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ABSTRAKSI 

 Untuk dapat mengungkap perkara pidana yang berbagai macam 
modus operandinya, pernanan barang bukti yang ditemukan di tempat 
kejadian perkara memiliki arti yang sangat besar. Dengan melakukan 
analisa ilmiah yang tepat terhadap barang bukti tersebut tidak mustahil 
suatu peristiwa pidana yang sedang diselidiki dan disidik akan dapat 
terungkap. Dalam hal suatu peristiwa pidana yang terjadi 
meninggalkan  barang bukti yang berupa benda biasa maka peristiwa 
tersebut dapat diselidiki dan disidik oleh aparat penyelidik dan 
penyidik polisi sendiri tanpa memerlukan bantuan dari ahli lain. Hal 
tersebut akan berbeda apabila barang bukti yang ditemukan dari suatu 
peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana adalah barang 
bukti yang berkaitan atau yang diduga berkaitan dengan tubuh 
manusia. Dalam hal yang demikian ini bantuan dari orang yang 
memiliki dan menguasai pengetahuan di bidang ilmu kedokteran 
sangat diperlukan untuk dapat menganalisa barang bukti tersebut 
secara ilmiah. Berdasarkan hasil analisa ilmiah terhadap barang bukti 
tersebut diharapkan akan dapat ditentukan ada tidaknya hubungan 
antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan 
tersebut pada suatu peristiwa yang sedang diselidiki dan disidik. 
Kesadaran akan hal seperti ini yang mengakibatkan pihak kepolisian 
selaku aparat penegak hukum yang berada pada bagian terdepan dalam 
upaya pengungkapan perkara pidana seringkali melibatkan peranan 
dokter, dalam hal ini dokter ahli forensik karena kekhususan 
keilmuannya, untuk membantu mengungkap suatu peristiwa yang 
diduga sebagai peristiwa pidana yang sedang diselidiki dan disidik. 
Berdasarkan alasan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 
penelitian “PERAN DOKTER AHLI FORENSIK DALAM 
MENGUNGKAP PERKARA PIDANA SAMPAI PADA TINGKAT 
PENYIDIKAN”. Penelitian ini akan menjawab dua pokok 
permasalahan, yaitu bagaimana manfaat ilmu kedokteran forensik 
dalam mengungkap perkara pidana sampai pada tingkat penyidikan 
serta bagaimana peran dokter ahli forensik dalam mengungkap perkara 
pidana sampai pada tingkat penyidikan. 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif 
dengan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga 
perilakunya secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena 
penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel 



 

 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Obyek penelitian 
dari penelitian ini adalah dokter ahli forensik. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan 
wawancara. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan 
metode analisis kualitatif. 
 Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu 
ilmu pembantu (hulpwetenchapen) dari ilmu hukum acara pembantu, 
yang bermanfaat membantu aparat penyelidik dan penyidik untuk 
menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa yang diduga 
sebagai peristiwa pidana yang sedang diselidiki dan disidik apabila 
barang bukti yang ditemukan pada peristiwa tersebut adalah barang 
bukti medik. Pada tingkat penyelidikan, ilmu kedokteran forensik 
bermanfaat dalam membantu penyelidik untuk menentukan apakah 
peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau 
bukan. Sedangkan pada tingkat penyidikan, ilmu kedokteran forensik 
bermanfaat dalam membantu penyidik untuk membuat peristiwa 
pidana yang sedang disidik menjadi jelas, yang berarti membantu 
penyidik mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana tersebut serta 
mengetahui identitas korban dan pelaku tindak pidana. 
 Dalam kerangka pengungkapan perkara pidana pada tingkat 
penyelidikan dan penyidikan, dokter ahli forensik berkedudukan 
sebagai seorang ahli kedokteran forensik yang dimintai bantuannya 
oleh penyelidik dan penyidik untuk kepentingan proses penyelidikan 
dan penyidikan. Pada tingkat penyelidikan, dokter ahli forensik 
berperan dalam membantu penyelidik untuk menentukan apakah 
peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau 
bukan. Sedangkan pada tingkat penyidikan, dokter ahli forensik 
berperan dalam membantu penyidik untuk menemukan, 
mengumpulkan serta menganalisa barang bukti dari peristiwa pidana 
yang sedang disidik dalam rangka untuk membuat peristiwa pidana 
tersebut menjadi jelas sehingga pelakunya dapat ditangkap. Menjadi 
jelas di sini berarti mengetahui identitas korban dan pelaku tindak 
pidana serta mengetahui proses terjadinya tindak pidana tersebut, yang 
meliputi kapan tindak pidana tersebut terjadi, di mana tindak pidana 
tersebut terjadi, bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, benda apa 
yang dipakai dalam melakukan tindak pidana tersebut serta apa akibat 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. 
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