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Abstrak 
Ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) sudah berkembang 
sejak ratusan tahun yang lalu. Disiplin ilmu ini telah 
dipakai luas seperti pada instansi militer, instansi 
kepolisian, dan hingga sistem presensi atau kehadiran 
pegawai pun telah memakai sistem sidik jari. Terutama 
pada instansi Kepolisian (Indonesia Automatic 
Fingerprint Identification System/INAFIS), terutama pada 
saat di tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan 
sidik jari merupakan suatu hal yang pasti dicari dan 
dilakukan. Sidik jari adalah teknik analisis 
mengidentifikasi pada pola-pola garis sidik jari 
seseorang yang secara genetik permanen melekat pada 
seseorang. Sidik jari, dalam bahasa inggris biasanya 
disebut fingerprint biasanya berbentuk garis-garis 
horizontal dan vertikal atau gabungan keduanya dan 
juga ada bentuk lengkungan-lengkungan. Sifat sidik jari 
yang permanen, tidak berubah sepanjang hidup, garis 
papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya. 
pengambilan sidik jari tidak selalu mudah, ada kondisi 
tertentu seperti pembusukan, hingga kulit luar terkelupas 
namun harus tetap dilakukan pengambilan sidik jari. 
Pada saat melakukan perbandingan sidik jari, harus ada 
sidik jari yang dicurigai dan sidik jari yang diketahui. Lalu 
ditentukan asal jari, harus sama antara yang 
dibandingkan. Menetukan persamaan/keidentikan dua 
sidik jari tersebut. Dan melakukan pemeriksaan 
perbandingan dengan fingerprint comparator. Seseorang 
dikatakan identik harus dinilai empat faktor antara lain 
bentuk pokok lukisan, karakteristik garis-garis papiler 
sidik jari, jumlah titik persamaan, dan hubungan antara 
titik-titik persamaan. Maka apabila semua faktor tersebut 
match, maka identitas seseorang pasti dapat diketahui.  
Kata kunci : sidik jari, identifikasi. 
 
Afiliasi Penulis : 1. PPDS Departemen Imu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 2.  
Staf Pengajar Departemen Imu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN  
Ilmu tentang sidik jari (Dactyloscopy) 

sudah berkembang sejak ratusan tahun yang 
lalu.1 Disiplin ilmu ini telah dipakai luas 
seperti pada instansi militer, instansi 
kepolisian, dan hingga sistem pesensi 
kehadiran pegawai pun telah memakai 
sistem sidik jari. Sidik jari merupakan 
identitas diri seseorang yang bersifat 
alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada 
setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah 
satu teknologi yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi seseorang.  Sidik jari, dalam 
bahasa inggris biasanya disebut fingerprint 
biasanya berbentuk garis-garis horizontal 
dan vertical atau gabungan keduanya dan 
juga ada bentuk lengkungan-lengkungan. 
Sifat sidik jari yang permanen, tidak berubah 
sepanjang hidup, garis papilernya tidak akan 
berubah kecuali besarnya. 

Sidik jari adalah teknik analisis 
mengidentifikasi pada pola-pola garis sidik jari 
seseorang (garis papiler) yang secara genetik 
permanen melekat pada seseorang.3 Pola 
atau gambaran sidik jari terdiri dari 3, yaitu 
arch, whorl, dan loop. Masing-masing pola 
terbagi beberapa subgroup dan yang 
membedakan adalah pada keberadaan core 
dan delta pada lukisan sidik jarinya. Populasi 
sidik jari terbesar adalah loop, lalu whorl dan 
paling sedikit arch.  

Cara atau teknik pengambilan sidik 
jari mayat tergantung keadaan mayat yang 
bersangkutan. Masing-masing keadaan 
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membutuhkan cara atau teknik penanganan 
yang berbeda. 

I. Pada jenazah yang baru 
a. Pada jenazah dengan jari-jari yang bisa 

digerakkan : 
i. Telungkupkan mayat 

ii.    Jari seperti biasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
A                 B  
Gambar 1: pengambilan sidik jari 

pada jenazah yang masih segar 
 

b. Pada jenazah dengan jari-jari yang sulit 
digerakkan: 

I. Gunting Formulir AK-23 pada batas kolom 
tangan kiri dan kanan tangan kiri dan 
kanan. 

II. Jepit potongan formulir tersebut pada 
kedua sisi sendok mayat bagian cekung 
dengan kolom sidik jari menghadap ke 
luar (dapat juga pada bagian cembung). 

