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Dilarang memperbanyak buku ini untuk tujuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT penulis sampaikan karena dengan keterbatasan
waktu dan bahan bacaan, buku edisi kedua ini akhirnya dapat juga diterbitkan setelah 6 tahun
dari edisi pertama. Buku edisi kedua ini masih membatasi pada pembahasan teknik
pembuatan visum et repertum terhadap korban perlukaan, korban kejahatan
seksual/perkosaan dan pemeriksaan luar jenazah.
Berbeda dengan buku edisi pertama, dalam buku edisi kedua ini terdapat 3 bab baru
yang merupakan pengembangan dari sub bab dari bab 3 buku edisi pertama. Seiring dengan
keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi
Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap
Anak, maka untuk Teknik pemeriksaan korban kekerasan terhadap anak perlu dibahas secara
khusus secara tersendiri. Gambar yang disajikan dalam buku edisi kedua ini juga diperbarui
serta format persetujuan tindakan kedokteran forensik ditambahkan pada lampiran.
Buku ini dibuat sepraktis dan serealistis mungkin sehingga diharapkan akan dapat
bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran maupun teman sejawat dokter dalam memberikan
pelayanan kedokteran forensik di strata pelayanan primer serta menjadi pedoman bagi
teman sejawat dokter dan menjembatani pemahaman seluk beluk yang berkaitan dengan
visum et repertum. Bagi kalangan penegak hukum, buku ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman akan pentingnya pelayanan kedokteran forensik sehingga terjalin kerja sama
yang saling konstruktif antara kalangan dokter dan penegak hukum.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu
saran dan kritik yang membangun amat penulis harapkan demi sempurnanya buku ini.
Kritikan, koreksi, evaluasi dari siapapun amat sangat penulis harapkan sebagai bahan
perbaikan untuk edisi selanjutnya.
Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan buku edisi kedua ini.
Pekanbaru, Oktober 2017
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BAB 1.
PENDAHULUAN

Seorang

dokter,

dalam

tugas

sehari-harinya,

selain

melakukan

pemeriksaan diagnostik juga memberikan pengobatan dan perawatan kepada
pasien serta mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medis untuk membantu
penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati. Pemeriksaan
medis untuk tujuan membantu penegakan hukum antara lain adalah pembuatan
Visum et Repertum (VeR) terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi atau
penyidik karena diduga sebagai korban suatu tindak pidana atau terdapat
kecurigaan kemungkinan adanya tindak pidana.

DEFINISI DAN DASAR HUKUM VISUM ET REPERTUM
Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas
permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap
seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,
berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan
peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah
sebagai berikut :
Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena
peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter dan atau ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau
pemeriksaan bedah mayat.
Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik
pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik
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yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu
penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi
pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa
manusia. Oleh karena Visum et Repertum adalah keterangan ahli mengenai
pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai
negeri sipil tidak berwenang meminta Visum et Repertum, karena mereka hanya
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).
Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan Visum et Repertum
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan
penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua,
sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang
bintara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut.
Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintara serendah-rendahnya
Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan
telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si
penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik.
Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan
kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang
dalam pasal 179 KUHAP sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagi ahli kedokteran
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan ahli demi keadilan.
Nama Visum et Repertum tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun
hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang
diperbaharui). Nama Visum et Repertum sendiri hanya disebut di dalam
Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :
(1) Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan
yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di
negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti
dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan
tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.
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(2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri
Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal
1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).
Dari bunyi Stb 350 tahun 1937 telihat bahwa :
1. Nilai daya bukti Visum et Repertum dokter hanya sebatas mengenai
hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal
demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
2. Visum et Repertum hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah
mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.
Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan
dengan Visum et Repertum adalah pasal 186 dan 187 yang berbunyi:
Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di
sidang pengadilan.
Penjelasan pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada
waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam
suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia
menerima jabatan atau pekerjaan.
Pasal 187 (c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dari padanya.
Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam
KUHAP Pasal 184:
(1) Alat bukti yang sah adalah :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli
maupun surat dalam KUHAP adalah sepadan dengan yang dimaksud dengan
Visum et Repertum dalam Stb no. 350 tahun 1937.
Perbedaannya adalah bahwa keterangan ahli atau surat adalah
keterangan atau pendapat yang dibuat oleh ahli (termasuk dokter) berdasarkan
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keilmuannya, tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dan ditemukan oleh si
pembuat. Oleh karena berdasarkan keilmuannya, maka keterangan ahli atau
surat tersebut yang dibuat oleh dokter harus dibuat atas dasar pemeriksaan
medis.
Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja
tidak merupakan bagian dari Visum et Repertum. Pemeriksaan medis tersebut
tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat Visum et Repertum sendiri. Hal ini
mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian
khusus pula, sehingga pemeriksaan medis terhadap seseorang korban mungkin
saja dibuat oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi.
Nama Visum et Repertum hingga saat ini masih dipertahankan, walaupun
dengan konsep yang lama. Nama Visum et Repertum ini digunakan untuk
membedakan surat atau keterangan ahli yang dibuat dokter dengan surat atau
keterangan ahli yang dibuat oleh ahli lain yang bukan dokter.
Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan
sanksi pidana :
Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan
yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya
mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian
pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
PERAN DAN FUNGSI VISUM ET REPERTUM
Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana
tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses
pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana
Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan
medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat
dianggap sebagai pengganti barang bukti.
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Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter
mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian
kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara utuh telah
menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca
Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada
seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum
pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.
Apabila Visum et Repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan
di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau
diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang
memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang
bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat
hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180
KUHAP.
Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et Repertum berguna untuk
mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna
untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai
alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari
tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional
(SPO) pada suatu Rumah Sakit / pelayanan kesehatan tentang tata laksana
pengadaan Visum et Repertum.

JENIS-JENIS VISUM ET REPERTUM
Secara umum terdapat dua jenis Visum et Repertum yaitu Visum et
Repertum untuk korban hidup dan Visum et Repertum untuk orang mati. Untuk
korban hidup dapat berupa Visum et Repertum luka, Visum et Repertum
perkosaan/kejahatan seksual, Visum et Repertum psikiatrik dan sebagainya
sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun
Visum et Repertum jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki
kemampuan untuk menyusun Visum et Repertum dalam bentuk apapun.
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BAB 2
TATA LAKSANA VISUM ET REPERTUM

Prosedur permintaan visum et repertum korban mati telah diatur dalam
pasal 133 dan 134 KUHAP yaitu dimintakan secara tertulis, mayatnya harus
diperlakukan dengan baik, disebutkan dengan jelas pemeriksaan yang diminta,
dan mayat diberi label yang memuat identitas yang diberi cap jabatan dan
dilekatkan ke bagian tubuh mayat tersebut. Pemeriksaan terhadap mayat harus
dilakukan selengkap mungkin dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam
bentuk visum et repertum yang harus dapat dianggap sebagai salinan dari mayat
tersebut.
Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat
obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang
jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya
kepada keluarga korban diharapkan akan dapat menghindari kesalahpahaman
antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai
ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan
secara paksa dan dapat dengan menerapkan pasal 222 KUHP.
Berbeda

dengan

prosedur

pemeriksaan

korban

mati,

prosedur

permintaan visum et repertum korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam
KUHAP. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang
harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis
pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan
mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat
ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang
bukti. Yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah
perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai
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subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh
karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak
dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti
tersebut ke dalam bentuk visum et repertum.
KUHAP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban harus diantar oleh
petugas kepolisian atau tidak. Padahal petugas pengantar tersebut sebenarnya
dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara identitas orang yang akan
diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan visum et repertumnya seperti
yang tertulis di dalam surat permintaan visum et repertum. Situasi tersebut
membawa dokter turut bertanggung jawab atas pemastian kesesuaian antara
identitas yang tertera di dalam surat permintaan visum et repertum dengan
identitas korban yang diperiksa.
Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter
baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa
surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang terlambat
dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini
masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan ini tidak boleh
dianggap sebagai hambatan pembuatan visum et repertum. Sebagai contoh,
adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, overmacht (berat lawan)
dan noodtoestand (darurat).
Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan visum et
repertum harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang
terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan visum et repertum
pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat
yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.
Adanya keharusan membuat visum et repertum pada korban hidup tidak
berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini adalah pasien, untuk tidak dapat
menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup adalah juga pasien sehingga
mempunyai hak sebagai pasien. Apabila pemeriksaan ini sebenarnya perlu
menurut dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka hendaknya
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dokter meminta pernyataan tertulis singkat penolakan tersebut dari pasien
disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di
dalam catatan medis.

TATA LAKSANA UMUM VISUM ET REPERTUM
1. Ketentuan standar dalam penyusunan visum et repertum
a. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal
133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat
Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer
(POM) dikategorikan sebagai penyidik.
b. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal
133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
c. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan
bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang
secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).
d. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik
yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan
keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.
2. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik
a. Dokter
b. Perawat / petuga pemulasaraan jenazah
c. Petugas Administrasi
3. Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum
a.

Penerimaan korban yang dikirim oleh Penyidik.
Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum

sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada Standar Prosedur
Operasional (SPO). Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan
kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek
medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam
penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.
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b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et revertum
Adanya surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum merupakan
hal yang penting untuk dibuatnya visum et repertum tersebut. Dokter sebagai
penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat
permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek
yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa
surat permintaan dari penyidik belum ada atau korban (hidup) datang sendiri
dengan membawa surat permintaan visum et repertum.
Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dibuat kriteria tentang
pasien/korban yang pada waktu masuk Rumah Sakit/UGD tidak membawa SpV.
Sebagai berikut :
1. Setiap pasien dengan trauma
2. Setiap pasien dengan keracunan/diduga keracunan
3. Pasien tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas
4. Pasien dengan kejahatan kesusilaan/perkosaan
5. Pasien tanpa luka/cedera dengan membawa surat permintaan visum
Kelompok pasien tersebut di atas untuk dilakukan kekhususan dalam hal
pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam medis khusus, diberi tanda pada
map rekam medisnya (tanda “VER”), warna sampul rekam medis serta
penyimpanan rekam medis yang tidak digabung dengan rekam medis pasien
umum.
“Ingat ! kemungkinan atas pasien tersebut di atas pada saat yang akan
datang, akan dimintakan visum et repertumnya dengan surat permintaan
visum yang datang menyusul.”
Pada saat menerima surat permintaan visum et repertum perhatikan hal-hal
sebagai berikut : asal permintaan, nomor surat, tanggal surat, perihal
pemeriksaan yang dimintakan, serta stempel surat.

Jika ragu apakah yang

meminta penyidik atau bukan maka penting perhatikan stempel nya.

Jika

stempelnya tertulis “KEPALA” maka surat permintaan tersebut dapat dikatakan
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sah meskipun ditandatangani oleh pnyidik yang belum memiliki panfkat
inspektur dua (IPDA).
Setelah selesai meneliti surat permintaan tersebut dan kita meyakini
surat tersebut sah secara hukum, maka isilah tanda terima surat permintaan
visum et repertum yang biasanya terdapat pada kiri bawah. Isikan dengan benar
tanggal, hari dan jam kita menerima surat tersebut, kemudian tuliskan nama
penerima dengan jelas dan bubuhi dengan tanda tangan.
Pasien atau korban yang datang ke rumah sakit atau ke fasilitas
pelayanan kesehatan tanpa membawa Surat Permintaan Visum (SPV) tidak boleh
ditolak untuk dilakukan pemeriksaan.

