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Autopsiforensiksangatpentingdi akukanuntu
kkasuskematian yang tidakwajar,
karenafakla-
faktaataskematian harusd ipast ka n denganjel
as.1 Kemaiian tidak wajar terdirr dari
pembunuhan, bunuh dir, dan
kecelakaan.'Menur!lpenelilian yang
dilakukan oleh Afand (2012), didapatkan
hasl bahwa aulopsi rnedikolegal di Kota
Pekanbaru sangat diperlukan untuk melihat
kondisi jenazah pada semua kasus
kernatian tidak wajar untuk menentukan
diagnosis kematian,mernperkrakan waktu
kematian, memperkirakan cara kernatian,
menemukan dan mengamankan benda
bukti biologis dan medis.3

Bunuh diri didefinisrkan sebagai suatu
.i_daran sengaja mer,rsa\ diri sondi.|
sehingga berujung pada kematian
sedangkan pembunuhan adalah suatu
tindakan yang sengaja menghiangkan
nyawa seseorang. Baik pembunuhan

maupun bu^uh di' memiiki ir side_ li_gg

dalam d-nia k'ni_al. Di seluruh dLn.a,
diperkirakan telah terjad 200.000 kasus
pembunuhan di umur'10-29 tahun dan
terdapat lebih dari 800.000 orang yang

meninggal karena bunuh d ri setiap
tahunnya.a 

5

Rumah Sakll Bhayangkara Pekanbaru
(RSBP) dan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Arifin Achmad adalah RLrrnah

Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran
Unlvers ias Rlau yano nreniadi lahan
pendid kan kepaniteraan klinik llmu
Kedokteran Forensik dan lVediko egal.

METODE
Penelltian ini merupakan penelitian

deskriptif retrospektil dengan mengambi
dala Visum et Repeftum (VeR) jenazah

berdasarkan lenis kasus yang terjad pada

korban menurut dokter pemeaksa. VeR
yang diambll adaah VeR tertanggal 1

Janrati 2014 hngga 31 Desember 2014.
Data diamb I dari data VeR di RSBP dan

RSUD Arifin Achmad. Data yang

dikumpulkan melputi jum ah insidensi
kasus pembunuhan dan bunuh diri, umur,
jenis kelamin, jenis kekerasan, jenis luka,
lokas luka, sebab mati, mekanisme mati,

dan asal polsek yang mengirimkan Surat
Permintaan Vsum (SPV) pada seluruh

kasus pembunuhan dan bunuh diri.

HAS]L DAN PEMBAHASAN
Selama tahun 2010-2014 dilaporkan 56

kasus korban pembunuhan dan bunuh diri
yang djautopsi di Rumah Saklt
Bhayangkara Pekanbaru. Sedangkan di

RSUD Arifin Achmad t dak ada.

Karakterisrik korban berdasarkan angka
keladian per tahun digambarkan oleh
Gambar 1. Perbandingan antara jumlah

total kasus autopsi forens k d Provinsi
Riau dengan jum ah autops pada kasus
pembunuhan berbanding lurus, sedangkan
untuk kasus blnuh diri rnenunjukkan tren
yang sebaliknya.

Tabe T Karakierisl k kasus pembunuhan dan
bunuh dir! yang daulopsi di Provnsi Riau
periode 2010-2014 berdasarkan lenis keamin

Pembunuhan Blnuh dn

33 (63,46)

1r G2,69)

2 (3 85)

1 125)

3 (75)

0(0 0)

52 (100) 4 (100)
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Gambar 1. Jumah kasus pembunuhan dan

b!nlrh diriyang dlautopsidi Provifs Riau
periode tahun 2010-2014

Jika dilihat dari karakteristik idenlitas

korban yang terdiri dar jenis kelamin
(Tabel 1), didapatkan jenis kelamin korban

kasus pembunuhan didomlnas oleh laki

aki dengan jumlah 33 orang (63,5%).

