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Gantung Diri ( Hanging )

Definisi :

` Keadaan leher dijerat dengan ikatan, daya jerat ikatan 
tersebut    memanfaatkan berat badan tubuh atau kepala

` suatu keadaan dimana terjadi konstriksi dari leher oleh alat 
penjerat yang ditimbulkan oleh berat badan seluruhnya atau 
sebagian



POSISI

` Kedua kaki tidak menyentuh lantai ( complete hanging )
` Duduk berlutut ( biasanya menggantung pada daun pintu )
` Berbaring ( biasanya di bawah tempat tidur )

Accidental Hanging
Penggantungan yang tidak disengaja 

- sewaktu bermain atau bekerja 
- sewaktu melampiaskan nafsu seksual yang menyimpang ( Auto – erotic Hanging )

Homicidial Hanging
- Relatif jarang dijumpai, cara ini baru dapat dilakukan bila korbannya anak – anak atau 
orang dewasa  yang kondisinya lemah, baik lemah oleh karena menderita penyakit, di bawah 
pengaruh obat bius, alkohol atau korban yang sedang tidur. 
- Pembunuhan dengan cara penggantungan sulit untuk dilakukan oleh seorang pelaku.



Penyebab atau mekanisme kematian pada penggantungan

1. Asfiksia. Merupakan penyebab kematian yang paling sering 
2. Apopleksia (kongesti pada otak). Tekanan pada pembuluh darah vena 

menyebabkan kongesti pada pembuluh darah otak dan mengakibatkan kegagalan 
sirkulasi

3. Kombinasi dari asfiksia dengan apopleksia
4. Iskemia serebral. Hal ini akibat penekanan dan hambatan pembuluh darah 

arteri yang memperdarahi otak
5. Syok vaso vagal. Perangsangan pada sinus caroticus menyebabkan henti 

jantung
6. Fraktur atau dislokasi vertebra servikalis. (Pada korban yang dihukum 

gantung)



Penatalaksanaan pada kasus penggantungan yang masih hidup

1. Korbannya diturunkan
2. Ikatan leher dipotong dan jeratan dilonggarkan

3. Berikan bantuan pernafasan untuk waktu yang cukup lama 
4. Lidah ditarik keluar, lubang hidung dibersihkan 

5. Berikan oksigen, lebih baik lagi kalau disertai CO2  5%
6. Pertolongan melalui venaseksi mungkin akan membantu untuk mengatasi 

kegagalan jantung 
7. Berikan obat-obat yang perlu (misalnya Coramine)

8. Gejala sisa: hemiplegia, amnesia, demensia, bronkhitis, selulitis, parotitis 



Aspek Medikolegal

- Apakah kematian disebabkan oleh penggantungan ? 
-Apakah penggantungan tersebut merupakan bunuh diri, pembunuhan 

atau kecelakaan?
1. Penggantungan biasanya merupakan tindakan bunuh diri, kecuali dibuktikan lain. 
Usia tidak menjadi masalah untuk melakukan bunuh diri dengan cara ini. Pernah ada 
laporan kasus dimana seorang anak berusia 12 tahun melakukan bunuh diri dengan 

penggantungan. Kecelakaan yang menyebabkan penggantungan jarang terjadi kecuali 
pada anak-anak di bawah usia 12 tahun

2. Cara terjadinya penggantungan
3. Bukti-bukti tidak langsung di sekitar tempat kejadian

4. Tanda berupa jejas penjeratan
5. Tanda-tanda kekerasan atau perlawanan



Penggantungan pada bunuh diri dan pada pembunuhan

Terdapat perbedaan, pertimbangkan :

1. Usia 6.  Racun

2. Tanda jejas jeratan 7.  Keadaan tangan

3. Simpul tali 8.  Kemudahan

4. Riwayat korban 9.  Tempat kejadian

5. Cedera 10. Tanda perlawanan 



Execution of the persons condemned as Abraham Lincoln assassination conspirators, by the 
standard drop method, July 7, 1865, at Fort McNair in Washington, D.C.
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