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KEKERASAN TUMPUL YANG MENYEBABKAN PATAH TULANG 
TENGKORAK 

Agung Hadi Pramono1, Gatot Suharto1 

 
Abstrak 
Fraktur tulang tengkorak sering terjadi pada kasus 
kecelakaan kendaraan bermotor dan jatuh, fraktur 
akibat serangan atau perkelahian sebanyak 10% 
dari kasus. Korban mengalami penganiayaan oleh 
orang tidak dikenal saat pasien keluar rumah. 
Korban keluar dengan mengendarai motor. Tiba-
tiba korban menabrak sesuatu hingga terjatuh, 
kemudian korban dipukuli oleh warga setempat. 
Setelah itu terjadi kekerasan pada korban oleh 
orang-orang tersebut. Sehingga Korban 
mengalami luka di beberapa bagian tubuh hingga 
tidak sadarkan diri. Dengan pemeriksaan korban 
dan pemeriksaan penunjang seperti CT-SCAN, 
Rontgen Thorax Supine dan Laboratorium Patologi 
Klinik. Radiologis dengan CT-Scan non kontras 
didapatkan hasil EDH, ICH, fraktur kompresi dan 
Leukosit 14 x 103, kesan leukositosis. Dari 
pemeriksaan atas korban tersebut maka saya 
simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, 
umur kurang lebih enam belas tahun. Dari hasil 
pemeriksaan didapatkan luka yang sudah 
mendapatkan perawatan medis; didapatkan luka 
akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada 
wajah; luka lecet di beberapa bagian tubuh; 
didapatkan patah tulang atap tengkorak, tulang 
dasar tengkorak, dan tonjolan tulang mata bagian 
dalam; didapatkan perdarahan diatas selaput 
keras otak, perdarahan dibawah selaput keras 
otak dan perdarahan otak bagian dalam. Akibat 
luka tersebut menimbulkan bahaya maut.  
Kata Kunci: Trauma tumpul, Fraktur, Perdarahan 
otak, KUHP 
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PENDAHULUAN  

Berdasarkan surat permintaan visum 
oleh penyidik untuk memeriksakan korban 
atas nama mr. XXX, jenis kelamin laki-laki, 
umur 18 tahun, korban mengalami 
penganiayaan oleh orang dikenal saat pasien 
keluar rumah. Saat korban keluar rumah 
dengan mengendarai motor. Baru beberapa 
saat, tiba-tiba korban menabrak sesuatu 
hingga terjatuh, kemudian korban dipukuli 
oleh warga setempat. Setelah itu terjadi 
kekerasan pada korban oleh orang-orang 
tersebut. Sehingga Korban mengalami luka di 
beberapa bagian tubuh hingga tidak sadarkan 
diri. 

METODE  

Dengan pemeriksaan korban terhadap 
tubuh korban dan pemeriksaan penunjang 
seperti CT-SCAN, Rontgen Thorax Supine dan 
Laboratorium Patologi Klinik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan terhadap tubuh korban: 
Korban tersebut mengalami 

penganiayaan dengan terdapat luka memar 
dibeberapa bagian tubuh dan luka lecet 
dibeberapa bagian tubuh. Pada anggota gerak 
atas terdapat dua buah luka yang sudah 
mendapatkan perawatan medis Luka pertama 
pada punggung jari ketiga ruas pertama, 
bentuk menyerupai garis setelah 
mendapatkan tiga buah jahitan, ukuran 
panjang 3,5 cm, di sekitar luka terdapat 
memar warna kemerahan, luka kedua pada 
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pangkal jari keempat sampai pangkal jari 
kelima, bentuk menyerupai garis setelah 
mendapatkan enam buah jahitan, ukuran 
panjang 4 cm, di sekitar luka terdapat memar 
warna kemerahan. Pada anggota gerak bawah 
terdapat 4 buah luka yang sudah mendapat 
perawatan medis pada wajah, disekitar luka 
terdapat luka lecet dan memar. Luka pertama 
tepat di pelipis kanan, 2 buah jahitan, ukuran 
panjang 2 cm; luka kedua tepat pada dahi sisi 
kiri, mendapatkan 5 buah jahitan, ukuran 
panjang 2 cm; luka ketiga tepat pada pelipis 
kiri, mendapatkan 3 buah jahitan, ukuran 
panjang 3 cm; luka keempat tepat di pangkal 
hidung, mendapatkan 3 buah jahitan, ukuran 
2 cm. Teraba derik tulang atap tengkorak 
kepala sisi kiri. 

Dari hasil pemeriksaan radiologis dengan CT-
Scan non kontras: Didapatkan hasil dengan 
kesan EDH, ICH, fraktur kompresi dan rontgen 
Thorax Supine tidak ada kelainan. 

