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KATA SAMBUTAN 

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan 
Hidayah-Nya, sehingga atas kerja sama dari berbagai pihak, telah berhasil 
disusun buku "Pedoman lntervensi Krisis" yang diperuntukkan bagi petugas 
layanan rehabilitasi. Ada pun pedoman intervensi krisis merupakan acuan bagi 
petugas rehabilitasi dalam penanganan krisis yang terjadi ketika klien 
mengalami kondisi krisis selama berada di layanan rehabilitasi. Penyusunan 
buku ini merupakan salah satu bentuk upaya Deputi Bidang Rehabilitasi untuk 
meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi baik milik pemerintah/ 
pemerintah daerah dan masyarakat. 

Penghargaan dan terima kasih diberikan alas dukungan dan kerja sama semua 
pihak yang telah membantu penyusunan hingga penerbitan buku ini. Saya 
berharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh petugas layanan rehabilitasi baik 
milik pemerintah/ pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya 
penanganan penyalahgunaan Narkotika. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari penya lahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika. 

Jakarta, Desember 2016 
Deputi Rehabilitasi BNN 

Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp. Kj, MARS 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
terselesainya buku "Pedoman lntervensi Krisis". Suatu kondisi krisis, seperti 
kita ketahui bersama, seringka li tidak dapat dihindari dalam layanan 
rehabilitasi penyalah guna atau pecandu Narkotika. Penanganan kondisi krisis 
yang tepat dapat meminimalkan kerugian yang terjadi, baik berupa materi 
maupun non materi seperti hilangnya nyawa. Buku ini hadir untuk menjawab 
tantangan di lapangan dalam menangani suatu krisis, yang mencakup dasar
dasar penanganan pertama, perlengkapan minimal dalam melakukan 
penanganan pertama, hingga teknik menolong klien yang mengalami krisis 
maupun ketika terjadi bencana seperti kebakaran atau gempa bumi. 

Selanjutnya, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas 
rehabilitasi dalam melakukan penanganan pertama ketika krisis terjadi dan 
mampu melakukan rujukan kepada pihak la in yang kompeten, sehingga 
penanganan krisis yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada. 

Kepada berbagai pihak yang terlibat baik sebagai narasumber maupun tim 
penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini kami 
sampaikan penghargaan yang setinggi-tinginya yang hanya dapat disampaikan 
melalui ucapan terima kasih. Akhirnya masukan dan koreksi dari berbagai 
pihak yang berkompeten untuk memperkaya buku pedoman ini sangat kami 
harapkan. 
Terima Kasih 

Jakarta, Desember 2016 
Direktur PLRKM 

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 

Dra . Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph. D 
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A. Latar Belakang 

Babl 
PENDAHULUAN 

Jumlah penyalah guna narkoba semakin meningkat. Upaya untuk 
menekan prevalensi penyalahguna narkoba terus dilakukan, baik oleh 
pemerintah, maupun masyarakat. Masyarakat merupakan komponen 
penting yang berperan dalam proses pemulihan seorang penyalah guna 
narkoba. Peran penting ini tidak sebatas pada peran pencegahan, dan 
pemberantasan peredaran gelap narkoba, namun juga pada upaya-upaya 
rehabilitasi yang berkesinambungan. Banyak kelompok - kelompok 
masyarakat yang kemudian mendirikan tempat rehabilitasi yang berbasis 

komunitas. 

Sebagai rehabilitasi berbasis kom unitas, metode terapi yang 

dilaksanakan juga sangat beragam, namun demikian tujuan yang ingin 
dicapai tetap satu ya itu memulihkan para penyalah gun a narkoba agar dapat 
hid up dan berfungsi ba ik secara bio-psiko-sosial. Salah satu tantangan dalam 

rehabilitasi berbasis komunitas adalah ketika terjadi suatu krisis. Krisis dapat 
berupa perilaku - perilaku bermasalah dari klien, maupun kejadian luar 

biasa yang terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, maupun 
kebakaran. Tentu saja hal ini memerlukan penanganan yang tepat supaya 
tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

Mengingat pentingnya penanganan awal ketika terjadi suatu krisis, 
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi 

Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional memandang perlu untuk 
mengeluarkan suatu pedoman dalam penanganan krisis yang terjadi di 

tempat rehabilitasi komponen masyarakat. Pedoman ini dimaksudkan agar 
penanganan krisis dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ada, 

sehingga akibat buruk, maupun kerugian dapat diminimalkan . 
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B. Ruang lingkup 
Pedoman ini mencakup dasar-dasa r penanganan pertama, 

perlengkapan minimal dalam melakukan penanganan pertama, hingga 

teknik dalam menolong klien yang mengalami krisis maupun keti ka terjadi 

bencana seperti kebakaran atau gempa bumi. Pedoman ini disusun secara 

sederhana tanpa menghi langkan esensi dari proses penanganan krisis, agar 

mudah dipahami dan dipraktikkan oleh petugas di tempat rehabilitasi 

komponen masyarakat. 

C. Tujuan 
Kondisi krisis seringka li tidak dapat dihindari di dalam pelayanan 

rehabilita si penyalahguna atau pecandu narkoba. Kond isi ini dapat memicu 

kebingungan baik dikalangan petugas rehabilitasi maupun klien itu sendiri . 

Penanganan kondisi krisis yang tepat dapat meminimalkan kerugian yang 

terjadi, baik berupa materi maupun non materi seperti hilangnya nyawa. 

Buku ini bertujuanagarsupaya: 
1. Konselor atau petugas reh abi litasi narkoba semakin memahami 

mengenai kondisi krisis. 
2. Konselor atau petugas rehabilitasi mampu melaksanakan penanganan 

pertama ketika krisis terjadi. 
3. Konselor atau petugas rehabilita si mengerti dan mampu melakukan 

rujukan atau meminta bantuan kepada pihak lain yang berkompeten. 

Ketika petugas rehabilita si atau konse lor mampu melakukan 

penanganan pertama dengan baik, diharapkan akibat buruk seperti 

hilangnya nyawa dapat dihindari, dan klien dapat ditangani dengan baik. 
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Bab II 
PENGERTIAN DAN PRINSIP KONDISI KRISIS 

SERTA PENANGANAN PERTAMA 

A. Pengertian Kondisi Krisis 
Krisis merupakan keadaan disorganisasi dan kebingungan saat klien 

menghadapi frustrasi dan gangguan mendalam dalam hidupnya. Krisis juga 
merupakan situasi mendesak atau periode jangka pendek ketika kondisi 
emosi mendera. Krisis merupakan sebuah bahaya yang dapat menguasai 
klien dalam pemulihan. Wujud krisis dapat berupa situasi emosional 
maupun kondisi fisik (Kurikulum 7 lntervensi Krisis Untuk Profesional 
Adiksi, The Colombo Plan). 

B. Pengertian Penanganan Pertama 
Penanganan pertama adalah bantuan atau tindakan yang diberikan 

kepada seseorang yang mengalami cedera atau sa kit mendadak. Tindakan 
yang tepa! saat memberikan penanganan pertama membuat kemungkinan 
penderita untuk mengalami perburukan menjadi berkurang. 

Mencegah kecacatan 

Mencegah terjadinya penyakit 

C. Prinsip Penanganan Pertama 
Prinsip bagi orang yang melakukan penanganan pertama adalah 

"Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya". Tindakan yang dilakukan 
haruslah bermanfaat bagi korban. Pertimbangkan risiko- risiko yang akan 
terjadi ketika melakukan penanganan pertama terhadap orang lain,dan 
yang paling utama adalah pastikan terlebih dahulu keselamatan diri 
sebelum menolong orang lain. 
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Tanggungjawab seseorangyang melakukan pertolongan pertama adalah : 
1. situasi secara tepat dan a man 
2. Meminta bantu an kepada orang lain (jika diperlukan) 
3. Melindungi korban di tempat kejadian dari bahaya 
4. Melakukan Menilai identifikasi cidera atau sifat penyakit yang dialami 

korban 
5. Melakukan tindakan awal dan mendahulukan korban yang paling 

parah 
6. Mengatur pemindahan korban (rujukan) kepada tenaga profesional 

kesehatan yang diperlukan, dan tetap di tempat kejadian sehingga 
perawatan lanjutan tersedia serta memberikan laporan terhadap 
situasi, kondisi serta tindakan yang telah dia mbil kepada yang 
mengambil alih perawatan korban 

7. Mewaspadai terjadinya infeksi silang dari petugas kepada klien atau 
sebaliknya. 

Dalam melakukan tindakan penanganan pertama, ciptakan suasana yang 
meyakinkan dan menenangkan, supaya korban merasa aman dan timbul 
kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : 
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D. Meminta Bantuan (Col/for Help) 
Dalam melaksanakan penanganan pertama, hendaknya dilakukan 

dalam tim atau apabila tidaktersedia upayakan penolong meminta bantu an 
orang lain (tenaga profesional). Bantuan tersebut diperlukan untuk : 

Mengamankan tempat kejadian 
Mengambilkan perlengkapan penanganan pertama 
Menelepon bantuan 
Memindahkan korban ke tempat aman. 

