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Abstract 

Inside the Law No. 8 of 1981 on the law Kitan Criminal Code was not found or 

understanding Visum term Et Repertum, but that can be found is that what the experts stated 

in court that an expert either in writing or verbally report form submitted directly in court, 

where the expert testimony given in this report have been included in Visum Et Repertum. 

Departing from this phenomenon, authors are interested to study more about the role of 

visum et repertum maltreatment resulting in death. The study authors used in this thesis, an 

empirical study and discussed the problem of how maltreatment led to the death of the victim, 

how the role of Et Visum Repertum as evidence in criminal abuse resulting in death, you 

know how Visum Et Repertum explain the causes of the action maltreatment resulting in 

death. Role visum et repertum the maltreatment that causes death by a judge in court, is a 

criminal file, whether or not there Visum Et Repertum, the case in question should always be 

checked and removed. Completeness Visum Et Repertum defendants in the case files 

examined by the judge, submitted to the public prosecutor who initiated the case file 

submitted to it by the Investigator Pro Yustisia prosecution is trying to prove in court that the 

judges believe about proven error. 
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Intisari 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitan undang-undang Hukum Acara Pidana 

juga tidak ditemukan istilah maupun pengertian Visum Et Repertum, tetapi yang dapat 

ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dipersidangan baik 

tulisan dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung dipersidangan, 

dimana keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan ini telah tercakup didalam 

Visum Et Repertum. Berangkat dari fenomena inilah, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian. Penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini, merupakan 

penelitian empiris dan dibahas dengan permasalahan bagaimana tindak pidana penganiayaan 

menyebabkan matinya korban, bagaimana peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti 

dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bagaiamana Visum Et 

Repertum menjelaskan sebab-sebab terjadinya dalam tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian. Peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan kematian oleh hakim di persidangan, adalah suatu berkas pidana, apakah ada 

atau tidak ada Visum Et Repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan 

mailto:davidjuntak@yahoo.co.id


13 
 

dihapus. Kelengkapan Visum Et Repertum dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa 

oleh hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang dimulai diserahkan kepadanya berkas 

perkara Pro Yustisia tersebut oleh Penyidik Penuntut Umum memang berusaha untuk 

membuktikannya dalam sidang agar Majelis Hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan 

tersebut. 

Kata Kunci : peranan visum et repertum 

 

A. Latar Belakang 

Penggolongan berbagai tindak 

pidana dalam kitab undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan 

upaya pembentuk undang-undang untuk 

membedakan antara jenis tindak pidana 

yang satu dengan yang lain. 

Tujuan umum dari hukum acara 

pidana adalah berupaya untuk mencari dan 

menemukan atau setidak-tidaknya 

mendekati kebenaran materil yaitu 

kebenaran sejati(matriel warheid). Hal ini 

senada dengan apa yang dikatakan oleh Van 

Bemmelan
1
 dalam bukunya Strafordering 

Leerbook van Het Nederlandsch 

Procesrecht (undang-undang di Belanda 

yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu 

bahwa yang terpenting dalam hukum acara 

pidana adalah mencari dan menemukan 

kebenaran. 

Upaya mencari kebenaran yang 

materil ini menjadi salah satu perbedaan 

antara hukum pidana dengan hukum perdata. 

Hukum acara perdata kebenaran yang akan 

dicapai adalah kebenaran formal yaitu 

                                                           
1
  Van Bemmelan, Strafordering Leerbook van Het 

Nederlandsch Procesrecht (undang-undang di 

Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana), 

Sinar Grafika, Jakarta 2003, hal 16 

kebenaran yang didasarkan pada formalitas 

hukum, sementara hukum pidana tidak 

hanya mendasar pada formalitas hukum 

semata, tetapi di sidang pengadilan dan fakta 

menjadi bahan masukan bagi hakim dalam 

memutuskan perkara. 

Dalam hukum acara pidana ada 

beberapa pihak yang terlibat didalamnya 

yaitu polisi, jaksa dan hakim. Ketiga hal 

inilah yang nantinya diharapkan dapat 

mewujudkan tujuan dari hukum acara 

pidana itu sendiri dengan menerapkan secara 

jujur dan tepat ketentuan dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dalam suatu perkara pidana 

sehingga siapa yang bersalah dapat dijatuhi 

hukuman dan sebaliknya yang tidak bersalah 

dibebaskan dari hukuman. 