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan

standar dan hasilnya dicatat dalam rekam medis. Visum et Repertum baru
dibuat apabila surat permintaan visum telah disampaikan ke rumah sakit atau
fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Pemeriksaan korban secara medis
Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang
telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang
mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan.
Ada kemungkinan didapati benda bukti dari tubuh korban misalnya anak
peluru, dan sebagainya. Benda bukti berupa pakaian atau lainnya hanya
diserahkan pada pihak penyidik. Dalam hal pihak penyidik belum mengambilnya
maka pihak petugas sarana kesehatan harus me-nyimpannya sebaik mungkin
agar tidak banyak terjadi perubahan. Status benda bukti itu adalah milik negara,
dan secara yuridis tidak boleh diserahkan pada pihak keluarga/ahli warisnya
tanpa melalui penyidik.

d. Pengetikan surat keterangan ahli/visum et repertum
Pengetikan berkas keterangan ahli/visum et repertum oleh petugas
administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/formatnya karena ditujukan
untuk kepentingan peradilan. Misalnya penutupan setiap akhir alinea dengan
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garis, untuk mencegah penambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
Contoh : “Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka, tapi tidak rata sepanjang lima
senti meter --------“

e. Penandatanganan surat keterangan ahli / visum et repertum
Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menandatanganinya
adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh
dokter. Sering terjadi bahwa surat permintaan visum dari pihak penyidik datang
terlambat, sedangkan dokter yang menangani telah tidak bertugas di sarana
kesehatan itu lagi. Dalam hal ini sering timbul keraguan tentang siapa yang harus
menandatangani visum et repertun korban hidup tersebut. Hal yang sama juga
terjadi bila korban ditangani beberapa dokter sekaligus sesuai dengan kondisi
penyakitnya yang kompleks.
Dalam hal korban ditangani oleh hanya satu orang dokter, maka yang
menandatangani visum yang telah selesai adalah dokter yang menangani
tersebut (dokter pemeriksa).
Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya
yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung
dalam penanganan atas korban. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter
pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan
dengan luka/cedera/racun/tindak pidana.
Dalam hal dokter pemeriksa sering tidak lagi ada di tempat (diluar kota) atau
sudah tidak bekerja pada Rumah Sakit tersebut, maka visum et repertum
ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang
ditunjuk oleh Rumah Sakit atau oleh Direktur Rumah Sakit tersebut.

f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa
Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada
penyidik saja dengan menggunakan berita acara.
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g. Penyerahan surat keterangan ahli/visum et repertum.
Surat keterangan ahli/visum et repertum juga hanya boleh diserahkan
pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan
sekaligus meminta surat visum et repertum. Penasehat hukum tersangka tidak
diberi kewenangan untuk meminta visum et repertum kepada dokter, demikian
pula tidak boleh meminta salinan visum et repertum langsung dari dokter.
Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan visum et repertum dari
penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.

TATA LAKSANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
Pada kasus di mana korbannya adalah anak-anak, sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi
Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan
Kekerasan Terhadap Anak, maka pemberi layanan kesehatan meliputi fasilitas
pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan mempunyai kewajiban:
a. memberikan pertolongan pertama;
b. memberikan konseling awal;
c. menjelaskan kepada orang tua anak tentang keadaan anak dan dugaan
penyebabnya, serta mendiskusikan langkah-langkah ke depan;
d. melakukan rujukan apabila diperlukan;
e. memastikan keselamatan anak;
f. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk
membuat Visum et Repertum apabila diminta secara resmi; dan
g. memberikan informasi kepada kepolisian.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi
Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan
Kekerasan Terhadap Anak mewajibkan pemberi layanan memberikan informasi
kepada pihak yang berwenang dengan ketentuan:
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Pasal 7
(1) Pemberi layanan kesehatan yang dalam melakukan pelayanan kesehatan
menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap anak wajib
memberitahukan kepada orang tua dan/atau pendamping anak tersebut.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai anjuran untuk
melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak tersebut kepada kepolisian.
(3) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
a. dampak yang merugikan kesehatan anak;
b. dampak sosial terhadap anak; dan
c. tindakan sanksi hukum yang memberi efek jera bagi pelaku.
(4) Dalam hal orang tua atau pendamping anak korban KtA menolak
dilakukannya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga
kesehatan memberikan informasi kepada kepolisian sesegera mungkin.
(5) Dalam hal tempat kejadian dugaan kekerasan terhadap anak tidak diketahui
atau terlalu jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian informasi
dapat ditujukan kepada instansi kepolisian setempat di wilayah kerja
fasilitas pelayanan kesehatan.
(6) Pemberian informasi adanya dugaan anak korban KtA dapat dilakukan
secara lisan atau tertulis.
Pasal 8
(1) Pemberi layanan kesehatan yang memberikan informasi adanya dugaan
anak korban KtA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan
sebagai pemberi informasi bukan sebagai saksi pelapor.
(2) Pemberi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
mendapat perlindungan hukum.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan yang
akan ditindaklanjuti oleh kepolisian guna kepentingan penyelidikan.
Pasal 9
(1) Pemberian informasi anak yang diduga sebagai korban KtA paling sedikit
berisi:
a. umur dan jenis kelamin korban;
b. nama dan alamat pemberi pelayanan kesehatan; dan/atau
c. waktu pemeriksaan kesehatan.
(2) Dalam hal anak yang diduga sebagai korban KtA dirujuk ke fasilitas
pelayanan kesehatan lain, selain informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga harus mencantumkan alamat fasilitas pelayanan kesehatan
penerima rujukan.
(3) Tenaga kesehatan dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian informasi adanya dugaan
anak korban KtA.
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BAB 3.
TEKNIK PEMERIKSAAN KORBAN PERLUKAAN

Teknik pemeriksaan pada kasus korban hidup baik perlukaan, maupun
kejahatan seksual/perkosaan, pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan
prosedur klinis lainnya. Pemeriksaan tersebut secara umum mencakup
anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemeriksaan medikolegal
dengan pemeriksaan klinis untuk kepentingan pengobatan, yaitu pemeriksaan
medikolegal bertujuan untuk menegakkan hukum pada suatu peristiwa pidana
yang dialami korban melalui penyusunan visum et repertum yang baik. Oleh
karena itu penting diperhatikan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan yang
merupakan hasil suatu tindak pidana.
Tanda kekerasan yang secara klinis dapat sembuh dengan sendirinya
(seperti luka lecet yang ukurannya relatif kecil) dapat saja tidak “begitu”
bermakna dalam temuan klinis.

Namun dipandang dari sudut medikolegal

apapun jenis dan ukuran luka merupakan temuan yang sangat bermakna.
Dengan demikian pada pemeriksaan suatu luka, bisa saja ada beberapa hal yang
dianggap penting dari segi medikolegal, tidak dianggap perlu untuk tujuan
pengobatan, seperti misalnya lokasi luka, tepi luka, dan sebagainya.
Pada setiap pasien atau korban hidup, sebelum dilakukan pemeriksaan
kedokteran forensik terlebih dahulu harus dilaksanakan prosedur Persetujuan
Tindakan Kedokteran atau Informed Consent.

Pasien atau korban harus

dijelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan, tujuan, manfaat, alterhatif
tindakan, pengambilan dokumentasi, pengambilan sampel bila diperlukan
termasuk hal-hal lain seperti pembiayaan, pemeriksaan penunjang dan lain-lain.
Contoh formulir persetujuan tindakan kedokteran forensik dapat dilihat pada
lampiran.
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PEMERIKSAAN KORBAN PERLUKAAN
1. Anamnesis
Anamnesis mencakup tentang keluhan utama, bagaimana peristiwa
tersebut terjadi, maupun riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita.
Apabila korban dalam keadaan tidak sadar dapat dilakukan alloanamnesis.
Semua anamnesis dicatat dengan lengkap dan benar dalam berkas rekam medis.
Meskipun demikian penarikan kesimpulan hasil anamnesis harus dilakukan
dengan hati-hati. Hasil anamnesis yang tidak berhubungan dengan tindak pidana
tidak perlu dituliskan dalam visum et repertum.

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital
Pemeriksaan ini meliputi keadaan umum, tingkat kesadaran, frekuensi
nafas, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu. Tanda-tanda vital perlu dituliskan
nantinya pada visum et repertum apabila dokter menganggap bahwa hasil
pemeriksaan tersebut penting untuk menggambarkan keadaan penderita
sehubungan dengan tindak kekerasan yang dialaminya.

3. Deskripsi luka
Luka-luka yang ditemukan harus dideskripsikan dengan jelas, lengkap dan
baik, hal ini penting untuk mengetahui jenis kekerasan yang telah dialami oleh
korban. Bila perlu gunakan gambar dan dimasukkan dalam berkas rekam medis.
Deskripsikan luka secara sistematis dengan urutan sebagai berikut : regio,
koordinat, jenis luka, bentuk luka, tepi luka, dasar luka, keadaan sekitar luka,
ukuran luka, jembatan jaringan, benda asing dan sebagainya. Di bawah ini akan
diberikan contoh-contoh mendeskripsikan luka :
Luka Lecet
Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua
sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet berwarna
kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas dua sentimeter kali lima
sentimeter.
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Gambar 3.1. Luka lecet di lengan
Deskripsi luka dari gambar 3.1. adalah:
Pada lengan kanan bawah sisi depan, 3 sentimeter di bawah lipat siku
terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas empat sentimeter kali dua
sentimeter.

Gambar 3.2. Luka lecet geser di tungkai bawah

Deskripsi luka dari gambar 3.2. adalah:
Pada daerah tungkai kanan bawah sisi depan, mulai dari tiga sentimeter
di bawah lutut terdapat luka lecet geser dengan arah dari atas ke
bawah, seluas lima sentimeter kali sebelas sentimeter.
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Luka Memar
Pada dada kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh
sentimeter dari tulang selangka, terdapat memar, bentuk tidak
beraturan, berwarna merah kebiruan meliputi daerah seluas lima
sentimeter kali tiga sentimeter.

Gambar 3.3. Memar di lengan bawah

Deskripsi luka dari gambar 3.3. adalah:
Pada lengan kiri bawah sisi depan enam sentimeter dari pergelangan
tangan,terdapat memar berwarna keunguan seluas lima sentimeter kali
tiga sentimeter.
Vulnus Laceratum
Pada lengan kiri atas sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak
bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat
jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga
koma lima sentimeter.
Deskripsi luka dari gambar 3.4. adalah:
Pada kepala bagian belakang kiri, enam sentimeter di atas batas tumbuh
rambut bawah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala,
terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang
sebelas sentimeter.
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Gambar 3.4. Vulnus laceratum di kepala

Vulnus Scissum

Gambar 3.5. Luka tusuk di punggung

Deskripsi luka dari gambar 3.5. adalah:
Pada punggung kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan
belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka
terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang
dua setengah sentimeter.
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Pada perut bagian kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan
depan, dua sentimeter di bawah lengkung iga, terdapat luka terbuka,
tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut, bila dirapatkan
berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Dari luka tampak keluar tirai
penggantung usus dan usus besar.
Pada tungkai kanan atas sisi depan, sebelas sentimeter dari lipat paha
terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut bagian atas tajam dan sudut
bagian bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang lima sentimeter.
Luka bakar
Pada daerah punggung sebelah kanan, lima sentimeter dari garis
pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat
kulit yang berwarna kemerahan, dan diatasnya terdapat gelembunggelembung berisi cairan, berukuran sepuluh sentimeter kali enam
sentimeter.

Gambar 3.6. Luka bakar di lengan bawah

Deskripsi luka dari gambar 3.6. adalah:
Pada lengan kiri bawah sisi depan, lima sentimeter dari pergelangan
tangan, terdapat kulit yang berwarna kemerahan dengan gelembung
berisi cairan seluas satu sentimeter kali dua sentimeter.
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4. Pengobatan / perawatan yang diberikan
Tuliskan pemeriksaan penunjang yang dilakukan beserta hasilnya, terapi
/ pengobatan serta perawatan yang dilakukan terhadap korban.
Contoh :
Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil terdapat
patah tulang iga ketiga dan keempat kanan.
Terhadap korban dilakukan pemindaian kepala (CT-Scan) dengan hasil
terdapat bekuan barah pada daerah pelipis kanan.
Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka
penjahitan luka sebanyak tiga simpul dan pemberian obat-obatan.
Korban dikonsulkan ke dokter spesialis saraf (dr…………SpS) dengan hasil
korban mengalami cedera kepala sedang dan membutuhkan rawat inap.
Korban dirawat selama lima hari, pulang dalam keadaan membaik
dengan anjuran kontrolsatu minggu lagi.
Korban dipulangkan.
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BAB 4.
TEKNIK PEMERIKSAAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Seorang dokter yang memeriksa kasus kekerasan seksual harus bersikap
objektif-imparsial, konfidensial, dan profesional.