III. Bersihkan jari mayat dengan hati-hati, 
kemudian bubuhkan tinta dengan alat 
pembubuh tinta atau dengan roller 
setelah tintanya diratakan. 

i. Capkan jari mayat tersebut dengan 
menekannya pada kolom sidik jari dari 
formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser 
formulir menurut kolom sidik jarinya sehingga 
semua jari terekam.  

ii. Rekatkan hasil pengambilan tersebut 
pada sehelai formulir AK-23 dan rumuslah 
sidik jari tersebut. 
II. Mayat telah kaku dan mulai 

membusuk 
a. Jari-jari mayat menggenggam: 

i. Tarik jari-jari mayat tersebut sehingga 
menjadi lurus; bila jari-jari sulit diluruskan, 
sayatlah pada bagian dalam jari pada ruas 
kedua sehingga jari dapat diluruskan. Untuk 
ibu jari sayatan antara ibu jari dan telunjuk. 

ii. Ambilah sidik jari mayat tersebut 
dengan menggunakan sendok mayat seperti 
dijelaskan pada di atas. 

b. Ujung-ujung jari mayat sudah lembek 
(belum rusak tetapi sudah mengkerut): 

i. Suntiklah jari tersebut dengan cairan 
pengembang (tissue builder) atau air panas 
sehingga kulit jari mengembang. Jarum suntik 
ditusuk pada ujung jari atau pada bagian 
dalam jari antara ruas pertama dan kedua. 

ii. Ambil sidik jari mayat tersebut dengan 
menggunakan sendok mayat seperti 
dijelaskan di atas. 

c. Mayat mulai membusuk/awal 
dekomposisi (kulit ari mulai terlepas): 

i. Periksa kulit jari tersebut apakah 
masih baik atau ada bagian yang rusak. 
Bersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati. 

 
 

Gambar 2: kondisi kulit tangan yang busuk dan 
terlepas10 

 
ii. Kulit dipasang kembali pada jari 

mayat atau dimasukkan dalam jari terugas 
sehingga pengambilan dapat dilakukan.  
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Gambar 3 : kulit yang telah dilepas dari tangan 
jenazah10 

 

Gambar 4: kulit yang telah dilepas dipasang ke 
tangan petugas10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5: kulit yang telah dilepas diberi tinta dan 
ambil sidik jari seperti cara rutin10 

iii. Jika kulit jari sudah terlepas 
sama sekali: 

1. Kulit ari diolesi tinta  
2. Kulit jari yang bertinta tersebut dijepit 

diantara 2 (dua) lembar kaca kemudian di 
potret/direproduksi. 

3. Tempelkan potret sidik jari tersebut 
pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan 
rumuslah sidik jari mayat tersebut. 
iv. Jika kulit ari telah hilang (garis papil 

pada kulit jangat masih dapat diambil walau 
tidak begitu menonjol): 

1. Oleskan tinta dengan hati-hati pada 
garis papil kulit jangat jari. 

2. Ambillah sidik jari tersebut dengan 
sendok mayat seperti dijelaskan di atas. 
III. Mayat sudah membusuk 
(dekomposisi), mengering (mumifikasi), 
terendam di air (medok): 

a. Periksa apakah jari mayat mayat masih 
lengkap. Jika tidak lengkap, apakah jari 
tersebut hilang ketika masih hidup atau jari 
tersebut telah dimakan binatang. Catatlah 
keadaan ini pada kartu sidik jari di kolom yang 
bersangkutan. 

b. Bersihkan kotoran yang terdapat pada 
kulit jari dengan hati-hati. 

c. Usahakan agar kulit jari dapat 
dibeberkan menjadi rata. Caranya: sisa-sisa 
daging dibawah kulit dikeluarkan lalu tepi-tepi 
kulit digunting sedikit sehingga kulit jari itu 
mudah dibeberkan. 

d. Olehkan tinta pada kulit jari itu 
kemudian dijepit diantara 2 (dua) lembar kaca 
dan dipotret/direproduksi. 

e. Tempelkan potret sidik jari tersebut 
pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan 
rumuslah sidik jari mayat tersebut. 

