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BAB III

PEMBAHASAN

A. Kriteria Visum Et Repertum yang dapat dikategorikan sebagai

keterangan ahli dalam perkosaan

Fakta bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang

yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah harus

tidak dihukum (dibebaskan). Logika yang demikian adalah benar

adanya baik berdasarkan alasan yuridis konstitusional maupun

berlandaskan akal sehat manusia. Untuk mewujudkan keduanya

manusia dengan segala perasaannya telah mengalternatifkan berbagai

upaya demi terciptanya kesalahan yang benar dan juga ketidak salahan

yang benar, artinya manusia selalu berusaha untuk membenarkan yang

benar dan juga menyalahkan yang salah dengan segala

konsekuensinya.

Timbulnya banyak kejahatan seksual merupakan efek
sampingan (side effect) dari perubahan masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri/modern seperti yang kita alami sekarang. Sebagian
dari kejahatan seksual ini memerlukan pemeriksaan dokter terhadap si
korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu di mana telah
terjadi persetubuhan (sexual intercourse). Perbuatan cabul (ontuchtige
handeling) seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada
dan sebagainya, tidak mungkin dibantu oleh pemeriksaan dokter, oleh
karena itu tidak akan di temukan bekas-bekasnya. Oleh karena norma
kesusilaan tidak pernah bersifat universal, maka
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pemeriksaan-pemeriksaan oleh dokter perlu disesuaikan
dengan bunyi pasal-pasal dalam KUH Pidana. 49

Sebagaimana alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan

suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan

sebagai bahan pembuktian, guna menjadi bahan pertimbangan bagi

hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah

dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP secara garis besar memuat

hal-hal sebagai berikut bahwa alat bukti yang sah adalah:

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

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana

yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan

menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke 28

KUHAP).

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

49 Tolib Setiady, pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman, cetakan 2, alfabeta, tahun 2009,
Bandung, hal 162.
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membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

(pasal 1 ke28 KUHAP).

c) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c.

KUHAP tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikaitkan dengan

sumpah adalah:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat

dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian

atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang

jelas dan tegas tentang keterangan itu.

2) Surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat

mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabannya dan yang diperuntukkan

bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau

sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
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4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187

KUHAP).

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuainnya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

yang tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu

tindak pidana dan siapa pelakunya (188 ayat (1) KUHAP).

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia

ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Maka sehubungan dengan permasalahan yang diangkat perlu

disimpulkan keterangan di atas ada 3 kategori kriteria visum yang

dapat dijadikan sebagai alat bukti meliputi :

1) Keterangan ahli

2) Surat

3) Petunjuk

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan

dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini

pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting

untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti
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dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Dalam kasus kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung

terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa

pidana yang sedang ditanganinya. Kasus kasus tindak pidana seperti

pemerkosaan merupakan contoh kasus di mana penyidik membutuhkan

bantuan tenaga ahli, seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli

lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban

yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam

mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Dalam tindak pidana pemerkosaan alat bukti surat yang

dipergunakan adalah alat bukti Visum yang diberikan oleh dokter yang

telah ditunjuk oleh pengadilan. Kegunaan visum ini untuk menambah

keyakinan hakim apakah benar telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Visum yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit yang telah ditunjuk

digunakan untuk membuktikan bahwa bagaimana keadaan pada diri si

korban setelah terjadi perkosaan. Pada umumnya dalam dunia

kedokteran seorang yang telah melakukan hubungan badan/ hubungan

suami-istri, selaput darah (hymen) pada perempuan robek atau luka.

Dari situlah hakim dapat menyimpulkan apakah telah terjadi perkosaan

atau tidak serta perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana,
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dengan kekerasan atau paksaan atau dilakukan atas dasar suka-sama

suka.

Petunjuk juga digunakan untuk menambah keyakinan hakim

bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Petunjuk diperoleh dari

keterangan saksi, surat serta dari keterangan terdakwa yang dijadikan

satu, kemudian disatukan dan akan membuat satu petunjuk yang dapat

menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Tidak hanya itu, bukti seperti sperma yang terdapat disekitar vagina

korban, rusaknya selaput darah (hymen) dan celana dalam korban juga

menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan

telah terjadi pemerkosaan pada diri si korban. Kecil kemungkinan

apabila laporan mengenai terjadinya pemerkosaan dilakukan setelah

beberapa hari setelah kejadian, karena ditakutkan bukti-bukti yang

diperlukan menjadi lemah atau tidak tampak lagi sehingga sulit bagi

hukim untuk percaya bahwa telah terjadi perkosaan.

