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LUKA BACOK ATAU LUKA IRIS PADA JARI TANGAN KANAN 
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Abstrak 
Traumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 
semua aspek yang berkaitan dengan kekerasan 
terhadap jaringan tubuh manusia yang masih hidup. 
Dalam menyelesaikan suatu perkara terutama suatu 
tindak pidana, tidak jarang penyidik membutukan 
bantuan dari ahli dalam bidang pengetahuan masing-
masing. Bilamana bantuan ini berhubungan dengan 
bidang kedokteran maka sudah pasti dokter yang 
diminta bantuan adalah dokter. Tidak jarang dokter 
ikut serta dalam memeriksa korban dalam menderita 
luka atas permintaan penyidik. Tindakan kriminal yang 
disertai dengan kekerasan benda tajam sering terjadi, 
hal ini karena mudahnya memperoleh senjata tajam 
dimana-mana. Laporan kasus penganiayaan yang 
mengenai jari tangan kanan yang mengakibat luka 
terbuka. Pada pemeriksaan didapatkan korban 
seorang laki-laki dengan kesadaran penuh, tensi 
150/90mmHg, Nadi 112x/menit, Pernafasan 24x/menit, 
Temperature 36 derajad Celsius, terdapat 4 luka 
terbuka pada jari kedua, ketiga, keempat dengan 
ukuran masing-masingluka 4,5 cm x 2 cm, 2cm x 
1,5cm, 2cm x 1,3 cm, 2 cm x 1 cm, batas tegas, tepi 
rata, ujung lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. 
Hasil rontgen didapatkan Multipel opasitas kecil bentuk 
dan tepi ireguler batas sebagian tak tegas pada aspek 
medial phalang proksimal digiti II manus kanan 
dengan differential diagnosa fragmen fraktur, corpus 
alienum. Jika dari sudut medik, luka merupakan 
kerusakan jaringan akibat trauma maka dari sudut 
hukum, luka merupakan kelainan yang dapat 
disebabkan oleh suatu tindak pidana baik yang bersifat 
sengaja, kurang hati-hati atau ceroboh. Untuk 
menentukan berat ringannya hukuman perlu 
ditentukan lebih dahulu berat ringannya luka. Pada 
laporan kasus penganiayan yang mengenai jari tangan 
kanan mengakibatkan luka yang dapat menimbulkan 
penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan 
jabatan/pekerjaan mata pencaharian untuk sementara 
waktu.  
Kata Kunci: traumatologi, luka akibat benda tajam, 
kualifikasi luka 
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PENDAHULUAN  

Traumatologi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang semua aspek yang 
berkaitan dengan kekerasan terhadap 
jaringan tubuh manusia yang masih hidup. 
Dalam menyelesaikan suatu. 

Perkara terutama suatu tindak 
pidana, tidak jarang penyidik membutukan 
bantuan dari ahli dalam bidang pengetahuan 
masing-masing. Bilamana bantuan ini 
berhubungan dengan bidang kedokteran 
maka sudah pasti dokter yang diminta 
bantuan adalah dokter. Tidak jarang dokter 
ikut serta dalam memeriksa korban dalam 
menderita luka atas permintaan penyidik. 
Tindakan kriminal yang disertai dengan 
kekerasan benda tajam sering terjadi,hal ini 
karena mudahnya memperoleh senjata 
tajam dimana-mana. 1 

Dalam tindak pidana, ada tiga benda 
yang berkaitan langsung dengan tindak 
pidana yang dikenal sebagai barang bukti, 
yaitu korban, pelaku, dan alat atau senjata. 
Korban dan pelaku merupakan barang bukti 
biologi, sedangkan alat atau senjata 
merupakan bukti non biologis. Sebagai suatu 
barang bukti, keadaan awal pemeriksaan 
harus didokumentasikan oleh seorang ahli 
atau dokter untuk dijadikan alat bukti di 
Pengadilan.Pemeriksaan oleh dokter kita 
kenal sebagai pemeriksaan forensic dan hasil 
dokumentasi dari pemeriksaan dikenal 
sebagai Visum et Repertum.2 

Pada prinsip penentuan derajad luka 
dilakukan harus berdasarkan dampak cedera 
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tersebut terhadap kesehatan tubuh 
korban.Pembatasan dalam penentuan derajad 
luka berdasarkan pasal 90 KUHP yang 
mendefinisikan versi hukum.Hal penting lain 
dalam Visum et Repertum adalah formulasi 
dalam kesimpulan untuk mencegah kesalahan 
interpretasi oleh penyidik.3  Oleh karena itu 
salah satu informasi penting dicantumkan 
dalam VeR korban hidup adalah derajad 
luka.Informasi inilah penyidik dalam 
menentukan tindak pidana yang terjadi,pasal 
yang dilanggar serta seberapa besar ancaman 
sanksinya.1 

