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Latar Belakang
Data WHO

Kematian akibat KLL 
mencapai 1,35 juta pertahun, 
merupakan urutan ke 8 
penyebab kematian.
Paling banyak terjadi di 
negara miskin dan 
berkembang

Data Indonesia

Setiap jam rata rata 3 orang 
meninggal akibat kecelakaan 
lalu lintas. Faktor penyebab 
terbanyak sebanyak 61% 
akibat kelalaian pengemudi. 
Sebanyak 30 % karena faktor 
sarana prasarana.

Sumber : Kepolisian RI

Rekomendasi WHO

Sumber gambar : oto.detik.com Sumber gambar : kompas.com Kebijakan sistem 
penanganan trauma 
terencana
• Minimalisir faktor 

kesalahan berkendara
• Optimalisasi 

prehospital
• Pusat trauma berbasis 

fasilitas dan surveilans



Latar Belakang

Tantangan #1. Realitas Negara Berkembang
Memperbaiki infrastruktur, peralatan dan 

personel terkualifikasi

Tantangan #2. Penanganan
Pre hospital

Meningkatkan ketepatan
asesmen medis dan 

penanganan oleh seluruh
jenjang pelayanan Rekomendasi WHO

Program pengembangan 
tenaga penolong awam

Temuan RSUD Dr. Soetomo
Faktor memperberat korban 

kecelakaan KLL
Kesalahan pertolongan 50%

Keterlambatan pertolongan 50%
(Kartika & Astuti, 2018)



Trimodal of Death

Kematian

Waktu

Diagram trimodal of death menggambarkan pola angka kematian akibat trauma.
Jumlah terbanyak terjadi saat kejadian dengan peak paling tinggi. 
Faktor kematian selanjutnya adalah penanganan awal kejadian



Skema Waktu Respon TGC

Data laporan kejadian tim TGC Surabaya 112 posko Kedungcowek 
Januari-Juli 2019
Terjadi 12 kematian di tempat kejadian.
Rata rata waktu respon pada kasus kematian 7,5 menit

Catatan : Kategori Ambulans Transport



Memaksimalkan waktu 7,5 menit

Masyarakat awam bisa melakukan pertolongan. Dengan 
melatih populasi awam memberikan manfaat:
• Meningkatkan motivasi masyarakat dalam memberikan 

pertolongan.
• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai 

penolong awal pada korban trauma
• Meningkatkan kapasitas komunitas dan nasional dalam 

menangani kejadian bencana massal



Skenario respon gawat darurat 
kecelakaan lalu lintas

1. Tata Kelola lokasi kecelakaan.
• Mengelola kejadian kecelakaan
• Menilai fungsi dasar hidup
• Triage

2. Indikasi dan tata cara evakuasi korban.
3. Manajemen jalan napas.
4. Mengendalikan perdarahan.
5. Bantuan Hidup Dasar.



TATA KELOLA LOKASI 
KECELAKAAN

1. Mengelola lokasi kecelakaan
2. Triage

3. Menilai fungsi dasar hidup



Apa yang akan anda lakukan pada keadaan ini?

Sumber : youtube.com



Identifikasi Awal
1. Fokus kejadian kecelakaan. Amati secara singkat. Tindakan ini menentukan 

tindakan selanjutnya
2. Pastikan keamanan penolong terlebih dahulu. Pastikan penolong aman dari 

ancaman lingkungan. Bila penolong tidak aman, maka penolong tidak bisa 
menolong.

3. Minta bantuan segera!
4. Lakukan penilaian kegawatan korban >> Triage (atasi kegawatan yang 

mengancam nyawa)
5. Komunikasi efektif kepada tim penolong lain

1. Utamakan keamanan penolong.
2. Parkirkan kendaraan penolong dengan 

memberi penanda reflektif.
3. Gunakan pakaian reflektif pada malam 

hari.
4. Langsung minta bantuan !!
5. Proteksi korban dari tindakan 

pertolongan yang salah oleh masyarakat.
6. Jangan mengubah letak benda penting

Utamakan keamanan



Triage
1. Dari Bahasa prancis, artinya memilah (to sort)
2. Dilakukan ketika korban lebih banyak dari 

jumlah penolong.
3. Biasanya dalam keadaan minim sumber daya.
4. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan 

nyawa sebanyak banyak nya.

1. Amati, Dengarkan, dan Analisa.
2. Tahap pertama untuk mengenali kondisi 

korban :
• Korban dengan tanda tanda tidak 

membahayakan adalah korban yang 
dapat pindah/berdiri spontan.

• Langsung tandai dengan warna hijau 
pada korban yang dapat berpindah 
dengan baik. Artinya penolong dapat 
langsung bergeser ke korban lain.