Objektif imparsial artinya

seorang dokter tidak boleh memihak atau bersimpati kepada korban sehingga
cenderung mempercayai seluruh pengakuan korban begitu saja. Hal yang boleh
dilakukan adalah berempati, dengan tetap membuat penilaian sesuai dengan
bukti-bukti objektif yang didapatkan secara sistematis dan menyeluruh. Secara
umum sama dengan pemeriksaan korban perlukaan, akan tetapi beberapa hal di
bawah ini penting diperhatikan yaitu :
1. Sebaiknya korban tidak menunggu terlalu lama.
2. Sebaiknya polisi, dokter, pekerja sosial atau psikolog memeriksa dalam waktu
yang bersamaan sehingga korban tidak ditanya berulang kali.
3. Dokter harus menjelaskan kepada korban tentang prinsip dan tujuan
pemeriksaan, tata-l aksana pemeriksaan dan interprestasi hasil pemeriksaan;
serta kemudian meminta persetujuan dari korban atau keluarganya dengan
meminta korban atau keluarganya menandatangani lembar persetujuan
dalam berkas rekam medis.
4. Korban yang telah berusia 21 tahun atau telah pernah menikah, sadar dan
tidak mempunyai gangguan jiwa (psikosis atau retardasi mental) harus
menandatanganinya sendiri. Korban yang tidak memenuhi kriteria di atas
diwakili oleh keluarga terdekatnya
5. Dokter didampingi seorang perawat wanita atau bidan selama melakukan
pemeriksaan.
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6. Dokter yang menangani korban melakukan pemeriksaan medis dengan
cermat dan menyeluruh dan mengisi rekam medis secara lengkap antara lain
(khusus untuk kejahatan seksual).
Dua aspek yang penting diperhatikan pada kasus kejahatan seksual / perkosaan
adalah :
1. mengumpulkan bukti-bukti persetubuhan, seperti robekan selaput dara,
adanya cairan mani dan atau sel sperma.
2. mencari tanda-tanda kekerasan, seperti riwayat kehilangan kesadaran
dan luka-luka.
Pengertian persetubuhan secara hukum adalah masuknya penis ke dalam vagina,
sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa ejakulasi, setidaknya telah
melewati vestibulum.

Sementara itu pengertian pencabulan adalah setiap

penyerangan seksual tanpa terjadi persetubuhan.

1. Anamnesis
Pada anamnesis dicatat identitas pasien (terutama umur dan tanggal
lahir), riwayat menstruasi (usia menarche, siklus haid, haid terakhir), status
perkawinan, riwayat aktifitas seksual. Anamnesis mengenai kejadian yaitu waktu
dan lokasi, kekerasan sebelum kejadian , rincian kejadian, terjadi penetrasi atau
tidak, dan apa yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan seksual.

2. Pemeriksaan fisik status generalis
Status generalis seperti keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital,
penampilan secara keseluruhan, keadaan emosional (tenang, sedih, gelisah),
pakaian, kooperatif atau tidak.

Gigi geligi juga perlu diperiksa terutama

pertumbuhan gigi ke VII dan gigi ke VIII., gigi ke VII tumbuh mulai usia 12 tahun
dan gigi ke VIII mulai tumbuh pada usia 17 tahun. Keadaan dalam rongga mulut
juga harus diperiksa apakah terdapat lecet, ptekiae, maupun kemerahan untuk
menilai ada atau tudak akibat aktifitas seksual secara oral.
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Lakukan pemeriksaan perkembangan seks sekunder seperti mammae,
rambut axial, rambut pubis. Periksa seluruh tubuh apakah ada luka-luka atau
tidak.

Bila ditemukan luka, maka deskripsikan luka tersebut dengan baik,

lengkap dan jelas. Apabila ada riwayat kehilangan kesadaran, carilah tanda
bekas hilang kesadaran/ pemberian obat bius atau obat tidur, kalau ada bekas
suntikan periksa darah dan urin.

3. Pemeriksaan status ginekologis
a. Posisi litotomi
b. Periksa luka-luka sekitar vulva, perineum, paha
c. Lakukan pemeriksaan alat kemaluan berturut-turut mulai dari labia
mayora, minora, vestibulum, selaput dara, vagina, leher rahim, dan besar
uterus.
d. Pemeriksaan selaput dara meliputi :
a. besarnya orifisium
b. ada tidaknya robekan.
c. bila ada tentukan apakah robekan baru atau lama
d. apakah robekan sampai dasar lianga vagina atau tidak sampai
dasar
e. lokasi robekan, gunakan arah jam sebagai petunjuk lokasi
robekan.
e. Pengambilan sampel harus dilakukan apabila kejadian kurang dari 72 jam.
Pengambilan sampel dapat berupa :
a. jika ada bercak, kerok dengan scapel dan masukkan ke dalam
amplop.
b. lakukan swab dengan lidi kapas steril pada daerah vestibulum,
forniks posterior (jika memungkinkan) dan buat sediaan apus.
c. darah dan urin jika ada riwayat kehilangan kesadaran.
d. urin untuk mengetahui tanda kehamilan
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f. Pada persetubuhan dubur, periksa colok dubur dan lakukan swab, bila
perlu proktoskopi
Apabila hasil pemeriksaan selaput dara utuh, maka pertimbangkan kemungkinan
pemeriksaan di bawah ini :
a. Anak-anak
Lubang selaput dara diukur pada arah horizontal pada saat labia ditarik ke
samping (lateral traction), nilai normal adalah sebagai berikut :
a. sampai usia 5 tahun berukuran atau sama dengan 5 mm.
b. sampai usia 5-9 tahun bertambah ukurannya 1 mm tiap tahunnya.
c. usia 9 tahun hingga pubertas berukuran 9 mm.
d. bila ditemukan ukuran yang lebih besar dari angka-angka di atas,
kemungkinan besar telah terjadi penetrasi.
b. Dewasa
Lakukan pemeriksaan dengan memasukkan jari telunjuk dan nilailah
apakah tidak dapat dilalui satu jari, atau dapat dilalui satu jari longgar, atau dapat
dilalui dua jari longgar.
Pada perempuan yang sudah pernah melahirkan dilakukan pemeriksaan
dengan menggunakan spekulum untuk melihat kondisi liang senggama dan
mulut rahim, serta melakukan pemeriksaan colok vagina (vaginal touche). Pada
perempuan yang belum pernah bersetubuh sebelumnya atau masih belum
dewasa, kedua pemeriksaan tersebut tidak dilakukan.
Berikut adalah contoh-contoh hasil pemeriksaan ginekologis :
Alat kelamin luar : pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri bagian dalam
pada arah pukul 3, terdapat memar warna kemerahan berukuran 0,4 cm x
0,3 cm
Selaput dara : pada selaput dara, terdapat robekan baru sampai dasar,
masih berdarah, pada arah pukul 4, 7, dan 11 dengan garis tengah liang
senggama 0,5 cm
Liang senggama : tidak diperiksa
Mulut rahim : tidak diperiksa
Rahim : tidak diperiksa
pada lubang dubur, pada arah pukul 7 dan 3, terdapat luka lecet dengan
ukuran masing-masing 0,4 cm x 0,2 cm. Lipatan kulit disekitar lubang
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dubur pada arah pukul 6 tampak rata. Kekuatan kontraksi otot disekitar
lubang dubur kurang.

Gambar 4.1. Selaput dara tidak utuh
Deskripsi hasil pemeriksaan dari Gambar 4.1. adalah:
Alat kelamin luar: tidak ada kelainan.
Selaput dara: terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam 1,
dan 4 sesuai dengan arah putaran jarum jam dan robekan lama sampai
dasar pada arah jam 7 dan jam 9 sesuai dengan arah putaran jarum jam.
Liang senggama: dapat dinilai satu jari longgar.
Mulut rahim: tidak diperiksa.
Rahim: tidak diperiksa.

Gambar 4.2. Selaput dara utuh pada anak
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Deskripsi hasil pemeriksaan dari Gambar 4.2. adalah:
Alat kelamin luar: tidak ada kelainan.
Selaput dara: utuh, diameter selaput dara 0,5 cm.
Liang senggama: tidak ada kelainan.
Mulut rahim: tidak diperiksa.
Rahim: tidak diperiksa.
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BAB 5.
TEKNIK PEMERIKSAAN KORBAN KEKEKERASAN TERHADAP
ANAK

Diagnosis kekerasan anak terkadang sulit dilakukan, selain anamnesis dari
keluarga korban juga diperlukan anamnesis dari orang-orang yang tinggal di
dekat keluarga tersebut karena tidak jarang kekerasan yang dilakukan adalah
perbuatan dari korban itu sendiri. Pemeriksaan fisik yang cermat juga harus
dilakukan karena seringkali kasus kekerasan terhadap anak terlambat dilaporkan.
Diagnosis kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan multi disiplin,
meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, laboratorium, dan juga
radiologi.
Dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013
tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi
Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, telah diatur secara jelas tata
acara pemeriksaan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Berikut akan
dijelaskan Teknik tersebut:
Tata Cara Pemeriksaan
Sebelum pemeriksaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan informed consent untuk menjelaskan kepada anak maupun
kepada orangtuanya tentang maksud, tujuan, proses dan lama
pemeriksaan serta mendapatkan persetujuan dari anak yang diduga
sebagai korban maupun orangtua.
2. Dalam melakukan pemeriksaan, petugas kesehatan harus didampingi
oleh petugas kesehatan lainnya. Jika anak yang diduga sebagai korban
berjenis kelamin perempuan, sebaiknya diperiksa oleh petugas kesehatan
perempuan dan sebaliknya.
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3. Melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan ramah dan
sopan.
4. Menjalin hubungan yang akrab dan saling percaya antara petugas
kesehatan dan anak yang diduga sebagai korban KtA.
5. Menyiapkan alat bantu seperti boneka, alat gambar dan mainan untuk
berkomunikasi dan menggali data dari anak.
6. Semua hasil pemeriksaan pada kasus KtA merupakan catatan penting
yang harus disimpan dalam rekam medis dan bersifat rahasia.

Langkah-langkah pemeriksaan terdiri dari:
a.

Melakukan persetujuan/penolakan untuk dilakukan pemeriksaan medis
(informed consent/informed refusal).

b. Anamnesis
Melakukan auto dan atau alloanamnesis. Autoanamnesis dilakukan
setelah terjalin hubungan yang akrab dan saling percaya antara petugas
kesehatan dan anak yang diduga sebagai korban dengan menggunakan alat
bantu seperti: boneka, alat tulis dan buku gambar. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam anamnesis:
1) Apabila memungkinkan, anamnesa terhadap anak yang diduga sebagai
korban dan pengantar dilakukan secara terpisah.
2) Menilai adanya kemungkinan ketidaksesuaian yang muncul antara
penuturan orang tua/pengantar dan anak dengan temuan medis.
3) Memperhatikan sikap/perilaku anak yang diduga sebagai korban dan
pengantar, apakah korban terlihat takut, cemas, ragu-ragu dan tidak
konsisten dalam memberikan jawaban.
4) Melengkapi

rekam

medis

dengan

identitas

dokter

pemeriksa,

pengantar, tanggal, tempat dan waktu pemeriksaan serta identitas
korban, terutama umur dan perkembangan seksnya, tanggal hari
pertama haid terakhir dan apakah sedang haid saat kejadian.
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5) Melakukan konfirmasi ulang urutan kejadian, apa yang menjadi pemicu,
penyiksaan apa yang telah terjadi, oleh siapa, dengan menggunakan
apa, berapa kali, apa dampaknya terhadap anak yang diduga sebagai
korban, waktu dan lokasi kejadian.
6) Menggali informasi tentang:
a) Adakah perubahan perilaku anak setelah mengalami trauma,
seperti ngompol, mimpi buruk, susah tidur, suka menyendiri,
murung, atau agresif.
b) Keadaan kesehatan sebelum trauma.
c) Adakah riwayat trauma seperti ini sebelumnya.
d) Adakah riwayat penyakit dan masalah perilaku sebelumnya.
e) Adakah faktor-faktor sosial budaya ekonomi yang berpengaruh
terhadap perilaku di dalam keluarga.
7) Jika ditemukan amnesia (organik atau psikogenik) lakukan konseling
atau rujuk jika memerlukan intervensi psikiatrik
8) Periksa apakah ada tanda-tanda kehilangan kesadaran yang diakibatkan
pemberian NAPZA.

