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Abstrak 
Bila penyidik dalam rangkaian penyidikannya 
memerlukan bantuan dokter untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dikubur, 
maka dokter wajib melaksanakan ekshumasi. Jenazah 
yang diperiksa saat ekshumasi sering kali sudah 
mengalami proses pembusukan lanjut, bahkan sudah 
mengalami skeletonisasi. Hal ini menjadi penyulit 
dokter dalam menentukan ada tidaknya tanda-tanda 
kekerasan, intravitalitas luka serta sebab kematian. 
Tanda-tanda kekerasan yang paling mudah dilihat 
pada jenazah yang sudah membusuk lanjut dan 
mengalami skeletonisasi adalah ketika kekerasan 
tersebut mengakibatkan patah tulang. Namun tidak 
semua kekerasan menyebabkan patah tulang. 
Kekerasan tumpul mungkin hanya menimbulkan jejas 
berupa pewarnaan (bercak) pada tulang yang dikenal 
sebagai suatu resapan darah. Dalam makalah ini 
dibahas mengenai validitas resapan darah pada tulang 
sebagai petunjuk intravitalitas pada kasus ekshumasi.  
Kata Kunci: resapan darah, tulang, ekshumasi, 
intravitalitas. 
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PENDAHULUAN  
Ekshumasi berasal dari bahasa Latin 

yaitu “ex” yang berarti keluar dari dan 
“humus” yang berarti tanah, sehingga 
ekshumasi berarti keluar dari tanah.1 Istilah 
ekshumasi atau penggalian kubur lebih 
banyak digunakan pada pengambilan jenazah 
yang telah sebelumnya dikubur/dimakamkan 
untuk kemudian dilakukan pemeriksaan post-
mortem (otopsi atau otopsi ulang), 
dibandingkan dengan penemuan jenazah yang 
sengaja dikubur untuk menyembunyikan 
kematian.2  Kecurigaan terhadap kematian 
seseorang mungkin baru timbul setelah 
penguburan dilaksanakan. Dalam rangkaian 
penyidikannya, penyidik memerlukan bantuan 
dokter untuk melakukan pemeriksaan mayat 
yang telah dikubur tersebut. Dalam hal ini, 
maka dokter mempunyai kewajiban untuk 
melaksanakan pemeriksaan tersebut (sesuai 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
Namun, hasil pemeriksaan terhadap mayat 
yang telah lama dikubur tidak akan memberi 
hasil sebaik bila mayat diperiksa saat masih 
segar.3 Jenazah yang diperiksa saat ekshumasi 
sering kali sudah mengalami proses 
pembusukan lanjut, bahkan sudah mengalami 
skeletonisasi. Hal ini menjadi penyulit dokter 
dalam menentukan ada tidaknya tanda-tanda 
kekerasan, intravitalitas luka serta sebab 
kematian.  

Tanda-tanda kekerasan yang paling 
mudah dilihat pada jenazah yang sudah 
membusuk lanjut dan mengalami 
skeletonisasi adalah ketika kekerasan tersebut 
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menimbulkan jejas pada tulang, misalnya 
patah tulang.4 Namun, tidak semua 
kekerasan, misalnya kekerasan tumpul, akan 
menyebabkan patah tulang, kekerasan 
tersebut mungkin hanya menimbulkan jejas 
atau cidera pada jaringan lunak diatasnya. 
Resapan darah, suatu tanda intravitalitas luka 
yang biasanya dapat dilihat pada jaringan 
lunak yang cidera, dapat menimbulkan 
perubahan warna (bercak) pada tulang 
dibawahnya. Perubahan warna pada tulang 
ini, tidak hanya timbul akibat adanya resapan 
darah, tetapi juga dapat disebabkan oleh 
berbagai faktor. Penentuan suatu bercak pada 
tulang sebagai resapan darah tidaklah 
mudah.5  Dalam makalah ini dibahas 
mengenai validitas resapan darah pada tulang 
sebagai petunjuk intravitalitas pada kasus 
ekshumasi. 
ILUSTRASI KASUS 