3. Evaluasi selanjutnya menilai pernapasan dan 
fungsi aliran darah.

4. Lakukan penilaian setiap korban dengan 
waktu maksimal 60 detik untuk tiap korban.



TRIAGE START
Nilai dan Lakukan Pertolongan (Penolong Awam)

M
I
N
O
R

---Korban luka yang dapat berjalan atau
pindah

M
E
N
I
N
G
G
A
L

--- Tidak ada pernapasan setelah
head tilt

T
O
L
O
N
G 

S
E
G
E
R
A

--- Bernapas tapi tidak sadar
--- Pernapasan cepat tidak
teratur >30x
--- Perfusi CRT>2 detik.Tidak
teraba nadi dan tampak
perdarahan aktif perlu
dilakukan kontrol perdarahan
---Kesadaran, tidak dapat
mengikuti perintah
sederhana, atau tidak
merespon

U
R
G
E
N
T

--- Kasus cedera tidak
serius
Kata Kunci
Pernapasan 30
Sirkulasi 2
Kesadaran Dapat
berespon

prosedur



Menilai fungsi dasar hidup

• Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang bekerja secara simultan.
• Prinsipnya : Bagaimana tubuh menggunakan oksigen mulai saat di 

hirup sampai digunakan dalam sel.
• Apa saja hal yang mengganggu perjalanan oksigen hingga dapat 

digunakan di sel, dapat menyebabkan kematian korban.

Saat kecelakaan kenapa manusia bisa meninggal?



• Sumbatan jalan nafas 3-5’

• Henti nafas 3-5’

• Shock berat 1-2 jam

• Koma 1 minggu

mati dalam waktu

Mekanisme penyebab kematian

TIME SAVING is LIFE SAVING



Saat tubuh mulai merasakan kekurangan oksigen. Akan 
timbul tanda tanda sebagai alarm pemberitahuan kepada 
penolong :
• Nafas dangkal cepat lebih dari 30x/menit
• Gerak cuping hidung (flaring nostril)
• Tarikan sela iga (retraksi) 
• Tarikan otot leher (tracheal tug)

penilaian



Penilaian
Ataupun tanda alarm tubuh tadi harus di periksa oleh 
penolong. Pemeriksaan yang bermanfaat adalah Capillary 
Refilling Time

Cara memeriksa capillary refilling 
time:
Menilai laju kembali nya darah 
ke area pangkal kuku. Tekan 
area pangkal kuku lalu lepaskan. 
Bila area pangkal kuku masih 
terlihat pucat dalam waktu lebih 
dari dua detik, ini 
menggambarkan aliran darah 
yang kurang



KESIMPULAN PENILAIAN 
FUNGSI HIDUP
1. Cari tanda tanda alarm bahaya yang mengancam nyawa 

korban.
2. Korban yang masih sadar, bisa berespon atau teriak 

kesakitan merupakan tanda yang baik.
3. Korban yang hanya diam saja tidak bergerak apalagi bila 

terlihat sesak merupakan alarm bahaya. Tolong segera!



Indikasi dan tata cara evakuasi 
korban



definisi
Evakuasi darurat adalah keadaan dimana korban harus 
dipindahkan secepatnya karena lingkungan berbahaya, 
sehingga keadaan ini menuntut korban dan penolong 
harus segera menyingkir dari lokasi kejadian.
(Kemenkes, 2009)



1. Kondisi Korban
2. Ancaman sekitar
3. Kemampuan Penolong

Korban dapat mengalami ancaman dari lingkungan, tapi 
keputusan melakukan evakuasi selalu berdasar kondisi 
korban.

Secara umum korban tidak sadar tidak boleh di 
pindahkan tanpa menggunakan alat stabilisasi tulang 
belakang.

Pertimbangan 
melakukan evakuasi



Kinematik Trauma 
Servikal 
(tulang leher)



Selalu Pertimbangkan Hal Berikut

1. Jangan pernah memindahkan korban yang tidak sadar, 
kalau tidak ada ancaman serius.   ….  Apakah jalanan yang 
menjadi macet merupakan ancaman serius sehingga 
harus memindahkan korban yang tidak sadar???

2. Curiga korban tidak sadar dengan luka serius di daerah 
wajah, kepala, leher dan bahu. Menandakan tingkat 
cedera yang berat dapat menimbulkan patah tulang leher 
yang tidak dapat dilihat penolong.



Sebuah pelajaran
Sumber : youtube.com



Posisi Kepala Netral
Satu Garis Lurus Dengan Leher



Prinsip Tekhnik Evakuasi
1. Gunakan tekhnik yang benar. Posisi penolong sangat 

menentukan untuk keberhasilan evakuasi. Berdiri sedekat 
mungkin dengan korban, pusatkan kekuatan pada lutut, 
gunakan kaki untuk menopang tenaga.

2. Ingat, bukan dengan tenaga penuh, tapi dengan 
memposisikan badan dengan benar.

3. Dapat dilakukan satu penolong dan dua penolong.



Satu Penolong

Human Crutch
Perhatikan posisi sisi 
penolong dekat 
daerah luka korban



Satu Penolong

Drag Method
Perhatikan posisi tangan penolong



Satu Penolong

Pick a Back Method



Dua Penolong

Human Crutch dengan 
2 penolong
Perhatikan posisi 
tangan penolong.



Dua Penolong

Two Handed Seat Method



Dua Penolong

Fore and aft carry method



Ekstrikasi Korban Dalam Mobil
PRINSIP Ekstrikasi : Dilakukan tenaga terlatih, dengan 
memperhatikan stabilisasi tulang belakang menggunakan 
Kendrick Extrication Device atau alat lain.



