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ABSTRAK 

Antropologi forensik sebagai salah satu spesialisasi dari ilmu Antropologi secara umum 

merupakan bidang ilmu terapan yang semakin dibutuhkan untuk mengidentifikasi manusia, 

terutama yang sudah mati. Identifikasi jenazah manusia yang terbakar sudah lama menjadi 

tantangan tersendiri bagi ahli forensik, karena tubuh jenazah sudah pasti berubah secara kimiawi 

maupun struktural akibat paparan api. Kebakaran diskotik Redboxx, Pakuwon Trade Center, di Jl. 

H.R. Muhammad, Surabaya pada Jumat dini hari, 25 Juni 2010, memakan 11 korban jiwa. 

Menyisakan satu individu yang belum teridentifikasi bahkan setelah persidangan kasus kebakaran 

ini ditutup pada tahun yang sama. Identifikasi diperlukan agar status hukum korban menjadi jelas. 

Studi kasus ini berusaha mengidentifikasi korban serta pola bakar pada korban. Identifikasi 

demoografis pada 107 fragmen tulang jenazah menghasilkan dugaan bahwa korban berjenis 

kelamin laki-laki, berumur antara 40 hingga 44 tahun, berafiliasi populasi Asian dengan tinggi 

badan 165-174 cm. Analisis pola bakar pada jenazah manusia yang terbakar harus memperhatikan 

posisi tubuh dan tutupan jaringan lunak pada jenazah, perubahan warna pada tulang yang terbakar 

serta patahan dan retakan pada tulang. Data kontekstual yang mendukung seperti Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) dan dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak didapatkan dalam 

studi ini, menyebabkan sulitnya rekonstruksi kontekstual yang hanya sebatas berita dari media 

massa daring. Dari hasil analisis pola bakar pada jenazah korban kebakaran Redboxx ini, 

didapatkan dugaan bahwa korban mati saat kebakaran terjadi dan terpapar oleh api berintensitas 

kuat di sisi kiri tubuh korban. 

Kata kunci : Antropologi forensik, Jenazah terbakar, Identifikasi, Pola Bakar 

 

ABSTRACT 

Forensic anthropology as one of the specific discipline of Anthropology in general, is an applied 

science which is increasingly needed to identify human, particularly the dead ones. The 

identification of burned human remains has been challenging forensic experts in advance because 

the human remain’s already heat-altered, both chemically and structurally. The fire of Redboxx’s 

night club, Pakuwon Trade Center, on Jl. H. R. Muhammad, Surabaya on Friday early morning, 

June 25th 2010, takes 11 casualties. One individual is left unidentified even after the trial of fire 

incident was closed. Identification is needed to make the unidentified casualty’s legal status clear. 

This study case is induced to identified that individual’s burn patterns.  The demographic 

identification of 107 bone fragments generates presumptions, those are : the individual is male, 

40 to 44 years old of age estimation, and Asian population with 165-174 cm of stature estimation. 

Burn patterns analysis of the individual concerns to body position and soft tissue shielding, colour 
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changes on burned bones along with bone fractures and cracks. Supporting contextual data such 

as Berita Acara Pemeriksaan (BAP) and the documentations of Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

are not obtained, resulting difficulities on reconstruction, only from online mass media. From this 

fire casualty’s burn patterns analysis, we can conclude presumptions that the individual is dead 

when the fire happens and exposured with high intense of fire on the left side of the body. 

Keywords : Forensic anthropology, Burned human remains, Identification, Burn patterns 

 

PENDAHULUAN 

Antropologi Forensik sebagai salah 

satu cabang spesialisasi (profesi) dari ilmu 

Antropologi merupakan bidang ilmu terapan 

yang semakin dibutuhkan guna untuk 

mengidentifikasi manusia, terutama yang 

sudah mati. Identifikasi (jenazah) manusia 

terbakar sudah sejak lama menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi ahli forensik 

(DeHaan, 2015), karena kondisi jenazah yang 

mengalami banyak atau sedikit perubahan 

mulai dari penampakan fisiknya maupun 

material organik dan kimiawi yang ada di 

dalamnya yang disebabkan oleh paparan 

sumber panas (api). 

Dalam investigasi kasus jenazah 

(manusia) yang terbakar terdapat berbagai 

macam masalah yang ditimbulkan dari 

terpaparnya jenazah oleh sumber panas (api), 

seperti perubahan warna tulang, 

berkurangnya bobot tulang, penyusutan, 

kerusakan tulang, repositioning, deformasi, 

perubahan strukural, hingga kesulitan 

mendapatkan DNA dari sisa jenazah yang 

terbakar itu (Ubelaker, 2008; Imaizumi, 

2015). 

Kebakaran diskotik Redboxx, di 

pusat perbelanjaan PTC (Pakuwon Trade 

Center), Jl. H.R. Muhammad, Surabaya, 

terjadi pada Jumat dini hari 25 Juni 2010 

(Kominfo Jatim, 2010; Solopos.com, 2010; 

Tempo.co, 2010). Kebakaran tersebut 

disebabkan oleh seorang mahasiswa salah 

satu perguruan tinggi di Surabaya – yang 

kesal akibat permintaan lagunya tidak 

dikabulkan, lalu membakar sofa diskotik 

menggunakan korek api. Api dari sofa yang 

terbakar kemudian menjalar di dalam 

diskotik menyebabkan kerugian material, 

korban luka-luka dan menewaskan 11 orang, 

yang mana terdapat satu diantara 11 korban 

tersebut merupakan janin dari seorang korban 

perempuan. Sepuluh dari 11 korban 

kebakaran berhasil diidentifikasi oleh tim 

forensik Rumah Sakit Bhayangkara 

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, 

menyisakan satu korban yang belum berhasil 

teridentifikasi. 
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Kasus jenazah terbakar di dunia, 

terutama di Indonesia khususnya menjadi 

tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang 

mengidentifikasi dan merekonstruksikannya, 

serta umumnya sulit tercapai rekonstruksi 

yang sempurna ditambah dengan masih 

jarangnya penelitian yang dilakukan. 