Melakukan penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di pengadilan, penyidik, 

penuntut umum dan hakim tidak terlepas 

dari ilmu pengetahuan lain dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya 

masing-masing. Salah satunya adalah ilmu 

kedokteran kehakiman atau kedokteran 

forensik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah 

penggunaan ilmu kedokteran untuk 

kepentingan pengadilan yang mana ilmu 
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kedokteran kehakiman itu sangat berperan 

dalam membantu pihak Kepolisian, 

Kejaksaan dan Kehakiman untuk 

menyelesaikan persoalan yang hanya dapat 

dipecahkan dengan ilmu pengetahuan ini. 

Ilmu kedokteran kehakiman sangat 

berperan untuk membantu dunia peradilan 

dalam peristiwa terlukanya seseorang, 

terganggunya kesehatan seseorang dan mati 

atau meninggalnya seseorang. 

Dimana dari akibat yang terjadi 

tersebut ada dugaan dari peyidik bahwa 

telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu 

diperlukan bantuan dari seorang ahli untuk 

memecahkan persoalan tersebut, Permintaan 

bantuan ahli ini dinyatakan dalam KUHAP 

yang salah satunya adalah pasal 133 ayat (1)  

yang menyatakan:  

“Hal penyidik untuk kepentingan 

peradilan menangani seorang 

korban baik luka, keracunan 

ataupun mati yang diduga karena 

peristiwa yang merupakan tindak 

pidana, ia berwenang mengajukan 

permintaan keterangan ahli kepada 

ahli kedokteran kehakiman atau 

dokter atau ahli lainnya.
2
” 

Dari hasil pemeriksaan yang 

dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman 

atau dokter atau ahli lainnya atas korban 

atau barang bukti yang dikirim oleh 

                                                           
2
  KUHAP, Tjokronegoro, Sutarno,  Beberapa Hal 

Tentang Ilmu Kodekteran Kehakiman, Pustaka 

Rakyat, NV. Jakarta, 1952 hal 67 

penyidik, maka ahli tersebut akan membuat 

laporan dari hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukannya dan kesimpulan dari ahli 

bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikanya. Laporan dari 

ahli ini disebut dengan istilah Visum Et 

Repertum. 

Visum bukanlah istilah hukum 

melainkan visum itu sendiri merupakan 

istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat 

dimaklumi bahwa masyarakat pada 

umumnya kurang memahami/mengetahui 

apa sebenarnya pengertian dan sejauh mana 

peranan visum et repertum dalam tindak 

pidana khususnya tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian. 

Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang kitan undang-undang Hukum 

Acara Pidana juga tidak ditemukan istilah 

maupun pengertian Visum Et Repertum, 

tetapi yang dapat ditemukan adalah 

keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli 

nyatakan dipersidangan baik tulisan dalam 

bentuk laporan maupun lisan yang 

disampaikan langsung dipersidangan, 

dimana keterangan ahli yang diberikan 

dalam bentuk laporan ini telah tercakup 

didalam Visum Et Repertum. 

Meskipun pengertian Visum Et 

Repertum dalam KUHAP tidak dicantumkan 

secara tegas, namun sebagai pedoman dapat 

dijelaskan bahwa pengertian Visum Et 

Repertum itu adalah:  
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“Hasil dari pemeriksaan yang dibuat 

oleh dokter berdasarkan apa yang dilihatnya 

dan diketahuinya berdasrkan ilmu 

pengetahuan dan pengalamna yang 

dimilikinya guna kepentingan pengadilan.” 

Visum Et Repertum sangat penting 

dalam suatu perkara pidana khususnya untuk 

peristiwa matinya seseorang yang 

diakibatkan oleh penganiayaan yang 

dilakukan dengan berbagai modus operandi. 

Karena umumnya barang bukti peristiwa 

tersebut tidak memungkinkan untuk 

dihadirkan dalam persidangan. Untuk itu 

penulis tertarik untuk memilih dan 

mempelajari sehingga mengetahui peran 

ilmu pengetahuan lain,dalam hal ini ilmu 

kedokteran dalam penegakkan hukum 

khususnya tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan korban meninggal sehingga 

penulis menulis judul antara lain. 

