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Abstrak 
Cedera wajah bisa menyebabkan patah (fraktur) pada 
tulang-tulang yang membentuk orbita (rongga mata). 
Trauma tumpul pada mata dan daerah orbita dapat 
menyebabkan kerusakan pada dinding tulang orbita 
yang relatif tipis. Daerah tulang orbita yang paling 
rentan terhadap trauma adalah dinding inferior dan 
medial. Apabila fraktur terjadi hanya pada dinding 
orbita, dapat terjadi suatu kondisi yang disebut fraktur 
blow-out atau blow-in. Pada fraktur blow-out apabila 
tekanan pada daerah orbita cukup kuat, maka dapat 
terjadi penurunan isi orbita ke tempat terjadinya 
fraktur, biasanya terjadi penurunan isi orbita ke sinus 
maksillaris. Fraktur juga bisa mempengaruhi fungsi 
otot-otot yang menggerakkan mata, sehingga terjadi 
penglihatan ganda (diplopia) atau menghalangi 
pergerakan mata ke kanan, kiri, atas maupun bawah. 
Laporan kasus penganiayaan yang menyebabkan 
patah tulang rongga mata. Pada laporan kasus ini 
korban seorang laki-laki usia 15 tahun di pukul 
beberapa kali di daerah wajah dan kepala yang terjadi 
di sekolah oleh temannya. Korban mengalami cedera 
pada sekitar mata dan mengeluh pandangan menjadi 
kabur. Hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam pada 
kelopak mata kiri, Selaput biji mata dan kelopak mata 
kiri tampak pelebaran pembuluh darah dan bercak 
perdarahan dan fraktur linear daerah tulang mata. 
Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka 
memar pada kelopak mata kiri; luka lecet pada alis 
mata kiri dan ruas jari-jari tangan kanan; Terdapat 
darah pada rongga hidung sisi kiri, tampak patah 
tulang mata sisi kiri; pergeseran dinding hidung ke sisi 
kiri. Sehingga menimbulkan halangan atau penyakit 
dan mengganggu aktifitas sehari-hari sehingga 
memerlukan perawatan untuk sementara waktu.  
Kata Kunci: Trauma tumpul, Fraktur 
 
Afiliasi Penulis : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP. Dr. Kariadi 
Semarang 
Korespondensi:  Hendrik Septiana, Email: dhik.dr80@gmail.com HP 
(024)8413993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
Laporan kasus  
Kronologis Peristiwa (Pengakuan Korban): 

Pada tanggal 14 Maret 2017, kira-kira 
pukul 11.30 WIB, pada saat jam istirahat 
ketika berada di samping gedung sekolah 
untuk jajan tiba-tiba didatangi orang yang 
tidak dikenal kurang lebih sepuluh orang dan 
meminta uang kepada korban. Korban 
menolak memberikan uangnya, kemudian 
langsung dipukul berkali-kali di daerah wajah 
dan kepala. Korban mengaku keluar darah 
dari hidung.  Pada saat melarikan diri korban 
terjatuh dan terluka di bagian tangan. 
Korban mengeluh pusing. Mual dan muntah 
disangkal korban.  

Pemeriksaan: Dari pemeriksaan atas tubuh 
korban tersebut diatas didapatkan temuan – 
temuan  sebagai berikut: 
I.   Bagian Tubuh Tertentu 

a. Mata : 
Alis: terdapat sebuah luka lecet tepat 
pada alis mata kiri, bentuk tidak teratur, 
dengan panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 
cm, batas tidak tegas, tepi tidak rata, 
warna kemerahan. 
 

 
 

1) Kelopak mata : 
i. Kanan: tidak ada kelainan 
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ii. Kiri: terdapat sebuah luka memar 
pada kelopak mata kiri, bentuk tidak 
teratur, dengan ukuran panjang 4cm 
lebar 2,5 cm, batas tidak tegas, 
warna kebiruan, pada perabaan lebih 
menonjol dari permukaan kulit 
sekitar. 

2) Selaput biji mata: 

i. Kanan: tidak ada kelainan 
ii. Kiri tampak perdarahan dan 

pelebaran pembuluh darah pada 
selaput biji mata mata kiri 

3) Selaput kelopak mata: 
i. Kanan: tidak ada kelainan 
ii. Kiri: tampak pelebaran pembuluh 

darah pada selaput kelopak mata kiri. 
 

II. Konsul bagian Mata : tidak ada kelainan. 
III. Konsul bagian THT : rencana MSCT Scan-

3D Maxillofacial. 
IV. Pemeriksaan Radiologi : 

1. X-Foto Cranium (Water-Lateral) : 
curiga ada darah di rongga hidung sisi 
kiri. 

2. MSCT 
Kepala Tanpa Kontras :terdapat darah 
pada rongga hidung sisi kiri, tampak 
patah tulang mata sisi kiri, pergeseran 
dinding hidung ke sisi kiri. 

