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Abstrak 
Penentuan umur sangat diperlukan terutama apabila 
tidak didapatkan riwayat atau dokumen yang legal.  
Pada laporan kasus ini akan disajikan penentuan umur 
seorang terperiksa yang diduga memalsukan umurnya 
agar dapat mengikuti kategori umur tertentu dari suatu 
cabang olahraga.  Metode yang digunakan adalah 
pemeriksaan radiologis gigi (panoramik) dan tulang 
humerus.  
Kata Kunci: penentuan umur, panoramik, penyatuan 
epifise 
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PENDAHULUAN  
Penentuan umur secara kedokteran 

forensik terkadang diperlukan pada beberapa 
kasus, baik terhadap individu hidup atau 
korban mati.  Pada penentuan umur seorang 
individu seringkali dimintakan kepada dokter 
spesialis forensik. untuk menentukan apakah 
yang bersangkutan Kasus hukum pidana atau 
perdata yang memerlukan prakiraan usia 
pada individu hidup, antara lain kasus 
pemalsuan usia ketenagakerjaan, pernikahan, 
atlet, perwalian anak, keimigrasian.  
Pembuktian hukum akan usia penting untuk 
menentukan apakah individu tersebut masih 
dalam kategori anak atau sudah dewasa, 
berkaitan dengan adanya perbedaan proses 
hokum atau peradilan pada anak dengan 
orang dewasa.1,2  
  Pada tulisan ini akan disajikan sebuah 
kasus penentuan umur dari seorang atlet yang 
diduga memalsukan umurnya untuk dapat 
mengikuti kelas umur yang lebih rendah dari 
suatu cabang olahraga. 

LAPORAN KASUS  

Seorang individu, laki-laki, usia tidak 
diketahui, dibawa oleh penyidik ke KJF 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
Fakultas Kedokteran Universitas Riau.  Dalam 
surat permintaan tersebut meminta agar 
dilakukan pemeriksaan untuk menentukan 
umur tersangka atas dugaan pemalsuan umur 
untuk mengikuti kejuaraan daerah dalam 
suatu cabang olahraga. 
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Dilakukan pemeriksaan fisik umum 
didapatkan bahwa jeniskelamin laki-laki, tinggi 
badan 165 cm dan berat badan 60 kg.  Telah 
terdapat tanda alat kelaminsekunder pada 
beberapa tempat seperti ketiak dan pubis. 

Selanjutnya terhadap terperiksa 
dilakukan pemeriksaan foto rontgen panorami 
gigi, dan dan humerus (lengan atas) 
AP/Lateral dengan 2 sendi. 

Hasil analisis dari pemeriksaan 
radiologis tersebut didapatkan hasil sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan foto rontgen panoramik gigi-

geligi: 

a. Menurut Schour dan Massler: Akar 

gigi permanen premolar 1 bawah 

tumbuh lengkap. Gigi permanen 

molar 2 atas dan bawah mulai 

erupsi. Maka perkiraan usia 12 

tahun ± 6 bulan. 

b. Menurut Johanson: Pada gigi 

molar 3, bentuk mahkota terlihat 

dan setengah darinya 

menunjukkan mineralisasi (tampak 

setengah mahkota sudah 

terbentuk). Maka perkiraan usia 

kurang lebih 12 tahun (11,4 ± 2,4). 

c. Menurut Gustafson dan Koch: 

Tampak mineralisasi setengah dari 

mahkota molar 3. Maka perkiraan 

usia 9,5 s/d 14,5 tahun. 

2. Berdasarkan foto rontgen humerus 

AP/Lateral dengan 2 sendiri: 

 

 

Menurut Etty Indriati:  

a. Tampak penyatuan epifisis pada daerah 

trochlea dari tulang humerus (lengan 

atas). Maka perkiraan usia 11 s/d 15 

tahun. 

b. Tampak penyatuan epifisis pada daerah 

caput dari tulang humerus (lengan atas). 

Maka perkiraan usia kurang dari 14 

tahun. 

c. Mulai tampak penyatuan epifisis pada 

daerah epicondylus lateralis dari tulang 

humerus (lengan atas). Maka perkiraan 

usia 11 s/d 17 tahun. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut 

di atas maka dapat disimpulkan “Berdasarkan 

gambaran rontgen panoramik gigi-geligi dan 

tulang lengan atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perkiraan usia terperiksa adalah 

sebelas tahun sampai dengan dua belas tahun 

enam bulan”. 

PEMBAHASAN 

Penentuan umur pada individu hidup 
harus dilaksanakan secara hati-hati dan 
menggunakan metode yang sesuai.  
Umumnya metode yang digunakan tidak 
bersifat invasif.   Prinsipnya semakin banyak 
metode yang digunakan maka hasilnya akan 
lebih akurat.1,3 Pertimbangan lainnya dalam 
pemilihan metode prakiraan yang sesuai 
adalah: jumlah kasus, sarana prasarana yang 
tersedia, serta budaya dan agama yang dianut 
individu yang akan diidentifikasi.1  

Terhadap terperiksa harus 
dilaksanakan pemeriksaan fisik umum, tanda 
perkembangan alat kelamin sekunder, 
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pemeriksaan foto panoramik serta 
pemeriksaan rontgen yang sesuai.3 Pada 
umumnya untuk kasus atlet yang sering 
ditanyakan apakah terperiksa berusia di atas 
batas kelompok umur dari cabang olahraga 
yang diikuti. 

Pada kasus ini, penyidik meminta 
kejelasan apakah terperiksa berusia 14 tahun 
atau di atas 14 tahun.  Pemeriksaan 
radiografis melalui metode atlas dan diagram 
Gustafson dan Koch sesuai untuk diaplikasikan 
pada usia pertumbuhan dan perkembangan 
gigi sulung dan permanen pada usia 6 bulan 
sampai 16 tahun.4-6 Metode penentuan umur 
melalui gigi memiliki berbagai keunggulan 
seperti Gigi mengalami tahap pertumbuhan 
dan perkembangan serta perubahan 
degeneratif yang terjadi pada usia tertentu, 
sehingga dapat digunakan sebagai indicator 
prakiraan usia individu dari sejak usia 
intrauterin sampai usia dewasa.  Usia dental 
relatif lebih sedikit dipengaruhi oleh faktor 
lain dibandingkan bagian tubuh lain, selain itu 

gigi juga merupakan material yang sangat 
keras dan sulit terbakar sempurna.2 

Pada terperiksa juga dilakukan 
pemeriksaan rontgent foto rontgen humerus 
AP/Lateral dengan 2 sendi.  Perkiraan umur 
berdasarkan penyatuan ephypise dengan 
klasifikasi dari Etty Indriati.2 Penyatuan atau 
penutupan epifise berbeda untuk bagian 
tulang yang satu dengan tulang yang lain.  
Penyatuan epifise terjadi pada usia tertentu 
dari kehidupan sehingga dapat digunakan 
untuk memperkirakan usia seseorang. 

SIMPULAN 

Penentuan umur, terutama pada kasus 
yang diduga individu yang berusia kurang dari 
18 tahun, maka pemeriksaan foto panoramik 
gigi dan penyatuan epifise pada beberapa 
tulang dapat digunakan. 
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