 

B. Pembahasan 

1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Matinya Korban 

Berdasarkan pengertian tindak 

pidana penganiayaan diatas maka rumusan 

penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai 

berikut
3
: 

a. Unsur Kesengajaan 

     Tindak pidana penganiayaan unsur 

kesengajaan harus diartikan sebagai 

kesengajaan sebagai maksud. Berbeda 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Unsur-unsur Penganiayaan,  

Mandar Maju,   hal  56, 2002, Bandung 

dengan tindak pidana lain seperti 

pembunuhan,dimana unsur kesengajaan 

harus ditafsirkan secara luas yaitu 

meliputi kesengajaan sebagai maksud, 

kesengajaan sebagai kepastian dan 

kesengajaan sebagai kemungkinan. 

     Dengan penafsiran bahwa unsur 

kesengajaan dalam tindak pidana 

penganiayaan adalah  kesengajaan 

sebagai maksud yang biasa juga disebut 

(opzet alsa ogmerk).Maka seorang baru 

dapat dikatakan melakukan tindak 

pidana penganiayaan, apabila orang itu 

mempunyai maksud menimbulkan 

akibat berupa rasa sakit atau luka pada 

tubuh korban. Jadi, dalam hal ini 

maksud orang itu haruslah ditujukan 

pada perbuatan dan rasa sakit atau luka 

pada tubuh. 

b. Unsur Perbuatan 

Yang dimaksud dengan perbuatan dalam 

penganiayaan adalah perbuatan dalam 

arti positif. Artinya perbuatan tersebut 

haruslah merupakan aktivitas atau 

kegiatan dari manusia dengan 

menggunakan (sebagian) anggota 

tubuhnya sekalipun sekecil apapun 

perbuatan itu.Selain bersifat positif, 

unsur perbuatan dalam tindak pidana 

penganiayaan juga bersifat abstrak. 

Artinya penganiayaan itu bisa dalam 

berbagai bentuk perbuatan seperti 

memukul, mencubit, mengiris, 

membacok, dan lainnya. 



16 
 

c. Unsur akibat perbuatan 

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan 

mengandung arti sebagai terjadinya atau 

timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak 

enak atau penderitaan. Sementara yang 

dimaksud dengan luka adalah adanya 

perubahan dari tubuh, atau terjadinya 

perubahan rupa tubuh sehingga menjadi 

berbeda dari keadaan tubuh sebelum 

terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa 

itu misalnya lecet-lecet pada kulit, 

putusnya jari tangan, bengkak-bengkak 

pada anggota tubuh dan sebagainya. 

Unsur akibat-baik berupa rasa sakit atau 

luka-dengan unsur perbuatan harus ada 

hubungan kausal. Artinya harus dapat 

dibuktikan, bahwa akibat yang berupa 

sakit atau luka itu merupakan akibat 

langsung dari perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan 

kausal antara perbuatan dengan akibat 

ini, maka tidak akan dapat dibuktikan 

adanya tindak pidana penganiayaan. 

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-

satunya 

Unsur ini mengandung pengertian, 

bahwa dalam tindak pidana 

penganiayaan akibat berupa dasar sakit 

atau luka pada tubuh itu haruslah 

merupakan tujuan satu-satunya dari 

pelaku. Artinya pelaku memang 

menghendaki timbulnya rasa sakit atau 

luka dari perbuatan (penganiayaan) yang 

dilakukannya. Jadi, untuk adanya 

penganiayaan harus dibuktikan bahwa 

rasa sakit atau luka pada tubuh itu 

menjadi tujuan dari pelaku. 

Dalam KUHP tindak pidana 

penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur 

dalam pasal 351 KUHP 

b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 352 KUHP 

c. Penganiayaan berencana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 353 KUHP 

d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 354 KUHP 

e. Penganiayaan berat berencana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 355 

KUHP 

f. Penganiayaan terhadap orang yang 

berkualitas tertentu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 356 KUHP. 

 

2. Perbedaan antara Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Mengakibatkan 

Kematian dengan Tindak Pidana 

Pembunuhan 

Perbedaan antara pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian 

dengan tindak pidana pembunuhan adalah 

terletak pada unsur-unsurnya. Adapun yang 

menjadi unsur penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian adalah: 

a. Unsur kesengajaan 

b. Unsur perbuatan 

c. Unsur akibat perbuatan. 
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d. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya 

tujuan pelaku 

e. Unsur subyektif dengan sengaja
4
. 

