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 KUALITAS Visum et Repertum (VeR) KASUS DELIK SUSILA 
DOKTER UMUM DI RS ABDOEL MOELOEK BANDAR LAMPUNG 

Handayani Dwi Utami1, Rodiani2 
 
Abstrak 
Permintaan Visum et Repertum (VeR) pada kasus 
korban perlukaan akibat penganiayaan atau kekerasan 
terhadap anak/perempuan seperti kejahatan susila, 
jumlahnya semakin meningkat. Penelitian sebelumnya 
menunjukkan VeR yang dibuat dokter di fasilitas 
pelayanan kesehatan primer/ UGD/pusat kekerasan 
terpadu RS, kualitasnya cenderung beragam dan 
buruk. Untuk mengetahui kualitas VeR kasus delik 
susila yang dibuat dokter umum di RS Abdoel Moeloek 
(RSAM) Lampung. Desain penelitian ini adalah 
deskriptif retrospektif cross sectional terhadap data 
VeR perlukaan korban delik kesusilaan di RSAM 
periode 2010-2015. Data diperoleh dari dokumen VeR 
di bagian Unit Gawat Darurat, Bagian Obsgin, WKK, 
dan Instalasi Forensik RSAM Bandar Lampung. 
Kemudian dianalisis dengan menggunakan skoring 
Herkutanto terhadap ke 13 unsur VeR, sedangkan 
analisis deskriptif dilakukan terhadap data korban 
perlukaan, jenis kekerasan, derajat luka serta kualitas 
VeR. Selama tahun 2011-2015 terdapat 2917 kasus 
visum hidup yang ditangani di RSAM yang terbagi atas 
kasus penganiayaan 2197 kasus (75,3%), KDRT 118 
kasus (4%), delik susila 472 kasus (16%) dan 
kecelakaan lalu lintas 130 kasus(4,7%). Dari 472 
kasus delik susila, hanya 462 visum yang dapat 
dianalisis, dengan hasil rerata keseluruhan adalah 
baik pada bagian pendahuluan (100) dan pemberitaan 
(81.79) namun masih buruk dibagian kesimpulan 
(40.37). Terjadi peningkatan jumlah kasus hingga 
mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 
151 (32,68%) kasus. Terdapat peningkatan kualitas 
pemberitaan dengan nilai terbaik di tahun 2015 
dengan skor 83,01. Hal ini tidak berkorelasi positif 
dengan kualitas kesimpulan yang justru menurun pada 
tahun 2015 dengan skor 30,89. Kualitas visum delik 
susila secara keseluruhan sudah baik pada bagian 
pendahuluan (100) dan pemberitaan (81.79) namun 
masih buruk pada bagian kesimpulan (40.37). 
Kata kunci: visum, kualitas, delik susila, luka 
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PENDAHULUAN  
Tindak pidana kejahatan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Tindak 
pidana kejahatan di wilayah Propinsi 
Lampung setiap tahunnya cenderung 
mengalami peningkatan. Kejahatan seksual 
merupakan satu kejahatan yang semakin 
marak terjadi di seluruh pelosok negeri dan 
tidak hanya melibatkan orang dewasa 
namun baik pelaku maupun korban cukup 
beragam dari berbagai usia, kalangan dan 
latar belakang sosial ekonomi dan 
pendidikan. Dalam mencari data dan 
informasi untuk membantu penyidikan pada 
kasus yang berhubungan dengan manusia, 
penyidik meminta bantuan dari ahli, yaitu 
dokter atau dokter ahli kehakiman.1 

Permintaan Visum et Repertum (VeR) pada 
kasus dengan korban perlukaan termasuk 
korban delik susila jumlahnya lebih banyak 
dibandingkan pada kasus lainnya, seperti 
kasus kematian, ataupun kejahatan 
pskiatrik.  