B. Apakah faktor-faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk

mengungkap tindak pidana pemerkosaan dalam hal Visum Et

Repertum tidak memuat tanda kekerasan terhadap korban

pemerkosaan

Sebagaimana rumusan Pasal 285 KUHAP yang mengatur

mengenai tindak pidana pemerkosaan yang menyatakan bahwa:
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“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam

karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama

dua belas tahun”. hal ini mensyaratkan bahwa dalam tindak pidana

pemerkosaan harus dipenuhi unsur-unsur seperti adanya persetubuhan,

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara memaksa,

serta dilakukannya persetubuhan tersebut terhadap seoarang wanita

yang bukan istri pelaku.50

Untuk mendapatkan bukti mengenai unsur persetubuhan dan

kekerasan pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan, penyidik

akan melakukan serangkaian upaya dan tindakan untuk memperoleh

bukti yang kuat. salah satu upaya penyidik untuk membuktikan

kedua hal tersebut adalah melalui pembuatan Visum Et Repertum

terhadap korban.

Dalam Visum Et Repertum, terhadap unsur persetubuhan hal

ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun

terjadinya tindak pidana pemerkosaan telah berlangsung dalam jangka

waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. namun terhadap

tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan, hal ini dapat tidak

50 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, Penerbit Liberty,
Yogyakarta. 1988. Hlm. 66
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memuat dalam Visum Et Repertum, mengingat tanda kekerasan yang

biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan

hilang dengan bertambahnya waktu. pembuktiannya unsur kekerasan

yang dapat dilihat dari hasil Visum Et Repertum korban pemerkosaan

mempunyai fungsi yang membantu penyidik agar dapat segera

memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya.

Termuatnya hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapatnya

tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban memberi kemudahan bagi

penyidik dalam mengungkap perkara tersebut, terlebih apabila tanda

kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di daerah mulut dan bibir,

leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha, serta disekitar

pada alat genital. luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual

biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan, serta

luka-luka memar, termuatnya tanda kekerasan yang demikian pada

visum et repertum korban, tidak saja membantu penyidik mengungkap

tindak pidana pemerkosaan namun juga dapat memberi keyakinan bagi

hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan dalam

tindak pidana pemerkosaan.51

51 P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan
Dan Norma-Norma Kepatutan. Mandar Maju, Bandung, 1990
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Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan diartikan apabila ada

perbuatan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk

melakukan persetubuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan

korban sehingga korban terpaksa membiarkan persetubuhan tersebut

terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan

yang selama ini ditemui penyidik seperti kekerasan dipaksa diikat,

diberi minuman sehingga korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya,

diancam dengan pisau, dan tindakan pemaksaan lainnya dengan

ancaman senjata tajam.

Dalam hal hasil pemeriksaan korban pemerkosaan yang

termuat dalam Visum Et Repertum menyatakan bahwa pada diri

korban pemerkosaan didapati tanda persetubuhan namun tidak tanda

kekerasan, agar dapat ditemukan bukti adanya unsur kekerasan

ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut sehingga menjadi

terang tindak pidananya.

Upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan dilakukannya

tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Pemanggilan Tersangka dan Korban

Terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan

pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan
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dan keidentikkan tersangka dan korban atau barang bukti maupun

tentang unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan atau fungsi

seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut

menjadi jelas.