Pada kasus kekerasan seksual, tambahkan pertanyaan tentang hal-hal sebagai
berikut:
a) Waktu dan lokasi kejadian, ada tidaknya kekerasan sebelum kejadian,
segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi, termasuk bagian-bagian
tubuh yang mengalami kekerasan, ada tidaknya penetrasi, dengan apa
penetrasi dilakukan.
b) Adanya rasa nyeri, perdarahan dan atau keluarnya cairan dari vagina.
c)

Adanya rasa nyeri dan gangguan pengendalian buang air besar dan/atau
buang air kecil.

d) Apa yang dilakukan korban setelah kejadian kekerasan seksual tersebut,
apakah korban mengganti pakaian, buang air kecil, membersihkan
bagian kelamin dan dubur, mandi atau gosok gigi.
e) Khusus untuk kasus kekerasan seksual pada remaja, tanyakan
kemungkinan adanya hubungan seksual dua minggu sebelumnya.
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c. Observasi
Selama melaksanakan anamnesis, lakukan pengamatan tentang:
1) Adanya keterlambatan yang bermakna antara saat terjadinya kekerasan
dan saat mencari pertolongan medis.
2) Adanya ketidaksesuaian antara tingkat kepedulian orang tua dengan
beratnya trauma yang dialami anak.
3) Adanya interaksi yang tidak wajar antara orangtua/pengasuh dengan
anak, seperti adanya pengharapan yang tidak realistis, keinginan yang
tidak memadai atau perilaku marah yang impulsif dan tidak menyadari
kebutuhan anak.

d. Pemeriksaan Fisik
1) Memeriksa keadaan umum korban yang meliputi kesadaran dan tandatanda vital.
2) Memperhatikan apakah ada luka lama dan baru yang sesuai dengan
urutan peristiwa kekerasan yang dialami.
Suatu kasus patut diduga sebagai KtA bila ditemukan adanya:
a) Memar/jejas di kulit pada daerah yang tidak lazim terkena
kecelakaan seperti pipi, lengan atas, paha, bokong dan genital.
b) Perlukaan

multipel

(ganda)

dengan

berbagai

tingkat

penyembuhan; tanda dengan konfigurasi sesuai jari tangan, tali
atau kabel, kepalan, ikat pinggang bahkan gigi orang dewasa.
c)

Patah tulang pada anak usia dibawah tiga tahun, patah tulang baru
dan lama yang ditemukan bersamaan, patah tulang ganda, patah
tulang bentuk spiral pada tulang-tulang panjang lengan dan
tungkai, patah tulang pada kepala, rahang dan hidung serta
patahnya gigi.

d) Luka bakar seperti bekas sundutan rokok, luka bakar pada tangan,
kaki, atau bokong akibat kontak bagian-bagian tubuh tersebut
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dengan benda panas, bentuk luka yang khas sesuai dengan bentuk
benda panas yang dipakai untuk menimbulkan luka tersebut.
e) Cedera pada kepala, seperti perdarahan (hematoma) subkutan
atau subdural, yang dapat dilihat pada foto rontgen, bercak/area
kebotakan akibat tertariknya rambut, baik yang baru atau
berulang.
f)

Lain-lain: dislokasi/lepas sendi pada sendi bahu atau pinggul.

Pada kasus kekerasan seksual, perlu memperhatikan:
(1) Adanya tanda-tanda perlawanan atau kekerasan seperti pakaian yang
robek, bercak darah pada pakaian dalam, gigitan, cakaran, ekimosis,
hematoma dan perhatikan kesesuaian tanda kekerasan dengan urutan
kejadian kekerasan. Kadang-kadang tanda ini muncul dengan segera
atau setelah beberapa waktu kemudian. Gunting/kerok kuku korban
kanan dan kiri, masukkan dalam amplop terpisah dan diberi label.
(2) Pemeriksaan ginekologik pada anak perempuan (hanya dilakukan
pemeriksaan luar, sedangkan untuk pemeriksaan dalam harus dirujuk):
(a)

Rambut pubis disisir, rambut lepas yang ditemukan mungkin
milik pelaku dimasukan ke dalam amplop. Rambut pubis korban
dicabut/digunting 3-5 helai masukan ke dalam amplop yang
berbeda dan diberi label.

(b)

Periksa adanya luka di daerah sekitar paha, vulva dan perineum.

(c)

Catat jenis, lokasi, bentuk, dasar dan tepi luka. Periksa selaput
dara; pada selaput dara tentukan ada atau tidaknya robekan,
robekan baru atau lama, lokasi robekan tersebut dan teliti
apakah sampai ke dasar atau tidak. Dalam hal tidak adanya
robekan, padahal ada informasi terjadinya penetrasi, lakukan
pemeriksaan besarnya lingkaran lubang. Pada balita diameter
hymen (selaput dara) tidak lebih dari 5 mm, dan dengan
bertambahnya usia akan bertambah 1 mm. Bila ditemukan
diameter sama atau lebih dari 10 mm, patut dicurigai sudah
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terjadi penetrasi oleh benda tumpul misalnya jari. Pada remaja
pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan satu jari kelingking.
Bila kelingking dapat masuk tanpa hambatan dan rasa nyeri,
lanjutkan pemeriksaan dengan satu jari telunjuk, bila tanpa
hambatan, teruskan dengan jari telunjuk dan jari tengah (2 jari).
Bila dengan 2 jari tanpa hambatan, dicurigai telah terjadi
penetrasi.
Bercak kering dikerok dengan menggunakan skalpel, bercak
basah diambil dengan kapas lidi, dikeringkan pada suhu kamar
dan dimasukkan ke dalam amplop.
Pemeriksaan colok dubur baik pada anak laki-laki maupun
perempuan.
Pada balita pemeriksaan dilakukan dalam posisi menungging
(knee-chest position). Jangan
menggunakan anuskop pada anak di bawah 6 tahun, agar tidak
menambah trauma baru pada anak. Anuskop hanya digunakan
sesuai indikasi (dicurigai ada keluhan, infeksi, perdarahan
dalam).

e. Pemeriksaan status mental
Kekerasan berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban yang
membutuhkan daya adaptasi yang luar biasa dan menimbulkan distres serta
gejala-gejala paska trauma.
Anak memiliki ciri temperamen dan perasaan yang unik, sehingga dapat
memberikan reaksi yang berbeda terhadap trauma/tekanan yang sama. Anak
mungkin akan mengekspresikan masalah melalui kata-kata, keluhan-keluhan fisik
atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya.
Gejala yang muncul antara lain:
1) Ketakutan
a) takut akan reaksi keluarga maupun teman-teman,
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b) takut orang lain tidak akan mempercayai keterangannya,
c) takut diperiksa oleh dokter pria,
d) takut melaporkan kejadian yang dialaminya,
e) takut terhadap pelaku.
f) takut ditinggal sendirian
g) reaksi emosional lain, seperti syok, rasa tidak percaya, marah,
malu, menyalahkan diri sendiri, kacau, bingung, histeris yang
menyebabkan sulit tidur (insomnia), hilang nafsu makan, mimpi
buruk, selalu ingat peristiwa itu.
2) Siaga berlebihan (mudah kaget terkejut, curiga)
3) Panik
4) Berduka (perasaan sedih terus menerus)
f. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang meliputi Rontgen dan USG (jika tersedia);
pemeriksaan laboratorium: darah dan urin rutin. Pada kasus kekerasan seksual
ditambah dengan:
1) Lakukan penapisan (screening) penyakit kelamin
2) Test kehamilan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kehamilan.
3) Pemeriksaan mikroskop adanya sperma dengan menggunakan NaCl.
4) Apabila diperlukan, lakukan pengambilan darah dan urine untuk
pemeriksaan kandungan NAPZA, usapan rugae untuk pemeriksaan
adanya sperma.

g. Penatalaksanaan Medis
Prinsip penatalaksanaan medis pada kasus kekerasan pada anak adalah
sebagai berikut:
1) Tangani kegawatdaruratan yang mengancam nyawa
2) Tangani luka sesuai dengan prosedur
3) Bila dicurigai terdapat patah tulang, lakukan rontgen dan penanganan
yang sesuai
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4) Bila dicurigai terdapat perdarahan dalam, lakukan USG atau rujuk
5) Dengarkan dan beri dukungan pada anak, sesuai panduan konseling
6) Pastikan keamanan anak
7) Periksa dengan teliti, lakukan rekam medis, dan berikan surat-surat yang
diperlukan.
8) Buatkan VeR bila ada permintaan resmi dari polisi (surat resmi
permintaan VeR harus diantar polisi).
9) Informasikan

dengan

hati-hati

hasil

temuan

pemeriksaan

dan

kemungkinan dampak yang terjadi, kepada anak dan keluarga serta
rencana tindak lanjutnya.
10) Pada anak yang mempunyai status gizi buruk atau kurang diberikan
makanan tambahan dan konseling gizi kepada orang tua/keluarga.

Penatalaksanaan medis pada kasus kekerasan seksual pada anak sama
seperti pada kasus kekerasan fisik, dengan beberapa tambahan:
a) Mencegah kehamilan (bila perlu)
b) Berikan Kontrasepsi Darurat (Kondar) apabila kejadian perkosaan
belum melebihi 72 jam.
c) Periksa, cegah dan obati infeksi menular seksual atau rujuk ke Rumah
Sakit.
d) Berikan konseling untuk pemeriksaan HIV/AIDS dalam 6-8 minggu
atau rujuk bila perlu.

h. Rujukan
Rujukan berupa:
1) Rujukan medis: dilakukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) atau Rumah Sakit Bhayangkara
2) Rujukan

non

medis:

dilakukan

untuk

memperoleh

bantuan

pendampingan psikososial dan bantuan hukum antara lain ke P2TP2A,
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), rumah aman/shelter
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atau

Rumah

Perlindungan

Sosial

Anak

(RPSA)

atau

Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Penanganan rujukan non medis di rumah sakit: dilakukan melalui pelayanan
terpadu atau one stop service atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat
Krisis Terpadu.
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BAB 6.
TEKNIK PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH

Langkah pertama kali adalah melakukan prosedur medikolegal dan
memastikan bahwa mayat yang akan diperiksa sesuai dengan permintaan visum
et repertum. Kumpulkan keterangan tentang kejadian dan hal-hal yang terkait
pada penyidik dan/atau keluarga.

Selanjutnya lakukan pemeriksaan sebagai

berikut :
1.

Tulislah nama pemeriksa, tanggal dan jam mulai dilakukan pemeriksaan.

2.

Catatlah nomor surat permintaan visum et repertum dalam lembar obduksi
(rekam medis).

3.

Catatlah identitas mayat sesuai dengan data yang tertera dalam surat
permintaan visum et repertum.

4.

Periksa label mayat ada atau tidak.
Contoh :
Label mayat terikat pada ibu jari kaki kanan, terbuat dari karton berwarna
merah jambu dengan meterai bertuliskan (tuliskan isi label tersebut).

5.

Periksa tutup atau bungkus mayat.
Contoh :
Penutup mayat Kantong berwarna kuning yang bertuliskan “Kantong
Jenazah”

6.

Periksa perhiasan mayat.
Contoh :
a. Terdapat dua buah cincin terbuat dari logam pada jari manis
tangan kiri berwarna putih dengan bahan besi dan tidak terdapat
tulisan.
b. Terdapat ikat pinggang berwarna hitam, kepala ikat pinggang
berwarna putih terbuat dari bahan logam.
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7.

Periksa pakaian mayat (sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warna
dasar, corak, adanya robekan, bercak, dsb).
Contoh :
a. Satu buah baju lengan pendek berbahan kaos berwarna coklat
dengan merk “Ocean Bali”.
b. Satu buah celana panjang kain katun bewarna coklat. Pada celana
terdapat robekan di belakang celana di samping kiri dan kanan
kantong celana kanan, masing-masing dengan ukuran tiga dan
sembilan sentimeter.
c. Satu buah celana dalam kain berwarna biru merk “crocodel”
dengan ukuran XL.

8.

Periksa benda di samping mayat.
Contoh :
Kain panjang bermotif batik dengan ukuran dua ratus enam belas kali
seratus enam belas sentimeter.

9.

Periksa kaku mayat dan lebam mayat.
Contoh :
Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan. Lebam mayat
terdapat pada lengan bagian dalam dan pada bagian belakang tubuh warna
merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.