Meminta bantuan, dapat dilakukan dengan cara berteriak, agar 
menarik perhatian orang lain dan juga menelepon orang atau lembaga 
penyedia bantuan gawat darurat. Nomor telepon berbagai jenis bantuan 
hendaknya terpasang di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat.Nomor 
telepon bantuan yang dapat dicantumkan antara lain : 

Nomertelepon layanan kesehatan terdekat 
Nomertelepon layanan ambulan gawat darurat 
Nomor telepon kantor kepolisian terekat 
Nomortelepon pemadam kebakaran 
Nomortelepon badan penanggulangan bencana daerah 
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Ketika menelepon bantuan, hal-hal yang harus diperhatikan dan 
disampaikan kepada pemberi layanan yang ditelepon adalah sebagai 
berikut: 

Sebutkan nama dengan jelas, dan nomor kontak/telepon yang dapat dihubungi 

Sebutkan hubungan dengan korban, apakah sebagai penolong pertama, atau 
yang lainnya 

Sebutkan lokasi kejadian, sebisa mungkin sebut denga n detail, nama jalan, 

gedung, nomor gedung/rumah, tanda-tanda penting di sekitar tempat kejadian 

Jenis dan berat ringannya keadaan yang terjadi 

Jumlah, jenis kelamin, perkiraa n umur korban 

Rincian kejadian atau tanda dan gejala yang terjadi pada korban 

Kondisi se kitar ko rban, apakah ada hal-hal yang membahayakan, atau terdapat 
hal-hal penting yang berhubungan dengan korban 

Tindakan yang telah dilakukan, serta kondisi terakhir korban 

Jenis bantu an apa yag diperlukan 
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Bablll 
PERLENGKAPAN PENANGANAN PERTAMA 

Dl TEMPAT REHABILITASI 

Tempat rehabilitasi sebaiknya mempunyai perlengkapan untuk penanganan 
pertama. Perlengkapan penanganan pertama dapat disimpan dalam sebuah 
kotak khusus yang diberi tanda yang mudah terlihat dan mudah dijangkau. Kotak 
perlengkapan pertama adalah sebuah tempat atau wadah yang bersih dan 
sebaiknya kedap air, agar perlengkapan yang tersimpan dapat bertahan lama . lsi 
dari kotak perlengkapan pertama harus diperiksa secara rutin agar selalu siap 

dipakai. 

Selain kotak perlengkapan penanganan pertama, sebaiknya tempat 
rehabilitasi memiliki catatan nomor-nomor telepon penting, jalur evakuasi dan 
titik a man berkumpul yang dibuat dalam bentuk dena h. Denah dan petunjuk arah 
jalur evakuasi harus mudah dibaca oleh para penghuni tempat rehabilitasi 
termasuk staf. 

lsi dari kotak perlengkapan penanganan pertama yang sebaiknya tersedia 
adalah sebaga i berikut: 

1. Pembalut Penutup 
Pembalut penutup dapat berupa pi ester yang dapat digunakan untuk luka 
kecil, selain itu diperlukanjuga pembalut penutup steril berbagai ukuran. 
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2. Perban 
Ada beberapa macam perban yang harus disiapkan dalam kotak 
penanganan pertama, yaitu: 
a. Perban Gulung 

Perban ini dapat digunakan untuk menopang sendi yang cedera, 
membatasi gerakan, menahan balutan supaya tetap di tempatnya, 
serta mempertahankan tekanan dan mengurangi pembengkakan. 
Macam-macam perban gulung yang ada: perban gulung elastis, 
perban gulung krep, perban gulung conforming, dan lain-lain. 

Perban gulung conforming 

Perban elastis 

b. Perban/ pembalut segitiga (mitela) 
Perban / pembalut 

segitiga terbuat dari kain 
dan sebaiknya di dalam 
kotak perlengkapan 
penanganan pertama 
terdapat enam perban 
segitiga. 
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3. Sa rung tangan sterill sekali pakai 

' IJ Sarung tangan steril digunakan 
memberikan penanganan, baik merawat luka 
maupun menangani cairan tubuh korban. Hal ini 
diperlukan untuk me-minimalkan kemungkinan 
terjadinya penularan antara korban dan 
penolong. 

4. Banta ian Kasa I Kasa Steril kotak 
Bantalan kasa dapat digunakan sebagai 
pembalut, penutup luka, bantalan maupun 
membersihkan sekeliling luka. 

5. PelindungWajah I Masker Resusitasi 
Digunakan pada saat memberikan bantuan 
pernapasan, sehingga memperkecil ke
mungkinan terjadi penularan antara korban dan 
penolong. 

6. Peniti atau Klip pembalut 
Digunakan untuk mengikat ujung-ujung pembalut. 

7. Kapas 
Kapas dapat digunakan sebagai bantalan atau 
lapisan penyerap diatas pembalut penutup, 
namun kapas tidak boleh diletakkan langsung di 
atas luka. 
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8. Gunting dan pinset 

Gunakan gunting dan pinset yang berujung tumpul, supaya tidak 
menimbulkan luka. 

9. Senter 
Senter digunakan untuk memberi bantua n 
penerangan ketika tempat kejadian kurang cahaya. 

10. Plester gulung 
Untuk mengikat ujung-ujung pembalut. 

11. Obat-obattambahan 
Dalam kotak perlengkapan pertama dapat ditambahkan obat-obatan yang 
mungkin berguna, seperti obat penghilang rasa sakit (paracetamol, asam 
mefenamat, dll), karbon aktif, povidone iodin, obat diare, air destilasi I air 
steri l untuk membilas luka, salep luka bakar dll. 
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Tabell. Perlengkapan kotak penanganan pertama 

No Jenls PertenPapan 

1. Kotak Perlengkapan 

2. Plester luka 

3. Pembalut steril 

4. Perban Segitiga 

5. Peniti 

6. Sa rung tangan steril/seka li pakai 

7. Perban gu lung 

8. Perlengkapan tambahan 

Jumlah dan Keteranpn 

1 

20 (berbaga i ukuran) 

6 (ukuran medium) 
2 (ukuran besar) 

6 

6 

2 pasang 

2 perban jari (ukuran 2.5 em) 
2 perban tangan (ukuran 5 em) 

2 perban lengan (ukuran 7.5 -10 em) 
2 perban tungkai (10 -15 em) 

1 Gunting, 1 Pinset, 1 Masker 
Resusitasi, 1 Plester Gulung, 1 Senter, 

Kapas, Obat-obat tambahan 
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BabiV 
MENILAI DAN MEMERIKSA KORBAN 

A. Survei Primer 
Ketika menemukan kejadian-kejadian di tempat rehabilitasi yang 

membutuhkan penanganan, baik secara fisik maupun psikis, sebagai 

penolong pertama, tugas yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai 

situasi dan kondisi di tempat kejadian, apakah terdapat situasi yang 

mengancam keselamatan nyawa penolong maupun korban. Penilaian 

situasi dan kondisi ini disebut sebagai Survei Primer, yang meliputi prosedur 

ABC (Airway, Breathing, Circulation) . 

Prosedur survei primer yang harus di lakukan oleh seorang penolong 

pertama adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Situasi 
Penolong pertama harus meni lai situasi dan kondisi sekitar, 

apakah terdapat ancaman yang membahayakan untuk penolong dan 

korban . Jika terda pat suatu situasi bahaya yang mengancam 

keselamatan, utamakan keselamatan penolong terlebih dahulu, baru 

kemudian menolong korban, setelah situasi cukup aman. 

