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Abstrak 
Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang paling 
tua karena telah ada sejak jaman peradaban manusia 
dimulai dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang paling berat. Insiden kasus pembunuhan 
meningkat diseluruh dunia, pola kasus pembunuhan 
mengalami perubahan karena adanya berbagai macam 
faktor yang mempengaruhi. Mengetahui karakteristik 
demografi korban kasus pembunuhan di RS Cipto 
Mangunkusumo. Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif observasional pada rekam medik kasus-kasus 
pembunuhan di Departemen Forensik dan Medikolegal 
RSCM tahun 2014-2016. Kriteria eksklusi adalah korban 
yang berusia kurang dari 1 tahun. Data dikumpulkan dan 
diolah dengan program SPSS versi 17. Data numerik 
dengan sebaran normal ditampilkan dalam nilai rerata, 
standar deviasi sedangkan data kategorik dalam nilai 
absolut dengan persentase. Didapatkan 153 rekam 
medis kasus pembunuhan di RSCM selama tahun 2014-
2016. Median usia sebesar 30 tahun dengan jumlah laki-
laki lebih banyak dibanding perempuan (81,70% vs 
17,65%). Jumlah kasus yang autopsi sebanyak 116 
kasus (75,82%) sebab kematian terbanyak adalah 
kekerasan tajam (60,87%) disusul oleh kekerasan 
tumpul (36,52%). Secara umum korban kasus 
pembunuhan terbanyak adalah laki-laki kecuali pada 
kasus asfiksia/strangulasi dimana terdapat jumlah 
korban perempuan yang lebih banyak (9 vs 6 korban). 
Pada kasus kekerasan tajam di dada didapatkan 
sebanyak 40,63% korban mengalami luka terbuka pada 
kandung jantung sedangkan pada kasus dengan 
kekerasan tajam di punggung didapatkan 40,54% korban 
mengalami luka terbuka pada paru kiri. Korban 
pembunuhan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 
berusia antara 26 hingga 35 tahun. Sebab kematian 
paling banyak akibat kekerasan tajam pada punggung 
yang menembus rongga tubuh.  
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PENDAHULUAN  
Pembunuhan merupakan bentuk 

kejahatan yang paling berat dan yang paling 
tua karena telah ada sejak jaman peradaban 
manusia dimulai dan tertulis dalam Kitab 
Suci. Pembunuhan juga merupakan suatu 
bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang 
paling berat karena telah menghilangkan hak 
orang lain untuk hidup dan merupakan 
penyebab utama pada kasus-kasus kematian 
yang tidak wajar.1 Terdapat berbagai macam 
tipe pembunuhan yang sekarang dikenal 
namun tidak semuanya tergolong sebagai 
pembunuhan yang disengaja (intentional 
and/or unlawful) misalnya membunuh untuk 
mempertahankan diri atau membunuh 
karena intervensi hukum secara legal atau 
karena ketidaksengajaan. Jumlah 
pembunuhan yang disengaja telah memakan 
437.000 jiwa pada tahun 2012 di seluruh 
dunia dan hampir sepertiga kasus tersebut 
terjadi di Asia (28%). Tingkat pembunuhan di 
seluruh dunia sebesar 6,2 per 100.000 
populasi sedangkan di Asia sebesar 2,9 per 
100.000 populasi. Tingkat pembunuhan di 
Indonesia secara nasional sebesar 0,7 per 
100.000 populasi sedangkan di Jakarta pada 
tahun 2011 sebesar 0,8 per 100.000 
populasi.2 

Pembunuhan dapat dilakukan dalam 
berbagai macam bentuk dan cara 
pembunuhan yang mencakup kekerasan 
tajam, kekerasan tumpul, senjata api, 
penjeratan, pembunuhan dengan cara 
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gantung, pembekapan, penenggelaman, 
pembakaran, peracunan dan lain 
sebagainya.1-3 Pemilihan dan penggunaan 
cara-cara membunuh ini sangat bervariasi 
dari satu daerah ke daerah yang lain dan dari 
satu negara ke negara yang lain karena 
berbedanya faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejadian pembunuhan 
tersebut. Begitu pula dengan karakteristik 
korban kasus pembunuhan, setiap daerah 
akan memiliki karakteristik yang berbeda-
beda. Secara global, perbandingan jenis 
kelamin korban korban kasus pembunuhan 
adalah hampir 4:1 dimana jenis kelamin laki-
laki lebih banyak dibanding perempuan.2,4,5 