Sehingga tiap kasus dan penelitian tentang 

(jenazah) manusia yang terbakar menjadi 

bahan rujukan bagi kasus dan penelitian 

selanjutnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kasus 

jenazah terbakar pada kasus kebakaran 

Redboxx pada tahun 2010 yang telah 

ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa 

Timur di Surabaya, Jawa Timur.  Penelitian 

studi kasus ini bersifat kualitatif. Hasil studi 

kasus ini bersifat individual atau khusus, 

namun dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan atau acuan pada kasus yang serupa.  

Penelitian difokuskan pada pola bakar 

dan identifikasi korban kebakaran Redboxx 

2010 yang belum teridentifikasi. Korban 

diidentifikasi profil demografisnya 

menggunakan protokol antropologi forensik 

menurut Snow (dalam Byers, 2010: 11; 

Indriati, 2004), kemudian pola bakar korban 

dianalisis dengan menggunakan kategori 

diagnosa pola bakar seperti yang dipaparkan 

oleh Symes dkk. (2015). 

Kondisi jenazah korban berupa 

fragmen-fragmen tulang dengan sedikit/tidak 

adanya jaringan lunak (soft tissue) seperti 

kulit - tidak memungkinkan adanya sidik jari 

dan tidak ditemukannya gigi geligi, masih 

dapat diidentifikasi menggunakan protokol 

antropologi forensik seperti yang digagas 

oleh Snow (dalam Byers, 2010: 11; Indriati, 

2004) yang bersifat lebih umum dan 

fleksibel. Protokol identifikasi tersebut, 

meliputi  serangkaian pertanyaan, yakni: (1) 

apakah sisa rangka yang ditemukan adalah 

rangka manusia; (2) apakah sisa rangka 

manusia tersebut merepresentasikan satu 

individu atau beberapa individu 

(commingled); (3) kapan terjadinya kematian 

manusia tersebut; (4) berapa umur jenazah 

tersebut ketika mati; (5) apa jenis kelamin 

jenazah tersebut; (6) apa afiliasi populasi 

(ras, kelompok asal, etnis) jenazah tersebut; 

(7) berapa tinggi badan (stature) dan berat 

badan, serta bagaimana bentuk fisik jenazah 

tersebut; (8) apakah jenazah manusia tersebut 

menunjukkan anomali anatomi yang kentara, 

tanda-tanda penyakit lama dan luka atau 

karakteristik lain, baik berupa kombinasi 

maupun tersendiri, yang cukup unik untuk 

menghasilkan identifikasi positif jenazah 

tersebut; (9) apa penyebab kematian korban;  
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 (10) bagaimana cara kematiannya. 

Studi yang dilakukan oleh Symes dkk. 

(2015) menghasilkan kategori proses 

diagnosa pola bakar pada jenazah menjadi 

tiga kategori, antara lain: 

-  Posisi jasad dan tutupan jaringan lunak 

pada tulang; 

- Perubahan warna karena paparan api 

(thermal) pada tulang; 

- Biomekanik retakan/patahan pada tulang 

yang terbakar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan Data 

Jenazah korban terbakar yang belum 

berhasil dididentifikasi dari kebakaran 

Redboxx 2010 berupa fragmen-fragmen 

tulang, disusun secara anatomis seperti pada 

Gambar 1. Hal demikian dilakukan selain 

untuk mempermudah identifikasi profil 

demografis korban, namun juga 

memudahkan deskripsi tutupan jaringan 

lunak, warna yang nampak, dan kerusakan-

kerusakan yang ada. Jumlah fragmen yang 

berhasil diidentifikasi sekurangnya 

berjumlah 107 fragmen (lihat Tabel 1), belum 

termasuk fragmen tulang penyusun tangan 

(ossa Manus) kanan dan kiri yang masih 

tertutup jaringan lunak, serta masih banyak 

lagi fragmen-fragmen yang belum 

Tabel 1 Fragmen tulang jenazah 

Tulang dan jumlah fragmen Jumlah 

- Os Mandibulae = 2 

- Os Maxilla (Palatal) = 1 

- Kubah tengkorak (vault) = 1 

(1 besar + 5 sambungan) 

- Os Temporale = 2 (R & L) 

- Os Zygomaticum = 2 (R & L) 

13 

- Os Costae = 40* 

- Os Hyoid = 1 

41* 

- Os Vertebrae Cervicales = 7 

- Os Vertebrae  Thoracicae = 3 

- Os Vertebrae  Lumbales = 2 

- Os Vertebrae Thoracicae 

(hanya corpus) = 7 

- Os Vertebrae Lumbales 

(hanya corpus) = 3 

- Processus Spinous  = 7 

29 

- Os Clavicula = 2 (R & L) 

- Os Scapula  = 2 (R & L) 

4 

- Os Humerus (R) = 1 

- Os Radius (R) = 2 

- Os Ulna (R) = 1 

- Siku (R) = 3 

- Ossa Manus (R) =  * 

6* 

- Os Humerus (L) = 3 

- Os Radius (L) = 1 

- Os Ulna (L) = 1 

- Siku (L) = 3 

- Ossa Manus (L) = * 

6* 

- Os Ischium = 1 (L) 

- Os Illium = 3 (L) dan 1 (R) 

- Os Pubis = 2 ( R & L) 

7 

- Os Femur (R) = 4 4 

- Os Femur (L) = 3 

- Os Tibia (L) = 1 

- Os Fibula (L) = 2 

- Os Talus (L) = 1 

- Os Calcaneus (L) = 1 

- Os Cuboideum (L) = 1 

- Os Cuneiformis medial (L)= 1 

- Os Cuneiformis lateral (L)= 1 

- Ossa metatarsii dan ossa 

phalanges/digitorum (L) = 17  

28 
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teridentifikasi dalam kotak styrofoam yang 

sudah menjadi pecahan/ serpih kecil. 