2. Periksa Korban 
Periksa korban, apakah korban dalam kondisi sadar atau tidak. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menepuk secara perlahan, 

menggoyang badan korban, dan memanggil korban, apakah korban 

bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh penolong. Jika korban 

bereaksi, rawatlah korban, dan panggil bantuan seperti ambulans. 
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Jika korban tidak bereaksi, berteriaklah untuk meminta bantuan, 
periksalah pernapasan korban, apakah korban bernapas. Jika korban 
be rna pas, kondisikan korban dalam posisi pemulihan, dan teleponlah 
bantuan ambulans gawat darurat atau layanan kesehatan terdekat. 
Jika korban tidak bernapas, bersiap untuk melakukan tindakan 
bantuan pernapasan, dan minta seseorang untuk menelepon layanan 
ambulans gawat darurat. Beri 2 napas bantuan efektif, kemudian 
periksalah denyut nadi serta respon korban atas bantuan napas yang 
diberikan, seperti batuk-batuk atau gerakan-gerakan korban. 

3. Melakukan Resusitasi Jantung Paru (Cardiopulmonary Resuscitation) 
Resusitasi Jantung Paru (RJP) dilakukan ketika t idak ada respon 

atas bantuan pernapasan yang tidak menunjukkan respon. RJP pada 
dewasa dilakukan dengan memberikan secara bergantian 30 tekanan 
di dada dengan 2 napas bantuan. Siklus in i dilakukan 5 kali, jika belum 
teraba nadi leher, ulang kembali 5 siklus RJ P. 

Prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation) 

Airway 
Membuka jalan napa s dengan 
menekan dahi ke bawah dan 
mend orang dagu ke atas 

Breathing 
Dengarkan dan rasakan per-napasan 
korban, sambil melihat apakah ada 
pergerakan dada 

Circulation 
Cek sirkulasi dengan meraba denyut 
nadi leher, dan lihat apakah ada 
perdarahan. 

PENANGANAN PERT AMA KONDlSI KRISIS 
Pedoman Bagi Petugas Rehabilitasi Narkotika 



Prosedur Resusitasi Jantung Paru 

Tekanan dilakukan pada 
sternum (bagian tenga h 

dada) 

Tekanan dilakukan secara 
gentle, tidak terlalu keras, 
kedalaman Scm sebanyak 

30 kali 

Setiap 30 kali tekanan 
dada, diberikan 2 kali 

bantuan napas 

lakukan RJP dalam 5 Siklus selama 2 menit, kemudian cek ulang nadi leher, 
jika masih belum teraba nadi leher secara baik ulang 5 siklus RJP 

Posisikan korban dalam posisi pemulihan jika telah stabil. 

B. Survei Sekunder 
Setelah survei primer dilakukan dan penolong yakin korban dalam 

kondisi stabil, laksanakanlah su rvei sekunder. Survei sekunder mencakup 
pencatatan apa yang terjadi, rincian pemeriksaan yang dilakukan. 
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Hal-hal yang perlu dilakukan dalam survei sekunderini adalah: 

1. Menggali dan mencatat riwayat kejadian 
Riwayat kejadian merupakan cerita lengkap bagaimana kejadian 

terjadi, cedera yang diderita maupun tanda dan gejala yang muncul 
dari korban. Riwayat dapat digali dari korban jika korban sadar, atau 
dari orang sekitar yang menyaksikan secara langsung kejadian 
tersebut. Usahakan penolong mendapat gambaran lengkap dari 
kejadian, sehingga dapat memberikan gambaran kepada petugas 
layanan gawatdarurat maupun pihak kepolisianjika diperlukan . 

2. Memeriksa apakah ada petunjukdisekitar korban 
Hal ini dilakukan terutama jika korban tidak sadar atau belum 

mampu memberikan keterangan. Petunj uk luar ini dapat menjadi 
bahan keterangan penting akan kond isi gawat darurat yang terjadi, 
misalnya pada kasus-kasus percobaan bunuh diri. Petunjuk luar yang 
dapat dicari misalnya tali, surat wasiat, obat-obatan, bahan kimia, 
benda-benda tajam yang berpotensi digunakan sebagai alat untuk 
melukai, dan lain-lain . 

3. Memeriksa korban mulai dari kepala hingga ujung kaki 
Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian 

tubuh yang menga lami cedera . Pemeriksaan dilakukan dengan 
seksama, dan pastikan tidak memindahkan korbanjika tidak perlu. 
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BabY 
GADUH GELISAH 

A. Pengertian Gaduh Gelisah 
Gaduh gelisah merupakan suatu kondisi kegawatdaruratan psikiatri 

dimana terdapat gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku, yang 
membutuhkan intervensi segera. (Direktorat Bina Kesehatan Jiwa 
Kementerian Kesehatan, 2015) Gaduh gelisah dapat disebabkan oleh 
berbagai macam kondisi yaitu: Gangguan Mental Organik, Gangguan terkait 
Narkoba, Percobaan bunuh diri, Gangguan Psikotik, maupun Gangguan 
Mood. 

B. Bentuk Gaduh Gelisah 
Bentuk dari Gaduh Gelisah adalah : 

1. Agitasi 
Agitasi merupakan perilaku patologi dimana aktivitas verbal atau 
motorik yang tak bertujuan meningkat. Misalnya berbicara sendiri, 
berjalan mondar-mandir, keluar masuk kamar mandi. 

2. Agresi 
Agresi merupakan perilaku bermasalah yang mempunyai tujuan 
tertentu namun tidak bertujuan melukai. Agresi pad a man usia dapat 
berbentuk agresi verbal atau fisik terhadap benda atau seseorang. 
Misanya memaki seseorang, memukul-mukul pintu. 

3. Kekerasan (violence) 
Violence adalah agresi fisik oleh seseorang yang bertujuan melukai 
orang la in. 
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C. Agitasi 

a. Manifestasi agitasi 
1. Kecemasan atau ketakutan yang berlebihan 
2. Permusuhan 
3. Perilaku destruktif 
4. Mengancam secara verbal 
5. Sikap mengancam 
6. Penderitaan yang ekstrim 
7. Respon terhadap rangsangan meningkat 
8. Kurangtidur 
9. Daya nilai terganggu 
10. Hilangtimbulnya gejala san gat cepat. 

b. Faktor resiko agitasi 
Mengidentifikasi faktor ri siko te rjadinya agitas i sangatlah 

penting, agar dapat diantisipasi ketika hal tersebut terjadi. Faktor -
faktor risiko agitasi, an tara lain : 
1. Komorbiditas dengan penyalahgunaan zat atau alkohol 
2. Komorbiditas dengan gangguan kepribadian 
3. Tidak patuh terhadap pengobatan 
4. Tidak mempunyai pekerjaan 
5. Riwayat kekerasan sebelumnya 
6. Adanya gangguan neurologi 
7. Adanya halusinasi atau waham, terutama halusinasi perintah dan 

waham kejar. 

c. Hal-hal yangdilakukan ketika menemukan kasus agitasi pada klien 
1. Berpik ir dan dan bersikap kriti s, selalu sadar bahwa 

kegawatdaruratan bisa muncul dimana dan kapan saja. 
2. Perlu kontrol terhadap sikap kebingungan, aneh, atau depresi 

klien 
3. Bersikap suportif 
4. Tetap tenang, dan terkontrol 
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5. Jagajarakaman 
6. Tawarkan pilihan misalnya minum obatatau dilakukan fiksasi 
7. Tegaskan bahwa perilaku kekerasan tidak dapat ditolerir. 
8. Tegaskan bahwa klien dalam keadaan dan lingkungan yang a man. 

d. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menemukan kasus agitasi 
pada klien 
1. Mengancam klien 
2. Bersikap menghakimi 
3. Merasa ragu-ragu dalam menghadapi klien agitasi 

e. Langkah-langkah intervensi klien agitasi 
1. Evaluasi Awal 

Mencari kemungkinan penyeba b agitasi dan tingkat 
kegawatdaruratan yang terjadi 

2. lntervensi Awal 
Dilakukan dengan berbicara kepada klien, dan berikan bantuan 
(terapi non farmakologi) . Tawarkan untuk minum obat jika 
diperlukan atau memungkinkan. 