Dalam metode pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai

berikut :

a. Interogasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka

atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana

dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun

tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan

keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan

kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi yang dilakukan terhadap tersangka dan korban

dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan bertujuan untuk

mendapatkan keterangan mengenai 7-kah terjadinya suatu tindak

pidana 7-kah yang dimaksud yaitu mengenai :

1) Apakah yang terjadi ? (macam peristiwa atau perbuatannya)

2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (waktunya)

3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi ? (tempatnya)

4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut ? (pelakunya)
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5) Mengapa perbuatan tersebut dilakukan ? (alasannya)

6) Dengan apa perbuatan tersebut dilakukan ? (alatnya)

7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan ? (caranya)

Secara khusus jenis pertanyaan yang diberikan penyidik

kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pemeriksaan tindak

pidana pemerkosaan seperti misalnya sebagai berikut :

a) Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum
terjadinya persetubuhan ?

b) Dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut
dilakukan oleh pelaku ?

c) Apakah saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai
menunjukkan perbuatan untuk melakukan
persetubuhan ?

d) Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban)
ketika persetubuhan terjadi ? 52

Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan

unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan khususnya kekerasan atau

ancaman kekerasan, terutama dalam hal pengaduan dan visum et

repertum korban telah menunjukkan adanya unsur persetubuhan

namun belum ditemukan adanya unsur kekerasan.

52 Soetardjo Wignjo Soebroto, Kejahatan Pemerkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial,
Yogyakarta, 2000.
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b. Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam

rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu

dengan lainnya (sesama tersangka, sesame saksi, dan

tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan

persesuaian keterangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi

barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Atas keterangan yang didapat dari pemanggilan tersangka dan

korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang

terkait dengan tindak pidana. dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP

ditemukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu:

a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya

b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
melakukan tindak pidana

c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan, benda-benda

yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara

tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, terutama

celana dalam yang sering terdapat noda darah atau sperma, sprei, (alas

tidur tempat dilakukannya persetubuhan) yang terdapat bekas sperma
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atau noda darah, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban,

seperti pisau atau senjata lainnya, sisa minuman atau obat yang

digunakan pelaku untuk membuat korban tidak berdaya, atau benda

lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana

pemerkosaan.

Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk

pembuatan visum et repertum seperti misalnya celana dalam korban

biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium

yang hasilnya juga termuat dalam visum et repertum korban

pemerkosaan.

3. Bila Perlu dilakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

(TKP).

Dalam hal pengaduan tindak pidana pemerkosaan dilakukan

segera setelah terjadinya pemerkosaan, dapat dilakukan pemeriksaan

TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi

dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau

barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

dapat ditemukan. pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana

pemerkosaan, khususnya dalam rangka pembuktian unsur kekerasan

yang dilakukan terhadap korban. barang bukti yang kemungkinan
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dapat di temukan di TKP tindak pidana pemerkosaan seperti misalnya

sprei (alas tidur tempat dilakukannya pemerkosaan), noda darah, atau

benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan

bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan di atas,

khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau

ancaman kekerasan dalam hal mendapatkan hasil Visum Et Repertum

yang tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban

pemerkosaan. tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan

kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana pemerkosaan agar

dapat dihindari adanya penghentian penyidikan karena tidak

terpenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal

memang benar telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan.

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan

tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur

pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP,

jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 117,118,119 KUHAP, serta penyidik harus tetap

memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50,

Pasal 51, Pasal 52,Pasal 53,Pasal 54,Pasal 55, dan Pasal 114 KUHAP.
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Demikian pula mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang

bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38,

Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46, KUHAP. pemeriksaan tempat kejadian

perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP

yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan di

tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. terdapat

pengungkapan tindak pidana pemerkosaan, disamping penyidik dapat

memperoleh bantuan dari hasil visum et repertum korban, namun

dalam tidak termuatnya keterangan tentang tanda kekerasan pada diri

korban dalam visum et repertum tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini

yaitu untuk menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

dalam

Pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan

azas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.53

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Yang

Menggunakan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana

Perkosaan

Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa

yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap

seseorang yang luka atau terhadap mayat merupakan kesaksian tertulis.

53 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasan, Karya Anda,
Surabaya
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Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya merupakan

suatu barang misalnya senjata api dalam tindak pidana pembunuhan,

barang hasil penyelundupan, mata uang yang di palsukan, barang hasil

curian atau barang hasil penggelapan dan lain-lain.

