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Abstrak 
Seorang ahli forensik harus bersikap netral dan objektif 
dalam menyampaikan hasil pemeriksaan. Laporan ini 
tentang korban seorang pria, 52 tahun, yang diduga 
mengalami penganiayaan oleh penjaga dan sesama 
pasien di pondok rehabilitasi. Korban dirawat selama 2 
hari di RSHS dengan keluhan demam dan mengalami 
kejang dua kali disertai susah makan dan minum. Pada 
pemeriksaan ditemukan status gizi yang kurang, 
osteomyelitis dan gingivitis etregio mandibular superior 
dan inferior, hygene yang tidak baik disertai decubitus di 
punggung bagian bawah dan gangguan jiwa dengan 
diagnosa Schizophrenia herbefrenik. Selama perawatan 
di RSHS, pihak panti mewakili keluarga korban, meminta 
agar korban dipindahkan ke RS swasta dan 
mendapatkan perawatan di RS swasta selama 6 hari. 
Selama perawatan, kondisi korban memburuk dan 
kemudian korban meninggal dunia. Otopsi forensik 
diminta oleh penyidik terkait dugaan penganiayaan 
berdasarkan laporan keluarga. Hasil otopsi 
menunjukkan beberapa luka lecet pada rongga mulut 
bagian dalam dan jari jempol kaki kanan, serta 
kerusakan gusi dan tulang pada rahang akibat infeksi 
kronis dalam rongga mulut. Dari hasil pemeriksaan 
dalam terdapat tanda-tanda infeksi kronis di dalam 
rongga. penebalan dan pengerasan pada dinding 
pembuluh darah jantung, bercak-bercak keputihan dan 
pembentukan jaringan ikat pada otot jantung yang 
merupakan tanda-tanda kematian sebagian otot jantung. 
Pemeriksaan cairan dalam rongga abdomen terdapat 
peradangan kronis, pemeriksaan mikrobiologi pada 
nanah dan cairan dalam rongga perut ditemukan 
sekumpulan bakteri non-spesifik. Dari hasil pemeriksaan 
pada kasus ini, kecurigaan keluarga terhadap dugaan 
penganiayaan tidak terbukti. 
Kata Kunci: otopsi, schizophrenia, penganiayaan 
 
Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I 2. Dosen 
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas 
Padjadjaran-Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin 
Bandung. Korespondensi: C. Andryani. Email: 
nyad_tobing@yahoo.com No. hp 022-2041171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN  
Dalam kepentingan penegakan hukum 

dan memecahkan masalah kriminal, 
adakalanya penyidik membutuhkan bantuan 
ahli kedokteran forensik. Dokter forensikakan 
melakukan pemeriksaan jenazah berdasarkan 
permintaan tertulis berupa Surat Permintaan 
Visum dari penyidik kepolisian. Hasil 
pemeriksaan tersebut dikenal dengan Visum 
et Repertum.1-2 

Berdasarkan data kepolisian daerah 
Jawa Barat, pada tahun 2015, tingkat 
kriminalitas tertinggi berada di Kota 
Bandung, yakni sebesar 4.016 kasus. Jumlah 
kasus kriminalitas ini terbilang menurun 
dibandingkan kejadian kriminalitas tahun 
2014 yang mencapai 4.639 kasus. Sementara 
pada tahun 2010 tercatat terdapat 5.643 
kasus, tahun 2011 mencapai 4.848 kasus, 
meningkat pada tahun 2012menjadi 5.312 
kasus, dan menurun di tahun 2013 menjadi 
4.316 kasus.3 

Penelitian ini berupa laporan kasus 
mengenai pemeriksaan forensik pada 
jenazah yang diduga meninggal akibat tindak 
pidana penganiayaan di panti rehabilitasi. 
Hasil Visum et Repertum diharapkan dapat 
membantu dalam keputusan hakim. 
 
KASUS 

Otopsi medikolegal dilakukan 
terhadap jenazah pria, Tn. IS, usia 52 tahun 
yang diduga meninggal akibat penganiayaan. 
Jenazah merupakan penghuni panti 
rehabilitasi di daerah lembang selama 2 
bulan. Keluarga menduga bahwa Tn. IS 
merupakan korban penganiayaan oleh 
penjaga dan sesama pasien di panti 
rehabilitasi tersebut. Hal tersebut diperkuat 
oleh pernyataan korban semasa masih 
dalam perawatan kepada keluarga. Akhirnya 
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keluarga melapor ke Kepolisian daerah Jawa 
Barat Resor Cimahi Sektor Lembang. Pada 
awalnya, korbanmengalami kejang satu kali 
di panti rehabilitasi, kemudian diantar oleh 
penjaga panti rehabilitasi ke Rumah Sakit 
Hasan Sadikin (RSHS) dan dirawat selama 2 
hari, dengan keluhan demam dan 
mengalami kejang dua kali disertai susah 
makan dan minum. Pada 
pemeriksaanterdapat penurunan kesadaran, 
osteomyelitis dan gingivitispada rahang atas 
dan rahang bawah disertai sepsis, status gizi 
yang kurang, hipokalemi, hipokalsemi, 
decubitusdi punggung bagian bawah serta 
gangguan jiwa dengan diagnosa 
Schizophrenia herbefrenik. Pada korban 
direncanakan akan dilakukan Lumbal punksi, 
CT Scan Kepala,  X ray panoramik, nekrotomi 
debridement, dan sequesterektomi. Namun, 
pihak panti mewakili keluarga korban, 
meminta agar korban dipindahkan ke RS 
swasta dan kemudian mendapatkan 
perawatan di RS swasta selama 6 hari. 
Selama perawatan, kondisi korban 
memburuk dan kemudian korban meninggal 
dunia.  

