
VISUM 
ET REPERTUM



Visum Et Repertum :

Adalah laporan tertulis untuk justica yang dibuat dokter 
berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan 
ditemukan pada benda yang diperiksa menurut 
pengetahuannya dengan sebaik-baiknya



SUSUNAN dan BENTUK 
Visum Et Repertum

1. Sudut Kiri Atas : Pro Justica (arti : untuk pengadilan)
2. Pendahuluan :    

- Identitas pemohon Visum Et Repertum
- Identitas dokter yang memeriksa
- Tempat dilakukan pemeriksaan
- Tanggal dan jam pemeriksaan
- Identitas korban
- Keterangan lain seperti kapan dan dimana korban 

dirawat, kapan meninggal, cara dan sebab kematian 
korban.



3. Pemberitaan :

- Hasil pemeriksaan luar termasuk identitas korban
- Hasil pemeriksaan dalam, membuka rongga tengkorak, 

dada dan perut serta organ dalam, rongga mulut dan 
leher

- Pemeriksaan penunjang jika diperlukan seperti 
konsultasi dengan ahli lain : Pemeriksaan PA, 
Toksikologi, Balistik, Serologi, Immunologi, 
Enzimatologis, Trace Evidence  



4. Kesimpulan :
- Identitas jenazah
- Kelainan yang terdapat pada tubuh korban, baik 

pemeriksaan luar maupun dalam 
- Hubungan kausal dan kelainan yang didapati pada

pemeriksaan (penyebab luka, persentuhan dengan 
benda tajam)

- Sebab dan saat kematian/klasifikasi luka



5. Penutup

Dicantumkan kalimat :
“Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat 
dengan mengingat sumpah” 

Diakhiri dengan tanda tangan dan nama lengkap 
dokter.



Macam-Macam Visum et 
Repertum

1. Visum et Repertum TKP
- Hubungan sebab akibat luka yang 

ditemukan pada tubuh korban.
- Saat kematian korban.
- Barang bukti yang ditemukan.
- Cara kematian korban jika mungkin.

2. Visum et Repertum Jenazah.



3. Visum et Repertum Korban Hidup
- Dibuat setelah pemeriksaan selesai, korban 

tidak perlu dirawat lebih lanjut atau 
meninggal.

- Visum et Repetum sementara, dibuat 
setelah pemeriksaan selesai, korban masih 
perlu mendapat perawatan lebih lanjut.



* Visum et Repertum lanjutan dibuat bila:
- Setelah selesai perawatan korban sembuh.
- Setelah mendapat perawatan, korban 

meninggal.
- Perawatan belum selesai, korban pindah RS atau 

dokter lain.
- Perawatan belum selesai, korban pulang 

paksa atau melarikan diri.



4. Visum et Repertum Jenazah Penggalian.
5. Visum et Repertum barang bukti.



Tata Cara Permohonan 
Visum et Repertum

1. Permohonan harus secara tertulis, tidak 
dibenarkan secara lisan melalui telepon atau pos.

2. Korban adalah barang bukti, maka permohonan 
surat Visum et Repertum harus diserahkan sendiri 
oleh petugas kepolisian bersama: korban, 
tersangka, atau barang bukti lain kepada dokter.



3. Tidak disarankan mengajukan permintaan 
Visum et Repertum tentang sesuatu peristiwa 
yang telah lampau, mengingat rahasia 
kedokteran.

4. Permintaan diajukan kepada dokter ahli 
pemerintah sipil atau ahli kedoteran kehakiman 
pemerintah sipil untuk korban yang meninggal 
dunia.