Identifikasi Jenazah 

Pertanyaan awal dari protokol dasar 

antropologi forensik dapat dijawab dengan 

memghimpun informasi dari Kominfo Jatim 

(2010), Solopos.com (2010) dan Tempo.co 

(2010) bahwa hanya tersisa satu korban yang 

belum teridentifikasi, didukung dengan 

temuan data berupa fragmen masing-masing 

representatif tulang di tiap sisi tubuh 

menunjukkan hanya ada satu tulang. Dengan 

begitu jumlah individu adalah satu individu. 

waktu terjadinya kematian dan waktu setelah 

kematian hanya bisa bertumpu pada 

informasi yang dikumpulkan melalui berita 

di media masa. 

Waktu kematian korban ditentukan 

berdasarkan berita di media massa daring, 

yang mana kebakaran terjadi pada pukul 

03.00 WIB, Jumat dini hari dan api berhasil 

dipadamkan pada pukul 06.30 WIB pagi 

harinya, 25 Juni 2010 (Kominfo Jatim, 2010; 

Solopos.com, 2010; Tempo.co, 2010; 

TRIBUNNEWS.COM, 2010).  Waktu antara 

laporan kebakaran hingga pemadaman api 

berhasil, yakni di antara pukul 03.00-06.30 

WIB, merupakan waktu yang paling besar 

kemungkinan terjadinya kematian korban. 

Namun, karena tidak adanya informasi lebih 

rinci yang bisa didapat (misal, Berita Acara 

Pemeriksaan/ BAP), waktu kematian korban 

yang tepat sulit untuk diketahui, sedangkan 

jenazah korban sendiri telah dievakuasi lalu 

disimpan dalam kotak penyimpanan. 

Sedangkan waktu setelah kematian hingga 

dilakukannya studi kasus ini berjarak hampir 

delapan tahun. 

Penentuan ciri-ciri afiliasi populasi 

melalui pengamatan dapat dilihat utamanya 

pada tengkorak, seperti karakteristik tulang-

tulang hidung, tulang-tulang penyusun 

wajah, rahang bawah, serta kubah tengkorak, 

dan juga beberapa karakteristik lain yang 

dapat diperoleh dari tulang paha -os femur 

dan tulang lengan atas -os humerus (Byers, 

2010: 152-163; Klepinger, 2006: 64-76). 

Bentuk orbit mata yang berbentuk bulat/ 

Gambar 1 Fragmen tulang jenazah disusun 

secara anatomis (Dokumentasi pribadi) 
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membulat (Gambar 2), serta bentuk dagu (os 

mandibulae) yang membulat dilihat dari 

samping (Gambar 3) menandakan ciri 

populasi Asians (Krogman, Brues & Rhine, 

dalam Byers, 2010: 156; Byers, 2010: 157). 

Cici-ciri lain pada tengkorak yang 

mendukung dugaan bahwa jenazah berafiliasi 

populasi Asians adalah variasi kompleksitas 

sutura ectocranium di kubah tengkorak yang 

cukup kompleks, adanya wormian bones 

pada sutura lambdoidea sebelah kiri (Gambar 

4), semakin menguatkan dugaan bahwa 

jenazah berafiliasi populasi Asians 

(Krogman, Brues & Rhine, dalam Byers, 

2010: 156; Byers, 2010: 162-163). Walaupun 

bentuk palatal pada processus palatinum (os 

Maxilla) berbentuk eliptikal mendekati 

parabolik yang patah seperti jangkar, 

memberi dugaan bahwa jenazah berafiliasi 

populasi antara Asians atau mungkin Whites 

(Krogman, Brues, & Rhine, dalam Byers, 

2010: 156). Dengan demikian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dugaan afiliasi populasi 

korban kebakaran Redboxx 2010 ini adalah 

Asian (Mongoloid).  

Penentuan dugaan jenis kelamin dimulai 

dengan pengamatan pada beberapa tulang 

penyusun panggul (ossa Pelvis), yakni tulang 

kemaluan (os Pubis), tulang usus (os Illium). 

Sudut sub pubic yang sem   pit, berbentuk 

seperti huruf “V” yang merupakan ciri-ciri 

Gambar 3 Os mandibulae dilihat dari lateral kiri, 

dengan ciri-ciri afiliasi dan jenis kelamin  

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 2 Bentuk orbita mata terlihat 

membulat, ditandai dengan garis hijau 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 4 Wormian bones terlihat di sutura 

lombdoidea kiri, ditandai panah hijau 

(Dokumentasi pribadi) 
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maskulin (lihat Gambar 5) pada os pubis, 

memberi dugaan bahwa jenazah berjenis 

kelamin laki-laki (Krogman, dalam Byers, 

2010: 178; Bass, 1971: 160). Ciri-ciri 

maskulin juga terdapat pada arc compose 

yang lengkung (menjadi satu) pada Gambar 

6, incisura ischiadica major yang sempit dan 

tidak adanya preauricular sulcus pada os 

illium berciri jenis kelamin laki-laki, 

memberikan dugaan kuat bahwa jenazah ini 

berjenis kelamin laki-laki (Glinka, 1990: 15; 

Bass, 1971: 156-162; Krogman dalam Byers, 

2010: 178-180).  Ciri-ciri lain yang 

mendukung dugaan bahwa jenazah berjenis 

kelamin laki-laki antara lain, aspek medial 

dari ischiopubic ramus yang cukup tebal 

(Gambar 7), tidak adanya ventral arch pada 

os pubis (Bass, 1971: 158-159; Phenice 

dalam Bass, 1971: 158; Phenice dalam dalam 

Byers, 2010: 182-183), serta hasil skoring 4 

pada incisura ischiadiaca major di os illium 

(berdasarkan Buikstra & Ubelaker, dalam 

Byers, 2010: 181; Christensen dkk., 2014: 

207).  Secara umum ciri-ciri yang diamati 

pada os pubis dan os illium memberi dugaan 

bahwa jenazah berjenis kelamin laki-laki. 