 
Gambar 1. CT Scan 

 
 

 
 

 
Gambar 2. Rontgent Thorax 

 
Pemeriksaan Laboratorium didapatkan 

hasil pemeriksaan laboratorium leukosit 14 x 
103, kesan leukositosis. 
Laporan hasil Operasi craniotomy: 
   Terdapat patah tulang atap 

tengkorak sisi kiri yang tertekan 
masuk merobek selaput keras otak. 

   Terdapat patah tulang dasar 
tengkorak bagian tengah kepala sisi 
kiri. 

   Terdapat patah tulang rongga mata 
sisi kiri. 

   Terdapat jendalan darah diatas 
selaput otak kiri sebanyak 30 ml 

    Terdapat jendalan darah dibawah 
selaput keras otak sebanyak 62 ml 

Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh 
korban dan pemeriksaan penunjang lainnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
didapatkan luka yang sudah mendapatkan 
perawatan medis; didapatkan luka akibat 
kekerasan tumpul berupa luka memar pada 
wajah; luka lecet di beberapa bagian tubuh; 
didapatkan patah tulang atap tengkorak, 
tulang dasar tengkorak, dan tonjolan tulang 
mata bagian dalam; didapatkan perdarahan 
diatas selaput keras otak, perdarahan 
dibawah selaput keras otak dan perdarahan 
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otak bagian dalam yang dapat menimbulkan 
bahaya maut.      

Gambar 3. Tindakan Craniotomi 
 
PEMBAHASAN LUKA 
a. Definisi Luka 

Luka adalah rusaknya struktur dan 
fungsi anatomis normal akibat proses 
patologis yang berasal dari internal 
maupun eksternal dan mengenai organ 
tertentu. Ada beberapa cara menentukan 
klasifikasi luka. Sistem klasifikasi luka 
memberikan gambaran tentang status 
intregitas kulit, penyebab luka, keparahan 
atau luasnya cedera atau kerusakan 
jaringan kebarsihan luka, atau gambaran 
kualitas luka, misalnya warna luka.1  

b. Mekanisme luka 
Gaya mekanik yang menyebabkan 

luka mungkin berasal dari alat atau obyek 
yang bergerak, atau gerakan tubuh itu 
sendiri. Contohnya antara lain, gaya lawan 
yag dihasilkan oleh inersia tubuh, kekakuan 
yang dari beberapa obyek yang diam 
terhadap tubuh yang jatuh. 4 

 
 
 

c. Klasifikasi Luka 
 
Tabel 1. Klasifikasi luka berdasarkan sifat 
serta penyebabnya. 7 

 

       
1) Luka akibat kekerasan benda tumpul 

a) Abrasi 
Abrasi adalah luka yang paling    

superfisial. Definisinya  ialah luka yang  
penetrasinya tidak  mencapai ketebalan 
penuh dari epidermis. Abrasi  yang 
sesungguhnya tidak menyebabkan 
perdarahan, karena  pembuluh darah 
berada di dermis. Namun, karena terjadi 
pengerutan alami pada  papilla dermis, 
banyak abrasi memasuki korium dan 
perdarahan terjadi. Definisi lainnya 
menjelaskan abrasi sebagai luka superfisial 
pada kulit, yaitu penetrasi dari bagian 
teratas dermis lebih jarang daripada 
epidermis, sehingga perdarahan dapat 
terjadi.5  

b) Kontusio atau memar 
Meskipun sering bersamaan dengan 

abrasi dan laserasi, memar murni terjadi 
karena kebocoran pada pembuluh darah 
dengan epidermis yang utuh oleh karena 
proses mekanis. Ekstravasasi darah dengan 
diameter lebih dari beberapa millimeter 
disebut memar atau kontusio. 

 
c) Luka Gores/Laserasi 
Berbeda dengan luka iris dimana 

pada luka gores jaringan yang rusak 
merobek bukan mengiris.  

 
2) Luka Akibat Kekerasan Benda Tajam 
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Benda-benda yang dapat 
mengakibatkan luka dengan sifat luka 
seperti ini adalah benda yang memiliki sisi 
tajam, baik berupa garis maupun runcing, 
yang bervariasi dari alat-alat seperti pisau, 
golok, dan sebagainya hingga keping kaca, 
gelas, loga, sembilu, bahkan tepi kertas 
atau rumput. Ciri-ciri umum dari luka 
akibat benda tajam adalah: Garis batas 
luka biasanya teratur, tepinya rata, 
sudutnya runcing dan dasar luka berbentuk 
garis atau titik. 
 Garis batas luka biasanya teratur, 

tepinya rata, sudutnya runcing dan 
dasar luka berbentuk garis atau titik. 

 Bila ditautkan akan menjadi rapat   
(karena benda tersebut hanya 
memisahkan, tidak menghancurkan 
jaringan) dan  membentuk  lurus atau 
sedikit lengkung. 

