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PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA 

PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA 

NYAWA 

 

Abstrak 

Tindak pidana penganiayaan, bahkan tak hanya sampai menyebabkan luka-

luka,namun juga sampai merenggut nyawa korban. Jika sudah demikian maka 

aparat penegak hukumlah yang harus segera bertindak tegas dengan menghukum 

pelaku tindak pidana penganiayaan,namun untuk dapat menjatuhkan suatu 

hukuman, maka diperlukan suatu proses peradilan yang point utamanya pada 

penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa  penuntut umum. Dimana dalam 

peradilan tersebut akan di lakukan sebuah pembuktian untuk membuktikan pelaku 

tindak pidana benar-benar bersalah. Salah satu cara untuk melakukan pembuktian 

adalah adanya alat bukti. Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

hilangnya nyawa salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah Visum Et 

Repertum.“Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah 

disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang 

diperiksaanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna 

kepentigan peradilan. Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,sehingga merupakan suatu 

kegiatan ilmiah,yang di dasarkan pada metode,sistematika,dan pemikiran tertentu 

bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisisnya, Visum Et Repertum digunakan untuk membuat terang 

suatu tindak pidana dan digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli atau surat 

dalam proses persidangan. Karena dalam suatu persidangan tidak memungkinkan 

untuk mendatangkan langsung korban dari suatu tindak pidana terutama bagi 

korban yang telah meninggal dunia, maka dengan adanya Visum Et Repertum 

akan memundahkan untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kondisi 

tubuh korban yang sebenarnya melalui keterangan dokter yang disampaikan 

melalui Visum Et Repertum. A.Gumilang menyatakan secara tegas bahwa “Visum 

Et Repertum sangat penting kegunaanya dan perananya dalam bidang pengadilan. 

Visum et Repertum akan sangat membantu hakim dalam usahanya membuat 

terang suatu perkara.Visum Et Repertum ialah keterangan dokter ahli yang diluar 

kemampuan penyidik maupun hakim, Kedudukan Visum Et Repertum  dalam 

proses pidana adalah sebagai pengganti Corpus Delicti (tanda bukti) yakni di 

mana hasil dari pemeriksaan Dokter yang dituangkan didalam Visum et Repertum 

merupakan sebuah bukti atau fakta dari suatu tindak pidana yang berhubungan 

dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang di tuangkan dalam di dalam 

pemberitahuan yang berisikan tentang hasil pemeriksaan yang dibuat secara rinci 

oleh Dokter yang melakukan Visum Et Repertum. Karena ketidakmungkinan 

penuntut umum untuk menghadirkan korban dalam suatu proses peradilan, maka 

Visum Et Repertum dapat menjadi pengganti dalam proses peradilan. Hal ini juga 

membantu penuntut umum untuk membuat terang sutau tindak pidana, dimana 

penuntut umum dapat membandingkan antara hasil Visum Et Repertum dengan 

Keterangan-keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan, apakah keterangan 

saksi dan alat bukti lain benar berkaitan dengan hasil Visum Et Repertum. Visum 
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Et Repertum tidak mengikat hakim, tetapi Visum Et Repertum dapat memperkuat 

keyakinan hakim manakala alat bukti lain sangat minim.  

 

Kata Kunci : visum et repertum, penuntutan pidana, menyebabkan hilangnya 

nyawa 
 

Abstract 

Criminal acts of persecution, even not only to cause injuries, but also to the lives 

of victims. If this is the enforcement officer who must immediately act firmly by 

punishing the perpetrators of criminal acts of persecution, but to be able to impose 

a penalty, it is necessary a judicial process whose main point is the prosecution 

will be conducted by the public prosecutor. Where in the judiciary will be done a 

proof to prove the perpetrators are completely guilty. One way to prove proof is 

the presence of evidence. In a criminal offence that causes a loss of life one of the 

evidence can be used is Visum Et Repertum. " The Visum et Repertum is a 

written report by the Doctor who has been sworn in on what is seen and found in 

the evidence in which it is given and also contains the conclusion of the 

examination to the judicial fullness. The research method is a scientific way to 

obtain data with specific purpose and usability, so it is a scientific activity, based 

on certain methods, systematics, and thoughts aimed at learning a Certain legal 

symptoms by its analytic path, the Visum Et Repertum is used to make the light of 

a criminal act and is used as an expert proof instrument or letter in the proceedings 

of the proceeding. Because in a trial it is not possible to bring the victim of a 

criminal offense, especially for victims who have passed away, by the presence of 