 

3. Penganiayaan yang mengakibatkan 

luka berat Pasal 351 ayat (1) KUHP 

Merujuk pada pengertian 

penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas, 

maka apabila dirinci maka unsur 

penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) 

adalah: 

a. Unsur kesengajaan; 

b. Unsur perbuatan; 

c. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau 

luka berat. 

Apabila dilihat unsur-unsur 

penganiayan dalam Pasal 351 ayat (2) diatas 

maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 

ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 ayat 

(1) KUHP. Perbedaan antara kedua 

penganiayaan tersebut terletak pada 

akibatnya. Pada penganiayaan biasa dalam 

Pasal 351 ayat (2) akibat dari perbuatan 

tersebut haruslah berupa luka berat. Apakah 

perbedaan antara luka berat dalam konteks 

Pasal 351 ayat (2) dengan luka dalam 

konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP? 

Secara yuridis formal sebenarnya 

tidak ada Pasal atau ayat yang menunjukkan 

perbedaan antara kedua istilah tersebut 

sebab dalam konteks KUHP, tidak ada 

                                                           
4
 Harahap, M.Yahya, 2002, Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi 

Kedua, Sinar Grafika,  

Jakarta, hal 30 

batasan tentang apa yang dimaksud dengan 

luka. KUHP hanya memberikan gambaran 

tentang apa yang dimaksud luka berat 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 

KUHP. Sementara tentang luka sama sekali 

tidak disinggung. Secara doktrin, istilah luka 

dalam konteks pada 351 ayat (1) KUHP 

diartikan sebagai luka ringan. Penggunaan 

istilah luka ringan tersebut atas 

pertimbangan, bahwa dalam konteks Pasal 

351 ayat (2) dikenal istilah luka berat. 

Dengan demikian, menurut doktrin istilah 

luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) 

KUHP harus diartikan sebagai luka ringan 

sebagai lawan dari istilah luka berat dalam 

konteks Pasal 351 ayat (2). 

Secara yuridis formal, luka berat 

dijelaskan didalam Pasal 90 KUHP yang 

menyatakan, bahwa luka berat mengandung 

arti: 

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang 

tidak memberi harapan akan sembuh 

sama sekali, atau yang menimbulkan 

bahaya maut; 

b. Tidak mampu terus menerus untuk 

menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan pencaharian; 

c. Kehilangan salah satu panca indera; 

d. Mendapat cacat berat; 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggunya daya pikir selama empat 

minggu lebih; 

g. Gugurnya atau matinya kandungan 

seorang perempuan. 
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Dengan merujuk Pasal 90 KUHP 

diatas nampak jelas apa yang dimaksud 

dengan luka berat. Oleh karena secara 

doktiner, luka ringan merupakan istilah yang 

dilawankan dengan istilah luka berat, maka 

luka ringan dapat diartikan sebagai luka 

pada tubuh yang tidak brupa luka-luka 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 

KUHP. Juga dengan merujuk Pasal 352 

KUHP, maka yang termasuk luka ringan 

adalah luka yang tidak termasuk dalam 

pengertian luka dalam konteks penganiyaan 

ringan sebagaimana dimaksud Pasal 352 

KUHP. Menurut ketentuan pada Pasal 90 

dan 352 KUHP diatas tersimpul pendapat, 

bahwa luka ringan yang timbul dalam 

konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah 

luka (ringan) yang menimbulkan penyakit 

atau menimbulkan halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabtan atau 

pencaharian yang bersifat sementara.  

 

4. Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Kematian Menurut 

Hukum Pidana 

Untuk mencari fakor yang menjadi 

penyebab dari akibat digunakan ajaran 

kausalitas. Ada beberapa macam ajaran 

kausalitas, yang dikelompokkan dalam tiga 

teori, yaitu
5
: 

a. Teori conditio sine qua non 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, Unsur-unsur Penganiayaan, 

Mandar Maju  hal 56, 2002, Bandung 

Teori ini berasal dari VON BURI, 

seorang ahli hukum jerman yang pernah 

menjabat sebagai Presiden Reichtsgericht 

(Mahkamah Agung Jerman). Menurut teori 

ini, tidak membedakan mana faktor syarat 

dan yang mana faktor penyebab, segala 

sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu 

peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat 

adalah termasuk menjadi melahirkan suatu 

akibat adlah menjadi penyebabnya.  