Pada os mandibulae bentuk dagu yang lebar 

dilihat dari bawah dan posterior arcus 

zygomaticus yang melalui auditory meatus 

seperti punggungan/ ridge, serta skoring 4 

pada perkembangan processus mastoideus di 

± 80° 

‹ dorsal      ventral › 

Gambar 5 Kedua fragmen os pubis (Dokumentasi 

pribadii 

Gambar 6 Fragmen os illium kiri dengan tulang 

pembanding 

Gambar 7 Fragmen os pubis kiri dilihat dari sisi medial, 

digunakan untuk penentuan dugaan jenis kelamin dan 

estimasi usia korban (Dokumentasi pribadi) 
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os temporale memberikan ciri-ciri maskulin, 

terlihat di (Byers, 2010: 188; Krogman & 

France, dalam Byers, 2010: 186; Klepinger, 

2006: 30; Buikstra & Ubelaker, 1994: 20). 

Ciri-ciri lain yang mendukung bahwa jenazah 

diduga berjenis kelamin laki-laki antara lain: 

skoring antara 0 dan +1 pada bentuk sudut 

gonion, processus coronoideus yang lebih 

tinggi dan runcing dibandingkan processus 

styloideus, ascending ramus yang lebar pada 

os mandibulae (Ascadi & Nemeskeri, dalam 

Glinka, 1990: 14-15; Klepinger, 2006: 30) 

serta garis leher atau linea nuchae yang 

kentara (Glinka, 1990: 15) pada os occipitale. 

Namun terdapat ciri-ciri tambahan lain, yakni 

di os humerus berupa tidak adanya septal 

aperture pada bagian distal (Christensen 

dkk., 2014: 212; Hrdlicka, dalam Bass, 1971: 

115) memberi dukungan pada dugaan bahwa 

jenazah berjenis kelamin laki-laki. Dengan 

kuatnya ciri-ciri jenis kelamin laki-laki yang 

ditunjukkan pada os coxae (os pubis, os 

illium), ossa cranii (os mandibulae, os 

temporale) serta pada os humerus dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dugaan jenis 

kelamin jenazah adalah laki-laki, walaupun 

terdapat ciri-ciri jenis kelamin yang cukup 

feminim pada ossa cranii (os occipitale, os 

frontale, os mandibulae). 

Adanya fragmen ossa Crani, os 

Illium, dan os Pubis memungkinkan 

perhitungan estimasi umur korban. Dimulai 

dengan penentuan estimasi umur korban dari 

tutupan sutura tengkorak (cranial suture 

closure) baik sutura ectocranium, 

endocranium dan juga sutura palatal. 

Pengamatan tutupan sutura ectocranium dan 

sutura endocranium dilakukan berdasarkan 

Meindl & Lovejoy (dalam Byers, 2010: 235-

241) serta Ubelaker & Buikstra (dalam 

Byers, 2010: 235-241). Pada sutura 

ectocranium, di titik midlambdoid tidak 

teramati adanya obliterasi (0), titik lambda 

dan obelion teramati obliterasi minimum (1), 

di anterior-sagital teramati obliterasi yang 

signifikan (2), serta titik bregma dan mid 

coronal sama-sama teramati obliterasi 

minimum (1). Sedangkan titik pterion, 

sphenofrontal, inferior sphenotemporal dan 

superior sphenotemporal tidak dapat diamati 

tutupan suturanya, karena berada pada daerah 

patahan. Namun dengan teramatinya titik 

midlambdoid hingga mid coronal, estimasi 

umur korban masih dapat diketahui, yakni 

kisaran 23-45 tahun, yang berasal dari hasil 

skoring tutupan sutura tengkorak adalah 6. 

Hasil skor 6 pada tutupan sutura kubah 

tengkorak ini termasuk dalam tahap 2 (stage 

2) menurut Ubelaker & Buikstra (dalam 

Byers, 2010: 239). Sebenarnya penentuan 

estimasi umur yang didapat dari hasil skoring 

tutupan sutura lateral-anterior lebih akurat 
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daripada hasil skoring tutupan sutura kubah 

tengkorak. Akan tetapi, karena titik pterion 

hingga sphenofrontal dan kedua 

sphenotemporal berada di daerah patahan, 

pengamatan dan skoring tidak dapat 

dilakukan.  Pengamatan tutupan sutura 

selanjutnya pada endocranium, berdasarkan 

Ubelaker & Buikstra (dalam Byers, 2010: 

239-240), dengan hasil skoring 5. Tutupan 

sutura pada titik antara bregma – pterion dan 

sepanjang sutura sagittalis masing-masing 

teramati obliterasi yang kentara (2), serta 

segmen antara lambda – asterion teramati 

obliterasi minimal (1). Hasil skoring pada 

tutupan sutura endocranium menunjukkan 

kategori middle adulthood, dengan rentang 

umur 35 sampai 45 tahun. Dilanjutkan 

dengan pengamatan pada facies auricularis 

dan area retroauricular dilakukan 

berdasarkan deskripsi menurut Lovejoy dkk., 

(dalam Byers, 2010: 228-232). Granularitas 

pada facies auricularis secara umum kasar, 

ini teramati dengan baik di fragmen kiri 

(Gambar 7) karena fragmen kanan tidak ada 

area retroauricular, menujukkan kisaran 

umur 35-39 tahun. Porositas teramati cukup 

jelas, bisa jadi porositas makro ataupun 

poristas mikro menunjukkan kisaran umur 

40-44 tahun, ciri ini teramati jelas di fragmen 

kanan karena warna bakar yang seragam. 