Visum Et Repertum will expose to give a clear picture How the actual body 

condition of the victim through the doctor's explanation is conveyed through 

Visum Et Repertum. A. Gumilang stated explicitly that "the Visum Et Repertum 

is very important for its use and the line of the court. Visum et Repertum will be 

very helpful to the judge in his efforts to make light a thing. Visum Et Repertum 

is a description of an expert physician outside the ability of investigators and 

judges, the position of Visum Et Repertum in criminal proceedings is in lieu of 

Corpus Delicti (proof) i.e. the result of a doctor's examination set forth in the 

Visum et Repertum is a evidence or fact of a criminal offence associated with the 

body, life and human health that is put in place in a notification that contains the 

results of the examination made in detail by the doctor The Visum Et Repertum. 

Because of the impossibility of the prosecution to present victims in a judicial 

process, the Visum Et Repertum can be a substitute for judicial proceedings. It 

also helps the public prosecutor to make a light an criminal offence, where the 

public prosecutor can compare between the results of the Visum Et repertum with 

the witness information and evidence found, whether witness information and 

other evidence True to the results of the Visum Et Repertum. Visum Et Repertum 

does not bind judges, but Visum Et Repertum can strengthen the conviction of 

judges while other evidence tools are minimal.  

 

Keywords: visum et repertum, criminal prosecution, causing loss of life 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tindak kejahatan sudah tidak asing 

lagi,justru Semakin majunya zaman semakin banyak pula tindak kejahatan yang 

muncul terutama kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Sebagai negara Hukum 

Indonesia harus melindungi seluruh rakyatnya dari tindak kejahatan apapun,salah 

satunya adalah di tegakanya Hukum dengan seadil-adilnya terhadap pelaku 

Tindak kejahatan tersebut 

Yang paling marak terjadi adalah tindak pidana penganiayaan, bahkan tak 

hanya sampai menyebabkan luka-luka,namun juga sampai merenggut nyawa 

korban. Jika sudah demikian maka aparat penegak hukumlah yang harus segera 

bertindak tegas dengan menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan,namun 

untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman, maka diperlukan suatu proses peradilan 

yang point utamanya pada penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa  penuntut 

umum. Dimana dalam peradilan tersebut akan di lakukan sebuah pembuktian 

untuk membuktikan pelaku tindak pidana benar-benar bersalah. Salah satu cara 

untuk melakukan pembuktian adalah adanya alat bukti. Dalam tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu alat bukti yang 

dapat digunakan adalah Visum Et Repertum.“Visum et Repertum adalah suatu 

laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan 

ditemukan pada barang bukti yang diperiksaanya serta memuat pula kesimpulan 

dari pemeriksaan tersebut guna kepentigan peradilan. Visum st Repertum harus 

dibuat oleh dokter  yang telah disumpah dengan ketentuan yang berlaku agar 

memenuhi persyaratan secara yuridis yang sesuai dengan Lembaran Negara 

Tahun 1073 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 ; serta Pasal 186 dan Pasal 187 butir c 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Dengan demikian maka dapat di 

simpulkan bahwa Visum et Repertum merupakan salah satu yang dapat digunakan 

sebagai alat bukti keterangan ahli atau surat.Surat Permintaan Visum et Repertum 

hanya boleh diminta oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini adalah penyidik. 

Adapun jenis-jenis Visum Et Repertum: 
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“Jenis-jenis Visum Et Repertum ada 2,yakni: Untuk orang Hidup: Visum 