Pada tanggal dua puluh satu Januari 
tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di 
Makam Keluarga Kampung Susukan, Desa 
Mekajaya Kecamatan Panggarangan 
Kabupaten Lebak, telah dilakukan ekshumasi, 
sesuai dengan surat permintaan dari 
Kepolisian Daerah Banten Resort Lebak. 
Dalam surat tersebut dinyatakan permohonan 
untuk dilakukannya pemeriksaan luar dan 
dalam untuk menentukan sebab akibat 
kematian pada mayat Tn. K (almarhum) yang 
diduga mengalami luka-luka terkait jeratan 
dileher yang diduga akibat tindak pidana 
pembunuhan yang terjadi pada tanggal 
sebelas Juni tahun dua ribu enam belas.  Tim 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD 
Dr. Drajat Prawiranegara Serang terlebih 
dahulu telah dilakukan koordinasi dengan 
penyidik, keluarga serta tokoh-tokoh desa 
agar proses ekshumasi dapat berjalan dengan 
lancar. Sebelum penggalian kubur dimulai 
telah dilakukan identifikasi makam untuk 

memastikan makam yang akan digali sudah 
betul tempat korban dimakamkan.  

Pada pemeriksaan luar, jenazah 
dibungkus kain kafan yang tampak tertutup 
tanah berwarna coklat kehitaman dan teraba 
basah, kecuali pada bagian wajah yang tidak 
tertutup kain. Jenazah berjenis kelamin laki-
laki dengan panjang tubuh seratus lima puluh 
delapan sentimeter, dengan rambut berwarna 
hitam, tumbuhnya lurus dan panjang sepuluh 
sentimeter, dan tampak sudah mengalami 
pembusukan lanjut. Wajah tampak berwarna 
kehitaman, dengan bagian kepala yang 
mengalami skeletonisasi ditutupi tanah yang 
berwarna coklat kehitaman. Jaringan lunak 
pada sebagaian badan, kedua lengan atas, 
kedua paha dan tungkai bawah kanan 
berwarna kelabu keputihan. Pada bagian 
tubuh lainnya, seperti sebagian dari kepala, 
kedua lengan atas, kedua tangan, kedua 
tungkai bawah dan kedua kaki tampak sudah 
mengalami skeletonisasi.  

Jaringan lunak dan otot pada pipi dan 
rahang tampak berwarna kecoklatan dan lebih 
gelap dibandingan jaringan disekitarnya. 
Secara perlahan, jaringan lunak dan otot-otot 
wajah dan tengkorak dilepas hingga tulang-
tulang wajah dapat dilihat dengan jelas.  
Tampak dua buah bercak berwarna merah 
kecoklatan yang melingkari kepala; yang 
pertama melewati tulang occipitalis bagian 
atas, zygomaticus kiri, maksillaris, 
zygomaticus kanan, tulang-tulang dasar 
rongga mata, dan kembali ke occipitalis 
bagian atas; dan yang kedua melewati tulang 
occipitalis bagian bawah, processus 
mastoideus kiri, mandibular, processus 
mastoideus kanan, dan kembali ke tulang 
occipitalis bagian bawah. Selanjutnya pada 
tulang dahi sisi kiri tampak bercak berwarna 
merah kecoklatan berukuran tiga sentimeter 
kali tiga sentimeter. Selain itu, saat tulang 
dahi dibersihkan dari tanah yang menempel 
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diatasnya, tampak bercak-bercak berwarna 
hitam yang tidak hilang saat dibersihkan.  

Jaringan lunak dan otot leher dilepas 
selapis demi selapis. Seluruh otot leher bagian 
depan hingga otot-otot leher bagian dalam 
disekitar tulang belakang ruas leher tampak 
berwarna merah kecoklatan, pembuluh nadi 
dan pembuluh balik leher sisi kiri tampak lebih 
gelap dibandingkan sisi kanan. Pada tulang 
belakang ruas leher pertama hingga sisi kiri 
serta ruas leher keempat hingga keenam 
tampak bercak berwarna merah kecoklatan. 
Pada leher sisi kiri bagian atas ditemukan 
patahan tulang dengan tepi yang tidak rata 
berukuran satu koma lima sentimeter kali nol 
koma enam sentimeter dan nol koma empat 
sentimeter.  

Patahan tulang setelah direkontruksi 
merupakan patahan dari tulang rawan 
gondok. Tulang lidah ditemukan di rongga 
mulut dan tampak terlepas pada 
persambungannya. Tulang rawan gondok 
ditemukan pada bagian leher, tampak 
terlepas pada persambungan di bagian tengah 
dan pada tanduk atas sisi kanan tampak patah 
dengan tepi tidak rata disertai warna 
kemerahan disekitar patahan tersebut. Selain 
itu ditemukan patahan tulang rawan cincin 
dengan tepi tidak rata dan berwarna 
kemerahan. 