Setelah dilakukan pengambilan sidik jari, 
maka dilakukan perbandingan antara sidik jari 
yang dicurigai dan sidik jari yang diketahui 
dengan melihat pola  sidik jari dan galton 
detail yang ada. Galton detail  atau 
karakteristik adalah garis-garis papiler yang 
terdapat pada tapak jari, telapak tangan dan 
telapa kaki yang bentuknya berupa garis 
membelah, garis pendek, garis berhenti, 
pulau, jembatan, taji dan titik.  Cara atau 
teknik untuk membandingkan sidik jari:9 
1. Menentukan persamaan/keidentikan 
dua sidik jari 

a. Bentuk pokok lukisan: 
i. Harus sama antara kedua sidik jari 

tersebut. 
ii. Walau sama, keidentikan belum dapat 

ditentukan jika factor lainnya belum/tidak 
terpenuhi. 

b. Karakteristik garis-garis papiler sidik 
jari (galton detail): 

i.  Jenis dan bentuk galton detail pada 
kedua sidik jari tersebut harus sama 
(sama-sama garis membelas, garis 
berhenti, pulau, dll). 

ii.  Arah galton detail harus sama pula (garis 
membelah sama-sama membelah ke atas 
atau ke bawah, dsb). 

c. Jumlah titik persamaan (galton detail 
yang sama jenis, bentuk, arah dan posisi): 

i. 12 atau lebih titik persamaan, 
keidentikannya pasti. 
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ii. 8 sampai dengan 11 titik persamaan, 
keidentikannya masih harus dikuatkan 
dengan hal-hal seperti: kejelasan sidik 
jari, adanya ‘core’ dan ‘delta’, bentuk 
pokok lukisan yang jarang dijumpai, dll. 

d. Hubungan antara titik-titik persamaan. 
Jumlah interval garis papiler antara titik-titik 
persamaan kedua sidik jari tersebut harus 
sama. 
2. Cara / teknik pemeriksaan perbandingan 

sidik jari 
a. Sidik jari laten atau sidik jari yang 

dicurigai diletakkan berdampingan dengan 
sidik jari yang diketahui pada fingerprint 
Comparator kemudian dengan menggunakan 
peralatan tersebut di atas segeralah mulai 
membandingkan kedua sidik jari tersebut.  
Harus selalu diingat: pemeriksaan 
perbandingan harus selalu dimulai dari sidik 
jari laten (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari 
yang diketahui, jangan sebaliknya. 

b. Tentukanlah apakah kedua sidik jari 
tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan 
yang sama. Bila bentuk pokok lukisan tidak 
utuh, perhatikan apakah aliran garis-garis 
papiler antara kedua sidik jari tersebut sama.  

c. Bila bentuk pokok lukisan kedua sidik 
jari tersebut berbeda atau tidak sama. Sudah 

pasti kedua sidik jari tersebut tidak identik, 
karena itu pemeriksaan lebih lanjut tidak 
perlu dilakukan. 

d. Bila bentuk pokok lukisan atau aliran 
garis papiler kedua sidik jari tersebut sama, 
pemeriksaan yang rinci (mendetail) harus 
dilakukan lebih lanjut. Langkah-langkah 
berikut ini dapat diikuti:  

i. Tentukan salah satu galton detail pada 
sidik jari laten sebagai titik awal. Kemudia 
periksalah galton detail yang sama pada sidik 
jari yang diketahui dan tentukan pula sebagai 
titik awal. 

ii. Tentukan galton kedua, yang dekat 
titik awal, pada sidik jari laten. Periksa dan 
tentukan pula galton detail yang kedua ini 
pada sidik jari yang diketahui. Perhatikan 
posisi serta hubungan galton detail kedua ini 
dengan titik awal (galton detail pertama) baik 
pada sidik jari laten maupun pada sidik jari 
yang diketahui. Ingat, interval garis papiler 
harus sama. 
iii. Prosedur di atas diteruskan sampai 

ditemukan jumlah titik persamaan yang cukup 
yang menunjukkan bahwa kedua sidik jari 
tersebut (laten dan yang diketahui) berasal 
dari jari yang sama (identik).  
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