Berdasarkan data dari beberapa 
rumah sakit, kasus perlukaan dan keracunan 
yang memerlukan pemeriksaan untuk 
memenuhi permintaan akan VeR pada Unit 
Gawat Darurat mencapai 50-70%.2,3 Dokter 
yang bekerja di Unit Gawat Darurat dalam 
membuat VeR tidak selalu dokter spesialis 
forensik. Berdasarkan SKDI 2012 kompetensi 
dokter umum dalam membuat VeR adalah 4 
(empat), artinya seorang dokter umum 
harus dapat membuat VeR dengan baik dan 
benar. Pemberian VeR adalah salah satu 
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bentuk pelayanan medikolegal di Rumah 
Sakit. Kualitas VeR yang dihasilkan tentu 
mencerminkan kualitas pelayanan di tempat 
tersebut. 4 

Untuk menegakkan bukti dari suatu 
tindak kejahatan, pihak kepolisian 
melaksanakan penyidikan dengan mencari 
data dan informasi dari ahli, yaitu dokter 
spesialis forensik atau non spesialis forensik 
untuk membuat Visum et Repertum (VeR). 
Surat ini merupakan keterangan tertulis dari 
dokter yang dibuat atas permintaan penyidik 
yang berwenang tentang pemeriksaan 
medik pada manusia, baik hidup maupun 
mati berdasarkan sumpah dan keilmuannya. 
Pada kenyataannya VeR tidak hanya dibuat 
oleh dokter spesialis forensik di Rumah Sakit 
rujukan. Dokter umum di fasilitas pelayanan 
kesehatan primer juga membuat VeR. Sesuai 
dengan SKDI tahun 2012 dokter umum harus 
dapat membuat VeR dengan benar. Dari 
berbagai penelitian yang telah dilakukan di 
berbagai daerah di Indonesia, ditemukan 
bahwa kualitas VeR yang dibuat dokter 
umum beragam. Sebagian besar penelitian 
tersebut menunjukkan VeR yang dibuat 
dokter umum di fasilitas pelayanan 
kesehatan primer kualitasnya cenderung 
buruk, disebabkan banyak faktor yang 
mempengaruhinya.4,5,6 

Beberapa penelitian mengenai 
kualitas VeR telah dilakukan. Dari penelitian 
Herkutanto (1997) hanya 15,4% VeR yang 
berkualitas baik dari 34 Rumah sakit di DKI 
Jakarta. Di Pekanbaru, Roy (2007) 
menyatakan dari 102 sampel VeR perlukaan 
berkualitas buruk. Di kota Dumai, penelitian 
mengenai ini juga dilakukan oleh Maulana 
(2014) dengan hasil kualitas yang buruk dari 
166 sampel VeR perlukaan.5,7,8,9 

Penelitian-penelitian mengenai 
kualitas VeR sebagian besar dilakukan di 
Rumah Sakit. Selain di Rumah Sakit, 

penelitian di Puskesmas juga dilakukan oleh 
Simaremare (2016) mengenai kualitas VeR 
perlukaan di tingkat Puskesmas didapatkan 
hasil kualitasnya adalah sedang.5 Namun 
penelitian itu tidak menganalisis secara 
spesifik terkait jenis kasusnya. Hingga saat 
ini penulis belum menemukan penelitian 
kualitas VeR terutama VeR pada kasus delik 
susila di Lampung. Sehingga penelitian ini 
diharapkan mampu menjawab pertanyaan  
mengenai kualitas VeR kasus delik susila 
yang dibuat dokter umum di Propinsi 
Lampung. 