Menurut ini, keenam faktor yang 

menjadi contih dalam peristiwa matinya 

bapak tadi, diantara sekian dari rangkaian 

faktor, tidak ada yang merupakan syarat, 

semuanya menjadi faktor penyebabnya. 

Semua faktor dinilai semua sama 

pengaruhnya atau adil/perannya terhadap 

timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa salah 

satu dihilangkannya salah satu dari 

rangkaian faktor tersebut tidak akan terjadi 

menurut waktu, tempat dan keeadaan 

senyatanya dalam peristiwa itu. 

Teori ini disebut juga dengan teori 

ekivalensi(Aquivelenz-theorie) atau 

bedingungtheorie. Disebut dengan teori 

ekivalensi, oleh karena ajran Von Buri ini 

menilai semua faktor adalah sama 

pentingannya terhadap timbulnya suatu 

akibat. Disebut dengan bedingungtheorie 

oleh karena ajaran ini tidak membedakan 

antara faktor syarat (bedingung) dengan 

faktor penyebab (causal). 

Kelemahan ajaran ini ialah pada 

tidak membedakan antara faktor syarat 
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dengan faktor penyebab, yang dapat 

menimbulkan ketidakadilan pada contoh 

tadi, sipengudi dipertanggung jawabkan atas 

kematian bapak tadi, dipandang tidak adil , 

karena pada dirinya tidak ada kesalahan 

(kesengajaan maupun kealpaan) dalam hal 

terjadinya peristiwa kematian bapak tadi, 

dan artinya bertentangan dengan azas 

huklum pidana tiada pidana tanpa kesalahan 

(geen straf zonder schuld). Untuk mengatasi 

kelemahan ajaran Von Buri ini, maka Van 

Hamel salah seorang penganutnya 

melakukan penyempurnaan dengan 

menambahkan keadaan kedalam ajaran Von 

Buri, ialah tentang ajaran kesalahan.  

Menurut Van Hamel ajaran Von Buri 

sudah baik, akan tetapi haruslah dilengkapi 

dengan ajaran tentang kesalahan 

(schuldleer). Bahwa tidak semua orang yang 

perbuatannya menjadi salah satu faktor 

dalam suatu peristiwa yang melahirkan 

akibat terlarang harus bertanggung jawab 

akibat timbulnya akibat itu, melainkan 

apabila pada diri sipembuatnya dalam 

mewujudkan tingkah lakunya itu terdapat 

unsur kesalahan baik kesengajahan maupun 

sipengendara mobil tidak perlu 

dipertanggung jawabkan atas kematian 

bapak itu, karena pada peristiwa itu tidak 

ada unsur kesalahan (kesengajaan maupun 

kealpaan) dari sipengendara mobil. 

b. Teori-teori yang mengindividualisir 

(individualiserede Theorien) 

Von Buri berbagai ajaran lainnya, 

yang pada intinya dalam mencari sebab dari 

pada suatu akibat dibatasi pada suatu atau 

beberapa peristiwa/faktor saja yang 

dianggap berpadanan. Teaeger mengadakan 

perbedaan antara rangkaian peristiwa-

peristiwa/kelakuan-kelakuan dan mencari 

diantara mencari diantara peristiwa-

peristiwa tersebut, yang paling dekat 

menimbulkan akibat yang terlarang itu oleh 

undang-undang. Ia tidak menganggap semua 

peristiwa yang mendahului sebagai syarat 

dari timbulnya akibat. 

Membedakan antara syarat dengan 

alasan (voorwaarde en aanleiding). Traeger 

hanya mencari satu peristiwa saja, yang 

dianggap sebab dari akibat itu. Kemudian 

teori khusus ini berkembang dan yang 

termasuk padanya antara lain adalah: 

1. Teori pengaruh terbesar atau “die 

meist bedingung” atas nama Birk 

Meyer. sarjana ini menentukan 

sebagai sebab dari akibat adalah 

peristiwa yang paling besar 

pengaruhnya kepada timbulnya 

sebuah itu. Sebagai contoh yang 

dibuat yaitu: jika dua kuda mengela 

sebuah kereta, maka bejalanya kereta 

itu adalah disebabkan oleh tarikan 

dari salah seekor kuda yang terkuat 

diantaranya. 