Et Repertum Biasa,diperlukaan (termasuk keracunan), Visum Et Repertum 

Lanjutan,Kejahatan susila, Visum Et Repertum Sementara,Psikiatrik, Untuk orang 

mati : Visum Et Repertum Jenazah” Sedangkan tujuan dibuatnya Visum Et 

Repertum adalah sebagai berikut: Memberikan kenyataan (barang bukti) pada 

hakim, Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat, Memungkinkan 

hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan VeR yang lebih 

baru” Visum et Repertum digunakan penyidik untuk membuat terang dan jelas 

suatu perkara pidana yang terjadi khususnya yang menyangkut tubuh,kesehatan 

dan nyawa manusia. Visum et Repertum juga digunakan oleh penyidik untuk 

berita pemeriksaan perkara 

Visum et Repertum digunakan penyidik untuk membuat terang dan jelas 

suatu perkara pidana yang terjadi khususnya yang menyangkut tubuh,kesehatan 

dan nyawa manusia. Visum et Repertum juga digunakan oleh penyidik untuk 

berita pemeriksaan perkara pidana serta untuk melengkapi berkas perkara 

pemeriksaan yang selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum dalam rangka 

penuntutan. 

Merujuk pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang menyatakan bahwa :  

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke 

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur 

dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim di sidang pengadilan. 

”Apa yang di maksud dengan perkara pidana Pasal 1 butir 7 ialah berita 

acara pemeriksaan perkara Pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap 

serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum.Penuntut 

umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk   

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a 

jo.Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)”. 

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur pada Pasal 13 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana dan di pertegas dalam Pasal 137 Kitab Undang-
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undang Hukum Acara Pidana.Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan 

terhadap siapapun yang di dakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah 

hukumanya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang 

mengadilinya.kemudian juga pada Pasal 14 Kitab undang-undang Hukum Acara 

Pidana menyebutkan salah satu wewenang jaksa  adalah melakukan 

penuntutan.”Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan 

berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar haim memberikan putusan 

terhadap terdakwa yang bersangkutan”. 

Dalam melakukan penuntutan jaksa tidak semata-mata hanya merujuk 

pada aturan pidana yang berlaku serta keterangan Terdakwa saja namun juga pada 

alat bukti lain khususnya keterangan ahli dan surat.“Berdasarkan Pasal 184 

KUHAP tersebut, VR bisa berperan menjadi keterangan ahli dan surat oleh karena 

itu memiliki nilai bukti yang kuat. Dalam hal memutuskan perkara pidana, hakim 

minimal harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Surat VR ini 

dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang dibutuhkan tersebut”. 

“Keterangan Ahli (Verklaringen van een Deskundige), ialah apa yang seorang ahli 

nyatakan di sidang pengadilan, keterangan ahli ini merupakan keterangan yang 

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau tertentu tentang hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna 

kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang berdasarkan keahlian dan 

pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang 

akan diterangkannya”. Penganiayaan Dalam kasus penganiayaan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa alat bukti yang dapat digunakan oleh Jaksa 

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan salah satunya adalah Visum et 

Repertum yang dibuat oleh seorang Dokter.Untuk mendapatkan laporan tertulis 

ini, korban harus terlebih dulu melapor kepada pihak kepolisian. Setelah melapor, 

penyidik dari kepolisian atau hakim akan mengajukan permintaan visum kepada 

penyedia layanan kesehatan tertentu. Biasanya penyedia layanan kesehatan ini 

akan ditunjuk sendiri oleh tim penyidik. Setelah itu, korban akan diperiksa secara 

menyeluruh oleh dokter dan tenaga medis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter 

akan membuatkan laporan tertulis (yaitu hasil visum) untuk diberikan pada 
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penyidik.” “Peranan dari kedokteran forensik bagi Jaksa dalam penuntutan 

maupun dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu 

penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang di 

dakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan 

memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku 

dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum. Visum et repertum sebagai 

salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka 

keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang 

dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat 

berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-

baiknya dari ahli itu”. Dimana Visum et Repertum dapat memberikan kejelasan 

tentang akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut maupun sebab kematian 

korban misalnya kematian yang disebabkan luka pukulan, luka bakar, maupun 

tindakan penganiyaan berat lainya yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. 

“Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu 

kasus tindak pidana,diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.untuk 

memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta 

mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan 

(Kriminal) kehakiman atau ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)yang 

dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atas benda fisik ini lazim 

disebut “saksi diam” (“silent witness”), yang terdiri atas benda/luka/tubuh 

manusia hidup atau telah meninggal, senjata ata alat (benda) untuk melakukan 

kejahatan, jejak atau bekas-berkas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau 

ditinggalkan atau disimpan, alihkan, dipakai oleh si pelaku dan lain-lain.” Berbeda 

dengan pembunuhan yang menghendaki kematian, penganiayaan yang 

menghilangkan nyawa ini tidak menghendaki akan terjadinya kematian.akibat 

kematian dalam penganiayaan ini dapat menjadi faktor atau alasan memperberat 

pidana.namun dalam praktiknya masyarakat belum paham mengenai apa peran 

Visum Et Repertum ini dan seberapa pentingnya dilakukanya Visum Et 

Repertum.dengan demikian maka perlu untuk memahami bagaimana peran Visum 

et Repertum dalam penuntutan pidana oleh  Jaksa Penuntut umum. 
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Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

tertarik menyusun skripsi dengan judul “Peran Visum Et Repertum Dalam 

Penuntutan Pidana Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya 

Nyawa (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta” 

2. METODE  

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :  

“Metode Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode Yuridis 

Sosiologis, karena dalam penelitian ini hukum di konsepkan dengan melihat 

norma hukum yang berlaku serta menghubungkan dengan fakta yang ada di dalam 

masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian”. 

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif, yaitu bertujuan 

untuk memberikan gambaran Sistematik, akurat fakta dan Karakteristik terhadap 

suati obyek tertentu”
 
 Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kejaksaan 

Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah sesuai dengan 

apa yang menjadi tujuan peneliti.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,  penuntutan diuraikan di 

dalam Pasal 1 butir 7 yang berbunyi: 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa 

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” 

Dalam suatu proses peradilan, pihak berwenang melakukan penuntutan 

adalah Jaksa Penuntutan Umum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 

berbunyi: 

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim.” 
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Maka dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan proses pelimpahan 

berkas perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, sebelum melimpahkan berkas 

perkara tentunya jaksa akan membuat sebuah Tuntutan terlebih dahulu, dalam 

membuat sebuah tuntutan maka jaksa akan melihat dari beberapa aspek, misalnya 

tindakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sikap terdakwa, alat bukti dan 

keadaan korban. Namun jika terjadi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan 

hilangnya nyawa, maka jaksa akan terfokus pada alat bukti dan keadaan korban. 

“Sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan . penuntut 

umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah: Mempelajari dan meneliti 

berkas perkara yang telah diajukan oleh penyidik, apakah sudah cukup kuat dan 

cukup bukti bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, Setelah 

memperoleh gambaran yang jelas dan pasti mengenai adanya tindak pidana dari 

terdakwa, maka berdasarkan tersebut penuntut umum kemudian membuat surat 

dakwaan.” 

 Dalam hasil wawancara penulis terhadap narasumber, narasumber 

mengungkapkan bahwa “Visum Et Repertum hanya mempengaruhi kejelasan 

suatu tindak pidana, namun tidak mempengaruhi berat ringanya suatu tuntutan 

yang dibuat, karena Visum Et Repertum hanya digunakan untuk memperkuat 

dakwaan dan menggambarkan secara jelas bagaimana luka yang di alami korban 

tindak pidana, lalu setelah kami memahami tindak pidana dengan mencocokan 

Visum Et Repertum dengan keterangan saksi, misalnya apa benar jika terdakwa 

memukul kepala korban dengan benda tumpul, dengan adanya Visum Et Repertum 

maka dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan 

menggunakan benda tumpul, maka setelah kami rasa berkas sudah cocok maka 

kami akan menentukan apakah Pasal yang tujukan oleh Penyidik sudah pas 

ataukah belum”  

Pada umumnya Jaksa dalam membuat tuntutan pada kasus penganiayaan 

yang menyebabkan hilangnya nyawa tidak memandang bagaimana hasil Visum Et 

Repertum yang keluar, seperti apa hasil luka dalam suatu tindak pidana tersebut, 

namun jika korban sampai meninggal dunia maka Pasal yang di terapkan bukan 

berdasarkan hasil Visum Et Repertum, namun berdasarkan apakah Terdakwa mau 
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mengakui kesalahanya, meminta maaf pada keluarga korban atau telah 

memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban, dan tidak memperumit jalanya 

persidangan, maka dengan demikian jaksa akan merasa adanya suatu keadilan 

dimana Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan bersedia bertanggungjawab atas 