 Tebing luka rata dan tidak ada jembatan 
jaringan. 

Daerah di  sekitar garis batas luka tidak ada 
memar.8 
    
CEDERA KRANIOCEREBRAL 

Trauma kepala dapat dibagi menjadi 
2 kategori besar berdasarkan mekanisme 
yang menyebabkan cedera: cedera karena 
benturan dan cedera karena akselerasi atau 
deselerasi. Cedera karena benturan terjadi 
ketika suatu objek terbentur atau 
membentur kepala. Cedera ini berefek lokal 
oleh karena kontak antara kepala dan objek. 
Secara khusus, cedera ini terdiri atas: 
- Cedera jaringan lunak: laserasi, abrasi, dan 

kontusi kulit kepala 
- Fraktur tengkorak 
- Edema serebri 
- Perdarahan Subarachnoid (SAH).2 
1) Cedera Jaringan Lunak 

   Ketika kepala membentur suatu 
objek atau tanah, awalnya cedera terjadi 
pada kulit kepala – laserasi, kontusi, atau 
abrasi. Laserasi dapat memproduksi 
perdarahan yang besar disebabkan karena 
banyaknya vaskularisasi pada kulit kepala. 
Hanya pada situasi yang tidak biasa cedera 
ini dapat mengancam nyawa. 

2) Fraktur Tengkorak 
Tipe kedua dari cedera ini dapat 

mengenai tengkorak. Pada umumnya, 
kapanpun kepala bertabrakan dengan 
suatu objek yang memiliki permukaan 
datar yang luas, titik benturan pada 
tengkorak menyesuaikan bentuk 
permukaan yang mengenainya. Saat 
tengkorak memipih dan membengkok ke 
dalam, secara berdampingan, namun pada 
daerah yang lebih jauh, tengkorak juga 
membengkok keluar oleh karena 
gelombang deformitas yang meliputi area 
sentral dari pembengkokan ke dalam dan 
area perifer dari pembengkokan keluar. 
Pembengkokan keluar ini dapat terjadi 
pada jarak yang jauh dari titik benturan. 
Ketika tengkorak melengkung tajam, lebar 
dari pembengkokan ke dalam dan keluar 
ini tidak sebesar area yang tidak 
melengkung. Jika terjadi fraktur tengkorak, 
fraktur bisa tidak terjadi pada titik yang 
terbentur, melainkan pada titik yang 
membengkok keluar. Fraktur linier terjadi 
pada permukaan luar tulang tengkorak 
oleh karena kekuatan yang dihasilkan oleh 
pembengkokan tulang keluar. Pada 
pembengkokan ke dalam, tulang tengkorak 
mencoba kembali ke konfigurasi 
normalnya.(2 

 
Kualifikasi Luka 

Penentuan berat ringannya luka 
tersebut dicantumkan dokter dalam bagian 
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kesimpulan Visum et Repertum berupa 
kualifikasi luka. Kualifikasi luka tersebut 
adalah9 

1. Luka ringan 
Luka ringan adalah luka yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan 
dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencariannya. Hukuman terhadap 
luka ringan ini tercantum pada pasal 352 
ayat 1 KUHP: Kecuali yang tersebut pada 
pasal 353 dan 356, maka penganiyaan 
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 
denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  

2.         Luka sedang 
Luka sedang adalah luka yang 

menimbulkan penyakit atau halangan 
dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencariannya 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. 

3. Luka berat 
Luka berat adalah sebagaimana 

tercantum di dalam pasal 90 KUHP, yaitu: 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka 

yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau 
yang menimbulkan bahaya maut. 

b. Tidak mampu terus-menerus 
untuk menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan pencarian 

c. Kehilangan salah satu panca 
indera 

d. Mendapat cacat berat 
e. Menderita sakit lumpuh 
f. Terganggunya daya pikir selama 

empat minggu lebih 
g. Gugur atau matinya kandungan 

seorang perempuan. Hukuman 
dapat dijatuhkan berdasarkan 
dalam KUHP Pasal 351 ayat 2 dan 
ayat 3, Pasal 353, Pasal 354, 
Pasal 355. 9 

SIMPULAN 
a. Pasien datang tidak selalu didampingi 

oleh polisi/ penyidik dengan membawa 
surat permintaan Visum et Repertum 

b. Penentuan kualifikasi luka tidak selalu 
berbanding lurus dengan hasil pemeriksaan 
dan atau hasil pengobatan, melainkan 
perlu juga mempertimbangkan keadaan 
dan progresifitas kelainan saat korban 
datang. 

Penentuan kualifikasi luka harus 
dipertimbangkan dengan seksama 
berdasarkan ilmu kedokteran yang baik untuk 
menentukan nasib dan keadilan seseorang. 
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