10. Periksa jenis kelamin, ras, perkiraan usia, tinggi badan, warna kulit dan
apabila laki-laki periksalah apakah zakar disunat atau tidak.
Contoh :
Mayat adalah seorang perempuan, berumur sepuluh tahun, kulit berwarna
sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh enam
sentimeter.
11. Periksa identitas khusus (cacat bawaan, tattoo, jaringan parut)
Contoh :
Tepat pada lutut kanan terdapat jaringan parut berukuran dua kali dua
sentimeter.
12. Periksa rambut, alis mata, bulu mata (wrana, tumbuhnya dan panjangnya)
kalau laki-laki periksa juga kumis dan jenggot.
Contoh :
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Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, panjang lima puluh
sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang satu
sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang nol koma
tujuh sentimeter.
13. Periksa keadaan mata kanan maupun kiri : apakah terbuka atau tertutup,
kornea (selaput bening mata), pupil (teleng mata), warna iris (tirai mata),
selaput bola mata, selaput kelopak mata.
Contoh :
Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan dan mata kiri, selaput
bening mata berwarna keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah lima
millimeter, tirai mata berwarna kelabu, selaput bola mata dan selaput
kelopak mata berwarna pucat.
14. Periksa keadaan hidung, telinga, mulut dan lidah.
Contoh :
Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut
terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur.
15. Periksa gigi geligi.
Contoh :
Gigi geligi berjumlah tiga puluh satu buah, dengan gigi geligi seri satu kanan
bawah hilang.
16. Periksa ada tidaknya cairan / darah / materi yang keluar dari lubang mulut,
lubang hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang
pelepasan.
Contoh :
Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa. Dari kedua lubang hidung keluar buih
bercampur cairan berwarna kemerahan. Dari telinga kanan, telinga kiri,
lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
17. Periksa luka-luka.
Deskripsi luka secara umum sama dengan deskripsi luka pada korban hidup.
Di bawah ini akan dicontohkan beberapa luka yang memerlukan deskripsi
khusus.
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Luka tembak

Gambar 6.1. Luka tembak di dada kiri
Pada dada kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan
sentimeter di bawah tulang selangka, seratus empat puluh satu meter dari
tumit, terdapat luka yang berbentuk lubang dasar rongga dada, dengan garis
tengah tujuh milimeter, disekitarnya terdapat luka lecet dengan lebar
sebagai berikut :
a. pada arah kiri dengan lebar empat milimeter.
b. pada arah kanan dengan lebar satu milimeter.
c. pada arah atas dengan lebar satu milimeter.
d. pada arah bawah dengan lebar satu milimeter.
Jejas jerat

Gambar 6.1. Jejas jerat di leher
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Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah dari
bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :
a. pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat di atas
jakun, selebar nol koma delapan sentimeter.
b. pada leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis
pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga, selebar
nol koma delapan sentimeter..
c. pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan
depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar nol koma
delapan sentimeter.
d. pada leher belakang kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan
belakang, tepat pada batas tumbuh rambut belakang, selebar nol
koma delapan sentimeter..
e. pada leher belakang kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan
belakang, tepat pada batas tumbuh rambut belakang, selebar nol
koma delapan sentimeter.
f. perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat pada garis
pertengahan belakang, lima sentimeter di atas batas tumbuh rambut
belakang.
18. Periksa ada tidaknya patah tulang.
Contoh :
Teraba patah tulang lengan kiri atas sepertiga tengah.
Terlihat patah tulang kering kanan pada sepertiga bawah tungkai kanan
bawah.
19. Periksa kondisi lain-lain seperti golongan darah, tanda-tanda pembusukan,
perubahan warna jaringan di bawah kuku.
Contoh :
Lain-lain :
- Kuku jari tangan berwarna kebiruan.
- Mayat dalam keadaan membusuk lanjut, kulit berwarna kehijauan dengan
pelebaran pembuluh darah balik.
- Daerah wajah berwarna lebih kehitaman.
- Lubang kemaluan tampak hancur dengan pinggir yang tidak beraturan
sampai ke dalam liang kemaluan.
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BAB 7.
TEKNIK PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

Visum et repertum dibuat oleh dokter untuk digunakan oleh kalangan
hukum/non medis, sehingga harus ditulis dengan bahasa yang dapat dimengerti
oleh orang awam/non medis. Visum et repertum sebagai alat bukti dalam
proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis,
tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan.
Setiap visum et repertum harus dibuat memenuhi ketentuan umum
sebagai berikut:
a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
b. Bernomor dan bertanggal
c. Mencantumkan kata ”Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan
temuan pemeriksaan
f. Tidak menggunakan istilah asing
g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
i.

Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan

j.

Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum et repertum. Apabila ada
lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik
POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut
dapat diberi visum et repertum masing-masing asli.

k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya,
dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.
Penulisan VeR harus memenuhi suatu disain dan format tertentu karena
dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
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Unsur penting dalam VeR yang diusulkan oleh banyak ahli adalah sebagai
berikut:

1. Pro Justitia
Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian visum et
repertum tidak perlu bermeterai.

Maksud pencantuman kata "Pro justitia"

adalah sesuai dengan artinya, yaitu dibuat secara khusus hanya untuk
kepentingan peradilan. Di bagian atas tengah dapat dituliskan judul surat
tersebut, yaitu : Visum et Repertum.
Contoh
Pekanbaru, ………………………
PRO JUSTITIA
VISUM ET REPERTUM
No :……………………….

2. Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan ini minimal memuat : identitas pemohon visum
et repertum, tanggal dan pukul diterimanya permohonan visum et repertum,
identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa :
nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan
pemeriksaan, dimana dilakukan pemeriksaan.
Contoh :
Kasus perlukaan/Kejahatan seksual.
Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi dokter spesialis forensik pada
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, atas permintaan dari kepolisian
sektor Suka Merindu dengan suratnya No. Pol : R/12/VER/VI/2011/Reskrim
tertanggal satu Juni tahun Dua Ribu Sebelas maka dengan ini menerangkan
bahwa pada tanggal satu Juni tahun Dua Ribu Sebelas pukul sepuluh lewat
sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Bagian Ilmu
Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas
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Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan korban
dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah :-------------Nama
: xxxxx. ------------------------------------------------------------Umur
: xx tahun. --------------------------------------------------------Jenis Kelamin
: laki-laki. ---------------------------------------------------------Warga negara
: Indonesia. ------------------------------------------------------Pekerjaan
: xxx. ---------------------------------------------------------------Agama
: xxx. ---------------------------------------------------------------Alamat
: Jl. Forensik gang Medikolegal no. 37, Pekanbaru. ----

Pemeriksaan Luar Jenazah

Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi ,dokter spesialis forensik pada
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad menerangkan bahwa atas permintaan
tertulis dari kepolisian sektor Suka Merindu No. Pol : R/100/VIII/2009, maka pada
tanggal enam belas agustus dua ribu sembilan, pukul lima belas lewat empat
menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang otopsi Bagian Ilmu
Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas
Riau/RSUD Arifin Achmad, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah
dengan keterangan :-------------------------------------------------------------------------------Nama
: xxxxx. ------------------------------------------------------------Umur
: xx tahun. --------------------------------------------------------Jenis Kelamin : Perempuan. ----------------------------------------------------Warga negara : Indonesia. ------------------------------------------------------Pekerjaan
: xxx. ---------------------------------------------------------------Agama
: xxx. ---------------------------------------------------------------Alamat
: Jl. Forensik gang Medikolegal no. 37, Pekanbaru. ---Dalam kenyataannya sering kali dijumpai surat permintaan visum et
repertum yang datangnya terlambat. Sebagai contoh korban datang ke rumah
sakit / puskesmas tanggal 20 Mei 2011, akan surat permintaan visum et
repertum datang lima haru kemudian atau pada tanggal 25 Mei 2011. Untuk
kasus seperti ini, bacalah terlebih dahulu dalam isi surat tersebut apakah
meminta dibuatkan visum et repertum pada saat korban datang ke rumah sakit /
puskesmas (pada tanggal 20 Mei 2011), jika tertulis dengan jelas dalam surat
tersebut maka kita dapat membuat visum et repertum berdasarkan hasil
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pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2011. Untuk bagian pendahuluannya dapat
dilihat contoh di bawah ini :
Yang bertanda-tangan di bawah ini, Dedi Afandi dokter spesialis forensik pada
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, atas permintaan dari kepolisian
sektor Suramadu dengan suratnya No. Pol : R/12/VER/V/2011/Reskrim
tertanggal dua puluh lima Mei tahun Dua Ribu Sebelas, yang mana dalam surat
tersebut meminta dibuatkan visum et repertum berdasarkan pemeriksaan
tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu sebelas, maka dengan ini menerangkan
bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun Dua Ribu Sebelas pukul sepuluh
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Bagian Ilmu
Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas
Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan korban
dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah :-------------Nama
: xxxxx. ------------------------------------------------------------Umur
: xx tahun. --------------------------------------------------------Jenis Kelamin : laki-laki. ---------------------------------------------------------Warga negara : Indonesia. ------------------------------------------------------Pekerjaan
: xxx. ---------------------------------------------------------------Agama
: xxx. ---------------------------------------------------------------Alamat
: xxx. ----------------------------------------------------------------

3.Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)
Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati
terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa.
Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada
yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak anatomisnya,
koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat
adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis
luka atau cedera, karakteristiknya serta ukurannya. Rincian ini terutama penting
pada pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat
dihadirkan kembali.
Pada pemeriksaan korban hidup, bagian ini terdiri dari :
a.

Hasil pemeriksaan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik
pemeriksaan

fisik

maupun

pemeriksaan

laboratorium

dan
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pemeriksaan penunjang lainnya. Uraian hasil pemeriksaan korban
hidup berbeda dengan pada korban mati, yaitu hanya uraian tentang
keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan tindak pidananya (status lokalis).
b.

Tindakan dan perawatan berikut indikasinya, atau pada keadaan
sebaliknya, alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya
dilakukan.

Uraian

meliputi

juga

semua

temuan

pada

saat

dilakukannya tindakan dan perawatan tersebut. Hal ini perlu
diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman tentang-tepat tidaknya
penanganan dokter dan tepat-tidaknya kesimpulan yang diambil.
c.

Keadaan akhir korban, terutama tentang gejala sisa dan cacat badan
merupakan hal penting guna pembuatan kesimpulan sehingga harus
diuraikan dengan jelas.

Pada bagian pemberitaan memuat 6 unsur yaitu anamnesis, tanda vital, lokasi
luka pada tubuh, karakteristik luka, ukuran luka, dan tindakan pengobatan atau
perawatan yang diberikan.

Contoh :
Korban perlukaan
HASIL PEMERIKSAAN : ----------------------------------------------------------------------------1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit
sedang. Korban mengaku dua jam sebelum ke rumah sakit dipukul
dengan menggunakan kayu pada bagian kepala dan lengan kiri, korban
mengeluh sakit kepala dan sempat pingsan setelah kejadian pemukulan
pada kepala --------------------------------------------------------------------------------2. Pada korban ditemukan : ---------------------------------------------------------------a. Pada belakang kepala kiri, dua sentimeter dan garis pertengahan
belakang, empat senti meter diatas batas dasar tulang, dinding luka
kotor, sudut luka tumpul, berukuran tiga senti meter kali satu senti
meter, disekitarnya dikelilingi benjolan berukuran empat sentimeter
kali empat senti meter -------------------------------------------------------------b. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka
tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit,dinding kotor, sudut
tumpul, berukuran dua senti meter kali setengah sentimeter dasar
otot.--------------------------------------------------------------------------------------
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c. Lengan atas kiri terdapat gangguan fungsi, teraba patah pada
pertengahan serta nyeri pada penekanan. ------------------------------------d. Korban dirujuk ke dokter syaraf dan pada pemeriksaan didapatkan
adanya cedera kepala ringan. ----------------------------------------------------3. Pemeriksaan foto Rontgen kepala posisi depan dan samping tidak
menunjukkan adanya patah tulang. Pemeriksaan foto rontgen lengan atas
kiri menunjukkan adanya patah tulang lengan atas kiri pada sepertiga
tengah.---------------------------------------------------------------------------------------4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka, pemasangan
gips dan pengobatan. -------------------------------------------------------------------5. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi.--------------------

Korban kejahatan seksual/perkosaan
HASIL PEMERIKSAAN : ----------------------------------------------------------------------------1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, dengan keadaan umum
tampak sakit sedang, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat
membantu. –-------------------------------------------------------------------------------2. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.3. Korban mengaku disetubuhi pada tanggal empat Mei tahun dua ribu
sebelas, pukul dua puluh dua Waktu Indonesia Bagian Barat. Korban
mengaku dalam keadaan tidak sadar ketika disetubuhi.------------------------4. Riwayat haid: teratur. Hari pertama haid terakhir: dua puluh April tahun
dua ribu sebelas. --------------------------------------------------------------------------5. Riwayat perkembangan seksual: sesuai dengan umur. Gigi ke VII dan gigi
ke VIII sudah keluar. ---------------------------------------------------------------------6. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka: Tidak ditemukan luka pada
bagian tubuh lain.-------------------------------------------------------------------------7. Pada pemeriksaan Alat kelamin: ------------------------------------------------------a. Bagian luar : tenang, tidak ada luka-----------------------------------------b. Selaput dara : terdapat robekan baru sampai dasar sesuai dengan
arah jam tiga, enam, dan sembilan.----------------------------------------c. Liang senggama : terdapat erosi dangkal pada dinding sebelah kiri.
d. Mulut leher rahim : bundar, tenang, livide negatif.---------------------8. Pemeriksaan laboratorium : Plano test positif pada urin.-----------------------9. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi tidak ada.----------------------------