 
VISUM ET REPERTUM 

VeR dibuat berdasarkan permintaan 
dari pihak yang berwenang yaitu penyidik 
pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 
(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Yang 
termasuk pentidik menurut KUHAP pasal 6 
ayat (1) jo PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1) 
adalah Pejabat Polisi Negara RI yang diberi 
wewenang khusus oleh UU dengan pangkat 
serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, 
sedangkan penyidik pembantu berpangkat 
serendah-rendahnya Sersan Dua.8,9,10 

Kedudukan VeR dalam suatu proses 
peradilan adalah sebagai suatu alat bukti 
yang sah sebagaimana yang tertulis di pasal 
184 KUHAP ayat (1). VeR berperan dalam 
proses pembuktian perkara pidana terhadap 
kesehatan jiwa manusia, artinya dokter tidak 
hanya memeriksa pasien tetapi juga 
memeriksa saksi/korban tindak pidana. 
Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rinci 
dan kemudian dituangkan dalam bentuk 
VeR.10,11 

Secara umum dikenal dua jenis VeR 
yaitu visum untuk orang hidup (kasus 
perlukaan, keracunan, perkosaan, pskiatri, 
dan lain-lain) dan visum jenazah. 
Berdasarkan waktu visum untuk orang hidup 
dibedakan menjadi:12 
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1. Visum seketika yang dibuat langsung 
setelah korban diperiksa. Ini merupakan 
visum yang paling banyak dibuat dokter. 

2. Visum sementara yaitu visum saat 
korban masih dalam perawatan 
biasanya untuk menentukan jenis 
perlukaan, dan pada visum ini tidak 
terdapat kesimpulan.  

3. Visum lanjutan yaitu visum yang 
diberikan setelah korban sembuh dari 
perawatan atau meninggal dan 
merupakan lanjutan dari visum 
sementara dan sudah memuat 
kesimpulan. Dokter yang membuat 
kesimpulan tidaklah harus dokter yang 
membuat visum sementara. 

Berikut adalah jenis-jenis VeR: 
1. VeR perlukaan (termasuk keracunan) 

Suatu perlukaan dapat membawa 
dampak dari segi fisik, psikis, social dan 
pekerjaan, oleh karena itu derajat perlukaan 
diperlukan oleh hakim di peradilan untuk 
menentukan beratnya sanksi pidana yang 
dijatuhkan. Dalam pemberitaan VeR 
biasanya disebutkan keadaan umum korban 
sewaktu datang, luka atau cedera atau 
penyakit yang ditemukan berikut uraian 
letak, jenis, sifat serta ukurannya, 
pemeriksaan penunjang, tindakan medis 
yang dilakukan, riwayat perjalanan penyakit 
selama perawatan dan keadaan akhir saat 
perawatan berakhir. Pada bagian 
kesimpulan harus tercantum luka atau 
cedera atau penyakit yang ditemukan 
kemudian jenis benda yang mengakibatkan 
serta derajat perlukaan. 
2. VeR kejahatan susila. 

Dokter diminta membuat visum jenis 
ini jika ada kasus dugaan adanya 
persetubuhan yang diancam KUHP meliputi 
pemerkosaan, persetubuhan pada wanita 
tak berdaya, persetubuhan dengan wanita 
yang belum cukup umur. Pembuktian 

adanya persetubuhan dilakukan dengan 
pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan 
deflorasi hymen, laserasi vulva atau vagina, 
serta adanya cairan mani dan sel sperma 
dalam vagina. Dalam kesimpulan VeR 
kejahatan susila harus memuat usia korban, 
jenis luka, jenis kekerasan, dan tanda 
persetubuhan.10  

3. VeR jenazah 
VeR jenazah dibagi menjadi12:Visum 

dengan pemeriksaan luar dan visum dengan 
pemeriksaan luar dan dalam (autopsi).  
4. VeR pskiatrik atau VeRPsychiatricum. 