Relief pada area retroauricular menunjukkan 

adanya sedikit osifikasi/ outgrowth yang 

tergolong ‘slight to moderated’ menunjukkan 

kisaran estimasi umur 40-44 tahun, namun 

ciri-ciri ini hanya teramati pada fragmen kiri. 

Perubahan pada daerah apex (apical activity) 

terlihat sedikit/ ‘slight’ yang menunjukkan 

kisaran estimasi umur 40-44 tahun. 

Sedangkan untuk ciri-ciri pada transverse 

organization terlihat tidak bergelombang dan 

striae yang mulai tak jelas, menunjukkan 

kisaran umur 40-44 tahun, namun ciri-ciri ini 

teramati lebih baik pada fragmen kiri. 

Dengan begitu, secara umum estimasi umur 

korban berdasarkan perubahan pada facies 

auricularis dan area retroauricular 

menunjukkan kisaran 40-44 tahun. 

Penentuan estumasi umur korban selanjutnya 

dilakukan dengan cara mengemati facies 

symphysialis (pubic symphysis) pada os 

pubis, yang sebelumnya sudah ditentukan 

(dugaan) jenis kelaminnya, yakni laki-laki. 

Pengamatan yang dilakukan berdasarkan 

pembagian fase perubahan facies 

symphysialis menurut Brooks & Suchey 

(dalam Christensesn dkk., 2014: 261-263), 

Todd (dalam Bass, 1971: 155-156) dan Byers 

(2010: 222-227). Tipikal fase perubahan 

facies symphysialis pada os pubis menurut 

Todd (dalam Bass, 1971: 155-156) 

menunjukkan kemiripan dengan fase VIII 

(laki-laki) karena tidak kentara tanda-tanda 
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adanya rim, yang mana fase ini memberikan 

dugaan estimasi umur korban antara 39-44 

tahun. Sedangkan estimasi umur yang 

diamati dari facies symphysialis menurut 

Brooks & Suchey (dalam Christensen dkk., 

2014: 261-263) masuk ke antara fase 4 

(akhir) dan fase 5 (awal) untuk jenis kelamin 

laki-laki (lihat Gambar III.84). Fase 4 (akhir) 

menunjukkan estimasi umur 35,2 – 57 tahun, 

sedangkan fase 5 (awal) menunjukkan 

estimasi 27-45,6 tahun, sehingga secara 

umum memberikan dugaan estimasi umur 

pada korban yakni 35,2 – 45,6 tahun. 

Pengamatan perubahan facies symphysialis 

menurut Byers (2010: 222-227) 

memperhatian relief permukaan, margin 

ventral dan margin dorsal, serta ekstrimitas 

atas dan ekstrimitas bawah pada facies 

symphysialis (lihat Gambar 7). Relief 

permukaan yang halus menunjukkan estimasi 

umur antara 40-44 tahun. Rampart yang telah 

terbentuk sempurna pada margin ventral 

memberikan estimasi umur 30-44 tahun 

(panah hijau), sedangkan margin dorsal telah 

terbentuk pula plateau yang menunjukkan 

kisaran umur 35-44 tahun (panah biru). Serta 

ekstrimitas atas dan bawah yang telah 

terbentuk sempurna menunjukkan estimasi 

umur 40-44 tahun. Ditambah dengan tidak 

adanya ossific nodule atau blob pada facies 

symphysialis menunjukkan bahwa korban 

tidak lagi berusia muda. Sehingga secara 

umum karakteristik-karakteristik tersebut 

memberikan dugaan estimasi umur korban 

berkisar antara 40-44 tahun. Dengan 

menggabungkan hasil perhitungan estimasi 

umur antara tutupan sutura ectocranium/ 

kubah tengkorak (23-45 tahun), tutupan 

sutura endocranium (35-49 tahun), 

perubahan facies auricularis dan area 

retroauricular pada os illium (40-44 tahun), 

dan fase perubahan facies symphysialis pada 

os pubis (40-44 tahun), dapat diperkirakan 

dugaan umur korban berkisar antara 40 

sampai 44 tahun. 

Pengukuran parsial tulang-tulang 

panjang atau partial long limb bones untuk 

estimasi tinggi badan korban. Metode ini juga 

cukup lazim digunakan di lapangan jikalau 

tulang yang ditemukan tidak utuh/lengkap 

atau terfragmentasi. Tulang-tulang dapat 

digunakan dalam metode pengukuran ini 

yakni tulang lengan atas (os humerus), os 

radius, tulang paha (os femur) dan os tibia 

(Byers, 2010: 262-2670. Penyusutan atau 

shrinkage tulang ditentukan sebesar 2% 

berdasarkan kenampakan warna bakar yang 

teramati, mulai dari adanya warna coklat (asli 

tulang), coklat kemerahan, hitam, abu-abu 

yang mengindikasikan shrinkage 0-2% serta 

warna abu-abu dan putih yang 
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mengindikasikan shrinkage 1-3% di 

beberapa (bagian) tulang. 

Berikut hasil perhitungan estimasi 

tinggi badan (stature) dengan menggunakan 

formula regresi dalam Byers (2010). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

= 100 ×
(segmen 1) + (segmen 2)+. . .

(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 1) +  (𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 2)+. ..  
 

• Perhitungan parsial os Femur (L) 

Segmen 1-2 = 7,4 cm → 100 ×
7,4

17,16  
 = 

43,124 cm (shrinkage 2%) 

98 : 2 = 43,124 : x 

x = 43,124 x 2 : 98 

x = 0,88 cm  

Jadi TL os femur = 43,124 + 0,88 → 44,004 

cm 

St = (2.15 x Fem) + 72,57 

St = (2,15 x 44,004) + 72,57 

St = 167,1786 → 167,179 cm ± 3,8 

• Perhitungan penuh os Humerus (R), hasil 

perhitungan panjang penuh ini lebih 

direkomendasikan ketimbang hasil 

perhitungan panjang parsial. 