Pada pemeriksaan dalam, iga-iga 
tampak terlepas dengan tulang dada dan 
tulang belakang pada persambungan. Organ-
organ dalam berupa masa lunak yang sudah 
tidak dapat dinilai lagi strukturnya. Dari hasil 
pemeriksaan histopatologi jaringan 
didapatkan gambaran sel-sel yang sudah lisis, 
sehingga sulit dievaluasi secara mikroskopis 
tanda-tanda intravitalitas. Ditemukannya 
patah tulang rawan gondok dan cincin, 
menunjukan adanya kekerasan tumpul pada 
leher. Sehingga pada kasus ini, penyebab 
kematian dapat dijelaskan akibat kekerasan 

tumpul pada leher. 
 
PEMBAHASAN 

Ekshumasi, dilakukan atas perintah 
penyidik, mempunyai tujuan untuk membuat 
terang suatu perkara, khususnya perkara 
pidana.6 Prosedur ekshumasi diatur di dalam 
KUHAP dan memerlukan surat permintaan 
dari penyidik. Disamping itu, ekshumasi juga 
memerlukan persiapan lain, yaitu koordinasi 
dengan penyidik, pihak pemerintah daerah 
dan keluarga.3 Pada kasus ini, ekshumasi 
dilakukan sesuai permintaan dari Polres Lebak 
dan koordinasi dengan penyidik dilakukan 
sebelum hingga selesai ekshumasi. Dari hasil 
koordinasi dengan penyidik, didapatkan 
informasi bahwa korban diduga mengalami 
luka-luka terkait jeratan dileher akibat tindak 
pidana pembunuhan yang terjadi tujuh bulan 
sebelum dilakukan ekshumasi. Penyidik 
memberikan gambaran mengenai kondisi 
korban saat ditemukan dan tempat kejadian 
perkara. Informasi diberikan secara lisan 
maupun melalui foto. Terhadap korban tidak 
dilakukan pemeriksaan forensik dan keluarga 
ingin segera melaksanakan proses 
pemakaman. Koordinasi dokter, penyidik dan 
pihak lain yang terkait memperlancar jalannya 
proses ekshumasi. 
Pada umumnya, jenazah yang diperiksa saat 
ekshumasi sudah mengalami proses 
pembusukan dan sebagian sudah mengalami 
skeletonisasi. Skeletonisasi merupakan 
pembusukan yang sangat lanjut, dimana 
jaringan lunak (kulit, otot serta organ-organ) 
sudah hancur. Suatu jenazah dikatakan 
mengalami skeletonisasi bila jaringan lunak 
yang ada kurang dari 60%.4 Proses ini 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 
iklim, microenviroment  dan ada tidaknya 
hewan pengerat disekitar jenazah.  

Skeletonisasi akan berlangsung lebih 
cepat pada jenazah yang berada dipermukaan 
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tanah dibandingkan dengan jenazah yang 
dikubur. Secara umum, jaringan lunak akan 
hilang setelah dua tahun.7 Pada kasus ini, 
ekshumasi dilakukan setelah di kubur selama 
tujuh bulan, jenazah tampak sudah mulai 
mengalami skeletonisasi akarena jaringan 
lunak ditemukan pada sebagian badan, kedua 
lengan atas, kedua paha dan tungkai bawah 
kanan (<60%). Selain itu, organ-organ dalam 
berupa masa lunak yang sudah tidak dapat 
dinilai strukturya serta terdapat beberapa 
sendi yang sudah mengalami disartikulasi. 

Intravitalitas luka berupa reaksi 
jaringan terhadap luka yang terjadi semasa 
korban hidup. Tanda intravitalitas luka dapat 
bervariasi dari ditemukannya resapan darah, 
terdapatnya proses penyembuhan luka, 
serbukan sel radang, pemeriksaan histo-
enzimatik, sampai pemeriksaan kadar 
histamin bebas dan serotonin jaringan.3,6 
Deteksi temuan mikroskopis dan 
hubungannya dengan interval postmortem, 
terutama dalam konteks ekshumasi, 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sehingga 
penentuan tanda intravitalitas secara 
histologik sangat dibatasi oleh autolisis dan 
proses pembusukan.8 Berdasarkan ada 
tidaknya tanda-tanda intravitalitas, trauma 
pada jaringan dapat dikatakan ante-, peri-, 
postmortem, Resapan darah pada jaringan 
bawah kulit dan otot merupakan suatu tanda 
intravital, yaitu sebagai bukti adanya proses 
reaksi inflamasi atau ekstravasasi sel-sel darah 
pada jaringan yang menunjukan bahwa suatu 
trauma terjadi sebelum seseorang meninggal. 
Namun bukti intravitalitas pada jaringan lunak 
akan hilang seiring dengan terjadinya proses 
pembusukan, sehingga bukti intravitalitas 
pada tulang penting dalam penentuan waktu 
terjadinya trauma terhadap kematian.9 Pada 
kasus ini, pemeriksaan histopatologi pada 
jaringan lunak dan otot ditemukan gambaran 
sel-sel yang sudah lisis, sehingga bercak pada 

tulang yang ditemukan dicurigai sebagai suatu 
tanda intravitalitas akibat adanya suatu 
trauma. 

