
ABSTRAK 

 

Era Globalisasi saat ini membawa dampak yang begitu besar bagi perubahan 
tatanan kehidupan umat manusia, di mana berbagai persoalan dengan tingkat 
kompleksitas yang sangat tinggi, timbul sebagai salah satu bentuk implikasi dari dunia 
yang tanpa batas atau borderless world ini. Salah satu persoalan yang timbul adalah 
adanya perselisihan keayahan (paternity disputed) atau perselisihan keibuan (maternity 
disputed) maupun gabungan keduanya (parentage disputed), yang semakin hari 
semakin meningkat (Atmaja, 1992). Sebagai gambaran di sini adalah bahwa selama 
kurun waktu dua tahun terakhir ini, RSU Dr. Soetomo, TDC telah melakukan 
pemeriksaan atau tes pada kasus yang berhubungan dengan perselisihan anak, 
terutama dalam hal penentuan keayahan si anak (paternity disputed test) sebanyak 
lebih dari 40 kasus, di mana bila dibandingkan dengan jumlah tahun-tahun 
sebelumnya,terdapat kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kasus, baik itu 
pemeriksaan atau tes paternitas pada kasus anak sudah dilahirkan yang biasanya 
sampel diperoleh dari buccal swab, maupun pada saat anak masih dalam kandungan 
ibunya (unborn child), yakni melalui pengambilan cairan amnion (laporan TDC 
human genetic's team, 2004). 

Seperti halnya uji paternitas, uji maternitas juga dapat digunakan untuk identifikasi 
personal ataupun untuk menentukan kebenaran identitas seseorang yang diduga ibu 
dari seorang anak/bayi. Identifikasi ini dapat dilakukan pada kasus-kasus yang 
berhubungan dengan pelacakan keturunan dari jalur ibu, misalnya yang berkaitan 
dengan anak yang hilang/ diculik, ataupun dalam jumlah yang kecil pada kasus-kasus 
abortus yang baru terbongkar setelah terjadi beberapa waktu yang lalu. 

Teknik ekstraksi DNA dipilih berdasarkan materi yang akan diperiksa, dalam hal 
ini darah vena dan akar rambut, di mana pendekatan yang digunakan telah diuji 
sebelumnya dengan menggunakan sampel referens dalam jumlah besar (Sudoyo et al, 
2002) (Marzuki, 2003). Tes maternitas dilakukan dengan memeriksa sekuens mtDNA 
pada daerah HVR1 (hypervariable region 1) dan HVR2 (Hypervariable region 2) 
dari individu yang diturunkan dari sisi maternal tersebut. Hasil yang diperoleh 
memperlihatkan sekuens mtDNA yang identik antara satu dengan yang lainnya 

Peranan ilmu kedokteran forensik dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus 
yang berhubungan dengan parentage disputed, baik itu paternity disputed maupun 
maternity disputed adalah sangat besar. Baik itu melalui pemeriksaan serologi forensik 
yang sudah mulai ditinggalkan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, maupun 
dengan pemeriksaan tes DNA inti maupun tes DNA mitokhondria. 
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