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Abstrak 
Pemeriksaan kerangka merupakan proses identifikasi 
pada korban yang ditemukan tidak secara utuh, 
melainkan hanya bagian sisa kerangkanya saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil 
korban kasus pemeriksaan kerangka di Provinsi Riau 
periode 2010-2014. Terdapat 103 jumlah autopsi yang 
telah dilakukan selama 5 tahun terakhir dan 22 
diantaranya merupakan kasus pemeriksaan kerangka.  
Data tersebut diperoleh dengan melihat Visum et 
Repertum (VeR) . Dari 22 kasus pemeriksaan kerangka, 
17 orang (77,3%) laki-laki, 3 orang perempuan (13,6%), 
dan 2 orang (9,1%) tidak dapat ditentukan jenis 
kelaminnya. Umur korban yang paling banyak pada 
kasus pemeriksaan kerangka ini berada diatas 12 tahun. 
Sedangkan jenis rangka yang paling ditemukan pada 
kasus ini adalah tulang tengkorak. Tidak semua kasus 
pemeriksaan kerangka dapat ditentukan berdasarkan 
perkiraan tinggi badan serta penyebab kematiannya. 
Ras mongolid merupakan ras yang paling banyak 
ditemukan, yaitu 13 orang(59,1%). Tanda-tanda 
kekerasan yang dapat ditemukan dan tidak dapat 
ditemukan memiliki persentase yang sama. Penelitian ini 
telah menunjukkan pentingnya pemeriksaan kerangka 
terutama pada korban yang tidak ditemukan jasadnya 
secara utuh.  
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PENDAHULUAN  
 Kasus forensik yang telah ditangani 
selama ini dapat berupa kasus pada korban 
mati dan hidup. Berbicara hal tentang forensik 
pada umumnya identik dengan kasus pada 
korban mati. Akan tetapi, tidak jarang pada 
kasus korban mati sulit dalam melakukan 
identifikasi untuk menentukan identitas 
korban tersebut. 
 Pada kasus korban mati yang hanya 
ditemukan bagian kerangkanya saja, 
diharuskan melakukan identifikasi berupa 
pemeriksaan kerangka. Proses identifikasi 
atau pemeriksaan kerangka ini bertujuan 
untuk membuktikan bahwa kerangka tersebut 
adalah kerangka manusia, serta menetukan 
ras, jenis kelamin, perkiraan umur, tinggi 
badan, ciri-ciri khusus, deformitas, dan jika 
dapat memungkinkan dilakukan rekonstruksi 
wajah.1 
 Salah satu tujuan pemeriksaan kerangka 
adalah memperkirakan tinggi badan korban 
mati berdasarkan jenis kerangka atau tulang 
yang ditemukan. Telah dilakukan penelitian 
mengenai perkiraan tinggi badan berdasarkan 
panjang tulang telapak kaki oleh Wardhilah 
2012, dan didapatkan hasil bahwa adanya 
korelasi antara tinggi badan dengan panjang 
telapak kaki kanan dan kiri. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa pemeriksaan kerangka 
merupakan pemeriksaan yang dapat 
dilakukan dalam penentuan salah satu jenis 
identitas korban mati.2 
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METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
restrospektif dengan melihat data VeR pada 
korban mati kasus pemeriksaan kerangka di 
Provinsi Riau periode 2010-2014. Waktu dan 
tempat penelitian berada di RSUD Arifin 
Achmad Pekanbaru dan Rumah Sakit 
Bhayangkara, dimulai dari bulan Februari 
hingga Juni. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama tahun 2010-2014 didapatkan 22 
kasus pemeriksaan kerangka dari 103 jumlah 
kasus autopsi pada periode tersebut.  

2010 2011 2012 2013 2014
Pemeriksaa
n kerangka 0 4 2 4 12

Autopsi
forensik 4 23 11 23 50
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 Gambar 1 Distribusi jumlah korban autopsi 
forensik dan kasus pemeriksaan kerangka 
per tahun 

Pada Gambar 1 dapat dilihat terjadi 
peningkatan jumlah autopsi pada setiap 
tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang 
mengalami penurunan. Jumlah autopsi 
tersebut berbanding lurus dengan jumlah 
kasus pemeriksaan kerangka pada setiap 
tahunnya, dimana juga hanya terjadi 
penurunan pada tahun 2012. 