Pemeriksaan Luar Jenazah
HASIL PEMERIKSAAN LUAR : ---------------------------------------------------------------------1. Label mayat tidak ada.-------------------------------------------------------------------2. Tutup mayat : Satu bungkus kantong mayat plastik berwarna hitam. ------3. Perhiasan mayat : -------------------------------------------------------------------------
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a. Satu buah kalung logam warna abu kehitaman.-------------------------b. Satu buah cincin logam warna keputihan pada jari manis tangan
kiri.----------------------------------------------------------------------------------c. Satu buah ikat pinggang warna hitam dengan gesper logam
berwarna keputihan.-----------------------------------------------------------4. Pakaian mayat : ---------------------------------------------------------------------------a. Satu buah baju kaos lengan pendek warna putih merek “ZERO
SEVEN” bertuliskan “TARGET” terdapat robekan pinggir rata pada :
bBagian dada kiri depan, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang tiga sentimeter dan bagian perut kanan, bila dirapatkan
berbentuk garis sepanjang sepanjang tiga koma lima sentimeter.-b. Satu buah celana panjang dasar jeans warna hitam.-------------------5. Benda di samping mayat : tidak ada.-------------------------------------------------6. Mayat dalam keadaan membusuk lanjut..------------------------------------------7. Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur kurang lebih lima
belas sampai dua puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang,
panjang tubuh seratus lima puluh enam sentimeter.----------------------------8. Identitas khusus : tidak ditemukan.--------------------------------------------------9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang lima sentimeter.
Alis mata , bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.-----------------------------10. Mata kanan dan mata kiri terbuka dua sentimeter. Dalam keadaan sudah
membusuk dan hancur. -----------------------------------------------------------------11. Hidung berbentuk agak pesek. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut
terbuka satu sentimeter dan lidah terjulur dua sentimeter.-------------------12. Gigi geligi lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah. -----------------------13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang pelepasan dan
lubang kemaluan tidak keluar apa-apa.---------------------------------------------14. Luka-luka : ---------------------------------------------------------------------------------a. Pada dada kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan
depan, Sembilan belas sentimeter dari tulang selangka, seratus
Sembilan belas sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi
rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang tiga sentimeter, dasar rongga dada.--------------------------b. Pada perut kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan,
empat sentimeter di bawah lengkung iga, terdapat luka terbuka,
tepi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang tiga koma lima sentimeter, dasar rongga perut, dari
luka tampak usus halus, tirai penutup usus.------------------------------c. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter dari
siku terdapat dua luka terbuka dangkal, bila dirapatkan berbentuk
garis sepanjang empat sentimeter.-----------------------------------------d. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tiga sentimeter dari siku
terdapat luka terbuka dangkal, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang dua sentimeter.-----------------------------------------------------
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e. Tepat pada siku kanan terdapat luka terbuka dangkal, bila
dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.---------------f. Pada lengan kanan atas sisi belakang, dua sentimeter dari siku
terdapat luka terbuka dangkal, bila dirapatkan berbentuk garis
sepanjang dua sentimeter.----------------------------------------------------g. Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat beberapa luka lecet
dengan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma dua
sentimeter dan terbesar lima sentimeter kali nol koma dua
sentimeter, meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali tujuh
sentimeter. -----------------------------------------------------------------------15. Tidak ditemukan patah tulang.--------------------------------------------------------16. Lain-lain :------------------------------------------------------------------------------------a. Mayat dalam keadaan membusuk lanjut dan terdapat belatung
pada mulut, dada dan perut.-------------------------------------------------b. Mulut mencucu, kulit berwarna kehijauan.-------------------------------c. Terdapat tanah lembek hamper pada seluruh tubuh.------------------

4. Kesimpulan
Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat visum et
repertum, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya visum et
repertum tersebut. Pada bagian ini harus memuat minimal 2 unsur yaitu jenis
luka dan kekerasan dan derajat kualifikasi luka.
Hasil pemeriksaan anamnesis yang tidak didukung oleh hasil pemeriksaan
lainnya, sebaiknya tidak digunakan dalam menarik kesimpulan. Pengambilan
kesimpulan hasil anamnesis hanya boleh dilakukan dengan penuh hati-hati.
Kesimpulan visum et repertum adalah pendapat dokter pembuatnya yang
bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu.

Tetapi di dalam

kebebasannya tersebut juga terdapat pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu
pengetahuan dan teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kesimpulan visum et repertum haruslah dapat menjembatani antara temuan
ilmiah dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan hukum. Kesimpulan
bukanlah sekedar resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah
interpretasi hasil temuan dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.
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Salah satu yang harus diungkapkan dalam kesimpulan sebuah visum et
repertum perlukaan adalah derajat luka atau kualifikasi luka. Dari aspek hukum,
visum et repertum dikatakan baik apabila substansi yang terdapat dalam visum
et repertum tersebut dapat memenuhi delik rumusan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Penentuan derajat luka sangat tergantung pada
latar belakang individual dokter seperti pengalaman, keterampilan, keikutsertaan
dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan dan sebagainya.
Suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik,
psikis, sosial, pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek,
ataupun jangka panjang. Dampak perlukaan ini memegang peranan penting bagi
hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai
dengan rasa keadilan.
Hukum pidana Indonesia mengenal delik penganiayaan yang terdiri dari
tiga tingkatan dengan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan (pidana
maksimum 3 bulan penjara), penganiayaan (pidana maksimum 2 tahun 8 bulan),
dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat (pidana maksimum 5 tahun).
Ketiga tingkatan penganiayaan tersebut diatur dalam pasal 352 (1) KUHP untuk
penganiayaan ringan, pasal 351 (1) KUHP untuk penganiayaan, dan pasal 352 (2)
KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Setiap kecederaan
harus dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut. Untuk itulah seorang dokter yang
memeriksa cedera seorang korban harus menyimpulkan dengan menggunakan
bahasa awam, termasuk pasal manakah kecederaan korban yang bersangkutan.
Rumusan hukum tentang penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam
pasal 352 (1) KUHP menyatakan bahwa “penganiayaan yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,
diancam, sebagai penganiayaan ringan”. Jadi bila luka pada seorang korban
diharapkan dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau
komplikasinya, maka luka tersebut di masukkan kedalam kategori ini.
Selanjutnya

rumusan

hukum

tentang

penganiayaan

(sedang)

sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP tidak menyatakan apapun tentang
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penyakit. Sehingga bila kita memeriksa seorang korban dan didapati “penyakit”
akibat kekerasan tersebut, maka korban dimasukkan ke dalam kategori ini.
Akhirnya, rumusan hukum tentang penganiayaan yang menimbulkan luka
berat diatur dalam pasal 351 (2) KUHP yang menyatakan bahwa Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun”. Luka berat itu sendiri telah diatur dalam pasal 90 KUHP
secara limitatif. Sehingga bila kita memeriksa seorang korban dan didapati salah
satu luka sebagaimana dicantumkan dalam pasal 90 KUHP, maka korban tersebut
dimasukkan dalam kategori ini. Luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah :


jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan pencarian;



kehilangan salah satu pancaindera;



mendapat cacat berat;



menderita sakit lumpuh;



terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Perbedaan dalam membuat keputusan dalam menentukan luka tidak

banyak menemukan masalah dalam menentukan luka derajat tiga, namun secara
konseptual masih berbeda pendapat untuk penetapan luka derajat satu dan dua.
Variasi keputusan klinis dalam menentukan kualifikasi luka tidak akan
menguntungkan bagi pengambilan putusan oleh para penegak hukum dalam
proses peradilan karena tidak memberikan kepastian pendapat mana yang akan
dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan.
Rumusan delik penganiayaan menyebutkan antara lain bahwa luka
derajat dua akan terpenuhi

bila pekerjaan atau jabatan korban menjadi

terganggu. Walaupun masih terdapat kontroversi dalam penentuan kualifikasi
luka dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan korban, namun pada umumnya
para dokter cenderung sepakat untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut di
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masa mendatang. Mereka lebih cenderung menggunakan rumusan ada atau
tidak adanya penyakit dalam menentukan kualifikasi luka karena hal ini masih
dalam lingkup kompetensi seorang dokter di bidang medis.
Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kualifikasi luka adalah
regio anatomis yang terkena trauma. Sebagai contoh, apabila regio leher terkena
trauma, betapapun kecilnya akibat yang nampak, maka terdapat kecenderungan
untuk memberikan kualifikasi luka yang lebih berat. Hal ini disebabkan karena
pada daerah leher terdapat organ-organ yang vital bagi kehidupan, seperti
misalnya arteri karotis dan vena jugularis, serta saluran pernafasan. Kekerasan
pada daerah wajah dan daerah kepala lainnya juga dipertimbangkan sebagai
faktor yang ikut meningkatkan kualifikasi luka. Walaupun beberapa dokter
memperhatikan nilai laboratorium termasuk peningkatan leukosit pada salah
satu kasus, namun pada umumnya faktor-faktor fisiologis yang terjadi akibat
trauma seperti adanya reaksi inflamasi sistemik (systemic inflamatory response
syndrome), respons neurologik, respons fisiologik, dan respons metabolik belum
mendapatkan perhatian khusus dalam menentukan kualifikasi luka.
Penganiayaan

ringan

tidak

mengakibatkan

luka

atau

hanya

mengakibatkan luka ringan yang tidak termasuk kategori “penyakit dan
halangan” sebagaimana disyaratkan dalam pasal 352 KUHP. Contoh luka ringan
atatu luka derajat satu adalah luka lecet yang superfisial dan kecil ukurannya
atau memar yang kecil ukurannya. Lokasi lecet atau memar tersebut perlu
diperhatikan oleh karena lecet atau memar pada beberapa lokasi tertentu
mungkin menunjukkan kecederaan bagian dalam tubuh yang lebih hebat dari
yang terlihat pada kulit. Luka lecet atau memar yang luas dan derajatnya cukup
parah dapat saja diartikan sebagai bukan sekedar luka ringan. Luka atau keadaan
cedera yang terletak di antara luka ringan dan luka berat dapat dianggap sebagai
luka sedang.
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Contoh :
Kesimpulan dengan kualifikasi luka derajat 1 (ringan)
Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan
permintaan visum et repertum berusia tiga puluh ini ditemukan luka lecet pada
lengan kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak
menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan. ----------------------------------

Kesimpulan dengan kualifikasi luka derajat 2 (sedang)
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini
ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan
dagu serta patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.
Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit /halangan dalam menjalankan
pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu. -------------------------------Kesimpulan dengan kualifikasi luka derajat 3 (berat)
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini
ditemukan luka terbuka pada daerah dada kiri yang menmbus sampai ke rongga
dada dan mengenai paru-paru kiri lobus atas akibat kekerasan tajam. Luka
tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.----------

Kesimpulan pada kasus kejahatan seksual/perkosaan
Contoh 1 : gigi VII sudah tumbuh tetapi gigi VIII belum tumbuh, terdapat
kekerasan, selaput dara utuh.
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas sampai tujuh
belas tahun ini ditemukan memar pada paha bagian dalam, bibir kemaluan kecil
akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh. -------------------------Contoh 2 : perempuan dewasa, terdapat tanda kekerasan, selaput dara tidak
utuh.
Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik
berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan memar pada wajah, lengan dan paha
akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama tidak sampai
dasar pada arah jam dua dan jam tujuh, robekan baru sampai dasar pada arah
jam tiga, enam dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang
senggama.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Contoh 3 : perempuan dewasa, tidak terdapat tanda kekerasan, selaput dara
tidak utuh, tanda kehamilan positif.
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun,
tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan tanda-tanda kehamilan
pada tubuh dan urin. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam lima
dan tujuh, serta robekan baru sampai dasar pada arah jam tiga dan jam Sembilan
akibat penetrasi penis, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan.--Contoh 4 : perempuan dewasa, pernah melahirkan, terdapat tanda-tanda
kekerasan.
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh lima tahun ini
ditemukan memar pada wajah, luka lecet pada tengan, tungkai atas, luka terbuka
dangkal pada dinding liang senggama akibat kekerasan tumpul. Selaput dara
tidak utuh berupa sisa-sisa (caruncula). Gambaran selaput dara sesuai dengan
perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. -----------------------------------------Kesimpulan pemeriksaan luar jenazah
Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia empat puluh lima sampai
lima puluh tahun ini, ditemukan luka lecet tekan (jejas) yang melingkari leher
akibat kekerasan tumpul. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada selaput
kelopak dan bola mata serta pada bagian wajah. Tidak ditemukan kekerasan di
bagian tubuh lain.----------------------------------------------------------------------------------Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan
pemeriksaan bedah mayat.-----------------------------------------------------------------------

Hal-hal yang penting diperhatikan pada kesimpulan visum et repertum adalah :
a. identitas korban, biasanya cukup dituliskan jenis kelamin dan usia korban.
b. Jenis luka dan jenis kekerasan.