[,4enurut hasil penelitian Wicaksono (20'14)

tentang peneliian karakleristik sebab dan

mekansme kemalian pada koban Yang
diduga dib!nuh yang diautops di lnstalasi

Kedokteran Forens k RSIJP Sanglah iahun
2A11-2012, bahwa yang serlng meniadi

korban kasus pembunuhan adalah laki-laki

sebanyak 29 orang dengan persentase

72,5%.6 Sedangkan untuk kasus bunuh diri

didominas olel'i perempuan dengan
persentase 75%. Hal ini justru berbandlng

terballk dengan Cenlers for Desease

Cantrol and Prevention (CDC) 2413,
selama beberapa tahun rala-rata kejadian

bunuh dir empat kal lebih tnggi pada laki-

ak daripada perempuan. Pada 2013, raia

rala lakilaki bunuh dir 20,2 dan
perempuan 5,5. Jadi, Yang menlngga

karena bunuh diri pada 2013 ada ah laki_

laki (77,ga/.) dan perempuan (22,1%).'
Faktor rs ko bLrnuh diri dianlaranya adalah

laki-lak , rasis, orang tua, perceraian,

pengangguran, penyak t fisk, penyakit

menial, mLrsim, bioiogis, dan sosial.se

Berddsarkan karahterislil um-r
sebagaimana iergambar pada tabel 2,

umur yang sering ditemukan pada korban

kasus pembunuhan yang diautopsi adalah

umur yang tidak dapat drtentukan (38,5%).

Umur yang tidak dapat ditentukan

disebabkan karena adanya korban muulasi

dan pemer ksaan kerangka. Sementara
pada kasus bunuh dir, umur Yang

terbanyak adalah urnur 20-29 tahun. Pada

kasus inijustru berbanding terbalik dengan

data Cerlers for Desease Contral and
Preven an (2A13), angka bunuh dir

tertinggi adalah pada umur 45-64 tahun 7

Namun lidak lauh berbeda hasilnya

dengan penelitan Kap an-Sadock (1997),

umur bLrnuh djri terbanyak daf 15-24

tahun.3 C/lrrcal Manual for Assessmeni
and Treatment af Suicidal Patients l.20D5),

bunuh diri merupakan penyebab uiama
kedelapan kematian bagi individu urnur 18_

Tabe 2. Karakteristik kasus pemb!nuhan dan

b!n!h dir yanq diautops d Provinsi Riau

periode 2010-2014 bedasarkan um!r

Umur pembunuhan

09 2 (3,8) 0{00)
10 19

2A-29

30-39

40-,19

50 59

11 1.21 6)

7 (13.s)

3(56)
20 (38.5)

5(c6) 0(00)
2 (50)

'r (25)

4\7 7) ',r (25)

010 0) 0 (0,0)

Toia 52 (100) 4 (100)

0 (0,0)

0 (0.0)

Berdasarkan iabel 3, ienis luka terbanyak
pada kasus pembunuhan adalah luka

nie-r,ar (24,2ok) dan ienis luka pada kasus

ounuh d,ri \laoel 3l addlah I ha le-e.
Peneitan dl Witbank General Haspilal
South Africa in Mpumalanga City irga
mendapatkan hasi yang sama, dmana
jenis luka yang sering ditemukan pada

korban yang disebabkan karena kekerasan

lumpu adalah uka memar \47,1%) dan
ecet (43,5%).11

Berdasarkan tabel 4, dapat ditemukan

lokas luka yang tersering pada kasus
pembunuhan adalah kepa a (28,6%).