Bagaimanakah dengan karakteristik 
korban pembunuhan di Indonesia khususnya 
di Jakarta? Apakah terdapat perbedaan 
dengan karakteristik pembunuhan di 
tempat-tempat lainnya? Dengan 
mengetahui jawaban pertanyaan di atas, 
maka kita akan mendapatkan gambaran 
mengenai pola kasus pembunuhan di Jakarta 
yang mungkin dapat digunakan sebagai 
indikator stress di masyarakat dan juga 
sebagai informasi tambahan untuk aparat 
penegak hukum dalam menerapkan strategi-
strategi hukum yang tepat sasaran dan 
efisien.6 

Insiden kasus pembunuhan meningkat 
di seluruh dunia dan pola kasus pembunuhan 
juga mengalami perubahan/pergeseran 
karena adanya pertambahan jumlah 
penduduk, perubahan gaya hidup, kebutuhan 
manusia yang selalu berubah, kemiskinan, 
suasana politik, terorisme, tingkat 
pengangguran dan kemudahan untuk 
mendapatkan berbagai macam senjata yang 
dapat digunakan untuk membunuh.1,3 Oleh 
karena itulah penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui karakteristik demografi korban 
pembunuhan yang mencakup usia dan jenis 
kelamin yang rentan, jenis kekerasan pada 

regio tubuh tertentu serta dampak kekerasan 
tersebut pada organ dalam tubuh. 

 
TUJUAN 

Mengetahui data demografi, jenis luka 
dan sebab kematian pada mayat korban 
pembunuhan di RS Cipto Mangunkusumo 
tahun 2014 hingga 2016. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif observasional yang dilakukan pada 
sampel berupa rekam medik kasus-kasus 
pembunuhan yang diperiksa di Departemen 
Forensik dan Medikolegal RSCM tahun 2014 
hingga 2016. Kriteria eksklusi yang digunakan 
adalah korban yang berusia kurang dari 1 
tahun. Sampel penelitian diambil secara total 
population sampling. Untuk mencari rekam 
medis sampel, peneliti mengumpulkan nomor 
kasus pembunuhan dari database elektronik 
milik internal Departemen Forensik dan 
Medikolegal RSCM yang memuat tentang 
nomor rekam medis, nama, usia, jenis kelamin 
dan jenis kasus pembunuhan kemudian 
peneliti mengambil rekam medis dari ruang 
rekam medis berdasarkan nomor pada daftar 
elektronik untuk dipelajari. Rekam medis 
ditelaah satu per satu dan data yang 
dikumpulkan adalah waktu pemeriksaan, 
nama, usia, jenis kelamin, asal daerah 
pengirim, antropometri, jenis pemeriksaan 
forensik patologi, prosedur medikolegal 
pelabelan mayat, jenis-jenis luka pada regio-
regio tubuh yang terkena, proses 
pembusukan, temuan pada autopsi dan sebab 
kematian korban yang dicatat menggunakan 
Microsoft Excel 2007. Data kemudian 
diverifikasi, dilakukan coding dan diolah 
menggunakan program Statistical Program for 
Social Sciences versi 17. Data yang bersifat 
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numerik dengan sebaran data normal 
ditampilkan dalam nilai rerata dan standar 
deviasinya sedangkan bila sebaran data tidak 
normal maka ditampilkan dalam nilai median 
dan nilai terendah serta tertingginya. Data 
yang bersifat kategorik ditampilkan dalam 
bentuk nilai frekuensi dengan persentasenya. 
Hasil pengolahan data ditampilkan dalam 
bentuk gambar, tabel dan grafik agar lebih 
ringkas dan mudah dipahami. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan pencarian dalam 
database elektronik, didapatkan total 171 
kasus pembunuhan di RSCM selama tahun 
2014-2016 namun sebanyak 18 kasus tidak 
berhasil didapatkan rekam medisnya sehingga 
sampel yang dianalisis sebanyak 153 subjek. 
Alur pembagian kasus ditampilkan pada 
Gambar 1. 