2. Teori yang paling menentukan die 

doorsalg geeft; de theorie van het 

“gleichgewicht”; overwicht van 
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negatieve voorwaarden atas nama 

binding. Sarjana ini mengatakan, 

peristiwa yang harus dianggap 

sebagai adalah peristiwa positif 

(yang menjurus kepada timbulnya 

akibat) yang lebih menentukan dari 

pada peristiwa negative (yang 

menahan supaya akibat tidak 

timbul). 

3. Teori kepastian “die art des 

werdens” atas nama kohler. 

Dikatakannya bahwa yang harus 

dianggap sebagi sebab adalah 

peristiwa yang pasti menimbulkan 

suatu akibat. Utarakannya bahwa 

jika kita mananam bibit bunga dan 

kemudian berkembang, maka 

peristiwa-peristiwa/syarat-syarat 

untuk pertumbuhannya dapat disebut 

antara lain, hujan, sinar matahari, 

tanah dan lain-lain. Tetapi yang 

paling menentukan perkembanganya 

adalah bibit bunga tersebut. Teori ini 

lebih menonjol jika peristiwa/syarat-

syarat itu hampir sama nilainya. 

c. Generaliseerende theorie (teori umum) 

Penganut lainnya yang menganut 

ajaran pembatasan mendasarkan penelitian 

kepada fakta sebelum delik terjadi (ante 

factum), yaitu pada fakta yang pada 

umumnya menurut perhitung yang lain, 

dapat dianggap sebagai sebeb/kelakuan yang 

menimbulkan akibat itu. Fakta yang 

dianggap sebagai itu dianggap sebagai itu 

mencakupi (strekken) dan selanjutnya 

menimbulkan akibat itu. Mengenai teori ini 

dikenal beberapa teori yang berbeda, 

Perbedaanya bertolak pangkal pada 

pengertian dari istilah “perhitungan yang 

layak.” 

1. Adaequatie theorie atau teori 

keseimbangan atas nama Von Kries 

dan yang pertama-tama 

mengemukakannya. Ajarannya ialah 

bahwa yang timbul, adalah kelakuan 

yang menurut perhitungan yang 

layak seimbang dengan akibat itu. 

Sedangkan yang dimaksudkan 

dengan perhitungan yang layak ialah 

peristiwa yang diketahui atau yang 

harus diketahui oleh pelaku. 

Disebut juga sebagai “subjektieve 

prognose” atau teori kesembuhan 

subjektif. Hal ini sebenarnya Van 

Kries memasukkan unsur 

“kesalahan” dalam ajarannya, karena 

pengetahuan pelaku erat sekali 

hubungan dengan “hubungan batin 

pelaku terhadap akibat yang 

dikehendaki”. 

2. Teori keseimbangan objektif atas 

nam Rumelin. Sarjana ini 

mengemukkan bahwa yang 

dimaksud dengan perhitungan yang 

layak bukan hanya apa yang 

diketahui pelaku, tetapi apa juga 

yang kemudian diketahui hakim, 
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walaupun hal ini tidak diketahui oleh 

pelaku sebelumnya. 

 

5. Peranan Visum Et Repertum Dalam 

Tindak Pidana Yang Mengakibatkan 

Kematian 

a. Kedudukan Visum Et Refertum                           

Sebagai Alat Bukti 

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindakan pidanabenar-benar terjadi dan 

bahwa terdakw hanyalah yang bersalah 

melakukan”. Alat bukti yang sah dalam 

proses pembuktian di pengadilan diatur 

dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) yaitu: 

1) Keterangan saksi; 

2) Keterangan ahli; 

3) Surat; 

4) Petunjuk; dan  

5) Keterangan terdakwa 

Pembahasan ini yang akan dibahas 

lebih lanjut adalah mengenai  alat bukti surat 

yaitu Visum et Refertum yang dibuat oleh 

dokter ahli kehakiman. Menurut Andi 

Hamzah, surat adalah segala sesuatu yang 

mengandung tanda-tanda baca yang dapat 

dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan 

isi pikiran. 

Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa 

yang diperlukan oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana kepada seseorang 

adalah adanya dua alat bukti yang sah 

(sekurang-kurangnya); Keyakinan; Bahwa 

tindak pidana itu benar terjadi; Bahwa 

terdakwalah yang bersalah berbuat. 

