harus re- 

s ® m  oari t Sebab kesalahan-kesalahan itulah yang kebanyakan 

aesyebabkan suatu perkara kriminil dapat menjadi terang*

Selanjutnya dalam pelaksanaan taktik kriminil, penggunaan 

kekeraaan dalam pemeriksaan pendahuluan harus dihindaxkan* De

ngan decnikian aaka pengungkapan perbuatan pidana dilakukan ber 

dasaifcan petaluktian yang lebih sempuma dan dapat dipertanggung 

jawabkan, baik seoara teknis maupun secara ilraiah, tanpa harus 

aelalui jalan kekerasan* Unit-unit reserse telah dididik oleh 

Polri sendiri dalam ran^ca usaha peoingkatan kemanpuan dan ke- 

raahiran anggota-anggota Polri, khususnya unit penyidikan dan pe 

nyelidikan.

. Unit-unit reserse ini terdiri dari unit-unit Reserse Mo

bil dan Dinas Saksi Reserse Kriminil yang eeluruhnya nanti a- 

kan ditempatkan di kota-kota besar pada daerah-daerah kepolisi 

an tertentu di Indonesia*

Selain untuk meraupuk dan meningkatkan kemanpuan serta ke- 

mahiran bagi unit penyelidik dan ponyidik, diharapkan agar ke- 

percs^aan masyarakat kepada Polri roenjadi bertambah besar dan 

kewibawaan Polri mcningkat* Darma bakti Polisi dalam penyidik- 

m  adalah mencari kebenaran. Para petugas reserse dan penyidik 

perkara pada khususnya perlu berkiblat pada doktrin Sidik, Shak 

ti| Hanusa Bhakti* 10*)

Secara popular, doktrin tersebut berarti darma bakti seo

rang manusia Polri dalam bidang penyidikan adalah untuk menca-

- 39 -

10*) Mas Karjadi, Poliei^yolidbei^-BOgor, balaman 3*
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ii. dan mememukan kebenaran raateriil yang selan jutnya dapat di ja 

dikan senjata yang memiliki kesaktian untuk menindak tegas terw. 

hadap yang sal ah dan melindnngi yang tidak bersalah* Keseimianya 

itu dilakukan deed bakti terhadap nusa dan bangea pada umuasaya 

dan peri kemanusiaan serta peri kehidupan pada khususnya*

Dalaa usaha menuju kearah organisasi kepoliBien modern se- 

bagaimana kini sedang dirintis* maka para penyidik perkara se- 

lain harus memiliki bekal kemampuan serta ketrampilan teknis,ha 

xus pula memaharai pedoman-pedoman baik yang bersifat filosofis 

maupun doktrinair, Hal ini sangat penting, karena dengan demi

kian para petugas akan selalu menyadari ke arah raana aebenamya 

harus bekerja, sehingga dalam menghadapi cobaan apapun* dalam tu 

gasnya* mereka tabah dan tiada akan kehilangan pegangan* Pekei*- 

jaan reserse Polri mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dipi 

dana dengan menghadapkan orang-orang/oknum yang berbuat salah, 

merabuat proses-verbal/berita aoara, serta mengajukan perkara ke 

Pengadilan Negeri lewat Kejaksaan Negeri*

Dengan demikian tugas kewajiban reserse/polisi adalah s 

1# kewajiban preventip (mencegah) dan 2* kewajiban represip (mem 

berantas)•

Pola pengamanan mempunyai 2 aspek yaitu s 

a* preventip s dengan borpegang kepada azas opporturxi taa ; 

b* represip : dengan berpegang kepada aaas legalitas dan uniti 

litas*

Pencegahan dan penindakan dari setiap usaha subversibj azw 

tar a lain sabotasej infiltrasiy spionase, deetruksi dsn tidakan
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tindakan kriminil lainnya dengan mespergunakan mobil laboratory 

u» kriminil«

Unit mobil laboratorium kriminil merupakan bagian dari p*» 

da peralatan laboratorium kriainil di masing-masing Komando D m  

rah Kepolisian yang berfttzigsi sebagai alat untuk aeflQ>erolah ni- 

lai barang bukti optimal bagi fliialisa laboratorium kriminali&~ 

tik* Unit tersebut tidak Baja untuk meningkatkan mobilitaa dan 

faeningcatkan keoepatan palaksanaan tugas operatif, tetapi juga 

sebagai realisasi dari pada implamentasi tefcnologi di dalam oara 

oara p«yidikan kejahatan, aehingga penegakan bnkua dapat di- 

laksanakan seoara maksimal* Kemajuan teknologi yang pesat devata 
ini tidak saja memberikan manfaatnya yang boaar kepada mamisia, 
tetapi juga menimbulkan berbagai akibat sampingan yang negatif, 

antara lain meningkatnya kwalitam dan kwantitas kejahatan* Umtuk 

itulah diperlukan teknik dan analisa penyidikan dengan penerapan 

teknologi modem*
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KASUS KEKJERjflf*

IXiduknya perkara : 11*)

Tersangka bemaaa Djoeana*, berumur 26 tabun, peker- 
jaan pengejnudi becakf beralaraat Jalan Kenjeran noraor 377 