Pemeriksaan otopsi forensik dilakukan 
atas permintaan penyidik terkait dugaan 
penganiayaan berdasarkan laporan keluarga. 
Pemeriksaan jenazah dilakukan pada tanggal 
19 Januari 2017, pukul 16.10 WIB diruang 
bedah jenazah Bagian Ilmu Kedokteran 
Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. 
Hasan Sadikin Bandung oleh tim dokter 
forensik FKUNPAD-RSHS disaksikan oleh 
pihak kepolisian.  

Pada pemeriksaan luar terdapat 
beberapa luka lecet pada rongga mulut bagian 
dalam, serta kerusakan gusi dan tulang pada 
rahang akibat infeksi kronis dalam rongga 
mulut. Dari pemeriksaan dalam terdapat 
tanda-tanda infeksi kronis di dalam rongga 
perut yang ditandai dengan adanya 
perlengketan pada organ-organ dalam 
abdomen. Terdapat sekumpulan nanah di 
bawah omentum tepat di atas kolon 
transversum, perforasi pada kolon 
transversum, disertai sekumpulancairan 
kekuningan di dalam rongga abdomen. 

 

 
Gambar 1. Rongga abdomen berisi cairan 
kental kekuningan disertai pus, terdapat 
perlengketan usus. 

 
Gambar 2. Robekan pada colon transversum. 
 

Pada pemeriksaan histopatologi 
terdapat perdarahan dan sebukan sel 
radang pada otak besar, otak kecil, batang 
otak, selaput tebal otak, jantung, otot dada 
dan otot perut, kulit perut bagian dalam, 
ginjal, usus besar, usus halus, lambung, 
hati, limpa dan paru-paru yang merupakan 
tanda-tanda kerusakan organ akibat infeksi 
yang menyebabkan gangguan pengaturan 
organ-organ tubuh. Pada pemeriksaan juga 
terdapatarterosklerosis pada dinding a. 
Coronariadan miokard infak. Pemeriksaan 
sitologipada cairan dalam rongga abdomen 
terdapat tanda-tanda peradangan kronis. 
Pemeriksaan mikrobiologi pada nanah dan 
cairan dalam rongga perut ditemukan 
sekumpulan bakteri non-spesifik.Dari hasil 
pemeriksaan, kematian korban disebabkan 
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oleh sepsis dan peritonitis akibat penyakit 
infeksi kronis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam menentukan sebab 
kematian, tentunya tidak hanya dari 
pemeriksaan luar, namun membutuhkan 
pemeriksaan dalam yangditunjang dengan 
pemeriksaan histopatologi.1-2Pada kasus 
ini, dugaan penganiayaan yang dilakukan 
oleh petugas di panti rehabilitasi menjadi 
dasar bagi keluarga untuk melapor kepada 
penyidik untuk dilakukan otopsi 
medikolegal.  

Pejabat kepolisian negara Republik 
Indonesia sebagai penyidik diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan, seperti 
termuat dalam KUHAP pasal 7 ayat 1 yaitu 
salah satunya menerima laporan atau 
pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana.5 

Dalam kasus ini, korban didiagnosis 
osteomyelitis pada tulang rahang. 
Osteomyelitis paling sering disebabkan 
oleh bakteri Staphylococcus aureus, selain 
itu dapat juga disebabkan oleh Salmonella, 
Streptococcus, dan Pneumococcus. Infeksi 
pada tulang dapat mengenai bagian 
metafisis bahkan seluruh tulang. Tulang 
terinfeksi oleh bakteri melalui 3 jalur: 
hematogen, melalui infeksi didekatnya 
atau secara langsung selama pembedahan. 
Reaksi inflamasi awal menyebabkan 
trombosis, iskemia dan nekrosis tulang. Pus 
dapat menyebarke bawah ke dalam rongga 
medula atau menyebabkan abses 
subperiosteal sehingga terbentuk 
suquestra tulang yang mati. Pembentukan 
tulang baru dibawahperiosteum dan 
disekitar jaringan granulasi dan 

berlubangoleh sinus-sinus yang 
memungkinkan pus keluar.4-5 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terdapat infeksi kronis di dalam rongga 
abdomen, ditandai dengan adanya 
perlengketan pada organ-organ dalam 
abdomen, pus di bawah omentum, sebukan 
sel radang dan perdarahan pada dinding 
usus, lambung dan peritoneum. Terdapat 
perforasi kolon transversum disertai 
sekumpulan cairan kekuningan dalam 
rongga abdomen, yang dapat menyebabkan 
peritonitis dan dapat menyebabkan 
kematian. Pemeriksaan sitologi pada pus 
dan cairan dalam rongga abdomen terdapat 
sekumpulan sel-sel limfosit dan makrofag 
menunjukkan tanda-tanda peradangan 
kronis. Pemeriksaan mikrobiologi pada pus 
dan cairan tersebut terdapat sekumpulan 
bakteri non spesifik.  
Pada pemeriksaan histopatologi pada organ-
organ dalam terdapat perdarahan dan 
sebukan sel radang pada otak besar, otak 
kecil, batang otak, selaput tebal otak, 
jantung, ginjal, limpa dan paru-paru yang 
merupakan tanda-tanda kerusakan organ 
akibat sepsis yang menyebabkan gangguan 
pengaturan organ-organ tubuh sehingga 
dapat menyebabkan kematian. Dari hasil 
pemeriksaan, kematian korban disebabkan 
oleh sepsis dan peritonitis akibat penyakit 
infeksi kronis, sehingga kecurigaan keluarga 
terhadap dugaan penganiayaan tidak 
terbukti. 
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