perbuatanya, atas dasar itulah akan adanya kemungkinan tuntutan yang diberikan 

akan lebih ringan namun masih dalam seputar Pasal penganiayaan berat yang 

menyebabkan mati,  karena jaksa akan terfokus pada akibat perbuatan bukan pada 

bagaimana terdakwa menganiaya korban, atau dengan dasar lain misalnya 

Terdakwa sebelumnya terlihat oleh saksi membawa benda yang berbahaya misal 

saja senjata tajam dan kemudian terdakwa menghampiri korban dan menyerang 

korban dengan senjata tajam, dalam perbuatan itulah jaksa akan menganalisa 

apakah terdakwa memang memiliki niat untuk membunuh korban, dengan begitu 

maka Pasal yang diterapkan bukan lagi penganiayaan berat yang menyebabkan 

mati atau dalam Pasal 354 KUHP ayat 2 yang berbunyi : 

“Barang siapa melukai berat orang lain, diancam karena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun 

“bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 

dengan pidana paling lama sepuluh tahun” 

 

Namun lebih ditujukan pada Pasal pembunuhan, dan akan berbeda lagi 

jika korban adalah seorang anak dan jika korban diperkosa oleh terdakwa. Jika 

Visum Et Repertum dirasa sudah cukup kuat untuk membuktikan terdakwa benar-

benar melakukan suatu tindak pidana, maka berkas akan diajukan ke pengadilan 

dan dibacakan oleh penuntut umum.  

Narasumber menyatakan “dalam membuat sebuah tuntutan itu, jaksa harus 

berhati-hati khususnya jika sampai terjadi hilangnya nyawa, dalam berkas perkara 

yang diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum seringkali di berikan 2 

pasang Pasal atau lebih, Pasal 351 ayat 3 yang menyebabkan kematian atau Pasal 

338 pembunuhan atau Pasal 340 pembunuhan berencana, jadi dalam praktik dia 

ditunjuk Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian, korban di 

pukuli terus menerus sehingga menimbulkan mati kemudian dalam saksi-saksi 

dan keterangan terdakwa mendukung bukti tapi kalau keterangan itu samar-samar 

bisa jadi ia dibunuh langsung, atau bisa jadi dibunuhnya atas dasar perencanaan. 
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Disitulah terkadang penuntut umum dan penyidik ragu apakah condong pada 

Pasal 351 ayat 3 ataukah Pasal yang lain, maka dalam praktik jika penyidik 

memberikan Pasal itu, jaksa harus teliti agar terdakwa tidak lepas dari Tuntutan 

terkadang dalam persidangan akan mengeluarkan fakta-fakta baru yang berbeda, 

maka dari itu sebelumnya maka Jaksa menggunakan Dakwaan Subsidair.” “Visum 

et Repertum dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli.namun Visum Et 

Repertum tidak mengikat Hakim untuk memutus sebuah perkara pidana. 

meskipun Hakim tetap dapat memutus suatu Perkara pidana berdasarkan Pasal 

183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tanpa adanya Visum Et 

Repertum,akan tetapi Visum Et Repertum juga menjadi sesuatu hal yang penting 

yang dapat menambah keyakinan Hakim.“ Dengan kata lain dapat disimpulkan 

Visum Et Repertum berguna dalam menambah keyakinan Hakim dalam memutus 

perkara dan tidak berat ringanya suatu tuntutan. Visum Et Repertum tidak 

mengikat hakim, tetapi sangat penting apabila alat bukti yang lain sangat minim. 

Hambatan Penuntut umum dalam menggunakan Visum Et Repertum pada 

proses Penuntutan, Dalam suatu proses penegakan hukum tentunya semua tak 

akan terlepas pada yang namanya Hambatan terkhususnya yang penulis bahas 

adalah hambatan jaksa dalam membuat sebuah Tuntutan. 

