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      ABSTRAK 

 

 Pembunuhan adalah perampasan hak untuk hidup yang dilakukan oleh 

orang lain,bukan oleh dirinya sendiri (bunuh diri) atau oleh binatang. Karena sifat 

perbuatannya yang bertentangan dengan keadilan, maka orang yang melakukan 

pembunuhan pasti  akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu 

secara hukum. Demi mengungkap kebenaran yang materil dan melindungi hak 

korban maka sangat dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain yaitu Ilmu 

Kedokteran Forensik. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah keberatan 

dari pihak keluarga korban dengan adanya tindakan bedah mayat. Oleh karena itu 

petugas harus benar-benar mampu memberikan  kejelasan mengenai bagaimana 

dan apa perlunya pembedahan tersebut kepada keluarga korban.  

Penelitian dan penulisan hukum ini bertujuan mengetahui peranan ilmu 

kedokteran forensik dalam mengungkapan korban tindak pidana pembunuhan 

dalam proses penyidikan, dan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Metode yang 

digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Juga melihat 

kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu terapan yang dimiliki 

oleh seorang dokter ataupun dokter spesialis kedokteran forensik.  Ilmu 

kedokteran forensik merupakan salah satu ilmu bantu (hulpwetenschap) terhadap 

hukum acara pidana. 

Dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil sebagai berikut: 

Peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan korban tindak 

pidana pembunuhan yaitu dapat mengidentifikasi identitas jenazah yang 

ditemukan di kebun tebu Gunungpati Kota Semarang dan mengetahui secara 

ilmiah sebab-sebab kematiannya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pengungkapan tindak pidana Pembunuhan antara lain yaitu, jika jenazah yang 

ditemukan dalam kondisi hancur atau rusak sehingga akan menyulitkan proses 

identifikasi dan kendala utama adalah dana yang dibutuhkan dalam melakukan 

pemeriksaan jenazah cukup besar karena dibutuhkan pemeriksaan terkait dengan 

dokter lain di laboraturium untuk mengetahui apakah ada kandungan zat 

berbahaya yang menyebabkan kematian pada korban. Usaha-usaha yang telah 

atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan 

melakukan pelacakan secara manual dengan menyebar informasi terkait adanya 

penemuan mayat dan ciri-cirinya melalui media massa. Jika di rasa sebuah kasus 

menarik untuk kegiatan pendidikan maka pihak rumah sakit akan membiayai 

seluruh proses pemeriksaan. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 

Ilmu  kedokteran forensik dapat membantu aparat penegak hukum untuk 

mengungkap korban dari perbuatan-perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan 

melakukan identifikasi dan pemeriksaan jenazah untuk menemukan identitas dan 

sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan. 

 

Kata kunci : ilmu kedokteran forensik, pembunuhan, otopsi, korban, visum 

et Repertum, identifikasi, identitas, sebab-sebab kematian. 
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