Pada umumnya dapat diajukan dalam persidangan dan

pengadilan sebagai alat bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya

dengan corpus delicti yang berupa tubuh manusia. Oleh karena luka

pada tubuh manusia selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh,

membusuk atau akan menimbulkan kematian dan mayatnya akan

menjadi rusak dan busuk saat di kubur. Seperti yang diuraikan di atas

bahwa tugas seorang dokter dalam bidang ilmu kedokteran

kehakiman adalah membantu para penegak hukum dalam mengungkap

perkara pidana yang berhubungan dengan peruasakan kesehatan tubuh

dan nyawa manusia, sehinnga bekerjanya harus objektif dengan

mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkan satu sama.

lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Maka pada waktu memberikan laporan dalam visum et repertum harus

objektif tentang apa yang di lihat dan ditemukan pada waktu

pemeriksaan dan kemudian visum et repertum merupakan keterangan

tertulis yang dibuat oleh dokter ahli.
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Tidak dapat di sangkal lagi bahwa tubuh manusia selalu

berubah-ubah jadi keadaan tidak statis. Misalnya pada waktu tindak

pidana perkosaan yang sedang diajukan ke persidangan, akan tetapi

sidangnya mungkin dilakasanakan beberpa bulan kemudian dan

sementara luka akibat perkosan mungkin sudah sembuh atau semakin

parah.

Oleh karena itu Visum Et Reprtum diperlukan untuk

menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa

tersebut terjadi, dan penggiriman barang bukti harus dilakukan dengan

cepat. Sehingga visum et repertum merupakan barang bukti yang sah

dalam tindak pidana perkosaan. Perihal Visum Et Repertum maka

fungsi atau kedudukan di dalam hukum pembuktian dalam proses

acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti :

1. Surat

Pasal 184 ayat I huruf c.jo Pasal 187 huruf c KUHAP.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 jo.2 Stb.1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi

penyidik untuk mengajukan permintaan Visum et repertum kepada

dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter ahli lainya, akan

tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas
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perkaranya, sedapat mungkin bila mana ada permintaan yang diajukan

kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima.

Tetapi jika Visum Et Repertum di buat oleh kedokteran

kehakiman atau dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu

bisa diterima mengingat bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses

acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan hakim.

Allah SWT berfirman sebagai mana yang tercantum di

dalam Al Qur’an yang terdapat dalam surat Al Anbiya yaitu:

تُرْجَعُونَ وَإِلَیْنَا فِتْنَةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ

Artinya :
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan

mengujikamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan
(yangsebenar-benarnya) dan hanya kepada kamilah Kamu
dikembalikan.(QS Al Anbiya’:35)

Firman Allah SWT di atas menerangkan bahwa setiap mahluk

yang bernyawa pasti akan mengalami kematian tak ada yang bebas dari

kematian kecuali kodrat dan irodat-Nya. Kapan kematian akan

menjumpai mahluk-Nya dan penyebab kematian itu terjadi tidak

seorangpun mengetahuinya kecuali hanya Allah SWT. Jika dilihat

dari segi agama mempercayai kematian merupakan salah satu wujud

iman kepada Allah SWT .
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Visum Et Repertum ditinjau dari segi tujuan dan penggunaan

yang menunjang tegaknya keadilan, sehingga diketahui sebab-sebab

terjadinya tindak pidana perkosaan, terjadinya kematian terhadap

korban, terjadinya penganiayaan terhadap korban. Untuk mengetahui

hal tersebut maka, dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban atau

pembedahan diri mayat untuk mengetahui kelainan alat tubuh manusia

yang mengalami kerusakan atau kematian akibat tindak pidana.

Dengan demikian Visum Et Repertum sebagai pengganti tubuh

korban yang merupakan barang bukti yang tidak bisa ditampilkan

dalam sidang pengadilan karena barang bukti mayat tidak bisa

disimpan, atau sudah dikubur, dan barang bukti yang terdapat di

dalam diri korban yang masih hidup juga tidak bisa ditampilkan

dimuka persidangan. Untuk memperlihatkan barang bukti yang secara

asli maka, menggunakan Visum Et Repertum sebagai pengganti

barang bukti. Dalam kaitanya penggunaan Visum Et Repertum dalam

hukum Islam, hal ini merupakan ijtihad. Sebagai dasarnya adalah

marsalah mursalah yaitu kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al

Qur’an dan As sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan

kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa-apa yang sejenis

dengannya, bukan kemaslahatan yang berdasarkan

pemikiran-pemikiran saja, apalagi tanpa pemikiran yang mendalam
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bahwasanya persangkaan itu melampaui kemaslahatan yang ada

menurut ketentuan-ketentuan nash syara’.