Dalam membuat tuntutan memang bukanlah hal yang mudah, dimana 

jaksa harus benar-benar teliti supaya apa yang di tuntutkan kepada terdakwa tidak 

menimbulkan kesalahan, misalnya kelengkapan alat bukti dan apakah alat bukti 

sudah cukup kuat untuk menuntut seorang terdakwa. Dalam kasus penganiayaan 

khususnya yang menyebabkan mati, jaksa pasti akan menggunakan Visum Et 

Repertumnya dalam sebuah proses penuntutan. Dalam Hasil wawancara penulis 

terhadap narasumber, narasumber menyatakan “Kami selaku jaksa dalam 

menggunakan Visum Et Repertum selama proses penuntutan memang mengalami 

berbagai macam kendala, misal saja dalam membuat tuntutan saja kami terkadang 

mengalami kendala Visum Et Repertum belum menjelaskan secara rinci mengenai 

tubuh korban, atau Visum Et Repertum itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, 

tentu kami terkadang kesulitan untuk memahami Visum Et Repertum, atau bisa 

juga Visum Et Repertum menggunakan bahasa yang terkadang sulit dimengerti, 
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kemudian masalah lain juga misalkan Visum Et Repertum hanya menjelaskan 

bagaimana bentuk luka tersebut, seberapa dalamnya dan lebarnya luka, dan luka 

disebabkan benda tumpul atau tajam saja, jadi tidak spesifik kematian disebabkan 

oleh apa, misal saja dijelaskan kematian disebabkan pukulan benda tajam maka 

dengan mudah kita membuktikan, namun jika kematian tersebut bukan 

disebabkan oleh penganiayaan bisa saja sang korban memang mengalami sakit 

sebelumnya, itu terkadang akan menyulitkan untuk di analisa”. 

 Tidak hanya dalam proses pembuatan tuntutan saja, tentu dalam proses 

persidangan dalam hal penuntutan, penuntut umum pun tidak terlepas dari kendala 

atau hambatan, misalnya seperti yang narasumber katakan dalam wawancara 

sebagai berikut:  

“Dalam proses persidangan pada penuntutan pun juga terkadang tidak 

terlepas dari hambatan, misal saja Hakim ragu terhadap hasil Visum Et Repertum 

karena dirasa belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau 

kesimpulan dari Visum Et Repertum tersebut belum tergambarkan kepada Hakim 

secara detail yang menyebabkan sang korban meninggal dunia, maka terkadap 

hakim akan meminta Penuntut umum mendatangkan langsung dokter ahli yang 

membuat  Visum Et Repertum tersebut, atau hakim akan menghadirkan ahli lain 

terkait dengan autopsi dan lain sebagainya karena ragu dengan Visum Et 

Repertum, kita kan pihak yang berwenang unutk membuktikan maka jika Visum 

Et Repertum tersebut oleh Hakim dianggap belum cukup membuktikan maka kita 

harus mendatangkan ahli yang membuatnya. tapi dari yang saya sendiri tidak 

pernah mengalami hal tersebut atau hakim sudah berkeyakinan terhadap Visum Et 

Repertum yang saya ajukan atau saya bacakan, hanya di beberapa kasus lain saja.” 

Dokter Adji Suwandono mengatakan bahwa selama mereka membuat 

Visum ada beberapa hambatan yang mereka alami, namun hambatan berasal dari 

eksternal, misalnya keluarga tidak mengizinkan untuk dilakukanya Visum Et 

Repertum, penyidik tidak segera membuat surat permintaan Visum dan domisili 

korban bukan wilayah yang sama dengan wilayah Rumah Sakit, misalnya pada 

kasus kecelakaan lalu lintas, namun tidak ada hambatan secara internal.” 
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 Maka dapat disimpulkan dalam penggunaan Visum Et Repertum biasanya 

hambatan yang dialami penuntut umum ialah keragu-raguan hakim pada hasil 

Visum et Repertum dan terkadang Visum Et Repertum belum cukup rinci dalam 

penjelasannya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan keterangan Dokter Forensik RSUD Dr.Moewardi Surakarta, apa 

yang telah penulis uraikan di atas telah menerangkan bahwa Visum Et Repertum 

dibuat untuk menjelaskan bagaimana keadaan tubuh seseorang, luka apa yang di 

temukan dalam tubuh, bagaimana bentuk luka, ukuran, dan penyebab luka 

tersebut. Bahkan Visum et Repertum juga berisi kesimpulan atau penjelasan 

penyebab seseorang meninggal dunia, terutama dalam kasus penganiayaan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa Visum Et Repertum dapat membuktikan apakah 

korban meninggal karena penganiayaan atau sebab lain, misal saja korban 

sebelumnya juga telah memiliki riwayat sakit jantung atau penyakit beresiko 

lainya. 