 

 

 

  
 

 

 
Gambar 1. Bagan Kasus Pembunuhan di RSCM 
Tahun 2014-2016 
 

Berdasarkan Tabel 1. di atas 

didapatkan bahwa usia korban pembunuhan 

memiliki rentang yang sangat lebar mulai 

dari usia 1 tahun hingga usia 71 tahun 

dimana jumlah korban terbanyak ada pada 

kelompok usia didominasi oleh jenis kelamin 

laki-laki sebesar 81,70% dan terdapat 1 

kasus yang berupa potongan kaki kanan 

manusia sehingga tidak dapat diketahui jenis 

kelaminnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Subjek 
Penelitian 
 

 Tidak semua kasus pembunuhan ini 

dilakukan pemeriksaan autopsi, hanya 

sebesar 75,82% yang dilakukan autopsi dan 

sebagian besar kasus yang tidak diautopsi 

dikarenakan surat permintaan visum dari 

penyidik memang hanya meminta untuk 

dilakukan pemeriksaan luar saja (18,30%). 

Tingkat penolakan keluarga terhadap 

autopsi hanya sebesar 4,58%. Mayat 

korban pembunuhan yang diterima di 

RSCM hampir seluruhnya (97,4%) tidak 

sesuai dengan prosedur medikolegal 

pelabelan mayat dimana sesuai dengan 

KUHAP pasal 133 seharusnya mayat diberi 

label yang dicap dan dilak pada ibu jari kaki 

kanan atau bagian tubuh lainnya. Sebagian 
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besar mayat berasal dari daerah Jakarta 

Barat (26,14%) dan Pusat (22,22%) 

meskipun ada kasus yang berasal dari luar 

kota Jakarta (11,11%). 

 

 

 

 

 
Grafik 1. Sebaran Kasus Pembunuhan 
berdasarkan Bulan dan Tahun Kejadian 

 

Berdasarkan Grafik 1. dapat diketahui bahwa 
jumlah mayat korban pembunuhan yang 
diperiksa di RSCM semakin menurun tiap 
tahunnya. Secara keseluruhan didapatkan 
bulan Maret dan Mei memiliki angka korban 
pembunuhan paling tinggi yang diperiksa di 
RSCM. 

Tabel 2. Hasil Sebaran Luka pada 153 Kasus 
Pembunuhan di RSCM Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

Berasarkan Tabel 2. didapatkan data bahwa 
patah tulang baik terbuka (1,36%) maupun 
tertutup (0,60%), luka terbuka baik tepi rata 
(4,71%) maupun tidak rata (5,70%), luka lecet 
(10,91%) dan memar (8,59%) paling banyak 
ada di kepala. Luka tembak masuk paling 
sering ditemukan di punggung (0,20%) 
sedangkan luka tembak keluar ada pada dada 
(0,07%) dan lengan kanan (0,07%). Jenis luka 
bakar paling banyak ditemukan pada anggota 
gerak atas (lengan kanan dan kiri sama-sama 
0,20%). Berdasarkan jumlah luka yang 
diterima, regio kepala (32,04%) merupakan 

regio yang paling sering mendapatkan 
kekerasan sedangkan bila ditinjau dari jenis 
lukanya, maka luka lecet yang paling sering 
ditemukan pada tubuh (40%). 