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik 
korban menunjukkan bahwa korban mati 
kasus pemeriksaan kerangka di RS 
Bhayangkara dan RSUD Arifin Achmad 
Pekanbaru periode 2010-2014 yang terbanyak 

berumur  diatas 12 tahun, dapat dilihat pada 
tabel.1.  Dapat dikatakan bahwa rentang usia 
terbanyak merupakan usia yang aktif dan 
produktif.3 Hal ini sesuai dengan mayoritas 
pelaku dari tindakan kriminal juga berada 
pada kelompok usia produktif.4 

 
Karakteristik korban berdasarkan jenis 

kelamin yang paling banyak adalah laki-laki 
dengan jumlah 17 orang (77,3%). Hal ini 
sesuai dengan penelitian Basic 2013 di 
Kroasia, dimana 85 % dari kasus penentuan 
jenis kelamin berdasarkan sisa-sisa kerangka 
yang ditemukan di Pantai Timur Adriatik dapat 
dikategorikan baik, dengan hasil yang lebih 
banyak pada laki-laki (86 %) dibandingkan 
perempuan (80%).11 Teori mengatakan bahwa 
laki-laki cenderung lebih banyak beraktivitas 
dibanding wanita, memiliki tingkat emosional 
dan interaksi sosial yang lebih tinggi, dan 
cenderung menyelesaikan masalah dengan 
kekerasan.5 
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Pada pemeriksaan kerangka, bagian 

atau jenis rangka yang paling banyak 
ditemukan pada penelitian ini adalah tulang 
tengkorak (95,5%) dan diikuti dengan tulang 
panjang (72,7%). Alasan mengapa tulang 
tengkorak cenderung lebih banyak ditemukan 
adalah karena komposisi dari tulang 
tengkorak tersebut.  

Tulang tengkorak memiliki komposisi 
yang terdiri atas tabula externa dan interna 
dari substantia compacta tulang dan 
dipisahkan oleh selapis substantia spongiosa. 
Komposisi substantia compacta tulang 
tengkorak lebih banyak dari pada substantia 
spongiosa yang lebih tipis dan mudah rapuh, 
sehingga menyebabkan tulang tengkorak 
lebih padat dan tidak rentan rapuh apabila 
terkena tekanan dari luar. Sesuai dengan 
fungsinya yang protektif, tulang tengkorak 
melindungi organ vital seperti otak. 6 

Salah satu hal yang dapat diidentifikasi 
pada pemeriksaan kerangka adalah perkiraan 
tinggi badan. Perkiraan tinggi badan tersebut 
dapat diukur dari bagian atau jenis rangka 
yang ditemukan, terutama tulang panjang. 

Tinggi badan merupakan salah satu ciri 
khas dari seseorang individu yang dapat 
dijadikan sebagai parameter penting dalam 
identifikasi personal.7 Pada penelitian kasus 
pemeriksaan kerangka ini, perkiraan tinggi 
badan yang dapat ditentukan lebih banyak 
dari pada yang tidak dapat ditentukan yaitu 
sebanyak 12 kasus. 
 Sehubungan dengan bagian kerangka 
yang terbanyak kedua setelah tulang 
tengkorak adalah tulang panjang, maka dapat 
mempermudah identifikasi perkiraan tinggi 
badan dari 22 orang korban mati tersebut. 
Karena seluruh tulang panjang ditubuh 
manusia memiliki hubungan linier dan positif 
terhadap tinggi badan.8 Selain itu, berbagai 
metode perkiraan tinggi badan pada saat ini 
pada umumnya mengaitkan antara tinggi 
badan dengan panjang tulang panjang atau 
bagian dari tulang panjang atau tulang 
vertebra.9 

 
Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 

jenis ras yang paling banyak ditemukan pada 
pemeriksaan kerangka adalah ras mongoloid 
sebanyak 13 orang (59,1%) dan tidak dapat 
ditentukan sebanyak 9 orang (40,9%), 
sementara itu untuk jenis ras kaukasoid dan 
negroid tidak ditemukan pada penelitian ini.  