Surabaya* PaBal yang dilanggar adalah pasal 363 ay at 1 Ice 

4 KUHP.

Pada tanggal 17 Hei 1975* Djoeanan melakukan pencuxd 

an terhadap seorang turis asing yang bemaaa CHKTSTIAIf 

BACK* CHRISTIAN BACK adalah penumpang Kereta ipi Express**
Jurusan Bandung - Surabaya* Setelah turun di Statsiun Gi**i 

beng, Back oenumpang becak yang dikemudikan oleh Djoeanaa* 

Setelah adanya kesepakatan mengenai upah pengangfcutan befek 

cak, Back diantar menuju ke Jalan Penuda dan berhenti di 

"Baabu Denn* Hotel*

CHHXSTZiK BACK bertanya kepada pengurus hotel ten

tang tarip dan lain-lain sebagainya. Ia eetuju untuk ka- 

mar yang akan disewenya tetapi nalang baginya, di antara 

barang si-turis tersebut ada yang nasih ketinggalan di 

becak yang dikeraudikan oleh Djoeanam* Barang-barang terse 

but antara lain 2 tad berisi barang pakaian, foto toestel 

dan surat-surat penting, Atas anjuran dan paksaan pengeam 

di beoak Musa, teman Djoeanaxn, maka barang-barang terso- 

but dilarikan dan disembunyikan di ruraah Djoeanam di Ja-

11,) Komando Seksi Kota Kepolisian Oenteng*

B A B  IV*

42
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lan Kenjeran nomer 377 Surabaya, untuk dimiliki secara me 

lawan hukua*

Setelah kejadian init Djoeanam naik beoaknya oendiri 

yang dikemudikan oleh Kasim, teaan serumah dan juga eeo- 

rang pengeaudi becak, menuju ke Setasiun Semut Kota untuk 

menunggu penunipang atau berkencan dengan teaan-teaannya*

Pelaksanaan taktik :

Anggota reserse/polisi dari Komaddo Seksi Kota Kepo

lisian Genteng, set el ah aeneriaa 1 aporan/p engadnan dari 

turis asing bemama CHRISTIAN BACK, terus aengadakan p&~ 

nyidikan dan berdialog dengan para pengeciudi becak di se- 

tasiun Seaut setelah terlebih dahulu meneriaa info/kete- 

rangan dari informan polisi*

Anggota reserse/polisi tersebut aeailih dan oenaiki 

becak yang dikemudikan oleh SeAawi menuju ke arah Kenje

ran* Sal ah satu reserse, bemama Amin Rachmat, pan^cat ser 

ssn dua polisi, nomor pokok 41050121, satiba di Kaapung 

Tuwowo. Tiba^tiba Djoeanaa aengetafaui bahwa Senawi aemuat

2 orang lelaku yang diduga adalah reseree dan yang menuju 

ke ruoah Djoeanam untuk aengadakan penyelidikan se terapat. 

Untuk aenghilangksn jejak» Djoeanaa tidak langsung pul ang 

ke rumahnya di Kenjeran, tetapi ia aemutar becaknya dan 

kecmdian aeautuskan untuk pergi ke Laaongan, ke ruaah bi- 

bi isteri Djoeanaa, di aana isteri dan anak-anaknya terle
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bih dahulu sudah berada di desa Blunge an, Lamongan, dalam 

keadaan sakit.

Tetapi malang bagi si Djoeanam. Pada hari Sabtu tang 

gal 31 Hei 1975» sekira jam 9*30 pagi, waktu Djoeanaa tu- 

run keladang untuk menanaa kacang tanah* tiba-tiba datang, 

lab kebayan (polisi pamong desa) dengan seorang anggota 

reserse* Djoeanan langsung dipanggil oleh kebayan terse- 

but dan langsung Djoeanaa ditangkap oleh reserse tersebut. 

Setelah kejadian tersebut, Djoeanam dibawa kerumah Kepala 

Desa Blungkan, Lamongan. Di situ telah menunggu 2 orang 

polisi dan Djoeanam terus dibava ke Komando Resort Kepoli 

sian 1063 Lamongan. Pada tanggal 2 Juni 1975» Djoeanaa di 

ambil oleh polisi dari Komando Seksi Kota Kepolisian Gen** 

teng untuk pemeriksaan* la ditahan sementara di Komando 

Seksi Kota Kepolisian Gent eng untuk penyidikan selanjut- 

nya*

Perlu dijelaskan di sini bahwa si penderita CHRISTIBI 

BACK adalah seorrang anggota polisi berpangkat Inspektur 

Polisi, dan alamatnya adalah 10 Rue Chateau, Paris*
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B A B  V» 

k e s i m f u i a h ,

1 • Membiarkan adanya kejahatan berarti merusak keaoenan 
dan ketertiban* Akibatcya menimbolkan beroacanwnacaai

gangguan tertib nasyarakat dan dapat raeningkatkan ke

glatan subversi dan infiltrasi, sehingga menghambat

pelakaanasn pemb&ngunan* Penegak hukua tidak dibenar

kan beroifat kompromistis terhadap kejahatan, karena

hal ini akan raerusak wibawa aparatur penegak hukun

di raata masyarakat*

2* Sebab mtisabab kejahatan merupakan nasal ah yang oa- 
ngat sukar untuk dijawab. Masih belua ada kesatuan 

titik tolak pandangan di antara para sarjana dalam 

membahas maaalah tersebut*

3* Betapa sangat baiknya methode penalitian yang dipa 

kai dal an kriminologi, namun ia beltua matnpu untuk men 

jawab secnua masalah kejahatan secara tuntas. Oleh ka 

rena itu tugas untuk mempelajari dan aemperdalara pe

ngetahuan serta aiemberantas kejahatan tidaklah. saidah.*

4* Dengan cara tradisionil menurut adat-istiadat sete*- 
patf masih dimun^cinkan bantuan dukun, pawang atau 

sesepuh untuk mengetahui di mana je^ak penjahat, ser 

ta bagaimana menangkap atau mematahkannya*

- 45
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5« Meskipun dewasa ini tersedianya alat-alat serba modem 

imtuk fflenberaatas/menanggulangi kejahatan, nareun masih 

digunakan cara-cara yang serba primitif peninggalan ne 

nek ooyang kita*
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