Visum ini perlu dibuat sesuai dengan 
pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya disebabkan karena jiwanya cacat 
dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) 
atau terganggu karena penyakit (zielkelijke 
storing), tidak dipidana”.Visum ini 
diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa 
pelaku pidana, bukan korban sebagaimana 
pembuatan VeR lainnya. 
Cara Pengukuran Kualitas VeR 

Cara pengukuran kualitas VeR pada 
penelitian ini dilakukan dengan 
mengembangkan metode skoring 
Herkutanto yang pernah dilakukan di 
departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI. 
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Setelah masing-masing variabel 

mendapat skor, dilakukan penghitungan nilai 

skor rata-rata dan pembobotan. 
Pembobotan dilakukan dengan cara 
mengalikan nilai skor rata-rata dengam 
suatu faktor pengali, sebagai berikut : 
a. Skor rata-rata bagian pendahuluan 
dikalikan 1 
b. Skor rata-rata bagian pemberitaan 
dikalikan 5 
c. Skor rata-rata bagian kesimpulan 
dikalikan 8 

Kemudian nilai kualitas VeRtersebut 
didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai 
dari kelompok variabel 1,2 dan 3 yang dibagi 
dengan bobot total dikalikan 100%. Dari 
hasil tersebut, adapun kriteria kualitas yang 
didapatkan sebagai berikut: 

a. Kualitas VeR buruk bila nilai 
persentase (<50%),  
b. sedang (50%-75%) dan  
c. baik (>75%) . 

 
METODE 

Desain penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif retrospektif cross sectional 
terhadap data VeR perlukaan korban delik 
kesusilaan di RSAM periode 2010-2015. 
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 
seluruh VeR perlukaan korban delik 
kesusilaan di RSAM periode 2010-2015. 
Kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah 
seluruh Visum et Repertum  yang tidak 
lengkap. Kriteria lengkap adalah : lembaran 
yang hilang, lembar kosong, identitas tidak 
lengkap, tidak ada otorisasi dan tanda 
tangan penulis, tidak mencakup semua 
bagian visum yang ada. Variabel bebas: 
dokter pembuat, waktu kejadian, jenis 
kelamin, umur korban, deskripsi 
pemeriksaan, kesimpulan visum. Variabel 
terikat : kualitas visum delik susila yang 
dibuat oleh dokter umum. 

 Data yang dikumpulkan untuk variabel 
unsur-unsur VeR diperoleh dari data sekunder 
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yaitu dokumen VeR di bagian Unit Gawat 
Darurat, Bagian Obsgin, WKK, dan Instalasi 
Forensik RSAM Bandar Lampung. Setelah 
pengolahan data tersebut selesai dilakukan, 
kemudian hasil penelitian akan disajikan 
dalam bentuk tabel, diagram. Analisis data 
dari variabel unsur-unsur VeR dilakukan 
dengan menggunakan metode skoring 
Herkutanto terhadap ke 13 unsur VeR. Ketiga 
belas unsur visum diberi skor 0,1 dan 2 
dengan nilai tertinggi 2, sedangkan analisis 
deskriptif dilakukan terhadap data korban 
perlukaan, jenis kekerasan, derajat luka serta 
kualitas VeR. 

Selama kurun waktu 5 tahun ( 2011-2015) 
terdapat 2917 kasus visum hidup yang 
ditangani di RSAM yang terbagi atas kasus 
penganiayaan 2197 kasus (75,3%) , KDRT 118 
kasus (4%), delik susila 472 (16%) kasus  dan 
kecelakaan lalu lintas 130 kasus(4,7%). Untuk 
melindungi kerahasiaan data pasien, maka 
sebelum melakukan penelitian, peneliti 
terlebih dahulu akan mengajukan ethical 
clearance. Penelitian ini tidak menggunakan 
subyek penelitian manusia secara langsung 
atau responden karena menggunakan data 
sekunder berupa Rekam Medis atau Visum et 
Repertum, maka penelitian ini akan mengikuti 
alur perijinan sesuai ketentuan di Fasilitas 
Kesehatan. Rekam Medis dijamin 
kerahasiaannya dengan cara koding sehingga 
data mentah yang diambil terjaga 
kerahasiannya. 