 
 
 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Definisi 

Traumatologi berasal dari kata 
trauma dan logos.Trauma berarti kekerasan 
atas jaringan tubuh yang masih hidup, 
sedangkan logos berarti ilmu. Jadi 
traumatologi merupakan ilmu yang 
mempelajari semua aspek yang berkaitan 
dengan kekerasan terhadap jaringan tubuh 
manusia1. 

Kekerasan yang mengenai tubuh 
seseorang dapat menimbulkan efek pada 
fisik maupun psikisnya.  

Adapun pembagian luka sebagai berikut: 
 

Trauma Tumpul 
Trauma tumpul adalah trauma oleh 

benda keras dan tumpul yang mengakibatkan 
berbagai jenis luka. Benda-benda yang dapat 
mengakibatkan luka dengan sifat luka seperti 
ini adalah benda yang memiliki permukaan 
tumpul. Luka yang terjadi dapat berupa 
memar (kontusio, hematom), luka lecet 
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(ekskoriasi, abrasi) dan luka terbuka/robek 
(vulnus laseratum). 

 
Luka Memar 

Memar adalah suatu perdarahan 
dalam jaringan bawah kulit/kutis akiba 
pecahnya kapiler dan vena, yang disebabkan 
oleh kekerasan benda tumpul. Memar ini 
paling sering terlihat pada kulit, tetapi juga 
dapat terjadi dalam jaringan lebih dalam, 
termasuk otot dan internal organ. Tingkat 
kerusakan pembuluh darah umumnya 
sebanding dengan gaya yang diberikan: 
semakin besar kekuatan, pembuluh darah 
mengalami kerusakan lebih parah, semakin 
besar kebocoran darah dan lebih besar 
memar.2 Luka memar kadangkala memberi 
petunjuk tentang bentuk benda 
penyebabnya, misalnya jejas ban yang 
sebenarnya adalah suatu perdarahan tepi 
(marginal haemorrhage). 

Letak, bentuk dan luas luka memar 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
besarnya kekerasan, jenis benda penyebab 
(karet,kayu,besi), kondisi dan jenis jaringan ( 
jaringan ikat longgar, jaringan lemak), usia, 
jenis kelamin, corak dan warna kulit, 
kerapuhan pembuluh darah, penyakit 
(hipertensi, penyakit kardiovaskular, diatesis 
hemoragik). 

Memar terjadi berhari- hari atau 
berminggu-minggu untuk kembali 
memecahkan dan menjadi bentuk cacat 
sementara. Ketika ini terjadi, darah dari 
kapiler pecah lolos di dekat permukaan kulit 
kemudian bocor keluar di bawah kulit. 
Dengan tidak ada tempat untuk pergi, darah 
terjebak, pembentukan tanda merah atau 
keunguan yang lembut. Pertama, adalah 
kemerahan. Warna awal merah memar 
adalah produk dari pigmentasi kulit alami 
manusia, warna pigmen dalam darah 
extravasasi, dan setiap warna ditambahkan 

oleh reaksi inflamasi (misalnya kemerahan 
karena vasodilatasi), tapi warna berubah 
dari waktu ke waktu. Setelah itu, warna 
merah menjadi hitam kebiruan. Kemudian 
setelah beberapa hari, itu menjadi agak hijau 
(setelah 4 sampai 7 hari), kuning atau coklat 
(setelah 7 hari)3. 

Blow-out fracture adalah fraktur 
tulang dasar orbita yang disebabkan 
peningkatan tiba-tiba dari tekanan 
intraorbital tanpa keterlibatan rima orbita. 
Sebagian besar blow-out fracture terjadi 
pada dasar orbita dan sebagian kecil terjadi 
pada dinding medial dengan atau tanpa 
disertai fraktur dasar orbita. Tingkat 
keparahan bervariasi mulai dari fraktur 
minimal yang kecil yaitu bergesernya salah 
satu dinding orbita yang tidak memerlukan 
tindakan bedah hingga kerusakan dinding 
orbita yang parah yang menyebabkan 
deformitas tulang dan perubahan 
kedudukan bola mata4. 

 Diagnosis blow-out fracture 
ditegakkan berdasarkan anamnesa, 
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 
penunjang. Adanya riwayat trauma tumpul 
pada wajah dapat digali dari anamnesa. 
Standar baku emas untuk menegakkan 
diagnosa blow-out fracture adalah CT scan 
kepala dimana terlihat adanya fraktur di 
tulang dasar orbita dan atau di dinding 
medial orbita. Diagnosa banding dari blow-
out fracture adalah zigomaticomaxillary 
complex fracture dan naso-orbito-ethmoidal 
fracture5 

 Kasus blow out fracture sebagian 
besar hanya diobservasi untuk melihat 
penyerapan hematom. Indikasi operasi yang 
disarankan untuk dilakukan operasi adalah 
adanya diplopia, enophtalmus, fraktur luas 
dan hasil CT scan menunjukkan adanya otot 
yang terjepit dan tidak ada perbaikan klinis 
dalam 1-2 minggu.Komplikasi dapat terjadi 
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akibat trauma awal maupun terapi 
pembedahan. Prognosis umumnya baik, bila 
dilakukan penatalaksanaan yang tepat6. 