Kesimpulan Evakuasi
Kondisi Korban Satu Penolong Dua Penolong

Sadar mampu 
berjalan

Cara human crutch Cara human crutch

Sadar tidak mampu 
berjalan

Cara drag Cara two handed seat 
dan fore and aft carry

Tidak Sadar Cara Drag Cara Fore and aft carry



Manajemen jalan napas



Kenapa jalan napas 
bisa tersumbat?



Korban sadar atau tidak ?

1. Sadar 2. Tak sadar

Ada nafas? 

2.2. Tidak ada        
nafas 

2.1. Ada nafas 

Penilaian awal



1. Jika pasien sadar, ajak bicara
• bicara jelas = tak ada sumbatan

2. Nilai apakah jalan nafas bebas
• adakah suara snoring, gargling, crowing

3. Jaga tulang leher
• baring datar, wajah ke depan, leher posisi netral

PRIORITAS UTAMA ADALAH 
JALAN NAFAS BEBAS



Membebaskan jalan nafas

• sumbatan pangkal lidah (suara mendengkur)
• chin lift pada kasus trauma
• jaw thrust pada kasus trauma

• cairan di hypopharynx (suara berkumur)
• penghisap / suction. Bukan kualifikasi awam !!

• sumbatan di plica vocalis  (!! bervariasi)
• cricothyroidotomy (melubangi daerah leher ke 

saluran napas). Bukan kualifikasi awam !!



TRAUMA CHIN LIFT



TRAUMA JAW THRUST



Perhatian Khusus !

1. Jangan 
menggerakkan leher 
korban tidak sadar 

2. Jangan memberi 
alas/bantal pada 
korban tidak sadar

3. Jangan memberikan 
minum pada korban 
tidak sadar

NECK LIFT
jangan dilakukan X

X



Posisi 
Recovery

Pada korban tidak sadar 
dengan posisi recovery, tidak 
perlu di ubah menjadi 
terlentang (supine). Karena 
dapat memperburuk kondisi 
korban



Apakah di haruskan segera melepas helm  ?

Sumber : youtube.com



Kapan helm di buka oleh
penolong?
1. Mengganggu pemeriksaan dan 

pertolongan pada jalan napas 
dan pernapasan.

2. Helm tidak terpasang rapat 
sehingga kepala dapat 
bergerak leluasa, ini dapat 
menambah cedera pada 
tulang leher.

3. Helm mengganggu imobilisasi 
kepala leher.

4. Korban henti jantung.

1. Helm sangat erat melekat, kepala 
hampir tidak dapat dapat 
bergerak didalam helm.

2. Tidak ada gangguan jalan napas 
dan pernapasan.

3. Melepas malah membuat cedera.
4. Sudah bisa melakukan stabilisasi 

spinal tanpa membuka helm
5. Tidak mengganggu pemeriksaan 

korban.

Kapan helm tidak boleh 
di buka oleh penolong?



Metode 
melepas 
helm



Mengendalikan perdarahan



Korban dengan
perdarahan yang 
membahayakan
perlu pertolongan
segera

Sumber : youtube.com



Krisis sirkulasi akibat 
kecelakaan

• Kecelakaan                       
¯

• Perdarahan 
¯

• Hipovolemia (kurang cairan/darah)
¯

• Shock 
¯

• Cardiac arrest/henti jantung

Kurangnya aliran darah yang 
menghantarkan oksigen ke organ/jaringan 
tubuh



Perfusi perifer telapak tangan
• Perfusi hangat, kering
• Warna pink / merah 

muda
• Capillary refill < 2 detik
• Orang normal

• Perfusi dingin, basah 
• Warna pucat
• Capillary refill > 2 detik
• Korban shock



Identifikasi perdarahan
Yang membahayakan



Menghentikan perdarahan
permukaan tubuh
• Cari sumber perdarahan, bila perlu robek 

pakaian yang menutupi
• Tekan sumber perdarahan
• Balut tekan pada seluruh anggota gerak  yang 

luka
• Pasang tampon subfasia (gauze pack) /kassa
• Dapat menggunakan metode bebat pada 

kasus perdarahan anggota gerak. (dengan 
syarat tertentu)



Contoh metode balut 
tekan
yang tidak efektif



Metode
Balut 
tekan



Metode
Bebat



Bantuan hidup dasar



Saat rapat tidak sadarkan diri, rekan kerja 
tidak dapat melakukan pertolongan



Rekan berolahraga 
tidak mengetahui 
cara melakukan 

pijat jantung





















TEKNIK PIJAT JANTUNG YANG BENAR













Skenario respon gawat darurat 
kecelakaan lalu lintas

1. Tata Kelola lokasi kecelakaan.
• Mengelola kejadian kecelakaan
• Menilai fungsi dasar hidup
• Triage

2. Indikasi dan tata cara evakuasi korban.
3. Manajemen jalan napas.
4. Mengendalikan perdarahan.
5. Bantuan Hidup Dasar



Sinergi organisasi relawan

T E R I M A  K A S I H