Secara umum hampir seluruh wilayah 
di Indonesia memang didominasi oleh ras 
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mongoloid, terutama dibagian Indonesia 
Timur ras mongoloid merupakan ras yang 
paling kuat.10  

Pada penelitian ini, tanda kekerasan 
yang dapat ditemukan dan tidak dapat 
ditemukan pada pemeriksaan kerangka 
mempunyai persentase jumlah yang sama 
banyak yaitu 50%.  

Sedangkan penyebab kematian kasus 
pemeriksaan kerangka yang dapat ditentukan 
pada penelitian ini terdapat 10 kasus (45,5%) 
dan tidak dapat ditentukan sebanyak 12 kasus 
(54,5%). 

Sehingga bisa disimpulkan setiap 
korban mati pada kasus tersebut dapat 
beresiko mengalami tanda kekerasan atau 
tidak. Pada umunya, diantara 11 kasus yang 
ditemukan tanda kekerasan didalamnya 
karena mengalami cedera sebelum 
kematiannya. 

Sedangkan untuk penyebab kematian, 
dari hasil penelitian yang telah diperoleh, 
lebih banyak kasus yang tidak dapat 
ditentukan penyebab kematiannya dari pada 
dapat ditentukan, yaitu sebanyak 12 kasus. 
Karena hampir tidak mungkin untuk 
menentukan penyebab kematian dari tulang 
atau kerangka saja, kecuali jika didapati 
fraktur atau cedera, seperti fraktur pada 
tulang tengkorak atau pada bagian tulang 
lainnya. Kemudian penyakit-penyakit pada 
tulang, seperti karies atau nekrosis, atau 
bekas cedera bakar. 

Dari asal polsek di Riau dibagi menjadi 
2 yaitu polsek wilayah Pekanbaru dan polsek 
wilayah di luar Pekanbaru. Berdasarkan 
penelitian tersebut, asal kepolisian yang 
paling sering meminta pembuatan VeR 
jenazah terhadap kasus pemeriksaan 
kerangka adalah polsek yang berada di luar 
kota Pekanbaru yaitu sebanyak 17 VeR 
(77,3%). 

Hasil tersebut kurang lebih 
menggambarkan bahwa daerah yang rawan 
terjadi kasus pemeriksaan kerangka adalah 
daerah luar Pekanbaru. Adanya permintaan 
pembuatan VeR jenazah dari luar Pekanbaru 
yang berasal dari kepolisian sektor Siak Hulu, 
Kampar dan sector lainnya dikarenakan 
disekitar daerah tersebut belum ada instasi 
yang dapat mengeluarkan VeR sehingga 
penyidik meminta bantuan kepada instasi 
terdekat yaitu RS Bhayangkara dan RSUD 
Arifin Achmad Pekanbaru.  

SIMPULAN 

Jumlah kasus pemeriksaan kerangka di 
Provinsi Riau periode 2010-2014 sebanyak 22 
kasus. Karakteristik korban kasus pemeriksaan 
kerangka terbanyak berdasarkan umur dan 
jenis kelamin secara berurutan adalah: diatas 
umur 12 tahun yang berjumlah 13 orang dan 
laki-laki sebanyak 17 orang.  Untuk bagian 
atau jenis rangka yang paling banyak 
ditemukan dalam penelitian ini adalah tulang 
tengkorak sebanyak 21 rangka. Sedangkan 
perkiraan tinggi badan yang dapat ditentukan 
pada kasus pemeriksaan kerangka tersebut 
terdapat 12 korban.   

Ras yang paling banyak ditemukan 
berdasarkan identifikasi jenis rangka 
tengkorak yang ditemukan pada penelitian ini 
adalah ras mongoloid sebanyak 13 kasus. 
Tanda kekerasan yang dapat ditemukan dan 
tidak dapat ditemukan dari 22 kasus 
pemeriksaan kerangka pada penelitian ini 
mempunyai jumlah yang sama yaitu 11 kasus. 

 Penyebab kematian terbanyak pada 
penelitian ini sebagian besar tidak dapat 
ditentukan yaitu sebanyak 12 kasus. Asal 
kepolisian yang paling banyak melakukan 
permintaan pembuatan VeR jenazah untuk 
kasus pemeriksaan kerangka berasal dari luar 
Pekanbaru yaitu 17 kasus. 
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