Full = 31,8 cm (shrinkage 2%) 

98 : 2 = 31,8 : x 

x = 0,649 cm 

Jadi TL os femur = 31,8 + 0,649 →  32,449 

cm 

St = (2,68 x  Hum) + 83,19 

St = (2,68 x 32,449) + 83,19 

St = 170,15332 → 170,153 cm ± 4,25 

• Perhitungan parsial os Humerus (R) 

Segmen 1-2 = 4,08 cm → 100 ×
4,08

11,29  
 = 

36,139 cm (shrinkage 2%) 

98 : 2 = 36,139 : x 

x = 36,139 x 2 : 98 

x = 0,738 cm 

Jadi TL os humerus = 36,139 + 0,738 → 

36,877 cm 

St = (2,68 + Hum) + 83,19St = (2,68 + 

36,877) + 83,19 

St = 98,83036 + 83,19 

St = 182,02036 → 182,02 cm ± 4,25 

• Perhitungan parsial os Radius (R) 

Segmen 1-2 = 1,19 cm → 100 ×
1,19

5,35  
 = 

22,243 cm (shrinkage 2%) 

98 : 2 = 22,243 : x 

x = 22,243 x 2 : 98 

x = 0,454 cm 

Jadi TL os radius = 22,243 + 0,454 → 

22,267 cm 

St = (3,54 + Rad) + 82 

St = (3,54 x 22,267) + 82 

St = 162,3478 → 162,348 cm ± 4,6 

Selanjutnya perlu dihitung low range 

dan high range dari tiap hasil pengukuran, 

berdasarkan Byers (2010: 261). 

Low/High range = St -/+ (SE x 2) 

• Pada perhitungan parsial os Femur (L) 

sebesar 167,179 cm (SE= 3,8), 

menghasilkan low range sebesar 159,579 

cm dan high range sebesar 174,779 cm. 

• Pada perhitungan penuh os Humerus (R) 

sebesar 170,153 cm (SE= 4,25), 

menghasilkan low range sebesar 165,653 

cm dan high range sebesar 178,653 cm. 
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• Pada perhitungan parsial os Humerus (R) 

sebesar 182,02 cm (SE= 4,25) 

menghasilkan low range sebesar 173,52 

cm dan high range sebesar 190,52 cm. 

• Pada perhitungan parsial os Radius (R) 

sebesar 162,348 cm (SE= 4,6) 

menghasilkan low range sebesar 153,148 

cm dan high range sebesar 171,548 cm. 

Dengan memasukkan hasil 

perhitungan low range dan high range dari 

tiap pengukuran, maka didapatkan hasil 

bahwa estimasi tinggi badan korban antara 

165,653 – 174,779 cm. 

Pola Bakar Jenazah 

Pola bakar merupakan penjelasan 

bagaimana suatu jasad/jenazah terbakar, 

dengan menganalisis lokasi kejadian, kondisi 

lingkungan (sekitar) jenazah, tutupan 

jaringan lunak (soft tissue shielding), suhu 

bakar, serta kerusakan jenazah tersebut akibat 

pembakaran. Dengan mengetahui faktor-

faktor tersebut, memungkinkan untuk 

menentukan posisi jasad dan tahap 

dekomposisi pada saat jenazah tersebut 

dibakar, bagaimana dan pada bagian mana – 

api yang menjalar di tulang saat kondisi 

kebakaran fatal, serta apakah parameter 

biologis masih bisa diperoleh setelah tulang 

terubah oleh api (Stewart, dalam Symes dkk., 

2015: 17). 

Demikian pula api sebagai energi 

perusak yang kerap kali memberi perubahan 

pada sisa rangka (manusia) dan bukti fisik, 

yang berguna untuk rekonstruksi biologis dan 

kontekstual (Symes dkk., 2015: 17). Hal ini 

tidak jarang diterapkan untuk 

mengelabuhi/menutupi tindakan criminal 

(Ubelaker, 2008). Akan tetapi paparan api 

pada tulang juga memberikan bukti fisik yang 

berpola (Byers, 2010: 393-396), pola yang 

dapat diprediksi. Sehingga pola-pola pada 

tulang yang terpapar oleh api, dapat 

mengarahkan pengamat/ penyelidik pada 

interpretasi yang lebih akurat dan 

komprehensif (Symes dkk., 2015: 17). 

Walaupun begitu banyak studi dan penelitian 

terdahulu yang dilakukan banyak pihak 

tentang jenazah manusia yang terbakar, 

namun kerap kali hanya berfokus pada suhu 

(bakar) sebagai variabelnya, seperti yang 

dilakukan oleh Stewart (1974), Maples & 

Browning (1994), Correia (1997), dan 

Shipman dkk, (1984) dalam Byers (2010: 

393-396). 

Analisis proses diagnosa tahap ini 

membutuhkan data mengenai posisi tubuh 

dan tutupan jaringan lunak pada tubuh, yang 

mana data ini sebenarnya dapat diperoleh dari 

dokumentasi dan BAP kasus ini, sehingga 

konteks yang se-aktual mungkin bisa didapat 

dari TKP. Namun karena dokumentasi dan 
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BAP dari Polda Jatim tidak didapatkan dan 

jenazah sudah disimpan dalam kotak 

styrofoam, maka data kontekstual yang 

mampu diperoleh lebih cenderung pada 

tutupan jaringan lunak pada tulang jenazah.  