Sebagaimana hadis Rosullulah SAW yaitu yang artinya
berbunyi:

أَجْرٌ فَلَھُ أَخْطَأَ ثُمَّ فَاجْتَحَدَ حَكَمَ وَإِذَا أَجْرَانِ◌ِ فَلَھُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَھَدَ الحَاكِمُ حَكَمَ إِذَا

“Apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian
ia memperoleh ijtihad yang benar ia memperoleh dua pahala dan
apabila ia mau memutuskan perkara itu berijtihad tetapi ijtihadnya itu
tidak benar maka ia memperoleh satu pahala”. (HR. Al-Bukhari dan
Muslim).54

Berdasarkan hadis di atas maka kedudukan Visum Et

Repertum sebagai penerapan ijtihad bagi hakim untuk memperoleh

kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat

menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia oleh sebab itu

menggunakan visum et repertum dijadikan sebagai salah satu alat bukti

untuk menyelesaiakan masalah kematian yang dibolehkan oleh syara’

sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat islam.

Firman Allah SWT dalam kitab suci Al -Qu’ran menjelaskan.

مَسْئُوالً عَنْھُ كَانَ أُولَٰئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِھِ لَكَ لَیْسَ مَا تَقْفُ وَالَ

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya

54 Annasa’I, Sunan An-Nasa’I, Juz. VII, h. 354.
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pendengaran penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
pertanggungan jawabnya. (QS.Al Isra’ 36)

Adapun maksud dari ayat di atas yaitu bahwa sesungguhnya

manusia itu dilarang mengikuti apa yang tidak mereka ketahui dan

tidak memiliki pengetahuan tetapi jika manusia memiliki pengetahuan

maka boleh menetapkan suatu hukum untuknya berdasarkan

pengetahuanya karena Allah SWT melarang manusia mengatakan

sesuatu tanpa pengetahuan bahkan melarang mengatakan sesuatu

berdasarkan persangkaan dan masing-masing dari anggota tubuh

manusia dipertanyakan dan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah

SWT hatinya ditanya tentang apa yang dipikiran dan diyakini,

pendengaran dan penglihatanya dimintai pertanggung jawaban atas apa

yang dilihat dan didengarkan.

Hal ini memperkuat adanya visum et repertum sebagai alat

bukti dalam tindak pidana perkosaan mengingat semakin

berkembangnya zaman semakin berkembang pula kecanggihan

tehnologi yang dapat membantu manusia dalam kehidupanya

sehari-hari dan pengetahuan bisa dijadikan dasar manusia untuk

menetapkan hukum (ijtihad) dalam tindak pidana perkosaan dan bukti

Visum Et Repertum merupakan implementasi dari sebuah pengetahuan

yang bisa dijadikan dasar bukti adanya tindak pidana perkosaan
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dengan adanya dokter ahli dan kecanggihan tehnologi dalam

membantu memeriksa bukti yang terdapat dalam diri korban.

مُّبِینٍ إِمَامٍ فِي أَحْصَیْنَاهُ شَىْءٍ وَكُلَّ وَءَاثَارَھُمْ مَاقَّدُموا وَنَكْتُبُ الْمَوْتَى نُحْىِ نَحْنُ إِنَّا

Artinya:
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan

Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas
yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam
kitab Induk yang nyata . (QS Yasin :12).

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT

berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dan menulis apa

yang telah dikerjakan oleh manusia baik amalan yang bermanfaat

seperti ilmu pengetahuan, harta benda yang diwakafkan, atau

amalan baik yang lainya tetapi Allah juga menulis amalan yang jahat

yang ditinggalkanya. Ringkasnya Allah menulis setiap amalan yang

baik atau jahat dalam kitab induk (Lauhul Mahfuz) . Seperti halnya

dalam tindak pidana perkosaan Allah juga telah memberikan

bekas-bekas yang mereka tinggalkan atas perbuatan mereka sehingga

dengan adanya pembuktian menggunakan Visum Et Repertum tindak

pidana perkosaan dapat diungkapkan kebenaranya.