3. lntervensi Lanjutan jika intervensi awal tidak berhasil 
lntervensi lanjutan dilakukan dengan cara pemberian obat injeksi, 
fiksasi secara fis ik bila perilaku berbahaya berlanjut 

f. Tata cara terapi non farmakologi pada klien agitasi 
1. Berbica ra kepada klien dengan tenang, tegas, dan percaya diri 

supaya klien merasa tenang dan aman. Jangan membelakangi 
klien. 

2. Biarkan klien bertanya atau ajukan pertanyaan yang bersifat 
mendukung. 

3. Hindari rangsangan yang dapat mengganggu (radio, televisi, dll) 
maupun obyek yang berbahaya. 

4. Jalin hubungan dengan klien, keluarga, caregiver, atau orang yang 
dipercaya klien, sehingga kepercayaan klien kepada penolong 
meningkat. 

5. Lakukan terapi secara komprehensif. 
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D. Tata Cara Fiksasi Fisik Kepada Klien 

Perlu diingat terlebih dahulu bahwa fiksasi merupakan tindakan traumatik, 
sehingga upayakan fiksasi hanya dilakukan pada keadaan yang benar-benar 
diperlukan. Kondisi yang dapat dilakukan fiksasi fisik adalah klien yang mengalami 
gaduh gelisah dan tidak dapat dikontrol dengan menggunakan modifikasi 
lingkungan, komunikasi teraputik, pemberian obat, atau melakukan tindakan yang 
membahayakan diri sendiri atau orang lain. 

1. Berikan penjelasan kepada klien secara lisan maupun tertulis tentang 
perilaku klien yang menunjukkan klien kesulitan untuk mengontol 
perilakunya sebe lum dilakukan pengikatan . 
2. Pilih alat pengikat yang a man dan nyaman, terbuat dari katun. 
3. Pengikatan sebaiknya dilakukan oleh lima orang. Satu orang 

memegang kepala, dua orang memegang ekstremitas atas (tangan dan 
lengan), dua orang memegang ekstrem itas bawah (kaki dan tungkai). 

4. Lakukan pengikatan di tempat t idur, bukan di sisi tempat tidur. 
Baringkan klien dalam posisi telentang, kedua kaki lurus, satu lengan 
disamping badan, satu lengan ke arah kepala. 

5. lkatan sebaiknya tidak terlalu kencang, dan juga tidak longgar, untuk 

menghindari cedera. 
6. Beri banta I di daerah kepala. 
7. Panggil bantuan layanan kesehatan terdekat dan jelaskan kondisi klien 

yang saat in i dalam keadaan terfiksasi 
8. Observasi dan evaluasi klien hingga bantuan datang. 
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Contoh gambar: 

Cara memegang kl ien Cara memegang klien 
dengan 2 orang petugas 

Teknik memindahkan klien 
dengan 4 orang 

Teknik memindahkan klien 
dengan 5 orang 
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Posisi ikatan di tempat 
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A. Pengertian Bunuh Diri 

BabVI 
BUNUH DIRI 

Bunuh diri adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara 
sengaja, dengan tujuan mengakhiri hidupnya. Perilaku bunuh diri meliputi 
pemikiran, rencana, dan percobaan untuk mengakhiri hidup. Bunuh diri 
disebabkan oleh kondisi stres yang cukup berat pad a diri sendiri, keluarga, 
lingkungan sosial, dan tempat kerja. Pad a kondisi tertentu, perilaku bunuh 
diri juga disebabkan karena gangguan mood, depresi, dan kecemasan. 
Bahkan, penggunaan alkohol dan narkotika juga memberikan kontribusi 
ya ng signifikan pada penye bab terjadinya peri laku bunu h diri. 
Penyalahguna narkotika berisiko tinggi untuk berperi laku mengarah bunuh 
diri dengan berbagai alasan. Menurut Hemigen, Hawton, dan William 
(2000), bunuh diri merupakan konsekuensi dari interaksi aspek biologis, 
psikologis, dan sosiologis yang kompleks, sehingga tidak dapat dirumuskan 
hanya dengan penyebabtunggal. 

B. Tipe Bunuh Diri 
Durkheim (dikutip da lam Samu el, 2010), merumuskan dan 

menguraikan secara jelas t iga tipe bunuh diri. Pembagian ini, dapat 
menjelaskan berbaga i kasus bunuh diri di Indonesia karena dinilai praktis, 
yaitu: 

1. Bunuh diri egoistik 
Terjadi akibat ketidakmampuan individu untuk berintegrasi 

dengan masyarakat. Hal ini umumnya terjadi di kota besar, dimana 
masyarakat kota memiliki interaksi dan integrasi sosia l yang relatif 
rendah . Bunuh diri egoistis terutama disebabkan oleh egoisme yang 
tinggi pada diri orang yang bersangkutan. Kalaupun ia berada dalam 
sebuah kelompok ia tidak total berada di dalamnya. Hidupnya tertutup 
untuk orang lai n, cenderung memikirkan dan mengusahakan 
kebutuhannya sendiri . Orangyang egoismenya t inggi ketika mengalami 
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krisis tidak bisa menerima bantuan moral dari kelompoknya. Ia dengan 
mudah bisa terjerumus oleh sikapnya yang egois untuk mengakhiri 
hidupnya. Orang yang egois cenderung untuk melihat segala sesuatu 
dari ukurannya sendiri. 

2. Bunuh diri altruistik 
Terjadi akibat individu terikat pada tuntutan tradisi khusus 

ataupun karena individu merasa bahwa kelompoknya mengharapkan
nya. Contohnya hara-kiri di Jepang. Bunuh diri altruistik dipahami 
sebagai kebalikan dari bunuh diri egoistik. lndividu terlalu berlebihan 
dalam integrasi dengan kelompoknya hingga di luar itu ia tidak memiliki 
identitas. Pengintegrasian yang berlebihan biasanya berdimensi 
memandang hidup di luar kelompok atau dalam pertentangan dengan 
kelompok sebagai tidak berharga. Dalam konteks ini Durkheim 
mengambil contoh konkret orang yang suka mati syahid daripada 
berkhianat terhadap agamanya atau para prajurit dan perwira yang 
berani mati gugurdemi keselamatan nusa dan bangsa. 

3. Bunuh diri anomik 
Terjadi akibat individu kehilangan pegangan dan tujuan sehingga 

individu meninggalkan norma-norma kelakuan yang biasa. Anomik 
adalah keadaan moral dim ana orang yang bersangkutan kehilangan 
cita-cita, tujuan dan norma dalam hidupnya. Nilai-nilai yang biasa 
memotivasi dan mengarahkan perilakunya sudah tidak berpengaruh. 
Ada pun penyebab yang sering dijumpai yaitu musibah dalam bentuk 
apapun. Terjadinya musibah menghantam cita-cita, tujuan dan norma 
hidupnya sehingga ia mengalami kekosongan hidup. Pada kontek 
inilah, di Indonesia kasus bunuh diri meningkat tajam sehingga orang 
rela bunuh diri dengan membakar diri, gantung diri, minum racun dan 
sebagainya . Keadaan anomik melanda masyarakat karena adanya 
perubahan sosial yang terlalu cepat 

C. Data Statistik 
Berdasarkan data statistik yang tercatat di World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2015, perilaku bunuh diri berada di peringkat kedua 
sebagai penyebab kematian penduduk dunia usia 15-29 tahun. 
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Peneliti mencatat bahwa penyalah guna narkotika dan alkohol (tanpa gejala 
psikiatri). enam kali lebih se ring memi liki keinginan untuk bunuh diri. Di 
Indonesia, pelaku bunuh diri berkisar 4,3 per 100.000 populasi . Hal ini 
dika renakan, bunuh diri masih dianggap tab u ole h pendudu k 
lndonesia,sehingga jarang dilaporkan kepada aparat yang berwajib. (World 
Health Organization, 2015) 

D. Faktor Penyebab Bunuh Diri 
Bunuh diri bukan hanya disebabkan oleh satu masa lah, melainkan 

beberapa masa lah yang saling tumpah tindih (Maris, Berman, dan 
Silverman 2000). Menu rut Meichenbaum (2008), faktor penyebab perilaku 
bunuh diri antara lain: 
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E. Gejala Bunuh Diri 
Merujuk pada Safety Plan Treatment Manual to Reduce Suicide Risk 

(2008), ditemukan gejala perilaku bunuh diri dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 

1. Gejala langsung, yang meliputi: 

Kecemasan 

Depresi 

Me rasa tidak memiliki harapan dalam kehidupan (hopelessness) 

Berpikir bahwa tidak memiliki pilhan dalam hid up 

Situasi personal yang menekan 

Perilaku yang tidak seperti biasanya (Contoh: menyakiti diri, 
mengamuk, atau mengasingkan diri) 

Kondisi emosi yang tidak stabil (Contoh: merenung, melamun, 
sensitif, mudah mara h) 

Pembicaraan klien yang berpusat pada rencana bunuh diri 

Klien melakukan pencarian akses, untuk merealisasikan 
rencananya. 