Dari studi yang dilakukan oleh 

Saukko & Knight (dalam Ubelaker, 2008) 

serta Symes dkk. (2015) menyatakan bahwa 

massa otot flexor yang lebih banyak 

ketimbang otot extensor seringkali 

menghasilkan postur pugilistic berupa flexi 

yang ekstrim (lihat Gambar 8), sehingga 

untuk menganalisis area anatomis yang 

terakhir terbakar (last area to burn) harus 

memperhatikan massa otot/ tutupan jaringan 

lunak. Jika membandingkan pola postur 

pugilistik dari studi Symes dkk. (2015: 36) 

dengan postur pugilistik pada korban 

kebakaran Redboxx, vterdapat kesamaan 

(pola) postur yang ditemukan, yakni pada: 

articulatio humeri kiri, walau sudut abduksi 

yang lebih lebar (Gambar 9); articulatio 

cubiti kiri (Gambar 10); serta ossa manus 

kanan dan kiri. Sedangkan articulatio cubiti 

kanan yang berpostur ekstensi (Gambar 11) 

dan persendian ossa pedis kiri menunjukkan 

postur pugilistik yang khusus/ berbeda. Hal 

ini mengindikasikan adanya faktor lain yang 

menyebabkan kedua persendian tersebut 

berpostur demikian berbeda. Perbedaan 

postur ini bisa jadi sebabkan oleh pakaian 

Gambar 8 Articulatio cubiti kiri dilihat dari lateral 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 9 Articulatio cubiti kanan dilihat dari anterior 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 10 Articulatio humeri kiri dilihat dari 

naterior, dengan tulang pembanding 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 11 Tangan kanan (atas) dan tangan kiri 

(bawah) dilihat dari sisi lateral masing-masing 

(Dokumentasi pribadi) 
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yang tebal, titik (fokus) sumber api, 

accelerant (bensin, kertas, dsb) dan trauma 

perimortem (Symes dkk., 2015). Sedangkan 

tutupan jaringan lunak secara umum pada 

korban kebakaran Redboxx 2010 terdapat 

konsentrasi jaringan lunak pada sisi kiri 

tubuh yang lebih banyak daripada sisi kanan 

tubuh, seperti yang teramati pada articulatio 

humeri kiri, articulatio cubiti kiri, tengah os 

humerus kiri, ossa manus kiri, persendian 

ossa pedis kiri, serta fragmen os temporale 

kiri. 

Dengan mengasumsikan bahwa 

kenampakan warna semakin dinamis seiring 

dengan meningkatnya paparan api, maka alur 

dinamika pada paparan api juga akan 

menghasilkan serangkaian perubahan warna 

pada tulang-tulang lain, dalam bentuk gradasi 

warna (Symes dkk., 2015). Kendati demikian, 

gradasi perubahan warna pada tulang yang 

terbakar selalu konsisten dan dapat 

diprediksi, sehingga menjadi indikator yang 

jelas pada progres kerusakan yang 

disebabkan oleh api (Ubelaker, 2008; Byers, 

2010; Ellingham dkk., 2012; Schmidt & 

Symes, 2015). 

Padahal pada kenyataan di lapangan, 

beberapa atau bahkan keseluruhan rentang 

warna bakar bisa terdapat dalam sebuah 

(fragmen) tulang dikarenakan banyaknya 

variabel yang mempengaruhi perubahan 

warna bakar, seperti durasi bakar, posisi 

tulang terhadap titik api dan ketersediaan 

oksigen (Mayne, dalam Haglund & Sorg ed., 

1998; Ellingham dkk., 2014). Hal ini kembali 

menegaskan bahwa perubahan warna pada 

tulang yang terbakar tidak dapat dijadikan 

indikator tunggal untuk estimasi suhu bakar, 

karena hanya memberikan kisaran suhu bakar 

yang amat luas (Ellingham dkk., 2014; Devlin 

& Herrmann., 2015). Perubahan warna pada 

tulang yang terbakar dalam studi Symes dkk. 

(2015) dikorelasikan dengan perubahan 

kimiawi tulang. Perubahan tersebut 

menghasilkan serangakian rentang warna, 

yakni calcined (kalsinasi), charred (hangus), 

border (batas) dan heat line (garis panas).  

Rangkaian perubahan warna antara 

terkalsinasi/calcined dan hangus/charred 

terekam cukup baik pada ketujuh fragmen os 

vertebrae cervicales yang dapat disusun 

secara anatomis (Gambar 12). Dari susunan 

ketujuh os vertebrae cervicales tersebut bisa 

dilihat bahwa paparan api dengan intensitas 

tinggi terjadi pada sisi dorsal dan kiri tulang. 

Contoh rangkaian kenampakan warna yang 

serupa teramati pada fragmen os tibia dan os 

talus kiri jika disusun secara anatomis 

(Gambar 13). Susunan ini menunjukkan 

intensitas bakar api kuat pada sisi lateral 

menuju medial. Contoh ini didukung dengan 
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hasil studi oleh Symes dkk. (2015: 49), 

dimana arah bakar api menuju tengah 

persendian/ articulatio talocruralis antara os 

tibia dan os talus.  

Distribusi warna tulang korban 

kebakaran Redboxx yang menunjukkan 

intensitas bakar paling kuat atau sudah mulai 

terkalsinasi/calcined, antara lain: tengkorak/ 

ossa cranium, di os occipitale-temporale 

kanan dan ramus mandibulae kanan; gelang 

pundak, di os clavicula kiri dan fragmen os 

scapula kanan; thorax dan vertebrae, di 

posterior/dorsal kiri os vertebrae cervicales; 

ekstremitas atas kanan, di hampir semua sisi 

medial os humerus, os scapula , os ulna, os 

radius; ektremitas atas kiri, di os scapula dan 

lateral os humerus; tulang panggul, di sisi 

lateral fragmen os illium kiri dan facies 

lunata acetabulum kiri; anggota badan 

bawah, di anterior diaphysis distal os femur, 

sejajar dengan trochanter minor dan medial 

caput femori; dan anggota badan bawah kiri, 

di lateral trochanter mayor, facies articularis 

malleoli lateral, lateral ephyfisis distal os 

tibia, lateral os talus. Dengan mengamati 

warna bakar apa saja yang nampak mulai dari 

warna coklat, hitam, abu-abu hingga warna 

putih serta melihat memperhatikan tabel 

korelasi suhu bakar dengan warna bakar dan 

jaringan lunak (Byers, 2010: 397; Ellingham 

dkk, 2014; Imaizumi, 2015; Efford, 2016: 33) 

menghasilkan kesimpulan dugaan bahwa api 

yang membakar jenazah korban kebakaran 

Redboxx bersuhu minimal 300°C hingga 

suhu maksimal tidak kurang dari 700°C. Dan 

juga distribusi warna bakar calcined, 

memberikan dugaan bahwa intensitas bakar 

paling kuat terdapat di sisi kiri tubuh korban. 