 
Jika kita lihat terjadi fluktuasi kasus 

delik susila dari tahun ke tahun dengan 
puncaknya di tahun 2013, terjadi lonjakan 
yang cukup tajam ditahun 2012 dan 2013 

kemudian stabil dan menurun ditahun 2015. 
Demikian pula trend untuk kasus yang lain 
kecuali kasus kecelakaan dan KDRT 
meningkat kembali pada tahun 2015. 
Melihat dinamika kasus perlukaan yang 
ditangani, kita bisa melihat lebih detil pada 
tabel 2 berikut yang akan menampilkan data 
kasus delik susila perbulan selama 5 tahun 
pengamatan. Dinamika jumlah kasus 
perbulan dan pertahun sangat dipengaruhi 
oleh multifaktorial. Selain faktor 
ekonososiokultural, tingkat pendidikan dan 
pengamalan kehidupan beragama dan 
kebiasaan hidup sehat terutama kesadaran 
sehat reproduksi di masyarakat, pengaruh 
global dan akses informasi yang meningkat 
juga dipengaruhi lifestyle masyarakat seperti 
yang terlihat aktivitas pada bulan tertentu 
juga berpengaruh pada insidensi kasus delik 
susila di masyarakat.5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola perbulan dapat dilihat kasus 
meningkat di bulan Januari, Mei, dan 
cenderung stabil tinggi di bulan Agustus –
Desember. Jumlah kasus rendah pada bulan 
Februari, Maret, Juni Juli. Dari 472 kasus delik 
susila yang dapat dianalisa kualitas visumnya 
hanya 462 visum dengan hasil sebagai berikut 
: 
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1. Nilai pendahuluan  

Nilai bagian pendahuluan dari 462 visum 
selama 5 tahun yang dianalisis menunjukkan 
bahwa penulisan pendahuluan 462 visum 
menunjukkan nilai sempurna (100). 
Pendahuluan memuat identitas dokter 
pemeriksa, identitas penyidik peminta dan 
identitas korban/pasien. Dari pengamatan 
didapatkan hasil pencapaian kualitas 
penulisan pendahuluan sudah baik. Terbukti 
dengan nilai sempurna dari tahun ke tahun. 
Hasil ini senada dengan penelitian-penelitian 
serupa di center kesehatan lain yang 
menangani visum et repertum. 4,5,6,7,8 
2. Nilai pemberitaan. 

Pemberitaan visum seperti dalam skor 
Herkutanto seharusnya mencakup minimal 
hal-hal berikut ini : mencakup 6 unsur yaitu 
Anamnesis, Tanda vital, Lokasi luka, 
Karakteristik luka, Ukuran luka, Pengobatan 
dan Perawatan. kualitas dinilai berdasarkan 
metode skoring Hekutanto dengan kriteria 
sebagai berikut : baik (>75%), sedang (50%-
75%), dan buruk (<50%). Pada penelitian ini 
yang dinilai tidak termasuk anamnesis dan 
tanda vital. Berbeda dengan pencapaian 
kualitas penulisan pendahuluan, bagian 
pemberitaan menunjukka variasi dari tahun 
ke tahun. Walaupun masih seragam dan 
berkisar pada angka 80 namun pada tahun 
2011 kualitas pemberitaan hanya berada 
pada skor 66,4. Perubahan pencapaian skor 
ini dapat terjadi karena sejak tahun 2011 
terdapat dokter SpF yang menjadi supervisor 
bagi penulisan visum di instalasi forensik. 

Pendidikan dan pembelajaran S1 juga 
sudah menekankan pada pentingnya 
penulisan deskripsi luka / kelainan merujuk 
pada kaidah penulisan luka yang terstandar. 
Pencapaian yang belum sempurna ini jika 
dicermati dari tahun ke tahun bagian yang 
sering tidak ditulis adalah koordinat luka, 

ukuran luka dan pemeriksaan penunjang 
yang dilakukan pada pasien selama 
penatalaksanaan pasien. Pada hasil 
pengamatan selama 5 tahun hanya tahun 
2011 kualitas pemberitaan berada pada level 
sedang (66,4—berada pada range 50-75 ) 
sedangkan pada 4 tahun berikutnya berada 
pada level baik (>75). 
3. Nilai kesimpulan 

Adalah kualitas penilaian subyektif 
medis dokter terhadap hasil pemeriksaan 
media yang dihubungkan dengan aspek 
medikolegal, memuat 2 unsur yaitu 
kesimpulan jenis luka akibat kekerasan serta 
gradasi/kualifikasi luka. Kualitas dinilai 
berdasarkan metode skoring Hekutanto 
dengan kriteria sebagai berikut : baik (>75), 
sedang (50-75), dan buruk (<50). 