Dalam bidang forensik, analisis 
terhadap lesi atau bercak pada tulang dapat 
memberikan informasi yang signifikan. Pada 
kasus ekshumasi, terutama saat pemeriksaan 
jenazah yang telah mengalami pembusukan 
lanjut, tulang-belulang dapat menunjukan 
adanya tanda-tanda kekerasan ataupun 
menunjukan berbagai proses yang dapat 
mempengaruhi tulang. Jenazah dan tulang 
yang telah lama dikubur akan mengalami 
perubahan tafonomi sehingga dapat 
mempersulit pemahaman terhadap proses 
perimortem luka. Analisis terhadap lesi atau 
bercak pada tulang membutuhkan suatu 
metodologi yang menyeluruh. Pertama harus 
ditentukan apakah lesi atau bercak pada 
tulang terjadi ante-, peri-, atau postmortem. 
Yang kedua adalah mengklasifikasi jenis 
kekerasan dan mekanisme kekerasan. Dan 
yang ketiga adalah hipotesis dokter terhadap 
alat yang digunakan untuk menimbulkan 
lesi/bercak tersebut.5 

Pewarnaan pada tulang akibat suatu 
trauma perimortem yang menyebabkan 
terjadinya resapan darah dapat dilihat pada 
tulang hingga satu tahun setelah kematian 
pada lokasi terjadinya kekerasan tersebut. 
Penguburan didalam tanah dianggap dapat 
membantu mempreservasi resapan darah 
pada tulang.10 Pada umumnya, tulang pada 
jenazah yang baru meninggal jika dilepaskan 
ototnya akan memperlihatkan warna tulang 
putih kekuningan, kuning kecoklatan akibat 
terjadinya retensi lemak dan cairan lain. 
Warna tulang akan mengalami perubahan 
selama proses pembusukan dan ketika tulang 
tersebut sudah kering.11 Perubahan warna 
normal tulang menjadi coklat atau kemerahan 
dapat mengindikasikan ada penyebab atau 
faktor lain yang menyebabkan perubahan 
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tersebut.12 Perbedaan warna (bercak) pada 
tulang telah digunakan untuk membedakan 
perimortem trauma dengan kerusakan 
postmortem.13 

Dalam sebuah penelitian yang 
terkontrol untuk menganalisis interval 
postmortem awal oleh Huclak dan Rogers 
(2009) menyimpulkan bahwa perubahan 
warna pada tulang akan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, antara lain kondisi tanah, 
matahari, hemolisis, decomposisi (proses 
pembusukan) dan jamur.13 Berbagai literatur 
menyatakan bahwa perubahan warna pada 
tulang akan tampak setelah dua minggu paska 
kematian.12 Hemolisis merupakan proses 
destruksi sel darah merah, yang 
mengakibatkan keluarnya hemoglobin. 
Adanya trauma yang menyebabkan hematom, 
sehingga tulang terpapar dengan darah akan 
mempengaruhi warna tulang yang tampak 
setelah skeletonisasi.10,12 Hemolisis pada 
tulang akan memperlihatkan bercak yang 
gelap, berwarna coklat kemerahan, serta 
berbatas tegas.13 Ketika keluar dari tubuh, 
darah akan mengalami perubahan warna dari 
merah terang menjadi coklat tua, akibat 
oksidasi oksi-hemoglobin (HbO2) menjadi met-
hempoglobin (met-Hb) dan hemichrome 
(HC).14 Selain itu, radiasi akibat sinar 
ultraviolet dapat menyebabkan degradasi 
dan/atau dekomposisi, melalui pemecahan 
ikatan kimia pada reaksi fotolitik dan 
fotooksidative. Pada tulang, sinar ultraviolet 
membantu memecahkan komponen organik 
yang berkontribusi pada warna tulang seperti 
darah, lemak dan protein.11 Pemeriksaan 
kimia untuk menentukan adanya darah pada 
tulang mempunyai prinsip dasar untuk 
mendeteksi adanya hemoglobin atau 
derivatnya, hal ini disebabkan oleh karena 
adanya aktivitas peroksidase pada heme. 
Luminol (suatu solusi alkali yang bereaksi 
dengan hemoglobin) akan menghasilkan 