Api dapat menyebabkan perubahan 

pada tulang tidak hanya warna tapi juga 

retakan dan patahan (Symes dkk., 2015; 

Ubelaker, 2008). Ditambah lagi dengan 

interpretasi trauma pada tulang terbakar 

(A) 

 
(B) 

 
(D) 

 

Gambar 13 Fragmen os tibia dan os talus kiri 

disusun secara anatomis (Dokumentasi pribadi) 

Gambar 12 Tujuh os vertebrae cervicalis disusun 

secara anatomis (Dokumentasi pribadi) 
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menjadi bertambah sulit dan menantang 

karena permbakaran juga menghasilkan 

patahan (fracture) dan fragmentasi, seperti 

pada studi Herrmann & Bennett (dalam 

Ubelaker, 2008) menyatakan bahwa trauma 

perimortem, contohnya trauma akibat benda 

tajam, dapat lolos dan teramati pada tulang 

yang telah terbakar. 

Symes dkk. (2015: 46-48) berhasil 

menghimpun jenis-jenis fraktur yang 

disebabkan oleh api dari peneliti lain (Baby, 

Binford, Krogman, Mayne), antara lain: 

fraktur longitudinal -teramati pada fragmen 

proximal os femur kanan, fraktur step, fraktur 

transversal -teramati pada fragmen proximal 

os femur kanan dan di antara diaphysis-

metaphysis distal os humerus kanan, fraktur 

patina -teramati pada fragmen besar os illium 

kiri, fraktur splintering & delamination -

teramati pada fragmen caput femoris kiri, 

burn line (garis bakar), dan curved 

transversal (transversal melengkung). 

Dari beberapa jenis fraktur yang 

teramati pada tulang korban kebakaran 

Redboxx 2010, mulai dari fraktur 

longitudinal fragmen proximal os femur 

kanan yang mengindikasikan adanya tekanan 

yang searah dengan sumbu terpanjang tulang 

(antara proximal atau distal), fraktur 

transversal pada fragmen proximal os femur 

kanan dan os humerus kanan yang 

mengindikasikan adanya tekanan yang 

datang dari samping tubu (antara medial atau 

lateral) serta fraktur patina pada fragmen 

besar os illium kiri yang mengindikasikan 

tekanan atau paparan api yang intens pada 

permukaan yang luas (sisi lateral) 

memberikan kesimpulan dugaan bahwa 

sumber api yang intens terdapat di sisi kiri 

jenazah korban kebakaran Redboxx 2010. 

Hal ini didukung dengan tutupan jaringan 

lunak dan perubahan warna bakar pada tulang 

yang juga memberi dugaan bahwa sumber api 

(paparan api paling intens) berada pada sisi 

kiri jenazah. Kerusakan postmortem ini 

menjadi masuk akal jika mengingat bahwa 

sangat mungkin terjadi kerusakan selama 

recovery korban dan penyimpanan jenazah 

korban yang sudah berlangsung selama 

hampir delapan tahun semenjak kebakaran 

Redboxx pada tahun 2010. 

KESIMPULAN 

 Kebakaran diskotik Redboxx 

(Pakuwon Trade Center) di jalan H.R. 

Muhammad, Surabaya pada Jumat dini hari, 

25 Juni 2010 memakan 11 korban jiwa. 

Sepuluh individu diantaranya telah 

teridentifikasi dan menyisakan satu individu 

yang belum teridentifikasi, bahkan setelah 

persidangan kasus kebakakaran ini ditutup 
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pada 2010. Sekurang-kurangnya terdapat 107 

fragmen yang berhasil diidentifikasi dari satu 

individu jenazah korban kebakaran Redboxx 

yang belum teridentifikasi ini. Dengan 

menjalankan prosedur identifikasi 

demografis antropologi forensik, didapatkan 

dugaan bahwa korban berafiliasi populasi 

Asian (Mongoloid) berdasarkan ciri-ciri pada 

os frontale dan os mandibulae, berjenis 

kelamin laki-laki berdasarkan ciri-ciri pada 

os pubis, os illium, os mandibulae, os 

temporale dan os occipitale, berumur antara 

40 hingga 44 tahun berdasarkan ciri-ciri pada 

sutura tengkorak, facies auriularis pada os 

illium dan facies symphysialis pada os pubis, 

dengan kisaran tinggi badan antara 165,653 

cm hingga 174,779 cm dari pengukuran os 

humerus, os radius dan os femur. 

Pola bakar pada jenazah korban 

kebakaran Redboxx ini meliputi: tutupan 

jaringan lunak yang terkonsentrasi pada 

persendian lengan dan rangk .a sebelah kiri 

tubuh; berpostur pugilistik flexi dan abduksi 

pada lengan atas sebelah kiri, kedua tangan 

yang berpostur flexi dan lengan kanan yang 

berpostur ekstensi; warna bakar terkalsinasi 

yang mendominasi sisi posterior dan kiri 

tubuh; dan dengan fraktur longitudinal, 

transversal dan patina mengindikasikan 

tekanan (api) dari sisi kanan tubuh korban, 

memberi dugaan bahwa korban mati saat 

terjadinya kebakaran, dengan intensitas 

paparan api yang kuat pada sisi kiri tubuh 

korban. Namun karena tidak didapatkan 

dokumentasi dan BAP yang mengandung 

informasi kontekstual, rekonstruksi pola 

bakar ini sangat memerlukan studi lebih 

lanjut. 
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