Penjelasan Pasal 183 KUHAP 

menyatakan bahwa ketentuan tersebut 

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan dan kepastian hukum bagi 

seseorang. Acara pemeriksaan cepat, 

kenyakinan hakim cukup didukung satu alat 

bukti yang sah. Dalam persidangan, maka 

terhadap alat bukti yang ada dalam suatu 

berkas perkara dengan hasil-hasil 

pemeriksaan yang ada dalam berkas itu 

Hakim akan memeriksa, menilai dan 

menentukan alat bukti yang ada. Apakah 

dari alat bukti yang ada dalam pemeriksaan 

persidangan mempunyai kekuatan 

pembuktian berdasarkan batas minimum 

pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 

KUHAP (Penjelasan Pasal 184 KUHAP 

dalam perkara cepat) dan bukan untuk 

mencari alat bukti. 

Pasal 133 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan bahwa
6
: “Dalam hal 

penyelidikan untuk kepentingan peradilan 

mengenai seorang korban, baik luka, 

keracunan maupun mati yang diduga karena 

peristiwa yang merupakan tindak pidana, 

berwenang mengajukan permintaan 

keterangan ahli kedokteran kehakiman atau 

dokter dan atau ahlinya”. 

                                                           
6
Andi,  Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal 12 
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Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang mencabut HIR jo Undang-

undang Nomor 1/Drt tahun 1951 jo 

Ketentuan perihal macam-macam alat bukti 

dalam yang sah tentang pembuktian dalam 

proses pemeriksaan disidang pengadilan 

menjadi lebih lengkap, yaitu dengan 

dimaksudnya secara tegas alat bukti 

keterangan ahli didalam Pasal 184 ayat (1) 

huruf b KUHAP. 

Pemeriksaan oleh Hakim di 

persidangan, suatu berkas pidana, apakah 

ada atau tidak ada Visum Et Repertum, maka 

perkara yang bersangkutan tetap harus 

diperiksa dan dihapus. Kelengkapan Visum 

Et Repertum dalam berkas perkara terdakwa 

yang diperiksa oleh hakim, diserahkan 

kepada Penuntut Umum yang dimulai 

diserahkan kepadanya berkas perkara Pro 

Yustisia tersebut oleh Penyidik Penuntut 

Umum memang berusaha untuk 

membuktikannya dalam sidang agar Majelis 

Hakim yakni perihal terbultinya kesalahan 

tersebut. 

Oleh karena Penuntut Umum 

berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa 

dipersidangan, berarti beban pembuktian 

bagi perkara pidana ada pada Penuntut 

Umum, dalam usaha mencari kebenaran 

materil, dan Hakim tetap dibatasi pada alat-

alat bukti yang diajukan olehnya. Dan 

seumpamanya Penuntut Umum tidak 

bersedia menambah alat bukti yang hanya 

minimum, maka Hakim tidak dapat mencari 

sendiri alat bukti tambahan, sedangkan 

terdakwa mungkin. Sedangkan BAP 

Penyidik, jika terdakwa disitu mengaku, 

maka BAP Penyidik merupakan surat, yang 

dapat dipergunakan untuk alat 

bukti:”Petunjuk”. 

KUHAP Visum Et Repertum diatur 

dalam beberapa Pasal yaitu: Pasal 133 ayat 

(1) berbunyi: “Dalam hal penyelidikan 

untuk kepentingan peradilan mengenai 

seorang korban, baik luka, keracunan 

maupun mati yang diduga karena peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, berwenang 

mengajukan permintaan keterangan ahli 

kedokteran kehakiman atau dokter dan atau 

ahli lainnya”. 

Ayat (2), berbunyi: “Permintaan keterangan 

ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) dialkukan secara tertulis, yang dalam 

surat itu disebutkan dengan tegas untuk 

pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat 

dan/atau pemeriksaan bedah mayat”. 

Pasal 134 ayat (1) berbunyi “Hal sangat 

diperlukan dimana untuk keperluan 

pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi 

dihindari, penyidik wajib memberitahukan 

terlebih dahulu kepada keluarga korban”. 