 
LAPORAN KASUS 

Pada hari sabtu, 7 Januari 2017 kurang 
lebih pukul 21.00 WIB, seorang laki-laki 
datang ke IGD RSUP Kariadi dengan jari 
tangan kanan terbalut kassa berdarah. Dari 
anamnesa pasien telah terjadi pertengkaran 
antara korban dengan dua orang yang tidak 
dikenal akibat salah paham. Pelaku membawa 
samurai kemudian tiba-tiba mengayunkan 
kearah korban, korban menangkis dengan 
tangan kanan, akibatnya jari tangan korban 
mengalami luka terbuka pada jari kedua, 
ketiga dan keempat. Sebelum mendapatkan 
perawatan lebih lanjut dari dokter spesialis 
Bedah, tim IGD menghubungi bagian forensik 
untuk melakukan identifikasi luka pada 
korban. Setelah tim forensic melakukan 
pemeriksaan luka-luka, selanjutkan diberikan 
edukasi pelaporan ke pihak berwajib untuk 
dapat diproses secara hukum agar dapat 
dibuatkan Visum et Repertum yang dapat 
dipakai dalam proses peradilan. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pemeriksaan atas korban 
tersebut diatas didapatkan temuan-
temuan sebagai berikut: 
1. Identitas Umum Korban : 

a. Jenis kelamin  : Laki-laki 
b. Umur              : 45tahun 
c. Berat badan  : 93,5kg 
d. Tinggi badan  : 167cm 
e. Warna kulit  : sawo matang 
f. Warna rambut  : hitam dan 
beruban distribusi tidak merata, pendek 
dan lurus 
g. Keadaan gizi  : kesan gizi lebih (IMT 
33,5kg/m2) 

2. Keadaan umum / tanda-tanda vital : 
a. Tingkat kesadaran  : sadar penuh 
b. Denyut nadi   : 100x/menit 
c. Tekanan darah  : 
150/90 mmHg 
d. Pernafasan   : 24x/menit 
 

Status lokalis pada anggota gerak 
atas kanan terdapat empat buah luka 
terbuka pada jari tangan kanan, yaitu: 
1)Luka terbuka pertama pada jari kedua 
sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 
empat koma lima sentimeter, dan lebar 
dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, 
tidak terdapat jembatan jaringan, tebing 
luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, 
lemak, otot, dasar luka otot; 2)Luka 
terbuka kedua pada jari ketiga sisi depan 
ruas pertama, bentuk teratur, ukuran 
panjang dua sentimeter, dan lebar satu 
koma lima sentimeter, batas tegas, tepi 
rata, tidak terdapat jembatan jaringan, 
tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan 
ikat, lemak, otot, dasar luka otot; 3)Luka 
terbuka ketiga pada jari ketiga sisi depan 
ruas kedua, bentuk celah, ukuran panjang 
dua sentimeter, dan lebar satu koma tiga 
sentimeter, batas tegas, tepi rata, tidak 
terdapat jembatan jaringan, tebing luka 
rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, 
otot, dasar luka otot; 4).Luka terbuka 
keempat pada jari keempat sisi depan ruas 
kedua, bentuk teratur, ukuran panjang dua 
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sentimeter, dan lebar satu sentimeter, 
batas tegas, tepi rata, tidak terdapat 
jembatan jaringan, tebing luka rata, terdiri 
dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar 
luka otot. 

Gambar 1. luka terbuka pada jari tangan 
kanan  
 
3. Temuan dari pemeriksaan Penunjang 
a.   Pemeriksaan radiologi 
 
 
 
 
 
 

 
 
b.  Terapi dari bagian bedah 
 Pro debridement rekonstruksi (R/ 
hari rabu) 
 Cek lab lengkap 
 Injeksi ceftriaxone 2 gram/24 jam 
 Injeksi ketorolac 30 mg/8 jam 

 
Perlukaan terjadi pada permukaan 

tubuh, sehingga penting untuk mengetahui 
struktur anatomis dan histologi dari kulit 
dan jaringan subkutan. Secara histologis 
kulit tersusun dari lapisan (dari superfisial 
ke profunda ) adalah epidermis,dermis dan 
jaringan subkutan.4  Luka iris merupakan 
luka yang terjadi akibat persentuhan 
dengan permukaan yang tajam,dimana 
ukuran panjang luka lebih besar dari pada 
dalam luka.5 