Gambar 1. Tulang orbita, dilihat dari depan  
(American Academy of Ophthalmology, 2011-
2012a) 
 

Gambar 2. A. Dinding lateral tulang orbita. B. 
Dinding medial tulang orbita (American Academy 
of Ophthalmology staff, 2011-
2012a)

 

 
 
Gambar 3. Dasar tulang orbita (American Academy 
of Ophthalmology staff, 2011-2012a) 

 
Blow-out fracture disebabkan oleh 

trauma tumpul tak langsung pada orbita 
yang merupakan mekanisme proteksi untuk 
mengurangi tekanan intraorbita yang 
meningkat secara tiba-tiba dengan 
dekompresi melalui bagian paling lemah dari 
dinding orbita yaitu dasar orbita dan dinding 
medial orbita.  

 
Derajat Luka Dari Aspek Hukum 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal luka kelalaian atau 
karena yang disengaja. Luka yang terjadi ini 
disebut “Kejahatan Terhadap Tubuh atau 
Misdrijven Tegen Het Lijf”. Kejahatan 
terhadap jiwa ini diperinci menjadi dua yaitu 
kejahatan doleuse (yang dilakukan dengan 
sengaja) dan kejahatan culpose (yang 
dilakukan karena kelalaian atau kejahatan).1 

Jenis kejahatan yang dilakukan 
dengan sengaja diatur dalam Bab XX, pasal-
pasal 351 s.d. 358. Jenis kejahatan yang 
disebabkan karena kelalaian diatur dalam 
pasal 359, 360 dan 361 KUHP. Dalam pasal-
pasal tersebut dijumpai kata-kata, “mati, 
menjadi sakit sementara atau tidak dapat 
menjalankan pekerjaan sementara”, yang 
tidak disebabkan secara langsung oleh 
terdakwa, akan tetapi ‘karena salahnya’ 
diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, lupa 
dan amat kurang perhatian.  
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Ada 3 kualifikasi luka pada korban hidup, 
yaitu:2 

1. Luka ringan / luka derajat I 

Luka derajat I adalah apabila luka tersebut 
tidak menimbulkan penyakit atau tidak 
menghalangi pekerjaan korban. Hukuman bagi 
pelakunya menurut KUHP pasal 352 ayat 1. 
Pasal 352 KUHP: 

(1) Selain daripada yang tersebut dalam pasal 353 
dan 356, maka penganiayaan yang tidak 
menjadikan sakit atau halangan untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai 
penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp4.500. Hukuman ini boleh 
ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan 
itu dilakukan terhadap orang yang bekerja 
padanya atau yang ada di bawah perintahnya. 

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 
dihukum. 

2. Luka sedang / luka derajat II 
Luka derajat II adalah apabila luka tersebut 
menyebabkan penyakit atau menghalangi  
pekerjaan korban untuk sementara waktu. 
Hukuman bagi pelakunya menurut KUHP pasal 
351 ayat 1. Pasal 351 KUHP: 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya dua tahun delapan 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
4.500,- 

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka – luka 
berat, yang bersalah diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan 
pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
dipertimbangkan untuk diserahkan kepada 
komisi perlindungan anak.  

   Dalam penerapan pasal 351 KUHP 
membutuhkan pemahaman secara menyelurh 
mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam 
pasal tersebut agar tepat dalam menetapkan 

suatu luka kedalam derajat luka sedang. 
kedokteran forensik maupun ahli lainnya 
(setiap dokter) dalam tiap kejadian secara 
kasus demi kasus.  

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak 
kesehatan orang dengan sengaja. 

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 
di hukum. 

3. Luka berat / luka derajat III 
Luka derajat III menurut KUHP pasal 90 ada 6, 
yaitu: 

- Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh 
atau membawa bahaya maut 

- Luka atau penyakit yang menghalangi 
pekerjaan korban selamanya 

- Hilangnya salah satu panca indera 
- Cacat berat 
- Terganggunya akan selama > 4 minggu 
- Gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu 

Disinilah dokter berperan besar sekali sebagai 
saksi ahli di depan pengadilan. Hakim akan 
mendengarkan keterangan spesialis. 
 

SIMPULAN 
Pada kasus penganiayaan ini korban 

berusia lima belas tahun. Didapatkan luka akibat 
kekerasan tumpul berupa luka memar pada 
kelopak mata kiri; luka lecet pada alis mata kiri 
dan ruas jari-jari tangan kanan; Terdapat darah 
pada rongga hidung sisi kiri, tampak patah tulang 
mata sisi kiri; pergeseran dinding hidung ke sisi 
kiri. Sehingga menimbulkan halangan atau 
penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari 
sehingga memerlukan perawatan untuk 
sementara waktu. Pelaku terjerat pasal 
pengniayaan dan dikarenakan masih di bawah 
umur maka perlu. 
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