Klien membuat persiapan, misalnya menyerahkan semua asetnya 
atau mengucapkan kalimat perpisahan. 

2. Gejalatidak langsung, meliputi: 

Pemikiran bunuh diri 

Penyalahgunaan narkotika 

Merasa tidak berarti 

Gelisah akut 

Putus dari interaksi sosial (keluarga, sekolah, pekerjaan, atau 
orangterdekat) 

Konselor diharapkan mengetahui gejala perilaku bunuh diri yang 
dialami oleh klien, sehingga risiko bunuh diri dapat dicegah sedini mungkin. 
Kemampuan asesmen klien di awal pertemuan, sangat menentukan 
kemungkinan terjadinya bunuh diri . 
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Oeteksi dini perilaku bunuh diri dapat dilakukan seperti tabel berikut : 

Tabel 2. Deteksi dini perilaku bunuh diri 

Asesmen awal 1. ldentifikasi faktor spesifik serta ciri umum yang dapat 
meningkatkan/ menurunkan risiko bunuh diri 

2. Kenali kond isi klien, se hingga konse lor mampu 
memberikan penanganan yang sesuai 

3. Kenali gejala diagnosa lain yang menyertai kondisi klien 
4. Perhatikan tampilan yang menjadi ciri dari perilaku 

bunuh diri (pikiran, rencana, dan perilaku) klien 
5. Riwayat psikiatrik (gangguan mood atau gangguan 

kepribadian) 
6. Riwayat medis umum (riwayat penyakitdi keluarga) 
7. Sejarah atau riwayat bunuh diri (termasuk riwayat bunuh 

diri di keluarga) 
8. Kondisi psikososial klien, misa lnya: lingkungan tempat 

tinggal, status ekonomi, atau status pendidikan. 
9. Kekuatan klien yang dapat diberdayakan 

F. Penanganan Secara Psikologis 
Bunuh diri merupakan masalah yang kompleks, dengan penyebab yang 

multifaktor. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif 
untuk mengurangi keinginan melakukan perilaku bunuh diri. 

Saat klien memiliki keinginan ~ ~1. 
untuk bunuh diri 

2. 
3. 

Sa at kl ien sud ah mulai ~ ~1. 
meluka i diri 

2. 

Melaku ka n steri I isasi benda-benda 
berbahaya di sekitar klien 
Melakukan tekn ik stabilisasi 
Mengurangi su mber stres yang akut 

Menghubungi pihak medis (perawat/ 
dokter) 
Melakukan teknik relaksasi sederhana 
(misa lnya: berlatih napas) 
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Sa at kondisi klien sudah1 • tenang 

Pencegahan kekambuhan1 ~ melakukan bunuh diri 
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1. 

2. 

3. 

4 . 

1. 
2. 
3. 

Me lakukan klarif i kasi dengan 
membantu klien mengekspresikan 
perasaannya 
ldentifikasi metode penyelesaian 
masalah yang adaptif 
Konseling/psikoterapi (misalnya: CBT, 
art therapy, atau pendekatan 
psikososial) 
Memberikan dukungan kepada klien 

Menandatangani kontrak 
Mengeksp lorasi kekuatan klien 
Membe rika n duku n ga n ( re-
assu rance) 



Tabel3. Penilaian faktor risiko dan pencegahan bunuh diri 
Lembar Penllalan Faktor Rlslko Bunuh Diri 

............. Yll Tldlk 
Riwayat melakukan tindakan merugikan diri sendiri (dimasa lalu) 

Memikirkan tindakan untuk membahayakan diri 

Memikirkan metode untuk bunuh diri 

Terdapat riwayat anggota keluarga bunuh dir i 

Terdapat rasa putus asa, cemas, panik, atau halusinasi (auditori) 

Terdapat riwayat depresi 

Terdapat peristiwa kehidupan yang penting (baru-baru ini), hingga 
mengubah kehidupan 

Kurangnya dukungan dari keluarga 

Merasa sendiri, terisolasi, diabaikan, hingga merasakan kehampaan 

Memiliki riwayat sa kit kronis 

Riwayat mengonsumsi alkohol atau narkotika 

Faktor pencegahan bunuh diri 

Faktor- Ya Tldak 

Faktor proteksi 

Keyakinan agama-budaya yang kuat 

Komunikatif dan terampil mengatasi masa lah 

Bertanggung jawab pad a diri sendiri maupun lingkungan sekitar 

Memiliki dukungan sosial 

Bersedia menerima pengobatan 

Penilaian 

Rlslko Rendoh Rlslko Sedana RlslkoTinpl 

Faktor risiko minimal atau 2 atau lebih faktor protektif Kurang dari 2 faktor yang 
dapat dikelola protektif 

Tidak ada risiko langsung 4 atau lebih faktor risiko Memiliki riwayat bunuh diri, 
rencana bunuh diri, atau 
keduanya. 

Pemantauan rutin Memiliki rencana bunuh diri, Niat untuk melakukan 
namun tidak memiliki bunuh diri dalam waktu 
fasilitas yang memadai dekat, atau rencana untuk 

menyakiti diri sendiri hingga 
mengarah kematian. 

Sumb~r : FKUI / RSCM 
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G. Penanganan Pertama Pada Percobaan Bunuh Diri 

1. Tergantung/Tercekik 
Kasus percobaan bunuh diri 

dengan menjerat leher dapat terjadi 
di tempat rehabilitasi. Jika leher 
mengalami jeratan, maka jalan 
napas akan terganggu, sehingga 
aliran udara ke paru-paru menjadi 
terganggu . Terkadang jeratan di 
leher tidak selalu karena kasus 
percobaan bunuh diri, namun dapat terjadi karena suatu kecelakaan, 
seperti tercekik karen a dasi a tau pakaian yang tersangkut mesin. 

PERHATIKAN : 
1. Benda yang menjerat sekitar leher 
2. Bekas a tau tanda-tanda sekitar leher 
3. Kondisi pernapasan : pernapasan sui it dan cepat, perubahan warna 

kulit menjadi kebiruan (sianosis), kesadaran terganggu. 
4. Tanda-tanda sekitar wajah dan leher, seperti pembuluh darah yang 

menonjol, bercak-bercak merah pada bagian putih mata, atau wajah, 
sebagai tanda-tanda terbendungnya ali ran darah. 

SASARAN 
1. Memulihkan pernapasan secukupnya 
2. Pindahkan ke pusat layanan kesehatan terdekat (Rumah Sa kit) 

PERINGATAN 
1. Perhatikan kemungkinan cedera leher dan punggung. Jangan 

pindahkan tubuh korban jika tidak perlu . 
2. Perhatikan dan amankan alatyangdigunakan korban untuk menjerat 

leher, sebagai barang bukti yang diperlukan oleh kepolisian. 
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LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN 

1. Bebaskan leher dari 
jeratan. Jika korban 
masih tergantung, 
segera topang 
tubuhnya secara hati
hati. Perlu menjadi 
perhatian tubuh 
korban mungkin 
sangat berat. 

2. Baringkan korban di lantai. Periksa dan buka 
jalan napas. Perhatikan kemungkinan cedera di 
leher. Jika korban tidak bernapas, berilah 

bantuan pernapasan dan kompresi dada. Jika 
korban bernapas baringkan korban dalam posisi 
pemulihan. 

3. Segera panggil bantu an, terutama ambulansgawat darurat, dan pol isi . 

2. Tertelan Bahan Kimia Berbahaya 
Menelan bahan kimia berbahaya dapat dilakukan oleh klien yang 

berupaya untuk bunuh diri . Bahan kimia yang sering ditelan antara lain 

deterjen, pembersih lantai, racun serangga, obat nyamuk, maupun 

obat-obatan yang mengakibatkan overdosis. 