Perlu diperhatikan bahwa pada luka 
iris, panjang dan kedalaman luka tidak 
dapat memberikan gambaran mengenai 
karakteristik senjata yang digunakan. Ciri 
khas luka iris adalah luka terbuka dengan 
tepi rata, kedua ujung tajam,tidak terdapat 
jembatan jaringan,serta daerah disekitar 
luka relatif bersih. Pada umumnya, 
kedalaman luka iris akan dangkal pada 
permulaan luka, kemudian bertambah 
dalam, dan menjadi dangkal pada akhir 
luka.6  

Bentuk luka iris sendiri tergantung 
pada posisinya terhadap serat-serat elastis 
pada kulit (garis-garis Langer). Luka iris 
yang terletak paralel akan mengahasilkan 
celah luka yang rapat, sedangakan luka 
yang terletak tegak lurus terhadap Langer 
akan menghasilkan celah luka yang 
mengganga.6 Secara umum, luka iris tidak 
berakibat fatal oleh karena kedalamanya 
yang cukup dangkal, kecuali jika luka iris 
tersebut terjadi pada daerah vital yang 
mengandung pembuluh darah besar 
seperti leher,pergelangan tangan,atau 
lipatan paha.7 

Jika sesorang mengalami serangan 
maka reflek akan melindungi diri. Untuk 
perlindungan diri akan menggunakan 
ekstremitas untuk mempertahankan diri 
dari serangan, sehingga luka-luka 
pertahanan pada umumnya terdapat pada 
lengan, tangan,tungkai bawah. Luka 
peertahanan adalah luka-luka yang 
diperoleh korban pada saat berusaha 
melindungi/mempertahankan diri 
terhadap suatu serangan.8 

1. Aspek Medikolegal visum Hidup 
a. Visum et Repertum dan Rekam Medis 
Visum et Repertum” adalah keterangan 
tertulis yang dibuat oleh dokter dalam 
kapasitasnya sebagai ahli atas 
permintaan resmi dari penegak hukum 
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yang berwenang tentang apa yang 
dilihat dan yang ditemukan pada objek 
yang diperiksanya dengan mengingat 
sumpah ketika menerima jabatan. 
Dalam KUHAP sendiri, istilah Visum et 
Repertum ini tidak ada yang ada hanya 
istilah Alat Bukti Surat yang dibuat 
dengan sumpah.1 

b. Tata cara permintaan visum et 
repertum untuk korban hidup :9 1) 
Permintaan harus secara tertulis, tidak 
dibenarkan secara lisan, telepon atau 
melalui pos; 2)Korban adalah barang 
bukti, maka permintaan visum et 
repertum harus diserahkan sendiri oleh 
polisi bersama-sama korban; 3)Tidak 
dibenarkan permintaan visum et 
repertum tentang suatu peristiwa yang 
lampau. 

2.  Kualifikasi Luka 
Penentuan berat ringannya luka 

dicantumkan dokter dalam bagian 
kesimpulan VeR berupa kualifikasi luka. 
Kualifikasi luka tersebut adalah :10 

a. Luka ringan 
Luka yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan dalam 
menjalankan pekerjaan atau mata 
pencahariannya. Hukuman terhadap 
luka ringan ini tercantum pada pasal 352 
ayat 1 KUHP: Kecuali yang tersebut pada 
pasal 353 dan 356, maka penganiayaan 
yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau 
pencarian,diancam,sebagai 
penganiayaan ringan,dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau 
pidana paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
b. Luka Sedang 

Luka yang menimbulkan penyakit 
atau halangan dalam menjalankan 

pekerjaan atau mata pencariaanya 
untuk sementara waktu. Hukuman 
dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 351 
ayat 1 KUHP: penganiayaan diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah 
c. Luka berat 
 Luka berat adalah sebagaimana 
tercantum didalam pasal 90 KUHP yaitu: 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang 
tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali, atau yang menimbulkan 
bahaya maut; 2)Tidak mampu terus-
menerus untuk menjalankan tuga 
jabatan atau pekerjaan; 3)Kehilangan 
salah satu panca indera; 4)Mendapat 
cacat berat; 5)Menderita sakit lumpuh; 
6)Terganggunya daya piker selama 
empat minggu lebih; 7)Gugur atau 
matinya kandungan seorang 
perempuan. 
 

SIMPULAN 
Kualifikasi derajad luka yang harus 

dicantumkan oleh dokter didalam laporan 
visum et Repertum adalah berdasarkan ilmu 
kedokteran, yakni berupa prognosis yang 
dapat dinilai secara medis satelah dokter 
tersebut melakukan pemeriksaan dan 
penanganan terhadap pasien / korban. 
Prognosis ini diharapkan dapat membantu 
penyidik dalam membuat terang kasus/ 
perkara. 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka 
pada kasus ini dapat menimbulkan penyakit 
atau halangan dalam menjalankan 
pekerjaan/pencaharian untuk sementara 
waktu dan perlu perawatan kurang lebih 
satu minggu. 
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