pendaran cahaya warna putih kebiruan yang 
tampak pada ruang gelap.15  

Suatu penelitian oleh Introna dkk. 
(1999) menjelaskan hubungan antara interval 
postmortem dengan adanya darah pada 
permukaan tulang dengan menggunakan 
luminol berdasarkan intensitas cahaya yang 
dipancarkan selama analisis luminol. 
Penelitian tersebut menyatakan bahwa 
pemberian luminol memberikan reaksi yang 
baik jika interval postmortemnya kurang dari 
sepuluh tahun dan menunjukkan hasil yang 
negatif pada interval postmortem lebih dari 
dua puluh lima tahun. Pemberian luminol 
dilakukan pada tulang yang tidak 
memperlihatkan bercak yang dapat dilihat 
secara kasat mata.12 Perubahan warna pada 
tulang akibat hemolisis dapat dilihat secara 
kasat mata namun belum ada penelitian yang 
menyebutkan mengenai hubungannya 
dengan interval postmortem.13 

Selain akibat hemolisis, perubahan 
warna pada tulang dapat diakibatkan oleh 
cairan dari proses pembusukan dan kondisi 
lingkungan (tanah) sekitar jenazah. Selama 
proses pembusukan tubuh menghasilkan 
berbagai cairan dan gas. Hasil pembusukan 
tersebut dikatakan dapat mempengaruhi 
warna permukaan tulang dan dapat dilihat 
dalam jangka waktu lama setelah proses 
pembusukan selesai.12 Bercak pada tulang 
akibat pembusukan akan tampak sebagai 
bercak-bercak yang kecil, telokalisir dan tidak 
merata, gelap, warna kelabu kemerahan. Pada 
potongan melintang tulang, bercak tulang 
yang timbul akibat pembusukan hanya berada 
pada permukaan luar tulang dan tidak 
menembus korteks tulang. Bercak tulang 
akibat pembusukan dapat dilihat setelah 
delapan minggu, namun belum diketahui 
kapan dapat dilihat pertama kali.13 

Kondisi tanah disekitar jenazah dan 
tulang juga dapat menimbulkan bercak pada 
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tulang. Mangan adalah suatu mineral yang 
banyak ditemukan didalam tanah. Mangan 
dioksida (MnO2) akan memberikan bercak 
pada tulang yang berwarna hitam. Selain itu 
merkuri dalam tanah juga dapat menimbulkan 
warna kehitaman pada tulang.11 Tanah yang 
berwarna kehitaman tersebut telah 
menimbulkan suatu bercak berwarna hitam 
pada tulang. Perubahan warna pada tulang 
tidak akan terjadi akibat kondisi tulang kurang 
dari 150 hari dan staining terjadi pada tanah 
yang kaya akan mineral.12 

Pada ilustrasi kasus ini, ketika otot 
dilepaskan, tampak adanya bercak merah 
kecoklatan pada tulang-tulang wajah, 
tengkorak dan tulang-tulang belakang ruas 
leher, sehingga menimbulkan suatu 
kecurigaan terhadap suatu trauma yang 
terjadi pada jaringan yang berada diatasnya. 
Perubahan warna pada tulang tersebut 
berwarna merah kecoklatan yang luas, 
berbatas tegas, dengan pola yang tampak 
melingkari wajah dan kepala, dan mengalami 
perubahan warna menjadi coklat kemerahan 
saat terpapar sinar matahari dan udara. Hal 
ini menunjukkan bahwa perubahan warna 
pada tulang tersebut adalah akibat suatu 
proses hemolisis sel darah merah yang berada 
diatasnya, dan bukan karena cairan 
pembusukan. Saat dilakukannya ekshumasi, 
tes luminol tidak dilakukan, hal ini karena 
keterbatasan sarana dan prasarana saat 
dilakukan ekshumasi, serta perubahan warna 
pada tulang akibat hemolisis sudah dilihat 
secara kasat mata. Bercak berwarna 
kehitaman pada tulang dahi dapat diakibatkan 
oleh tanah disekitar jenazah. 