 

Berdasarkan Tabel 3. sebab kematian 
paling banyak diakibatkan oleh kekerasan 
tajam (60,87%) dibandingkan kekerasan 
tumpul (36,52%) dimana kekerasan tajam 
paling banyak pada regio punggung (17,39%) 
sedangkan kekerasan tumpul paling banyak 
pada regio kepala (20,87%). Namun, regio 
tubuh yang paling banyak menyebabkan 
kematian adalah regio leher (26,96%). 
Terdapat 1 kasus mayat dikenal namun sudah 
mengalami pembusukan lanjut dan organ-
organ dalam sudah hancur sehingga tidak bisa 
diketahui sebab kematiannya, namun hasil 
pemeriksaan luar didapatkan adanya 
kekerasan tumpul pada kepala dan lengan kiri. 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Jenis Kasus Pembunuhan 
Berdasarkan Jenis Kelamin (n=152) 

 

Berdasarkan Grafik 2. di atas dapat diketahui 
bahwa kelompok laki-laki mengalami hampir 
seluruh jenis kasus pembunuhan yang lebih 
banyak daripada kelompok perempuan. 
Perempuan lebih banyak mengalami 
asfiksia/strangulasi dibandingkan dengan laki-
laki. 
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Berdasarkan Tabel 4. didapatkan data bahwa 
54,31% korban memiliki resapan darah pada 
kulit kepala bagian dalam namun hanya 
24,14% yang mengalami patah tulang 
tengkorak. Tulang dada yang patah ada pada 
5,17% korban dan iga-iga yang paling banyak 
patah adalah iga sisi kiri depan (16,38%) dan 
belakang (9,48%). Organ dalam dada yang 
paling sering mengalami luka terbuka adalah 
paru kiri baga bawah (17,24%) dan kandung 
jantung (16,38%) sedangkan organ dalam 
perut yang paling sering mengalami robekan 
adalah hati baga kanan (8,62%) dan usus halus 
(8,62%). 

 
Tabel 5. Temuan Hasil Otopsi Pada Kasus 
Asfiksia/Strangulasi. 

Kasus asfiksia/strangulasi dibagi 
menjadi kasus pembekapan, pencekikan dan 
penjeratan berdasarkan pola lukanya. 
Pembekapan didasarkan adanya jejas pada 
daerah mulut dan penjeratan didasarkan 
adanya jejas yang melingkari leher sedangkan 
pencekikan didasarkan adanya jejas di daerah 
leher. Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa 

resapan darah di bawah kulit leher maupun 
otot lebih sering ditemukan pada kasus 
penjeratan sedangkan patahnya rawan 
gondok atau rawan cincin lebih sering 
ditemukan pada kasus pencekikan. 

 
Tabel 6. Karakteristik Luka Terbuka pada Hasil 
Otopsi Organ Dalam Dada Berdasarkan Jenis 
Kekerasannya. 

Berdasarkan Tabel 6. diketahui bahwa 
kekerasan tajam di dada paling banyak 
menembus ke kandung jantung (40,63%) dan 
jantung (31,25%) sedangkan kekerasan tajam 
di punggung menembus ke paru kiri (40,54%). 
Terdapat 2 kasus pada paru kanan dan 1 kasus 
pada paru kiri yang mengalami kekerasan 
tajam baik dari dada maupun dari punggung. 
Meskipun jarang, kekerasan tumpul di dada 
maupun punggung dan kekerasan tajam di 
perut juga dapat membuat luka terbuka pada 
organ dalam dada. 

 
DISKUSI 
Selama periode Januari 2014 hingga 
Desember 2016 didapatkan 153 kasus 
pembunuhan yang dapat dianalisis dimana 
jumlah kasus yang dilakukan autopsi 
sebanyak 116 kasus (75,82%). Tidak semua 
kasus dilakukan autopsi karena sebanyak 28 
kasus (18,3%) hanya diminta pemeriksaan 
luar saja oleh penyidik sedangkan angka 
penolakan keluarga hanya sebesar 7 kasus 
(4,58%). Hal ini dapat terjadi karena 
berdasarkan hukum di Indonesia yaitu 
KUHAP pasal 133, maka penyidiklah yang 
memiliki wewenang untuk meminta jenis 
pemeriksaan kepada dokter ahli kehakiman 
atau dokter lainnya.7 Dokter disini dapat 
bertindak sebagai pemberi saran apabila 
kasus kematian tidak wajar perlu dilakukan 
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autopsi meski keputusan akhir ada di tangan 
penyidik. Hal ini yang membedakan dengan 
negara-negara yang menganut sistem 
koroner dimana semua kematian harus 
diinvestigasi sampai terbukti adalah 
kematian wajar. Hal ini menyebabkan angka 
autopsi yang dilakukan menjadi tinggi. 