 
HASIL 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
ternyata dari tahun ke tahun kualitas 
penulisan kesimpulan visum delik susila di 
RSAM dalam 5 tahun terakhir masih pada 
kriteria buruk. Pencapaian poin yang 
maksimal di bagian pendahuluan dan bagian 
pemberitaan ternyata belum berkorelasi 
positif terhadap kualitas kesimpulan visum 
yang dihasilkan. Dari pengamatan 
didapatkan bahwa dokter penulis visum 
belum mencantumkan jenis 
kelainan/klasifikasi luka dan 
gradasi/kualifikasi luka dengan benar. 
Sehingga skor kualitas visum masih di angka 
40 an.  

Pada bagian kesimpulan, penentuan 
derajat luka merupakan permasalahan yang 
paling sering ditemui. Derajat luka sangat 
berkaitan dengan jenis penganiayaan yang 
dilakukan dan berat ringannya ancaman 
hukuman terhadap pelaku. Sesungguhnya 
penentuan derajat luka tidak sulit bagi 
dokter, namun hingga saat ini belum ada 
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standarisasi dari penentuan derajat luka. 
Dokter hanya akan membuat derajat luka 
berdasarkan pemikiran mereka masing–
masing, sehingga derajat luka bisa berbeda 
antara satu dokter dengan dokter yang 
lainnya. 5,6,11,12,13 

Fenomena ini tentu saja merupakan 
sebuah kondisi yang memprihatinkan bagi 
proses pencapaian kompetensi klinis 
medikolegal seperti yang seharusnya tertera 
dalam SKDI 2006 maupun 2012. Bahwa 
kompetensi dokter umum dalam hal klinis 
forensik medikolegal adalah mampu 
membuat laporan visum pemeriksaan luar. 
kompetensi ini mencakup kemampuan 
membuat deskripsi luka akibat kekerasan 
mekanik, fisika dan kimiawi serta menulis 
visum dengan baik ( kompetensi 3 - 4A).4 

Berdasar pada penelitian sebelumnya 
dan standar kompetensi yang harus dicapai 
oleh dokter Indonesia dan demi sebuah 
perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran 
forensik dan medikolegal yang lebih baik, 
maka penelitian ini diadakan guna menelisik 
sebenarnya di lapangan seberapa baik 
kompetensi dokter umum dalam membuat 
visum hidup / klinis dan hal-hal apa saja yang 
mempengaruhi kualitas visum yang mereka 
hasilkan. Apakah materi dan model 
pembelajaran forensik tentang traumatologi, 
deskripsi luka dan dokumen medikolegal 
terutama visum di tingkat S1 dan 
kepaniteraan sudah cukup efektif, efisien 
dan memadai untuk mencapai kompetensi 
yang diinginkan seperti termaktub dalam 
SKDI.4 

Kemampuan mendeskripsikan luka 
mempengaruhi isi pemberitaan, dan 
penilaian kualifikasi luka dari deskripsi luka 
berpengaruh pada kualitas kesimpulan. Ini 
menjadi evaluasi pembelajaran forensik. 
Institusi wajib memberikan support pada 
dokter puskesmas untuk kompetensi ini.  