PERHATIKAN 

1. Muntah-muntah yang dapat diserta i darah 
2. Kesadaran korban dapat terganggu 
3. Riwayat menelan sesuatu 
4. Rasa nyeri atau sensasi terbakar 
5. Wadah atau kemasan disekitar korban 
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SASARAN 
1. Mempertahankan pernapasan dan sirkulasi. 
2. Kenali kemungkinan racun yang ditelan. 
3. Bawa segera ke pusat layanan kesehatan terdekat (rumah sa kit). 

PERINGATAN 
1. Jangan mencoba merangsang muntah. 
2. Jika memberikan bantuan napas, kenakan masker bantuan napas, 

untuk menghindari dan melindungi dari bahan kimia yang ada di 
mulut korban. 

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERTAMA 

1. Perhatikan kesadaran korban, jika sadar, tenangkan korban, dan tanyakan 
apa yang ditelan. Jika korban tidak sa dar periksa jalan napas dan 
pernapasan, berikan bantuan napas dan kompresi dada, baringkan dalam 
posisi pemulihan jika korban telah bernapas. 

2. Segera panggil bantuan atau bawa ke pusat layanan kesehatan terdekat 
(rumah sa kit), berikan informasi yang cukup tentang kemungkinan zat atau 
racun yang tertelan kepa da petugas layanan kesehatan, agar dapat dirawat 
dengan baik. 

3. Pantau tanda vital (respon, denyut nadi, pernapasan) sampai bantuan 
datang. 

3. Sayatan Benda Tajam 
Upaya bunuh diri menggunakan benda tajam adalah salah satu 

yang tersering dilakukan. Benda tajam yang digunakan dapat berupa 
pisau, si let, pisau cukur, pecahan kaca (pi ring, gelas, bola lampu, botol), 
atau benda tajam lainnya. 

Pada umumnya luka yang terjadi adalah jenis luka sayat. 
Meskipun kebanyakan ada lah luka percobaan.Namun perlu menjadi 
perhatian bahwa akibat luka sayat tersebut pembuluh darah akan 
teriris melintang, sehingga dapatterjadi proses perdarahan yang 
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parah. Selain itu struktur lain seperti tendon, saraf, atau pembuluh 
darah arteri dapat rusak. Lokasi yang paling sering disayat adalah 
pergelangan tangan. 

PERHATIKAN 
1. Benda yang digunakan untuk membuat luka sayatan. 
2. Tanda- tanda perdarahan he bat dan syok. 

SASARAN 
1. Kendalikan perdarahan 
2. Memperkecil risiko atau kemungkinan syok 
3. Memperkecil risiko infeksi. 
4. Pindahkan ke pusat layanan kesehatan terdekat (rumah sa kit) 

PERINGATAN 
Jangan beri makan, minum atau rokok. 

LANGKAH- LANGKAH PENANGANAN 

1. Pakailah sa rung tangan ji ka tersedia untuk 
mengurangi kemungkinan penularan 
antara penolong dan korban. 

2. Jika ada pakaian yang menutupi korban, 
segera tanggalkan atau gunting bagian 
terse but, supaya tidak menutupi luka, 

3. Perhatikan apakah ada benda asing yang 
tertanam dalam luka. 



4. Jika tidak ada benda asing yang tertanam 
pada luka, tekan luka dengan jari atau 
telapak tangan penolong. Akan lebih 
bagus jika menekan luka menggunakan 
bantalan kasa steril atau kain yang bersih. 
Atau mintalah korban menekan lukanya 
jika korban kooperatif. Jika ada benda 
asing yang tertanam, tekan kuat-kuat di 
kedua sisi benda asing untuk mendorong 
pinggiran luka merapat. 

5. To pang atau angkat bag ian tubuh yang cedera lebih tinggi darijantung untuk 

mengurangi potensi kehilangan darah yang lebih banyak. 

6. Baringkan korban . Jika terjadi tanda-tanda syok, tempatkan kaki korban 
lebih tinggi dari jantung. 

7. Perban luka yang ditekan dengan 
pembalut, agar tekanan cukup untuk 
membantu menghentikan perdarahan . 
Perhatikan jangan membebat berlebihan 
dan terlalu kencang supaya sirkulasi darah 
tidak terganggu. Ji ka ada benda asing buat 
bantalan di kedua sisi benda terse but, lalu 
balut menutup benda asing tersebut, 
perhatikan balutan jangan menekan 
benda asing. 

8. Jika perdarahan masih berlanjut, beri balutan penutup yang kedua di atas 
balutan pertama. Jika masih ada rembesan, gantilah dengan ba lutan baru. 

9. Topang bagian yang luka dan telah diperban dalam posisi terangkat. 

10. Panggil ambulan atau bawalah ke pusat layanan kesehatan terdekat . 
Kemudian pantaulah perdarahan, sirkulasi sekitar balutan atau perban, dan 
tanda syok lainnya. Syok merupakan kondisi ketidakmampuanjantung 
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memasok darah yang cukup ke seluruh tubuh, akibat volum darah yang 
kurang. Berikut ini adalah tanda-tanda syok: 

Penurunan tekanan darah secara drastis 
Penurunan suhu tubuh secara drastis 
Kulittampak pucat 
Badan lemas 
Berkeringat secara berlebihan 
Tampak bingung dan gelisah 
Nyeri dada 
Pusing 
Nafas pendek dengan denyut cepat 
Deyut nadi lemah 
Jantung berdetak cepat 
Bibirdan kuku tampak biru 
Output urin turun atau tidak ada sam a sekali 
Hilang kesadaran 

4. Tenggelam 
Kasus tenggelam ·dapat terjadi di tempat rehabilitasi. Tenggelam 

tidak selalu identik dengan lokasi kejadian di sungai, danau, laut, atau 
kolam renang. Kasus tenggelam dapat terjadi pada korban yang 
menenggelamkan kepalanya pada bak mandi atau tempat 
penampungan air seperti ember, drum, dan yang lainnya. Kematian 
dapat terjad i pada korban disebabkan oleh udara yang tidak dapat 
masuk paru-paru, dan masuknya air ke paru-paru. 

SASARAN 
1. Pulihkan pernapasan seciJkupnya 
2. Kurangi risiko penurunan suhu tubuh 
3. Segera bawa ke pusat layanan kesehatan terdekat (rumah sa kit) 

PERINGATAN 
Air yang masuk ke paru-paru akan membuat upaya pemberian bantuar 
napas dan kompresi dada agak sulit. Lakukan bantuan napas dan kompres1 
dada secara perlahan . 
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LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERTAMA 

1. Segera usahakan korban keluar dari air. 

2. Baringkan korban (telentang) di lantai, 
periksa pernapasan dan jalan napas 

3. Persiapkan napas bantuan dan kompresi 
dada jika diperlukan . Jika korban 
bernapa s, barin gkan dalam posisi 
pemulihan. 

4. Tangga lka n paka ian ba sa h korban, 
selimuti dengan selimut kering untuk 
mencegah penurunan suhu tubuh 
(hipotermi). 

5. Panggil ambulans gawat darurat, dan 
pindahkan ke rumah sakit, meskipun 
korban tampak pulih . 
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BabVII 
KEBAKARAN DAN GEMPA BUMI 

A. Kebakaran 

1. Penyebab Kebakaran 
Terdapat tiga faktor penyebab kebakaran, yaitu: 
1. Bahan yang mudah terbakar 
2. Panas 
3. Oksigen 

Z. Evakuasi pada Kebakaran 
Dalam menghadapi situasi kebakaran, harus berpikir cepat dan 

jernih. Api dapat menjalar sangat cepat, prioritas pertama adalah 
memberitahu siapa saja yang terancam kebakaran. 

Jika ada, bunyikan tanda bahaya terdekat dan segera hubungi 
dinas pemadam kebakaran, tetap waspada jika tindakan ini akan 
memperlambat upaya mencapai tempat aman. Kepanikan cepat 
merebak di antara orang yang terperangkap dalam gedung yang 
terbakar. 