Karakteristik korban dalam penelitian 
ini memiliki median usia 30 tahun dengan 
kelompok usia 26-35 tahun yang paling 
banyak serta perbandingan laki-laki dengan 
perempuan adalah 4,6:1. Hasil penelitian-
penelitian lain memiliki gambaran yang 
sama mengenai perkiraan usia dan jenis 
kelamin korban pembunuhan, misalnya pada 
penelitian Hugar BS et al. didapatkan usia 
20-29 tahun (49,25%) dan jenis kelamin laki-
laki (71,75%),1 penelitian UNODC didapatkan 
usia 15-29 tahun (52%) dan jenis kelamin 
laki-laki (79%),2 penelitian Ullah A 
didapatkan usia 31-40 tahun (31%) dan 21-
30 tahun (30,84%) serta jenis kelamin laki-
laki (67,24%),3 penelitian Patel didapatkan 
usia 21-30 tahun (36,7%) dan jenis kelamin 
laki-laki (77,22%).5 Hal ini mungkin dapat 
dijelaskan dengan kecenderungan kelompok 
usia ini untuk melakukan aksi-aksi kejahatan 
dibanding kelompok usia lainnya.8 

Hasil penelitian ini didapatkan sebab 
kematian paling sering akibat kekerasan 
tajam di punggung dan kekerasan tumpul di 
kepala. Hal yang sama juga dikemukakan 
oleh Ambade et al bahwa kekerasan tumpul 
mayoritas berada di kepala (80,8%) namun 
kekerasan tajam berada di daerah dada 
(72,5%).8 Penelitian oleh Chattopadhyay S et 
al juga menunjukkan hasil bahwa jenis 
kekerasan paling banyak di kepala adalah 
kekerasan tumpul (41,76%) namun tingkat 
mortalitasnya hanya sebesar 65,79% 
dibandingkan tingkat mortalitas kekerasan 

tajam pada kepala yang mencapai 100% dan 
senjata api yang mencapai 96,97%. Jenis, 
lokasi dan jumlah tulang tengkorak yang 
patah merupakan indikator tidak langsung 
untuk mengukur tingkat keparahan 
kekerasan yang terjadi hingga dapat 
berujung kematian.9 Penelitian oleh Patel DJ 
memberikan gambaran kekerasan tumpul 
paling banyak di kepala (24,34%) sedangkan 
kekerasan tajam paling banyak di dada 
(25,98%) dan perut (23,16%).5 

Sebab kematian karena senjata api 
pada penelitian ini sebesar 2,61% dan bila 
dibandingkan dengan penelitian lain di 
Amerika2 (66%), Pakistan3 (60,14%), India5 
(15,18%), Afrika2 (28%), Eropa2 (13%), 
Malaysia6 (8%) dan di Bangkok10 (2,1%). Hal 
ini dapat dikarenakan Indonesia tidak 
melegalkan masyarakatnya untuk memiliki 
senjata api, hanya untuk polisi/petugas 
khusus lainnya sedangkan di negara yang 
melegalkan masyarakatnya memiliki senjata 
api maka angka kejadian kematiannya 
menjadi sangat tinggi. 

 

SIMPULAN 
Korban kasus pembunuhan yang 

diperiksa di Departemen Forensik RS Cipto 
Mangunkusumo tahun 2014-2016 paling 
banyak berusia antara 26 hingga 35 tahun dan 
berjenis kelamin laki-laki. Sebab mati paling 
banyak disebabkan oleh kekerasan tajam 
pada regio punggung yang menembus rongga-
rongga rubuh. Temuan hasil autopsi pada 
kekerasan tajam di dada paling banyak 
menembus kandung jantung dan jantung 
sedangkan kekerasan tajam di punggung 
menembus ke paru kiri. 
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