Ketrampilan klinis dalam menentukan 
derajat luka ini penting untuk dikuasai oleh 
dokter umum karena kekeliruan dokter 
dalam penyimpulan kualifikasi luka dapat 
menimbulkan ketidakadilan bagi korban 
maupun pelaku pidana.7,11,14 

Hasil wawancara Simare-mare (2015) 
terhadap dokter-dokter yang bertugas di 
puskesmas menunjukkan bahwa beberapa 
faktor yang turut berpengaruh terhadap 
kualitas visum yang dihasilkan dokter 
puskesmas adalah : proporsi antara jumlah 
dokter dan jumlah kunjungan pasien. 
Semakin sedikit dokter dan semakin tinggi 
kunjungan pasien, maka beban kerja yang 
semakin berat membuat kualitas visum yang 
dihasilkan tidak maksimal karena 
terbatasnya waktu pemeriksaan dan 
penanganan pasien. Rerata puskesmas ini 
mempunyai 3-6 dokter dengan kunjungan 
pertahun 25.662 – 61.998 pasien, sehingga 
rerata load 1 dokter adalah 10.000/tahun 
atau 834/bulan, 33/hari. Sebenarnya 
kalkulasi ini mungkin nampak tidak overload 
jika pembagian pemeriksaan pasien merata 
pada semua dokter, namun pada kenyataan 
di lapangan setiap hari yang bertugas di 
puskesmas tidak selalu dokter fullteam, 
karena sebagian dokter disibukkan dengan 
agenda puskesmas yang lain terkait 
manajerial maupun studi lanjut maka fakta 
real di lapangan bisa jadi perbandingannya 
tidak sesuai dengan simulasi di atas.5,6,8 

Selain ketersediaan dokter, 
kurangnya kompetensi, pengetahuan dasar 
dan pelatihan lanjutan/ refreshing 
pembuatan dan penulisan VeR pada dokter 
umum juga menjadi faktor yang 
berpengaruh pada kualitas visum. 4,11 Dalam 
kaitan dengan fenomena ini maka fakultas 
kedokteran sebagai stake holder dan 
provider dokter layanan primer ini sudah 
seharusnya jika kembali berbenah. Fakultas 
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seyogyanya mengambil kenyataan ini 
sebagai cermin untuk menilai seberapa 
efektif metode pembelajaran yang selama 
ini diselenggarakan terkait pencapaian 
kompetensi lulusan di lapangan. Dalam hal 
ini ketrampilan klinis menulis visum. Apakah 
pemberian materi traumatologi forensik, 
deskripsi luka dan aspek medikolegalnya 
dalam blok terintegrasi di level S1 dan 
kepaniteraan klinik selama 2-3 minggu sudah 
cukup untuk memberikan bekal yang 
adequat bagi kompetensi penulisan visum 
yang baik? 6 

Di pihak lain, RS sebagai institusi 
penyedia layanan kesehatan masyarakat 
juga dapat memetik sebuah informasi 
bahwa kemampuan/kompetensi dokter yang 
menyelenggarakan pemeriksaan dan 
menulis visum masih perlu untuk 
mendapatkan pembinaan secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 
visum yang dihasilkan. Mengingat prevalensi 
dan insidensi peminta visum dari tahun ke 

tahun menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan. Idealnya sebuah rumah sakit 
pendidikan seperti RSAM yang dilengkapi 
dengan pelayanan instalasi forensik juga 
menyediakan dokter spesialis forensik yang 
bertanggung jawab pada penyelenggaraan 
pelayanan forensik baik klinis maupun 
jenazah. Dokter SpF juga bertindak sebagai 
supervisor bagi kualitas visum yang 
dihasilkan oleh sejawat dari instalasi lain 
semisal dokter UGD dokter bangsal dan 
dokter Obgin/Bedah/ Anak. 15,16 
Kesimpulan 

Hasil penelitian deskriptif 
observasional ini menunjukkan pada kita 
bahwa kemampuan dokter di RSAM Lampung 
dalam menulis visum secara keseluruhan 
sudah baik pada bagian pendahuluan (100) 
dan pemberitaan (81.79) namun masih 
memprihatinkan/buruk dibagian kesimpulan 
(40.37).
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