Untuk jenis kekerasan, hindari

penggunaan kata “benda tumpul” atau “benda tajam”.

Pengalaman

penulis menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan benda tajam atau
kekerasan benda tumpul, dalam pemikiran penegak hukum harus selalu
ada “benda” yang berbentuk fisik seperti kayu, batu dan sebagainya
(untuk benda tumpul) atau pisau, silet dan sebagainya (untuk benda
tajam). Padahal tidak selalu sebuah luka diakibatkan oleh suatu “benda”,
contohnya memar bisa diakibatkan oleh pukulan tangan.
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c. Pada visum et repertum korban kejahatan seksual, selain tentang
perlukaan seperti di atas, diperlukan juga kesimpulan tentang terjadi
atau tidaknya persetubuhan dan kapan terjadinya (bila mungkin),
petunjuk

tentang

ada

atau

tidaknya

tanda

ketidaksadaran, serta petunjuk tentang

pemaksaan

identitas

pelaku

atau
tindak

pidananya. Perlu diingat bahwa membuat tidak berdaya adalah termasuk
kekerasan, sehingga pemeriksaan toksikologik terhadap adanya obatobatan perlu dipertimbangkan dari hasil anamnesis yang ketat.
Pemeriksaan golongan darah dari semen dan DNA-profiling perlu
dipertimbangkan untuk memperoleh petunjuk tentang siapa pelakunya.
d. Untuk pemeriksaan luar jenazah, jangan menuliskan sebab kematian
karena kita melakukan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap korban
tersebut.

Jadi dalam setiap kesimpulan pemeriksaan luar dituliskan

“Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak
dilakukan pemeriksaan bedah mayat.”

5. Penutup
Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan
mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan
mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan
serta dibubuhi tanda tangan dokter pembuat visum et repertum.
contoh :
Demikianlah visum et repetum ini dibuat dengan sebenarnya dengan
menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dokter Pemeriksa

Dr.xxxxxxxxxxxxxx
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Berikut contoh visum et repertum perlukaan
KOP SURAT INSTITUSI

Pekanbaru, 24 Agustus 2017
PRO JUSTITIA
VISUM ET REPERTUM
No. /TUM/VER/VIII/2017
Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi, dokter spesialis forensik pada
RSUD Arifin Achmad, atas permintaan dari kepolisian sektor Teluk Belanga
dengan suratnya nomor B/37/VeR/VIII/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2017 maka
dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun
dua ribu tujuh belas pukul Sembilan lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian
Barat.bertempat di RSUD Arifin Achmad, telah melakukan pemeriksaan korban
dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah :
Nama
: xxxx
Umur
: 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan
: xxxx
Agama
: xxxx
Alamat
: xxxx
HASIL PEMERIKSAAN :
1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit
sedang. Korban mengeluh sakit kepala dan sempat pingsan setelah
kejadian pemukulan pada kepala ----------------------------------------------------2. Pada korban ditemukan ----------------------------------------------------------------a. Pada belakang kepala kiri, dua sentimeter dan garis pertengahan
belakang, empat senti meter diatas batas dasar tulang, terdapat luka
terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul,
berukuran tiga senti meter kali satu senti meter, disekitarnya
dikelilingi benjolan berukuran empat sentimeter kali empat senti
meter -----------------------------------------------------------------------------------b. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka
tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit,dinding kotor, sudut
tumpul, berukuran dua senti meter kali setengah sentimeter dasar
otot.-------------------------------------------------------------------------------------c. Lengan atas kiri terdapat gangguan fungsi, teraba patah pada
pertengahan serta nyeri pada penekanan. -------------------------------------
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d. Korban dirujuk ke dokter syaraf dan pada pemeriksaan didapatkan
adanya cedera kepala ringan. ----------------------------------------------------3. Pemeriksaan foto Rontgen kepala posisi depan dan samping tidak
menunjukkan adanya patah tulang. Pemeriksaan foto rontgen lengan atas
kiri menunjukkan adanya patah tulang lengan atas pada pertengahan. ---4. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka, pemasangan gips
dan pengobatan. -------------------------------------------------------------------------5. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi.------------------KESIMPULAN :
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan
cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan dagu serta
patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera
tersebut telah mengakibatkan penyakit /halangan dalam menjalankan pekerjaan
jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.----------------------------------------------Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan
menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.------------------------------------------------Dokter Pemeriksa,

Dr.dr.Dedi Afandi,D.F.M.,Sp.F.M
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Berikut contoh visum et repertum kejahatan seksual/perkosaan
KOP SURAT INSTITUSI

Pekanbaru, 2 Juni 2017
PRO JUSTITIA
VISUM ET REPERTUM
No :……………………….
Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi dokter spesialis forensik pada
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, atas permintaan dari kepolisian
sektor Suka Merindu dengan suratnya No. Pol : R/12/VER/VI/2011/Reskrim
tertanggal satu Juni tahun Dua Ribu Sebelas maka dengan ini menerangkan
bahwa pada tanggal satu Juni tahun Dua Ribu tujuh belas pukul sepuluh lewat
sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Bagian Ilmu
Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas
Riau/RSUD Arifin Achmad Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan korban
dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah :-------------Nama
: xxxxx. ------------------------------------------------------------Umur
: 24 tahun. --------------------------------------------------------Jenis Kelamin
: perempuan. ----------------------------------------------------Warga negara
: Indonesia. ------------------------------------------------------Pekerjaan
: xxx. ---------------------------------------------------------------Agama
: xxx. ---------------------------------------------------------------Alamat
: Jl. Forensik gang Medikolegal no. 37, Pekanbaru. ---HASIL PEMERIKSAAN : ---------------------------------------------------------------1. Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak
sakit sedang, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.3. Korban mengaku disetubuhi pada tanggal empat Mei tahun dua ribu
tujuh belas, pukul dua puluh dua Waktu Indonesia Bagian Barat. Korban
mengaku dalam keadaan tidak sadar ketika disetubuhi.------------------------4. Riwayat haid: teratur. Hari pertama haid terakhir: dua puluh April tahun
dua ribu tujuh belas. ---------------------------------------------------------------------5. Riwayat perkembangan seksual: sesuai dengan umur. Gigi ke VII dan gigi
ke VIII sudah keluar. ---------------------------------------------------------------------6. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka: Tidak ditemukan luka pada
bagian tubuh lain.-------------------------------------------------------------------------7. Pada pemeriksaan Alat kelamin: ------------------------------------------------------a. Bagian luar : tenang, tidak ada luka-----------------------------------------b. Selaput dara : terdapat robekan baru sampai dasar sesuai dengan
arah jam tiga, enam, dan sembilan.----------------------------------------c. Liang senggama : terdapat erosi dangkal pada dinding sebelah kiri.
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d. Mulut leher rahim : bundar, tenang, livide negatif.---------------------8. Pemeriksaan laboratorium : Plano test positif pada urin.-----------------------9. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi tidak ada.---------------------------KESIMPULAN
Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik
berusia dua puluh empat tahun, pada selaput dara ditemukan robekan baru
sampai dasar dan erosi pada dinding liang senggama akibat kekerasan tumpul
yang melewati liang senggama (penetrasi). Hasil pemeriksaan urin menunjukkan
tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh
lainnya. -----------------------------------------------------------------------------------------------Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan
menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.------------------------------------------------Dokter Pemeriksa

Dr.dr.Dedi Afandi,D.F.M.,Sp.F.M.
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Berikut contoh visum et repertum jenazah
KOP SURAT INSTITUSI
Nomor
Perihal

: ……………..
: Hasil pemeriksaan luar jenazah
atas nama xxxxxxxxxxx

Pekanbaru, 12 Juni 2011

PRO JUSTICIA
VISUM ET REPERTUM
Yang bertanda-tangan di bawah ini, Dedi Afandi, dokter spesialis forensik pada
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad menerangkan bahwa atas permintaan
tertulis dari kepolisian Resort Ilir-Ilir tertanggal Sembilan Juni tahun dua ribu
sebelas nomor : B/63/XII/2009, maka pada tanggal Sepuluh Juni Dua Ribu
sebelas, pukul empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat,
bertempat di ruang otopsi Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Riau/RSUD Arifin Achmad, telah melakukan
pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas jenazah dengan keterangan : ------------Nama
: xxxxxxxxxx. ----------------------------------------------------Jenis kelamin
: laki-laki. ---------------------------------------------------------Umur
: 15 tahun.---------------------------------------------------------Suku
: xxxxx.-------------------------------------------------------------Agama
: xxx.----------------------------------------------------------------Pekerjaan
: Pelajar.------------------------------------------------------------Alamat
: xxxxxxxxxx. -----------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

-------------------------HASIL PEMERIKSAAN LUAR MAYAT ------------------Label mayat tidak ada.----------------------------------------------------------------------Tutup mayat : tiga helai kain panjang batik dengan masing-masing berwarna
coklat, kuning dan hijau.--------------------------------------------------------------------Perhiasan mayat tidak ada.----------------------------------------------------------------Pakaian mayat : Satu buah popok (diaper).--------------------------------------------Benda di samping mayat : Satu buah bantal bersarung putih.--------------------Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat
terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang
pada penekanan.-----------------------------------------------------------------------------Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur lima belas sampai
dua puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh
seratus enam puluh lima sentimeter, zakar disunat. -------------------------------Identitas khusus : tepat pada lutut kanan terdapat jaringan parut berukuran
dua kali dua sentimeter.--------------------------------------------------------------------Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang lima sentimeter. Alis
mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter.
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Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima
sentimeter, kumis dan jenggot berwarna hitam tumbuh jarang dengan
panjang nol koma lima sentimeter.------------------------------------------------------10. Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan dan mata kiri, selaput
bening mata agak keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah lima
millimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata dan selaput
kelopak mata berwarna pucat.------------------------------------------------------------11. Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut
terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur.-----------------------12. Gigi geligi lain lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah. ---------------------13. Dari lubang mulut dan lubang hidung kiri keluar cairan kemerahan. Dari
lubang hidung kanan, telinga kanan, telinga kiri, lubang kemaluan dan
lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.------------------------------------------------14. Luka-luka : -------------------------------------------------------------------------------------a. Pada pipi kanan sepuluh sentimeter garis pertengahan depan,
satu sentimeter di bawah liang telinga terdapat luka lecet
berwarna kecoklatan dengan ukuran satu koma lima sentimeter
kali satu koma lima sentimeter.---------------------------------------------b. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, Sembilan sentimeter di atas
pergelangan tangan terdapat dua buah luka memar masingmasing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima
sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.------------------c. Pada perut kanan atas, tujuh sentimeter dari garis pertengahan
depan, tiga sentimeter di bawah lengkung iga terdapat luka
memar dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.-----15. Teraba patah tulang pada pelipis kanan. ----------------------------------------------16. Lain-lain :---------------------------------------------------------------------------------------a. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat satu buah
luka berbentuk titik (luka perawatan).-------------------------------------b. Kuku jari tangan berwarna kebiruan.---------------------------------------KESIMPULAN
Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih dua belas sampai tujuh
belas tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah , memar pada lengan bawah
dan patah tulang pelipis kanan akibat kekerasan tumpul.--------------------------------Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan
pemeriksaan bedah mayat.-----------------------------------------------------------------------Demikianlah visum et repetum ini dibuat dengan sebenarnya dengan
menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.------------------------------------------------Dokter Pemeriksa

Dr.dr.Dedi Afandi,D.F.M.,Sp.F.M.
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LAMPIRAN 1
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN FORENSIK
PEMBERIAN INFORMASI
Dokter Pelaksana Tindakan
Pemberi Informasi
Penerima Informasi
JENIS INFORMASI
ISI INFORMASI
TANDA (V)
1. Prosedur medikolegal
2. Prosedur pemeriksaan forensik
3. Wawancara / anamnesis
4. Pemeriksaan fsik
5. Pengambilan foto
6. Pemeriksaan penunjang
7. Perawatan (bila diperlukan)
8. Pemeriksaan ginekologis
Lain-lain
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal tandatangan
di atas secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan
untuk bertanya dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi
tanda tangan
sebagaimana diatas yang saya beri tanda/paraf di kolom
kanannya
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima
informasi adalah wali atau keluarga terdekat
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN FORENSIK
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama_________________, umur _____
tahun, laki-laki/perempuan*, alamat
_________________________________________________
Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan
kedokteran forensik terhadap saya / _____________________ saya*
bernama ____________________, umur _____ tahun, laki-laki / perempuan*,
alamat
_____________________________________________________________.
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah
dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk Jika diperlukan, untuk kepentingan
peradilan, laporan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ditemukan akan diserahkan
kepada pihak kepolisian atas permintaan resmi penyidik sebagai bagian dari pemeriksaan
dalam bentuk visum et repertum.

