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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya

adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materi terhadap perkara tersebut. Hal

ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang sah untuk mengungkap suatu perkara

pada tahapan pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan

maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. khususnya penyidik dalam

melakukan tugasnya harus meminta bantuan kepada ahlinya dalam bidang yang

tidak dikuasai. Salah satu bantuan itu dapat diperoleh dari keterangan saksi dan

keterangan ahli yang memang digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap

suatu kasus atau tindak pidana.1

Dalam mengungkap suatu perkara diperlukan proses Pemeriksaan untuk mencari

bukti yang merupakan bagian dari hukum acar pidana dimana tugas utama hukum

acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran

yang selengkap-lengkapnya.kemampuan hukum acara pidana juga memiliki

keterbatasan. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangmampuannya di perlukan

1 Waluyadi, “Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif dan Aspek Hukum Praktik
Kedokteran”, Jakarta : Djambatan, 2000, Hlm. 8-9.
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ilmu pengetahuan lain di antaranya logika, psikologi, kriminologi dan hukum

kriminalistik.2

Kriminalistik dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh

bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu

forensik. kata forensik berasal dari forensic (inggris) yang berarti suitable to

courts to judicature or to public discussion3. Ilmu forensik adalah ilmu

pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan

secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung

pengadilan dalam menetapkan keputusannya4.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat

penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang

dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pemerkosaan. Kasus kejahatan

kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan

seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan, sehingga penyidik membutuhkan bantuan keterangan ahli

dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari

dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa

keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan

korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah

dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan.

2 Firganefi dan ahmad irzal fardiansyah.Hukum dan kriminalistik. Bandarlampung. justice
publisher.2014.Hlm. 23.

3 webster’s, Merriam. collegiate dictionary tenth edition.Hlm 456.
4 Firganefi dan ahmad irzal fardiansyah, op. cit. hlm 25
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Mengungkap suatu kasus pemerkosaan pada tahap penyidikan akan dilakukan

serangkaian tindakan pemeriksaan oleh penyidik untuk mendapatkan buti-bukti

yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Adanya peranan ahli dalam

membantu penyidikan dalam memberikan keterangan medis mengenai korban

pemerkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada

diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak

pidana pemerkosaan. Keterangan dokter yang di maksud tersebut di tuangkan

secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang di sebut dengan

visum et repertum. Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang

dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima

jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan

ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan

pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat mengenai apa

yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.5

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas

suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai

peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan

selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang

dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil

5 Amri Amir, Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Kedua, Ramadhan, Medan, 2005, Hlm.
207.
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yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan

diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti yang berguna dalam

mengungkap tindak pidana, sangat membantu dalam usaha untuk menambah

keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Apabila ditinjau dari hukum

acara pidana, maka peranan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses

pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan dalam

membantu tugas – tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu

perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana

pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan dan tindak pidana

kealpaan dan lain – lain. “Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari

orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana

penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan

perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan

intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana

narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tindak pidana lingkungan hidup dan

lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya”.6

pengusutan terhadap kasus dugaan Pemerkosaan oleh pihak Kepolisian telah

menunjukkan betapa penting peran visum et repertum. Sebuah surat kabar memuat

berita mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di daerah Bandar

Lampung, yang membebaskan pelaku pemerkosaan karena kurangnya alat bukti

6 R. Soeparmono, SH, Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara
Pidana, Mandar Maju Bandung 2002, Hlm. 2.
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dari pihak korban dan melakukan visum et repertum pada beberapa tahun

kemudian.

Fungsi visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus Pemerkosaan

sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran

yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik.

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana Pemerkosaan dari hasil pemeriksaan

yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil oleh

pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pemerkosaan.

Kenyataannya, tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan

terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus

yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan

tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya.

Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban

juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan.

