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Pendahuluan
• Kematian bayi yang terjadi di Indonesia bisa 

dimasukan kedalam kategori Kinderdoodslag yaitu 
tanpa rencana atau Kindermoord yaitu dengan 
rencana, tergantung dari motif tersangka yang 
bukan lain adalah ibu kandungnya sendiri saat 
melakukan pembunuhan bayi. 

• Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana 
dan dilakukan lebih dari 24 jam setelah bayi lahir 
maka disebut pembunuhan bayi biasa sedangkan 
pembunuhan tanpa rencana yang dilakukan kurang 
dari 24 jam setelah bayi lahir maka disebut 
dengan infantisida. 



Definisi
• Infantisida adalah tindakan perampasan nyawa bayi yang berusia 

dibawah satu tahun. Menurut hukum di Indonesia infantisida adalah 
perampasan nyawa anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama 
kemudian karena alasan tertentu.

Infanticide tidak termasuk kematian pada bayi selama proses persalinan ketika 
fetus dihancurkan dengan craniotomy atau decapitasi yang dikerjakan oleh ahli 
obsgene yang dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu ketika kondisi 
persalinan tidak dapat selesai tanpa menyebabkan kematian pada ibu dan anak. 



Kriteria Infanticide
• Pelaku harus ibu kandung
• Korban harus bayi / anak kandung sendiri
• Pembunuhan harus dilakukan pada saat dilahirkan 

atau tidak lama kemudian setelah bayi lahir.
• Maksimal waktu pembunuhan + 24 jam setelah 

dilahirkan. Jika ditemukan jenasah bayi dan tidak 
masuk dalam kriteria-kriteria diatas maka tidak 
bisa dimasukan kedalam kasus pembunuhan anak 
(infantisida) tetapi dimasukan kedalam kasus 
pembunuhan biasa



Hukum yang mengatur 
Infanticide

• Pasal 341 KUHP ( Kinderdoodslag )
• Pasal 342 KUHP ( Kindermoord )
• Pasal 343 KUHP
• Pasal 338 KUHP
• Pasal 340 KUHP



Pemeriksaan Forensik
• Seorang dokter yang melakukan investigasi dari 

kasus yang diduga sebagai infanticide harus 
menentukan jawaban dari beberapa pertanyaan ini: 

(1)  apakah bayi itu viable? 
(2)  apakah lahir hidup yang ditentukan dari   

kenyataan bahwa bayi tersebut bernafas setelah 
dilahirkan? 

(3)  tanda-tanda perwatan? 
(4). Apakah penyebab kematian? 



Bayi dikatakan Viable jika memenuhi 
persaratan:

• Telah dikandung ibunya selama paling tidak 28 
minggu 

• Tidak mempunyai cacat berat, seperti misalnya 
anencephali.

Untuk menilai lamanya bayi itu hidup adalah 
dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

• Perubahan pada kulit. 
• Perubahan pada kaput suksedadaneum 
• Perubahan pada tali pusar. 
• Perubahan pada sirkulasi



• Penentuan apakah anak dilahirkan dalam 
keadaan hidup atau mati, pada dasarnya 
adalah sebagai berikut :
1. Adanya udara di dalam paru-paru,
2. Adanya udara di dalam lambung dan usus,
3. Adanya udara di dalam liang telinga  

bagian tengah, dan
4. Adanya makanan di dalam lambung



Penyebab kematian Bayi: 

• Cara yang paling banyak dipakai biasanya adalah 
pembekapan, pemukulan, pencekikan dan 
penjeratan.

• Cara lain yang tidak begitu sering antara lain 
menusuk, menggorok leher atau menenggelamkan 
bayi.

• Sedangkan cara yang sangat jarang dilakukan 
adalah membakar, meracun atau mengubur bayi 
hidup-hidup



Pembuatan Visum
1. Pemeriksaan luar

a. Bayi cukup bulan, prematur atau nonviabel
b. Kulit sudah dibersihkan atau belum, keadaan verniks 
kaseosa, warna, keriput atau tidak
c.  Mulut, apakah tersumbat benda asing
d. Tali pusat, sudah terputus atau masih melekat pada ari-
ari. Bila terputus apakah ujungnya rata, apakah sudah 
terikat dan diberi antiseptik, adakah tanda-tanda kekerasan 
pada tali pusat, hematom atau Wharton’s Jelly berpindah 
tempat, apakah putusnya dekat ari-ari atau pusat bayi.

e. Kepala, apakah terdapat caput succidaneum, moulage.
f. Tanda kekerasan berupa pembekapan di sekitar mulut dan 
hidung, memar pada  
mukosa bibir dan pipi, tanda pencekikan dan jerat, memar 

atau lecet pada tengkuk,  
dan lain-lain.



2. Pembedahan mayat
a. Leher, adakah tanda penekanan, resapan darah 

pada kulit sebelah dalam.
b. Mulut, apakah terdapat benda asing, robekan 

palatum mole.
c. Rongga dada, pemeriksaan makroskopik paru, 

pemeriksaan histopatologik paru dan tes apung 
paru.

d. Tanda asfiksia, Tardieu’s spots pada permukaan 
paru, jantung, timus dan epiglotis.

e. Tulang belakang, apakah terdapat kelainan 
kongenital atau tanda kekerasan.

f.  Pusat penulangan pada distal femur, proximal 
tibia, kalkaneus, talus dan kuboid.

g. Kepala, kulit kepala disayat dan dilepaskan seperti 
pada orang dewasa. 



PEMERIKSAAN TERHADAP 
WANITA TERSANGKA

1. Adanya bekas-bekas kehamilan
2. Adanya bekas-bekas persalinan
3. Adanya hubungan genetik antara suspek dan 

korban.