____________, tanggal___________ pukul _____
Yang menyatakan *
Saksi:
(_____________________)

(__________________) (________________)
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LAMPIRAN 2
Format Visum et Repertum Perlukaan
KOP SURAT INSTITUSI

………………….,…………………..
PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM
No.

Yang bertandatangan di bawah ini, …………………. dokter …………. pada RSUD /
Puskesmas ………….. , atas permintaan dari kepolisian …….. dengan suratnya nomor
……………..
tertanggal …………….., maka dengan ini menerangkan bahwa pada
tanggal ………… pukul ………. bertempat di RSUD / Puskesmas …….., telah melakukan
pemeriksaan korban dengan nomor registrasi ………. yang menurut surat tersebut
adalah :
Nama
:
Umur
:
Jenis Kelamin :
Warga negara :
Pekerjaan
:
Agama
:
Alamat
:
HASIL PEMERIKSAAN
1. Korban datang dalam keadaan
Korban mengaku
2. Pada korban ditemukan
:

dengan keadaan umum

3. Pemeriksaan :

4. Terhadap korban dilakukan :
5. Korban dirawat/dipulangkan :
KESIMPULAN

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan
keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP
Dokter Pemeriksa

ISBN 978-602-50127-2-3 | 64

LAMPIRAN 3
Format Visum et Repertum Kejahatan Seksual / Perkosaan
KOP SURAT INSTITUSI

………………….,…………………..
PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM
No.

Yang bertandatangan di bawah ini, …………………. dokter …………. pada RSUD /
Puskesmas ………….. , atas permintaan dari kepolisian …….. dengan suratnya nomor
……………..
tertanggal …………….., maka dengan ini menerangkan bahwa pada
tanggal ………… pukul ………. bertempat di RSUD / Puskesmas …….., telah melakukan
pemeriksaan korban dengan nomor registrasi ………. yang menurut surat tersebut
adalah :
Nama
:
Umur
:
Jenis Kelamin :
Warga negara :
Pekerjaan
:
Agama
:
Alamat
:
HASIL PEMERIKSAAN : ---------------------------------------------------------------1. Korban datang dalam kesadaran ……, dengan keadaan umum…….., emosi
…….., sikap selama pemeriksaan ……….
2. Penampilan ….., pakaian …………….
3. Korban mengaku …….
4. Riwayat haid: …….. Hari pertama haid terakhir: …………..
5. Riwayat perkembangan seksual:…….. Gigi ke VII dan gigi ke VIII ……
6. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka:
7. Pada pemeriksaan Alat kelamin :
a. Bagian luar :
b. Selaput dara :
c. Liang senggama :
d. Mulut leher rahim :
8. Pemeriksaan laboratorium :
9. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi
KESIMPULAN

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan
menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan
KUHAP
Dokter Pemeriksa
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Lampiran 4
Format Laporan Obduksi Pemeriksaan Luar Jenazah
Register Forensik

:

LAPORAN OBDUKSI
Dr. PL
Pemeriksa

:
:

Tanggal PL

Penulis
:
Pemeriksa Jenazah atas permintaan Kepolisian
No LP
:
Nama
:
Umur
:
Pekerjaan
:
Status nikah :
Alamat
:
Perkiraan Kematian oleh Polisi:

Jam

WIB

:
Tanggal
:
Bangsa :
Jenis Kelamin: L/P
Pendidikan
:

PEMERIKSAAN LUAR
1. Label terikat pada :
terbuat dari,
dengan/tanpa materai, bertuliskan:

berwarna

2. Tutup/bungkus mayat

3. Perhiasan Mayat

4. Pakaian Mayat (sebutkan dengan lengkap, jenis pakaian, warna dasar, corak,
adanya robekan, bercak, dsb)

5. Benda di samping mayat

6. Kaku mayat terdapat pada
Lebam mayat terdapat pada
Hilang/Tidak hilang pada penekanan

mudah/sukar dilawan
berwarna
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7. Mayat adalah seorang laki-laki/perempuan, bangsa/ras :
Berumur : ±
bulan/tahun
Panjang Tubuh
: cm
Kulit
:
Berat Tubuh
: kg
Zakar
: disunat/ tidak
Gizi : Baik/ Sedang / Kurang
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tatto, dll)

9. Rambut
Alis mata
Bulu mata
Kumis
Jenggot

berwarna
berwarna
berwarna
berwarna
berwarna

10.
Selaput bening mata
Teleng mata
Warna tirai mata
Selaput bola mata
Selaput kelopak mata
11. Hidung
Telinga
Mulut
Lidah

tumbuhnya
tumbuhnya
tumbuhnya
tumbuhnya
tumbuhnya

panjang
panjang
panjang
panjang
panjang

Mata kanan
Tertutup/ terbuka mm
:………………………
:………………………
:………………………
:………………………
:………………………

Mata kiri
Tertutup/ terbuka mm
……..……………………
..…………………………
………………………….
..…………………………
………………………….

:
:
: Tertutup/ Terbuka
: Terjulur/ Tergigit

cm
cm
cm
mm
mm

mm dari ujung lidah

12. Gigi geligi
8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
V IV III II I
V IV III II I

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
I II III IV V
I II III IV V

13. Dari lubang mulut keluar
Dari lubang hidung keluar
Dari lubang telinga kanan keluar
Dari lubang kemaluan keluar
Dari lubang pelepasan keluar

:
:
:
:
:

Dari lubang telinga kiri keluar :
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14. Luka-luka (Sebutkan secara sistematik : regio, koordinat, jenis, bentuk, tepi,
dasar, sekitar, ukuran luka, jembatan jaringan, benda asing, dll)

15. Patah tulang

16. Lain-lain

Kesimpulan
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LAMPIRAN 5
Terminologi Awam Anatomi Tubuh Yang Sering Digunakan
Sikap anatomi

Linea mediana anterior
Linea mediana posterior
Tulang-Tulang
Frontal
Parietal
Temporal
Occipital
Sphenoid
Nasal
Maxilla
Mandibula
Hyoid
Cricoid
Clavicula
Sternum
Costae
Scapula
Vertebrae Cervical
Vertebrae Thoracal
Vertabrae Lumbal
Sacrum
Coxae
Coxygis
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpal
Phalanges
Ilium
Ischium
Pubis
Femur
Tibia
Fibula
Patella
Metatarsal
Mata

= berdiri tegak dgn anggota gerak atas
disamping tubuh, wajah serta telapak
tangan mengarah kedepan
= garis pertengahan depan
= garis pertengahan belakang
= dahi
= puncak kepala
= pelipis
= belakang kepala
= tulang karang
= tulang hidung
= rahang atas
= rahang bawah
= tulang lidah
= rawan gondok
= tulang selangka
= tulang dada
= tulang iga
= tulang belikat
= tulang belakang leher
= tulang belakang punggung
= tulang belakang pinggal
= tulang belakang panggul
= tulang panggul
= tulang ekor
= tulang lengan atas
= tulang pengumpil
= tulang hasta
= tulang telapak tangan
= tulang jari tangan
= tulang usus
= tulang duduk
= tulang kemaluan
= tulang paha
= tulang kering
= tulang kering
= lutut
= tulang telapak kaki
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Kornea
Iris
Pupil
Konjuctiva bulbi
Konjuctiva palpebra

= selaput bening mata
= teleng mata
= tirai mata
= selaput bola mata
= selaput kelopak mata

Lain-lain
Trachea
Esofagus
Arteri
Vena
Nervus
Umbilikus
Spina iliaca anterior superior
Olecranon
Anus
Labia mayora
Labia minora
Clitoris
Hymen
Vagina
Cervix
Uterus
Ovarium
Penis
Scrotum
Testis

= tenggorokan
= kerongkongan
= pembuluh nadi
= pembuluh balik
= saraf
= pusat
= taju tulang usus depan
= siku
= lubang pelepasan
= bibir besar kemaluan
= bibir kecil kemaluan
= klitoris
= selaput dara
= liang senggama
= leher rahim
= rahim
= indung telur
= batang kemaluan
= kantong kemaluan
= buah zakar
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LAMPIRAN 6
GLOSARIUM
Alat bukti

Alat bukti surat
Barang bukti
Dasar hukum
Hakim
Kaidah hukum

Keterangan ahli

KUHAP
Lecet
Litotomi

Luka

Memar

Noodtoestand

: Alat yang sudah ditentukan didalam hukum
formal,
yang
dapat digunakan sebagai
pembuktian didalam acara persidangan, hal ini
berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut
tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti yang
sah. contoh : didalam hukum pidana, secara
formal diatur dalam pasal 184 kuhap
: Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
atau dikuatkan dengan sumpah
: Barang yang digunakan untuk melakukan suatu
kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan
: Peraturan hukum yang melandasi suatu
perbuatan
: Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa
dan memutus (mengadili) suatu perkara
: Peraturan yang dibuat secara resmi oleh
penguasa masyarakat atau penguasa 71egara,
mengikat setiap orang dan berlakunya dapat
dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat
negara, sehingga berlakunya kaidah hukum
dapat dipertahankan
: Keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan
: Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
: perlukaan dimana terdapat kerusakan dari
epidermis dan dermis
: Pada posisi ini pasien ditempatkan pada posisi
terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan
ditarik keatas abdomen
: suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit
(Taylor,
1997).
Luka
adalah
kerusakan
kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang
atau organ tubuh lain (Kozier, 1995).
: Hematom; keadaan terdapatnya penimbunan
darah
dalam
suatu rongga abnormal, dalam hal ini dibawah
kulit
: pembelan darurat, dan agar suatu perbuatan itu
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Overmacht

:

Pembuktian

:

Penegakan hukum

:

Penyidik

:

Prostoskopi

:

Proses peradilan

:

Ptekiae
Rontgen
Tempat Kejadian
Perkara

:
:
:

dapat dikatakan pembelaan darurat harus
memenuhi syarat-syarat :
1. Perbuatan yang dilakukan itu harus
terpaksa
untuk
mempertahankan
(membela).
2. pembelaan atau pertahan itu harus
dilakukan hanya terhadap kepentingankepentingan yang disebut dalam pasal
tersebut.
3. harus ada serangan yang melawan hak
dan mengancam seketika itu juga.
Daya Paksa (Overmacht : pasal 48). Dalam suatu
keadaan gawat, seseorang sering harus memilih
antara dua kepentingan yang salah satunya
harus dikorbankan untuk menyelamatkan
kepentingan yang lain
Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut
hukum kepada hakim yang memeriksa suatu
perkara guna memberikan kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang dikemukakan
Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang
terjabarkan
dalam
kaidah-kaidah,
pandangan-pandangan yang mantap dan
mengejawantahkannya dalam sikap, tindak
sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap
akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan
hidup
pejabat polri atau pejabat pegawai negeri
tertentu yang diberi wewenang oleh undang
undang.
Pemeriksaan untuk menampakkan kanalis anus
dan rektum dengan menggunakan alat
proktoskop.
Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari
penindakan terhadap adanya suatu tindak
pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya
keputusan
pengadilan
yang
mempunyai
kekuatan hukum tetap
Bintik perdarahan
Unit yang digunakan untuk tubuh bagian dalam
a) Tempat dimana suatu tindak pidana
dilakukan/terjadi,
atau
akibat
yang
ditimbulkannya;
b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang
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Tindak pidana

:

Surat Keterangan
Ahli

:

Vulnus laceratum

:

Vulnus scissum

:

bukti atau korban yang berhubungan dengan
tindak pidana tersebut dapat diketemukan;
tempat dimana pembuat melakukan sesuatu
adalah tempat dimana ia seharusnya melakukan
sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang
dimaksud
dalam
perumusan
peraturan
perundang-undangan atau tempat yang menurut
perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.
Setiap perbuatan yang diancam hukuman
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang
disebut dalam KUHP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai
sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya
Luka yang terjadi dapat berupa garis atau
memang berbentuk compang camping. Apabila
berbentuk garis, maka terdapat
jembatan
jaringan,tepi yang tak rata, pinggir yang tak rata
Perlukaan yang terjadi berupa suatu luka yang
berbentuk garis. Sebagai penyebabnya adalah
suatu trauma tajam
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