Mengungkap kasus pemerkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian

selaku penyidik akan melakukan upaya- upaya lain yang lebih cermat agar dapat

ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan fungsi visum et repertum yang semakin penting dalam

pengungkapan suatu kasus pemerkosaan, pada kasus Pemerkosaan di mana

pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak

pidana pemerkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda

kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et

repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera
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setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan

yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana

pemerkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang

tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et

repertum yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh

pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut

dan terungkap secara jelas tindak pidana pemerkosaan yang terjadi.

karena pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu

kasus pemerkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai di atas, hal

tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik

pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Fungsi Visum Et Repertum

Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di

Polresta Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang

akan dibahas pada peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Visum Et Repertum pada tahap penyidikan dalam

mengungkap tindak pidana perkosaan ?

2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum

tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan

pada diri korban pemerkosaan ?
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2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum

Pidana yang mana membahas mengenai fungsi Visum Et Repertum pada

tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan. Ruang

lingkup penelitian yaitu di polresta Bandar Lampung,Penelitian dilaksanakan

pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami fungsi Visum et repertum dalam

mengungkap tindak pidana pemerkosaan.

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh penyidik apabila hasil visum et

repertum tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada

korban pemerkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran

materiil suatu kasus pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidak-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:7

1.  Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu

hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya.

Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu

perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara

7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian, Bandung: Citra aditya bakti, 2004, Hlm 66.
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pidana, sedangkan pembuatan visum et repertum yang dilakukan oleh

dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan

membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil

tersebut. Di samping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi

pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai

penggunanan bantun tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat

visum et repertum dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana serta

menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam

Hukum Pidana, dalam rangka untuk memperjelas fungsi dan kedudukan

alat bukti berupa visum et repertum untuk mengungkap tindak pidana

perkosaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan

Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan

masyarakat umum mengenai penerapan visum et repertum dalam

mengungkap tindak pidana pemerkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti.8

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm.125.
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Dalam mengungkap suatu perkara di butuhkan bukti yang di gunakan guna

mendapatkan kebenaran materiil, dalam hal ini penyidik memerlukan bukti untuk

mengungkap tindak pidana perkosaan yang berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi ;
b. Keterangan ahli ;
c. Surat ;
d. Petunjuk ;
e. Keterangan terdakwa ;

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana di atas, dapat

disimpulkan bahwa penyidik membutuhkan bantuan ahli untuk mengungkap

tindak perkosaan yaitu berupa keterangan ahli. Yang di maksud dengan

keterangan ahli menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, adalah :

“keterangan yang di berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal

yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan.”9

keterangan ahli disini adalah keterangan dokter, dalam hal ini Keterangan dokter

di tuangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang di

sebut dengan visum et repertum.

Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter

berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter,

memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada

benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan

9 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana , Universitas Lampung, 2010, Hlm. 65.
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keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan

sepanjang pemeriksaan tersebut.10

Untuk mempermudahkan menjawab permasalahan skripsi ini maka penulis

menggunakan undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, pasal 184 dan 133 KUHAP untuk mengetahui Fungsi Visum

Et Repertum pada tahap penyidikan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah

yang diteliti.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana

yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

suatu yang tidak disengajakan seperti disyaratkan ole undang-undang telah

menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan

oleh undang-undang.11

b. Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh

dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan

dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan

ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan

10 Amri,Amir, loc. cit.
11 Hhtp//appehutauruk.blogspot.com/2012/02/disparitas-pidana-suatu-teori.html, Jam 20.00.
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pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat

mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.

c. Putusan pidana adalah putusan yang mengandung pemidanaan yang di

jatuhkan kepada seorang oleh hakim karena terbukti melakukan tindak

pidana

d. Perkosaan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang diatur dalam pasal

285 KUHP yaitu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia.12

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Fungsi Visum Et repertum dalam mengungkap tindak

pidana pemerkosaan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan

masalah, yaitu mengenai Apa yang menjadi faktor penghambat fungsi visum et

repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta apa fungsi visum et

repertum itu sendiri dalam tahap penyidikan

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.