Isi surat Visum Et Repertum tergantung permintaan penyidik, jika hanya 

meminta Visum Luar, maka hanya dilakukan Visum luar saja, tetapi jika meminta 

Visum dalam maka akan dibuat Visum luar dan dalam, jika diminta Visum luar dan 

dalam maka akan jadi satu kesatuan laporan. Sedangkan untuk dapat 

membuktikan apakah seseorang benar meninggal karena sebuah penganiayaan 

maka harus dibuat Visum luar dan dalam (Autopsi). 

Sebab mati dalam kasus penganiayaan dapat dikategorikan dalam hasil 

Visum Traumatologi, karena berkaitan dengan Trauma pada tubuh seseorang,  

misalnya trauma dada,  dimana seseorang tertusuk benda tajam, benda tersebut 

menembus kulit, daging, lemak hingga mengenai organ dalam (jantung dan paru-

paru) dan menyebabkan kematian. Maka hal itu dapat membuktikan seseorang 

bersalah atas perbuatanya. 

Kedudukan Visum Et Repertum  dalam proses pidana adalah sebagai 

pengganti Corpus Delicti (tanda bukti) yakni di mana hasil dari pemeriksaan 

Dokter yang dituangkan didalam Visum et Repertum merupakan sebuah bukti atau 
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fakta dari suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan 

kesehatan manusia yang di tuangkan dalam di dalam pemberitahuan yang 

berisikan tentang hasil pemeriksaan yang dibuat secara rinci oleh Dokter yang 

melakukan Visum Et Repertum. Karena ketidakmungkinan penuntut umum untuk 

menghadirkan korban dalam suatu proses peradilan, maka Visum Et Repertum 

dapat menjadi pengganti dalam proses peradilan. Hal ini juga membantu penuntut 

umum untuk membuat terang sutau tindak pidana, dimana penuntut umum dapat 

membandingkan antara hasil Visum Et Repertum dengan Keterangan-keterangan 

saksi serta alat bukti yang ditemukan, apakah keterangan saksi dan alat bukti lain 

benar berkaitan dengan hasil Visum Et Repertum. Visum Et Repertum tidak 

mengikat hakim, tetapi Visum Et Repertum dapat memperkuat keyakinan hakim 

manakala alat bukti lain sangat minim.  

Visum Et Repertum hanya dapat dimintakan oleh penyidik, maka dari itu 

ketika Visum Et Repertum dirasa belum cukup menggambarkan kondisi korban 

maka penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk menyempurnakan 

kembali hasil Visum Et Repertum  kepada Dokter ahli yang membuat Visum Et 

Repertum tersebut sebelumnya. 

Pihak keluarga korban tidak diperbolehkan untuk meminta hasil Visum Et 

Repertum kepada Dokter Forensik yang membuat maupun pihak Rumah sakit, 

apabila mereka tetap menginginkan hasil Visum Et Repertum, keluarga dapat 

memintanya kepada penyidik dan apabila penyidik memperbolehkan pula.  

Dalam melakukan Visum Et Repertum Dokter Forensik tidak mengalami 

hambatan secara internal, namun kendala yang dialami adalah kendala eksternal, 

dimana terkadang ada perselisihan dari keluarga yang tidak menginginkan adanya 

Visum, penyidik yang lamban dalam membuat SPV(Surat Permintaan Visum) dan 

domisili korban yang jauh (Pada kasus kecelakaan lalu lintas) 

Dalam menggunakan Visum Et Repertum untuk membuat sebuah tuntutan, 

penuntut mengalami beberapa kendala, misalnya Bentuk-bentuk Visum yang 

berbeda, Hakim ragu pada hasil Visum dan meminta Penuntut umum untuk 

menghadirkan dokter forensik yang membuat Visum tersebut. 
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Alangkah lebih baik jika Negara memperbanyak Dokter Forensik dalam 

setiap rumah sakit di seluruh Indonesia, mengingat dokter forensik masih sangat 

jarang dalam setiap rumah sakit 

Sebaiknya penyidik menjaga keamanan selama proses Visum, mengingat 

terkadang terjadi konflik antara keluarga dengan pihak Dokter Forensik 
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