Tinjauan dari segi pelaksanaan Visum Et Repertum yang

pertama dihadaapi oleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan

terhadap mayat adalah keluarga mayat atau korban yang meminta surat

pernyataan tidak keberatan dengan adanya pemeriksaan korban atau
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pembedahan terhadap mayat. Pelaksanaan pembedahan tersebut tidak

ada agama yang melarang untuk melakukanya melihat adanya majelis

pertimbangan syara’ kementrian RI Fatwa No.4/1955 (Dibolehkan

membedah mayat dengan tujuan kepentingan ilmu pengetahuan,

pendidikan dokter dan penegakan keadilan).55

Dengan demikian syariat Islam menimbang antara maslahat

dan madarat kemudian menetapkan hukumnya mana yang terkuat

diantara keduanya menurut kebijakansanaan dan pandangan yang tepat.

Oleh karena itu pandangan kita haruslah sesuai dengan pandangan

yang kuat nyata sesuai dengan jiwa syariat yang dipakai untuk segala

masa dan sebagai tempat yang menjamin kebahagiaan dunia dan

akhirat.

Visum Et Repertum sebagai bukti dalam kasus perkosaan

untuk orang yang mati dalam pandangan hukum Islam. Pada

dasarnya prinsip syariat islam memberikan landasan yang kuat

tentang adanya kehormatan bagi setiap muslim untuk menghormati

baik masih hidup atau yang sudah mati seperti,

Firman Allah SWT dalam Kitab suci Al Qur’an yaitu :

كَثِیرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاھُمْ الطَّیِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقْنَاھُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاھُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفْضِیالً خَلَقْنَا مِمَّنْ

55 Lihat Kementrian RI Fatwa No.4/1955
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Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang
telah Kami ciptakan.

(QS Al Isra’:70).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam menghormati

seseorang yang telah meninggal yaitu dengan adanya perawatan

mayat/jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalati, dan

memakamkan dengan cara yang baik oleh karena itu tidak

diperbolehkan cara-cara yang nantinya akan menyakiti atau merusak

keadaan mayat.

Dalam hadits Rosullulah SAW yang artinya berbunyi:

حَی ا كَكَسْرِهِ الْمَیِّتِ عَظْمِ كَسْرُ

“Memecahkan tulang mayat sebagaimana memecahkan

tulangnya orang yang hidup”. (H.R :Abu Dawud dan Ibnu Majah).56

Kontek hadits di atas Rosullulah SAW melarang melakukan

pemebedahan mayat tetapi jika pembedahan mayat tidak dilakukan

maka dunia medis tidak dapat berkembang. Karena pembedahan itu

bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan kematian

korban dan diketahui pelaku tindak pidana terhadap korban. Jika

pembedahan tidak segera dilakukan maka korban akan semakin

56 An-nasa’I, Sunan An-Nasa’I, Juz VII, h. 245.
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banyak lantaran belum diketahui pelaku tindak pidana atas korban

tersebut.

Dengan demikian jika menghadapi kesulitan maka menurut

agama adalah dengan menggunakan penalaran yang rasio (yang masuk

akal) untuk memecahkan ya. Dalam memecahkan suatu perkara yang

tidak terdapat dalam nash, maka harus berusaha menggunakan akal

sebagai pemecahanya atau sering dikatakan berijthad. Hasil dari

ijtihad itu bisa digunakan sebagai kemaslahatan umum dan

kepentingan umum didahulukan dari kepentingan individu berdasarkan

kaidah usuliyah yang berbunyi sebagai berikut:

الجاص مصالح علئ مقدم العام مصالح

“Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan
khusus”.57

Kaidah di atas menjelaskan bahwa melakukan bedah mayat

merupakan berhubungan dengan kemaslahatan umum yang

menyangkut nyawa orang lain. Pembedahan mayat membawa

berkembangnya pengetahuan yang berguna untuk kemanusiaan,

menyelamatkan orang-orang yang hampir meninggal, dan

meminimalisir adanya tindak pidana yang merugikan diri korban.

Sehingga kekhawatiran untuk menghormati tidak dibedahnya mayat

57 Adib Bisri, Terjamah Al Fara Idul Bahiyyah, (Kudus: Menara Kudus,1977), hlm. 45.
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dikesampingkan demi terwujudnya kemaslahatan untuk kepentingan

orang banyak, dengan demikian Visum Et Repertum dalam tindak

pidana perkosaan dapat digunakan sebagai bukti adanya tindak pidana

perkosaan.