Sebagai penolong pertama, hal-hal yang dapat dilakukan pada 
sa at evakuasi untuk mengurangi kepanikan adalah: 

Anjurkan dan bantu orang-orang meninggalkan tempat itu 
dengan tenang dan cepat 
Carilah pintu darurat dan segera menuju ke tempat berkumpul 
yangaman 
Lepaskan sepatu dengan hak tinggi 
Berjalanlah biasa dengan cepat, jangan lari 
Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas 
tangan 
Tutup pintu agar suplai oksigen yang merupakan salah satu unsur 
kebakaran berkurang. 
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Anjurkan ikuti tanda jalur penyelamatan diri dan patuhi 
instruksinya . 
Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju pintu 
darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap 
atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah 
karen a akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda. 
Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah 
napas dan cepat menuju pintu darurat kebakaran. 

Tabel4 Klasifikasi sumber a pi 

KLASIFIKASI ASALAPI CONTOH 

A A pi be rasa I dar i Kertas, meja kayu, • Dry Chemical/ 
kebakaran benda padat carton box, ban powder 
kecuali logam yang bila bekas , kanto ng • Co2 
terbakar meningglkan material 
a rang dan abu 

B Api berasal dari bahan Cat/thinner, tabung • Dry Chemical/ 
cair atau gas LPG, Oli bekas, powder 

lnk,Kompor minyak • Foam liquid 

c A pi be ra sa I dar i Kabel listrik, panel • Dry Chemical/ 
kebakaran akibat listrik listrik, heater/oven powder 
a tau I ist rik "hidup" • Co2 
terlibat 

D A pi berasal dar i Material panas sisa • Dry Chemical/ 
kebakaran benda logam welding, me si n powder 

EDM,Logam cair • Gas Hallon 

3. A.P.A.R (Aiat Pemadam Api Ringan) atau Portable Fire Extinguisher 
(alat pemadam apijinjing ringan). 

Digunakan untuk pemadaman awal terjadinya kebakaran. 
Dimulai dari pangkal a pi yang paling tipis,yaitu di belakang arah angin 
atau sam ping kiri/kanan a pi. Selain A.P.A.R ada yang lebih besar yaitu 
Hydrant yang sering digunakan untuk pemadaman dalam ska la besar. 
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Jenis A.P.A.R: 
a. DryChemical 

Dapat digunakan memadamkan api untuk kelas 
A,BdanC 
Berisi serbuk kimia yang dapat menyerap panas, 
tidak menghantarkan listrik, mempunyai daya 
lekat yang baik, dan menghalangi terjadinya 
oksidasi pad a bahan bakar. 
Dapat disimpan selama 2 tahun 
Tidak boleh digunakan dalam ruang sempit dan 
tertutup,karena bila terhirup akan mempengaruhi 
sistem pernapasan. 
Tindakan penanganan bila terhirup ada lah dengan 
meminumkan susu pan as pada korban. 

b. GasC02 
Dapat digunakan memadamkan a pi untuk kelas A,B dan C 
Berisi gas C02 bertekanan 1000-1200 psi(± 80 atm) 

Berfungsi mendinginkan dan memutus hubungan 02 
(menyelimuti) 
Dapat disimpan selama 4-5 tahun 
Sangat efektif digunakan pada ruangan sempit 
dan tertutup 
Tidak meni mbulkan efek samping pada 
kesehatan 
Umumnya memiliki ukuran tabung yang besar 
danberat 

c. Foam 
Dapat digunakan memadamkan a pi untuk kelas A dan 
B, namun sangat efektif untu k pemadaman 

kebakaran kelas B 
Sangat tidak dianjurkan untu k dipakai pada 
pemadaman kebakaran kelas C 
Berfungsi mendinginkan dan memutus hubungan 
(menyelimuti) antara udara dan minyak 
Dapat disimpan selama maksimal1 tahun 
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Untuk jenis kulit tertentu dapat menimbulkan efek gatal dan 
dapat ditanggulangi dengan mencuci menggunakan air dan sa bun 

d. GasHalon 
Dapat digunakan memadamkan a pi untuk kelas 
A, BdanC 
Mengandung gas chlor (COCI2) yang beracun 
dan dampak karat pada benda logam yang 
terkena cairannya 
Berfungsi mendesak udara dan memutus 
hubungan dengan bend a dan panas 
Dapat disimpan selama 4·6tahun 
Umumnya beroperasi secara otomatis dengan 
adanya sensor pada tabung pemadam 
Tindakan penanganan adal ah dengan 
secepatnya membawa ke rumah sakit dengan 
fasilitas penanganan keracunan gas chlor 

4. Cara Menggunakan A.P.A.R 

1. Perhatikan media yangterbakar 

2. Pastikan jenis APAR yang akan digunakan sesuai 
dengan media yangterbakar 

3. Perhat ikan arah datangnya angin 

4. Lepaskan segel pengaman 

5. Tes apakah APAR masih berfungsi dengan baik 

6. Lakukan pemadaman dengan memulai 
penyemprotan dari titk api yang paling tipis/ 
kecil. 

7. Tetap jagajarak a man dari a pi 
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5. Penanganan Pertama Luka Bakar 
1) Dinginkan Luka Bakar 

Usahakan korban merasa 
nyaman. Tuangkan air dingin 
pada luka bakar sekurang
kurangnya selama 10 men it, dan 
perhatikan ada atau tidaknya 
gejala terhirup asap, misalnya 
sulit bernapas. Jangan 
menyentuh luka bakar atau 

~1 ·· --
memecah lepuhan, jangan mengangkat apa pun yang menempel 
pada luka bakar. Jika luka bakar disebabkan oleh zat kimia 
dinginkan kurang lebih 20 men it. 

2) Singkirkan Semua yang Mencekik 
Kenakanlah sa rung tangan seka li pakai jika tersedia, dengan 

hati-hati tanggalkan pakaian/ perhiasan dari daerah luka sebelum 
bagian itu mulai membengkak dan jangan biarkan pakaian 

melekat pad a luka bakar. 

3) Tutup Luka Bakar 
Tutup luka baka r dan daerah 

sekitarnya dengan pembalut 
penutup st eri l, bahan bersih 
yang tidak berbulu, helaian 
plastik atau kantong plastik 
dengan tujuan luka tidak mudah 
kena kotoran dari sekitar 
sehingga mencegah terjadinya 
infeksi kecuali luka bakar pada wajah jangan menutupinya terus 

dinginkan sampai petugas medis menanganinya, jangan pernah 
mengolesi pasta gigi, kopi, tepung pada luka, lotion. 

4) Bawa atau Kirim Korban Ke Rumah Sa kit 
Jika perlu panggil ambulan setelah penanganan pertama 

dilakukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sa kit. 

PENANGANAN PERTAMA KOND!St KRISIS 
Pedoman Bagi Petugas Rehabilitasi Narkotika 



B. Gempa Bumi 

1. Prosedur Keselamatan Sa at Gempa Bumi 

Jika berada di dalam gedung: 
a) Lindungi kepala dan badan Anda dengan bersembunyi dibawah 

meja. 
b) Mencari tempatyang paling a man dari reruntuhan goncangan. 

c) Berlari keluar apabila masih dapat dilakukan mengikuti jalur 
evakuas i yang tersedia . 

Jika berada di luar bangunan atau area terbuka: 
a) Menghindari dari bangunan yang ada di sekitar (seperti gedung, 

tiang listrik, pohon, tebing dll) . 
b) Perhat ika n tempat berpijak hindari apabila terjadi rekahan tanah. 

c) Dan jika di tepi pantai carilah tempat yang lebih tinggi untuk 
mencegahjika terjadi Tsunami. 

2. Yang perlu dilakukan setelah gempa jika And a masih berada di dalam 
Gedung: 
a) Keluardari bangunan dengan tertibjangan terburu-buru. 

b) Bagi yang menggunaka n sepatu hak tinggi lebih baik dilepas 
terlebih dahulu . 

c) Wan ita hamil dan penyandang disabilitas dibantu rekan yang lain. 
d) Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga 

biasa . 
e) Berkumpul di titik kumpul 
f) Periksa apa ada yangterluka, lakukan penanganan pertama. 
g) Telpon/minta penanganan apabila terjadi luka parah pada anda 

a tau sekitar and a. 