Trauma tumpul dapat menyebabkan 
berbagai jenis luka, antara lain memar, luka 
lecet, luka terbuka bahkan patah tulang. Luka 
yang timbul dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
antara lain: usia korban, besar atau kekuatan 
kekerasan, kondisi benda penyebab, kondisi 

dan jenis jaringan tubuh yang terkena, waktu 
hantaran energi tumbukan, serta luas 
permukaan yang terkena.16 Trauma tumpul 
pada tulang, akan menyebabkan darah keluar 
dari vena dan arteri yang rusak akibat trauma 
tersebut ke jaringan disekitar lokasi trauma 
(hematom). Oleh karena itu, jika kekuatan 
kekerasan tumpul yang diberikan tidak sampai 
menimbulkan patah tulang, adanya tanda-
tanda kekerasan masih dapat ditemukan.10  
Selain menimbulkan hematom pada jaringan 
lunak diatas tulang, kekerasan tumpul dapat 
pula menimbulkan hematom pada tulang itu 
sendiri (bone bruising). Terdapat tiga jenis 
bone brusing: a). subperiosteal hematoma 
(perdarahan subperiosteal, dimana terjadi 
akumulasi darah antara periosteum dan 
kortex tulang; b). interosseous hematoma 
(timbul akibat trauma yang berulang pada 
tulang); c). lesi subchondral. Adanya suatu 
perdarahan subperiosteal merupakan suatu 
tanda intravitalitas. 16,17,18 
Perubahan warna pada tulang akibat 
hemolisis akan timbul jika terdapat resapan 
darah pada tulang tersebut. Resapan darah 
pada tulang tersebut yang timbul akibat 
kekerasan tumpul dapat dijelaskan dengan 
dua mekanisme: Pertama, adanya hematom 
pada jaringan lunak disekitar tulang dan/atau 
adanya hematom pada tulang itu sendiri. 
Kedua, akibat perdarahan subperiosteal akut. 
Perdarahan subperiosteal ini jarang terjadi 
akibat trauma. Literature lebih banyak 
membahas mengenai subperiosteal 
hematom, terutama pada bayi dan anak, 
sebagai suatu tanda dari kekerasan fisik yang 
kronis. Adanya perdarahan pembuluh darah 
subperisoteal akut akan menyebabkan tulang 
tampak tidak simetris (deformitas pada 
tulang). Selain itu, dapat terlihat adanya 
mikrofraktur pada trabekula. Sebagai tanda 
dari proses akut, secara histologis bone 
bruising akan tampak adanya degenerasi 
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chrondosit, nekrosis osteosit, serta lacunae 
yang tampak kosong 19,20 Literature 
mengenai perdarahan subperiosteal yang 
akut, dan temuan postmortem, terutama 
temuannya pada ekshumasi masih sangat 
terbatas. Pada kasus ini, ditemukan bercak 
merah kecoklatan yang diduga akibat 
resapan darah pada tulang. Tidak adanya 
deformitas pada tulang, serta jaringan lunak 
diatas resapan darah tersebut yang tampak 
lebih gelap menunjukkan bahwa trauma 
hanya menimbulkan cidera sebatas jaringan 
lunak diatasnya, dan tidak sampai 
menimbulkan perdarahan subperiosteal. 
Namun untuk memastikan hal tersebut perlu 
dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. 
 
SIMPULAN 

Koordinasi dengan penyidik pada 
kasus ekshumasi sangatlah penting. Melalui 
koordinasi tersebut, tim forensik 
mendapatkan informasi mengenai kondisi 
korban saat kematian, salah satunya adalah 
foto korban saat kematian. Dalam foto 
tersebut diperlihatkan bahwa wajah, kepala 
dan leher korban terlilit oleh tali tambang. 
Lilitan tali tersebut menyerupai pola resapan 
darah pada tulang korban. Hal ini menambah 
keyakinan bahwa perubahan warna pada 
tulang merupakan suatu gambaran pola 
resapan darah, suatu tanda intravitalitas, yang 
timbul akibat kekerasan tumpul yang 
mencederai jaringan lunak pada wajah kepala 
dan leher, yang menunjukan korban masih 
hidup saat terjerat tali. 

Analisis terhadap lesi atau bercak pada 
tulang membutuhkan suatu metodologi yang 
menyeluruh. Pada kasus ini bercak tersebut 
terjadi perimortem, akibat suatu kekerasan 
tumpul yang menurut pola dan gambarannya 
akibat jejas jerat tali. Resapan darah pada 
tulang, yang terjadi akibat proses hemolisis, 
dapat dijadikan petunjuk intravitalitas pada 

kasus ekshumasi. 
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