Ivlenurut penelitian sebe umnya yang

dilakukan oleh S litonga (2011), bagian

tLrbuh yang paling ser ng terkena l!ka
ak bat kekerasan adalah kepala (67%) dan

ekstremitas aias (30.2%).r'? Dapat dilihat
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bahwa lokasi-lokasi tersebut merupakan
lokasi pada tubuh yang dapat ierjangkau
oleh tangan dan sebagian besar pelaku

mencederai korban pada daerah vital yaitu

kepaa.r2 Peneitan di lndia menyatakan
bahwa pelaku kekerasan biasanya memilih
bagian lubuh yang dengan upaya minimum
dapat memberikan dampak yang
makslrnum bagi korban tersebut.l'?

Tabe 3 Karakterslk kasus pembunuhan dan
b!nuh did yang diautopsi di Provns Riau
periode 2010 2014 berdasarkan ten s luka

Tabel 4. Karaklensiik kasus pemb!nuhan dan
bunuh dlr yang diautopsi di Provns Rau
periode 2010 2014 berdasarkan okasi luka

Pemblnrhan BrrnLrh d r

0(00)

0(00)

1 (2,5)

2 \25)

2 \25)

2125)

1(12.5)

0(00)
24 \23,16)

22 \21.78j

14 {13 86)

2 (.1,94)

I (8,91)

11(10,89)

1 (r 98)

0 (0,0)

3 (60)

0(00)

1 QA%)

1 {24%)

0 (0,0)

0 (0.0)

37 (28.68)

23 (7,82)

16 (12 40)

1611240)

14 (10.85)

11 (8 52)

r1(8 s2)

1\477)

129 (100) I {100)

Pada kasus bunuh diri ditemukan bagian
tubuh yang paling sering terkena luka
dddlah lehe'. dddd. dan p-nggung. Ha in,

dapat dilihat pada tabel 4. Pada kasus
bunuh drri, luka kekerasan tajam iermasuk
luka tusuk dan sayat, dominan lokasinya
tenggorokan, pergelangan tangan, dan
dada. Permukaan luka akibat kekerasan
tajam sebagai sayatan tentalif-atau tanda
percobaan bunuh dlri pada pergelangan

tangan, lengan bagian daiam, wajah, atau
leher. Kemudian pada lokasi eher juga
sebagai tempat kasus gantung diri yang
dapal menyebabkan mat akibat asfksia.e
Pada tabel 5, dapal diihat bahwa jenis
kekerasan pada kasus pembunuhan dan
bunuh diri yang pa ing banyak adalah
kekerasan tumpu (60,7%). Hasil penelitian

oleh Afandi (2012) juga mengatakan bahwa
kekerasan tumpul lebih dominan
d bandingkan kekerasan tajam dengan
persentase 30,1'" dan 20,50o.rl-l
disebabkan karena benda yang sering
digunakan dalam kasus diduga
pembunuhan adalah benda turnpul. Benda
tumpul itu sangat mudah d peroleh di
tempai kejadian perkara.

Benda yang biasanya dipakai bisa berupa
batu, tongkal, batang pohon, kursi atau
kepalan tangan, dan larn-lain. Berlawanan
de_gan kds-s pp'nbunuhdn. le_rs
(ekerasan vanq lerbdnyak paoa hdsJs

bunuh diriadalah kekerasan tajam.
Hasil penelitian kasus pembunuhan dan
bunuh dir berdasarkan sebab kematian
dapat dilihat dari tabel 6, ditemukan bahwa
sebab kematian yang pa ing dominan pada
kasus pembunuhan ada ah kekerasan
turpu (5'.q0.). spdangkan qebab -nalr

pada korban kasus bunuh diri adalah
kekerasan tumpul 1 kasus, senjata api 1

kasus. \erauunan ' hasus. ddn qanl,ng drn

1 kasus. Hasil dari penelitjan Wicaksono
(2014) tentang profl kasus pembunuhan
yang diaLrtops , sebab kematian yang

serng drtemu pada kasus pembunuhan

adalah kekerasan tumpul sebanyak 19
kasus (47,5%).6

Tabe 5 Karakterisl k kasus pembunuhan dan
bunuh d d yang d autopsi d Riau peiode 2010
2014 bedasa*an jen s kekerasan