Periksa lingkungan sekitar : 
1. Periksa apabi la terjadi kebakaran. 
2. Periksa apabi la terjadi kebocoran gas. 
3. Periksa apabila terjadi arus pendek. 
4. Periksa ali ran dan pipa ai r. 
5. Periksa sega la hal yang dapat membahayakan (mematikan listrik, tidak 

menyalakan a pi ,d ll) 
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Bab VIII 
MENYAMPAIKAN KABAR BURUK 

A. Pengertian Kabar Buruk 
Berita buruk merupakan berita yang kurang menyenangkan untuk di 

dengar, sehingga mungkin saja mengubah sikap dari orang yang 
menerimanya. Berita buruk dapat dijumpai dimana saja bahkan kapan saja 
tidak mengenal tempat dan waktu. Kondisi ini juga mungkin terjadi dalam 
proses rehabilitasi penyalahguna narkotika. Di dalam tempat rehabi litasi 
dengan akses komunikasi yang dibatasi, membuat ka bar yang akan 
disampaikan keluarga kepada klien menjadi minim. Di sisi lain, adalah hak 
bagi klien untuk mengetahui kabar buruk yang menimpanya. Oleh karena 
itu, diperlukan strategi dalam menyampaikan berita buruk kepada klien, 
khususnya klien yang menjalani program rehabilitasi. 

B. Jenis Kabar Buruk 
Kabar burukyang umumnya diterima klien, meliputi: 
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c. Strategi Menyampaikan Kabar Buruk 
Buckman (2005), merangkum strategi menyampaikan kabar buruk 

dengan metode SPIKES. Metode ini dapat digunakan oleh petugas 
rehabilitasi agar mampu melakukan identifikasi terhadap kabar buruk yang 
akan disampaikan kepada kliennya, serta mengubah ekspektasi klien dan 
keluarga terhadap kejadian yang dihadapi. 

~ 

I lnvit

1

ation I 

Berkaitan dengan posisi duduk, pemilihan ruangan yang 
nyaman, serta kondisi terapetik yang memadai. 
Langkah: 
l.Membuat suasana ruangan nyaman dan rileks. 
2.Menyapa klien dengan cara empati. Misalnya, menanyakan 

kabar atau perasaan klien. 
3.Menyiapkan sesi sesuai dengan kebutuhan klien. 

Pada tahapan ini seorang petugas rehabilitasi dapat 
mengetahui dan memahami kondisi fisik maupun kondisi 
psikologis penerima kabar buruk. 
Langkah: 
1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kondisi klien. 
2. Pahami emosi yang muncul dari diri klien. 
3. Pahami reaksi klien sa at menerima kabar buruk. 

Pada tahapan ini petugas rehabilitasi sebaiknya meminta 
persetujuan sebelum menyampaikan berita buruk. 
Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar informasi yang 
ingin diketahui oleh klien terhadap berita buruk yang akan 
disampaikan. 
Langkah: 
l.Tanyakan kepada klien mengenai keingintahuannya 

mengenai berita buruk. Penting/ tidak penting berita 
terse but untuknya. 

2.Perhatikan intonasi suara, dan sikap perlu disesuaikan 
dengan reaksi emosi yang muncul. 
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I Know~edge I Pada tahapan ini petugas rehabilitasi sebelum 
menyampaikan berita buruk, perlu mengetahui kondisi 
kesiapan klien apakah ia siap untuk menerima kabar buruk 
yang akan disampaikan. 
Langkah: 
l .Penting bagi petugas rehabilitasi untuk mengetahui kondisi 

kesiapan klien sebelum menyampaikan berita buruk. 
2.Sampaikan berita buruk tersebut dengan menggunakan 

intonasi suara yang rendah, bahasa yang afirmatif, asertif 
danempati. 

Pada tahapan ini penting bagi petugas rehabilitasi memiliki 
rasaempati 
Kepada klien. 
Langkah: 
l .Penting bagi petugas rehabilitasi dalam memberikan 

tanggapan dengan rasa empati dan tidak menginterupsi. 
2.Cukup sampai pad a tahap empati bukan simpati. 
3.Pahami kondisi klien dengan rasa kepedulian . 

Pada tahapan ini sebaiknya petugas rehabilitasi perlu 
mensintesis 
kekhawatiran klien dalam rencana yang konkret. 
Langkah: 
l.Pada tahap ini petugas rehabilitasi perlu mencatat dan 

merangkum hasil pertemuan tersebut. 
2.Menentukan rencana terapi yang tepat untuk klien sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan klien sa at ini. 
3.Berikan penjelasan yang lengkap pada klien tentang 

kemungkinan yang terjadi, dan hal-hal yang dapat 
membantu mengatasinya. 
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D. Tujuan Menyampaikan Kabar Buruk 

labelS. Tujuan menyampaikan kabar buruk 

Minimnya 
Dukungan 
Sosial 

Kabar 
Pelanggaran 
Hukum 

- Membantu kondisi klien untuk tetap tenang secara 
psikologis. 

- Membantu memulihkan kondisi klien dari emosi 
negatif yang muncul. 

- Membantu meningkatkan penerimaan diri klien 
terhadap kondisi yang sedang dialami. 

- Membuat rencana terapi yang sesuai dengan 
kebutuhan klien sa at ini dan cara mengatasinya. 

- Membantu kondisi kl ien untuk tetap tenang secara 
psikologis. 

- Membantu meningkatkan motivasi, kepercayaan 
diri, dan penerimaan diri klien. 

- Memberi kan dukungan sosial pada klien. 
- Membantu menentukan langkah dan rencana 

terapi selanjutnya yang sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan klien saat ini serta cara mengatasinya·: 

- Membantu kondisi klien untuk tetap tenang seca 
psikologis. 

- Membantu kondisi klien saat i.ni untuk tetap 
dan berfikiran positif. 

- Membantu menentukan langkah yang 
dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga. 

- Membantu melakukan mediasi antara klien 
lembaga terkait, mengenai tindak lanjut dan 
hukum klien . 

- Menentukan rencana terapi selanjutnya 
sesuai dengan kondisidan kebutuhan klien dan ca 
mengatasinya. 
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4. Kabar PHK 

5. Kabar Buruk 
Perceraian 

- Membantu kondisi klien untuk tetap tenang secara 
psikologis. 

- Membantu memulihkan kondisi klien dari emosi 
negatifyang muncul. 

- Membantu meningkatkan motivasi, kepercayaan 
diri dan penerimaan diri klien terhadap kondisi 
yangsedang dialami. 

- Membantu kondisi klien sa at ini untuk tetap asertif, 
dan berfikiran positif. 

- Membantu klien untuk menyadari dan mensyukuri 
potensi yang dimiliki. 

- Menentukan rencana terap i se lanjutnya yang 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien dan 
cara mengatasinya. 

- Membantu kondisi klien untuk tetap tenang secar 

psikologis. 
- Membantu memulihkan kondisi klien dari emos 

negatifyang muncul. 
- Membantu kondisi klien sa at ini untuk tetap asertif 

dan berfikiran positif. 
- Membantu meningkatkan motivasi, kepercayaar 

diri & penerimaan diri klien terhadap kondisi yanj 
sedang dialami. 

- Membantu menentukan langkah dan rencan~ 

terapi selanjutnya yang sesuai dengan kondisi da~ 
kebutuhan klien saat ini serta cara mengatasinya. 

6. Kabar Hasil - Membantu kondisi klien untuk tetap tenang secara 
Diagnosa Medis psikologis. 

- Membantu meningkatkan motivasi dan 
kepercayaan diri klien. 

- Membantu kondisi klien saat ini untuk tetap asertif, 

dan berfikiran positif. 
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7. Kabar buruk 
untuk keluarga 
(Kiien 
melarikan diri, 
provokasi, 
eksodus, dan 
percobaan 
bunuh diri) 

- Membantu menentukan langkah dan rencana 
terapi selanjutnya yang sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan klien saat ini serta cara mengatasinya. 

- Meyakinkan keluarga bahwa kondisi klien dalam 
keadaan baik dan dalam pengawasan penuh oleh 
tim. 

- Membantu keluarga untuk bersikap tenang dalam 
menyikapi permasalahan terse but. 

- Memberikan informasi secara detil mengenai 
kronologi peristiwa terse but. 

- Memberikan pengertian dan informasi mengenai 
hak, kewajiban dan tanggung jawab tempat 
rehabilitasi, keluarga, dan klien serta rencana 
terapi klien selanjutnya sebagai tindak lanjut dari 
peristiwa tersebut, sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan kl ien sa at in i. 

- Antisipasi reaksi emosi negative keluarga dalam 
menyikapi perist iwa tersebut 
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