Ayat (2) berbunyi: “Hal keluarga keberatan, 

penyidik ajib menerangkan dengan sejelas-

jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu 

dilakukannya pembedahan tersebut”. 
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Pasal 135 berbunyi : “Hal penyidik untuk 

kepentigan peradilan perlu melakukan 

penggalian mayat, dilakukan menurut 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) 

undang-undang ini”. 

a. Dalam KUHP juga terdapat pengaturan 

Visum Et Repertum yakni: 

Pasal 222 berbunyi: “Barang siapa dengan 

sengaja menghalang-halangi, merintangi 

atau menggalkan pemeriksaan mayat untuk 

pengadilan, dihukum penjara selama-

lamanya sembilan bulan atau setinggi-

tingginya Rp 4.500,-“ 

Pasal 216 (1) berbunyi: “Barang siapa 

dengan sengaja tidak menurut perintah atau 

tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan 

undang-undang, oleh pegaai negeri yang 

diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri 

yang diwajibkan atau yang dikuasakan 

untuk menyelidiki atau memeriksa 

perbuatan yang dapat dihukum, demikian 

juga barangsiapa dengan  segaja mencegah, 

merintangi atau menggagal sesuatu 

perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang 

pegawai negeri itu, dalam menjalankan 

sesuatu peraturan undang-undang, dihukum 

penjara selama-lamanyan empat bulan dua 

minggu atau denda setinggi-tingginya Rp 

9.000,-“ 

Ayat 2 berbunyi:“Yang disamakan dengan 

pegawai negeri yang dimaksud dalam 

bahagian pertama dari ayat diatas ini, ialah 

segala orang yang menurut peraturan 

undang-undang selalu atau sementara 

diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan 

umum”
7
. 

 

C. Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian harus dapat 

dibuktikan hubungan kausalitas antara 

perbuatan penganiayaan dengan 

meninggalnya korban. Pembuktian 

tersebut, apabila tidak ada hubungan 

kausalitas antara penganiayaan dengan 

kematian korban,maka pelaku hanya 

didakwakan melakukan delik 

penganiayaan (pasal 351 ayat (1) 

KUHP). Dalam pembuktian, apabila 

aparat penegak hukum mengalami 

kesulitan, maka aparat hukum tersebut 

dapat meminta bantuan seorang dokter 

kehakiman. Laporan yang dibuat  oleh 

dokter kehakiman dibuat dalam bentuk 

surat yang lazim disebut dengan istilah 

visum et refertum. 

2.  Peranan Visum et Repertum adalah 

sebagai alat bukti tetulis bagi hakim 

didalam pemeriksaan perkara 

penganiayaan atau alat bukti bagi tindak 

pidana pembunuhan. 

                                                           
7
  Tjokronegoro, Sutarno, 1952,  Beberapa Hal 

Tentang Ilmu Kodekteran Kehakiman, Pustaka 

Rakyat, NV. Jakarta, hal 26 
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3. Dalam visum et repertum, yang dibuat 

dokter kehakiman, yang memuat sebab-

sebab dari kematian. Seperti halnya 

dalam kasus yang dibahas dalam skripsi 

ini bahwa akibat kematian dari korban 

adalah akibat pendarahan yang banyak 

pada rongga dada dan perut akibat luka-

luka dipembulu darah besar jantung 

limpa dan ginjal kiri yang diderita oleh 

korban. Pendarahan tersebut akibat dari 

penganiayaan yang dilakukan oleh 

pelaku. 

Saran yang dapat disampaikan oleh 

Penulis adalah: 

1.  Dokter kehakiman sebaiknya 

menghindari istilah kedokteran atau  

istilah asing yang tidak dikenal oleh 

hakim pada umumnya dalam Visum et 

Repertum, namun  jika hal tersebut 

terpaksa untuk menghindari salah 

pengertian, istilah tersebut sebaiknya 

dijelaskan dalam Bahasa Indonesia, 

supaya Visum et Repertum dapat 

mengganti sepenuhnya keadaan 

korban/orang yang diperiksanya sebagai 

alat bukti di persidangan dan 

pemanggilan pembuat Visum et 

Repertum tidak ada lagi. 

2.  Hakim hendaknya lebih arif dalam 

menilai bukti-bukti yang diajukan dalam 

suatu perkara pidana, agar tujuan hukum 

acara pidana mencari kebenaran yang 

materil itu benar-benar dapat terjadi. 

3.  Visum et Repertum sebagai alat bukti 

surat hendaknya lebih diperhatikan 

hakim dalam proses pembuktian 

terutama dalam tindak pidana terhadap 

nyawa dan tubuh supaya hakim dapat 

menerapkan hukum yang sesuai dengan 

kebenaran materil sehingga keadilan 

dapat tercapai. 
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