101 i100) 5 (100)

-ff4
19 (35,84)

32 (60.37)

2 \3.79)
0 (0,0)

0 (0,0)

3 (75)

1 125)
0{00)

5l (r00) 4 (100)
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I\,4ekanisme kematian dapat dilihat pada

tabel 7, Pada kasLrs Pembunuhan
terbanyak adalah perdarahan (46.15%)

karena kekerasan tumpu. Pada penelilan

Afandi QA12) mekan sme kematian

terbanyak yaitu perdarahan (36,7%).3

Sedangkan pada kasus bunuh diri

mekanisme kematian yang terbanyak
adalah akibat asfiksia sebanyak 3 kasus.

Tabel 6 Karakierisiik kaslrs pembunuhan dan

bunuh diri yang diautopsi dl Prcvins! Rau
periode 2A1A-2014 betdasarkan sebab

Tabel 8. Karaktersik kaslrs pembunlhan dan

bunuh dri yang daltops! d Provinsi Riau

perode 201O-2014 berdasarkan asa kepolisan

Pembufuhan B!n!h d r
. (%) n (%)

45 (e6 53) 4 (100)

7 (3.11) 0 (0.0)

5' (1OO) 4 (rOO)

Hal ini seiaLan dengan penelitian Afand

(2012) di Kota Pekanbaru tahlrn 2007 dan

2011, mekanisme kematian terbanyak pada

kasLrs bunuh diri yang diaLltops adalah

asfiksia yang dsebabkan oleh keracunan

dan gantung diri
Permintaan VeR kasus pembunuhan dan

bunuh dri yang diautops di Provinsi Rau
(Tabel8) terbanyak berasal dari polsek asal

luar pekanbaru (87,5%). Ha tersebui
diakibatkan karena masih sedikitnya
faslliasJas litas pembangunan di daerah

lLrar kota sehingga banyaknya kesernpatan

untuk melakukan Undak kejahatan.

SIMPULAN
Dari hasil penelit an didapatkan angka

kasus pembunuhan dan bunuh diri yang

diautops di Provlnsi Rau periode tahun

2AlA-2ola berrunrdh h6 (d'us

Karakleristik kasus pembunLlhan yang

larba^,ok bardasa "dn en s lelanln -flu'.
jenis luka, lokasi luka, jenls kekerasan,

mekanisme kematian. sebab kematian dan

Surat Permintaan Visum (SPV) secara

oe'-rutdn dda'a_ dkFah Llrr-l ya'lq I'ddk

dapai ditentukan, luka memar, kepala,

kekerasan iumpu, perdarahan, kekerasan

LLr'npul ddn l-ar (ord Peh.'lbdru
\a'akte sIh \d.-s b-n-h di. ne urLt-p_ \
keamin dan umLrr yang terbanyak adalah

pe enp-ar odn -nu 2O'2a ldhun alis
uld yano Ieroonyak ada al- u(a le,e
Lokasi uka terbanyak ada ah pada daerah

lehel. p-nggun9. odn ddda. Je_i-
kekerasan dan mekanisme kernatian

terbanyak adalah kekerasan iumpu dan

asfksia. Sebab kemalian yang ada pada

kasus bunuh diri adalah kekerasan tumpu,
raracundn senjatd api dan gd^lu q difi.

Surat Permintaan Visum (SPV) lerbanyak

berasal dar polisi sektor asa luar Kota
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Tabel 7 Karakteristik kasus pemblnlhan dan

b!nuh diri yang dlauiopsi d Provins! Rau
perode 2010 2014 berdasarkan nrekanisme

Kasus
MekanGme

PembLnuha n Bunlhdri
fk) n (%)

24 14615)

20 (38,16)

12Q3,47)

5' (r oct

1 (25)

3 (75)

0(00)
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