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ABSTRAK 

Kedaruratan psikiatri merupakan keadaan yang tak terduga dengan potensi katastrophic. Banyak 

penyakit medis umum yang memberikan gejala gangguan perilaku dan dapat menyebabkan perubahan 

dalam berpikir dan mood. Berbagai gejala tersebut menyebabkan peningkatan keterlibatan psikiatri 

dalam pelayanan kedaruratan. Kedaruratan psikiatri mencakup kondisi agitasi dan agresif, bunuh diri, 

kondisi lepas zat atau intoksikasi zat, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan 

lansia, serta pemerkosaan. Dalam semua situasi ini, peran psikiater sebagai konsultan dan penghubung 

dapat menjadi sangat penting dalam memfasilitasi perawatan yang tepat. Secara keseluruhan, 

kedaruratan psikiatri merupakan bidang yang masih terus berkembang. Klinisi diharapkan memiliki 

kemampuan atau keahlian pada consultation-liaison psychiatry, manajemen krisis, brief 

psychotherapy, risk assesment dan pengetahuan yang luas mengenai pengobatan, sistem pelayanan 

rumah sakit dan kesehatan, serta psikiatri secara umum. Untuk penatalaksanaan terbaik, klinisi 

kesehatan mental hendaknya memandang pasien baik sebagai individu, bagian dari lingkungan sosial, 

dan bagian dari sistem pelayanan kesehatan 

Kata kunci: kedaruratan psikiatri, penatalaksanaan, intervensi psikososial 

 

ABSTRACT 

Emergency psychiatry is unforeseen circumstances with the potentiality of katastrophic. Many medical 

diseases commonly present with behavioral pathology and may lead to a change in thinking and 

mood. All of which led to an increased demand for emergency psychiatric services. Emergency 

psychiatry include agitation and aggressive conditions, suicide, withdrawal or substance intoxication, 

domestic violence, child and elder abuse, as well as rape . In all these situations, the role of 

psychiatrist as a consultant and liaison can be very important in facilitating appropriate treatment. 

Overall, emergency psychiatry is a field that is still growing. Clinicians will have the ability or 

expertise to the consultation-liaison psychiatry, crisis management, brief psychotherapy, risk 

assessment and extensive knowledge of the treatment, hospital and health care systems, and psychiatry 

in general . For the best management, mental health clinicians should view the patient as an 

individual, part of the social environment, and part of the health care system. 

Keywords : emergency psychiatry , management , psychosocial interventions  
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PENDAHULUAN 

Instalasi rawat darurat (IRD) merupakan tempat yang penuh dengan kesibukan dimana 

sindrom psikiatrik akut seringkali muncul dan menimbulkan kesulitan dalam diagnostik dan 

manajemen. Ruang kedaruratan di rumah sakit awalnya digunakan untuk mengatasi dan memberikan 

pelayanan segera pada pasien dengan kondisi medis atau trauma akut. Peran ini kemudian meluas 

dengan memberikan pelayanan segara pada tipe kondisi lain, termasuk pasien yang mengalami 

kedaruratan psikiatri. (Petit, 2004; Trent, 2013) 

Kedaruratan psikiatri merupakan keadaan yang tak terduga dengan potensi katastrophic, 

dengan demikian diharapkan praktisi kesehatan mental harus siap untuk mengatasi krisis seperti 

keinginan bunuh diri, agitasi dan agresi, serta keadaan confusional state. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan pada tahun 2001, didapatkan 30% pasien dengan depresi unipolar, 26% psikosis, 20% 

dengan penyalahgunaan zat, 14% bipolar, 4% gangguan penyesuaian, 3% gangguan cemas, dan 2% 

dengan demensia. Sekitar 40 persen dari semua pasien terlihat di ruang gawat darurat psikiatri 

memerlukan rawat inap. Sebagian besar kunjungan terjadi selama jam malam, dan tidak ada perbedaan 

antara hari, minggu, bulan, atau tahun. (Allen et al., 2002; Sadock and Sadock, 2010) 

Banyak penyakit medis umum yang memberikan gejala gangguan perilaku dan dapat 

menyebabkan perubahan dalam berpikir dan mood. Berbagai gejala tersebut menyebabkan 

peningkatan keterlibatan psikiatri dalam pelayanan kedaruratan. Saat ini juga telah banyak pasien 

dengan alasan medis yang datang dengan ciri-ciri kepribadian dan mekanisme koping yang maladaptif 

yang dapat mempersulit penatalaksanaan medisnya. Dalam semua situasi ini, peran psikiater sebagai 

konsultan dan penghubung dapat menjadi sangat penting dalam memfasilitasi perawatan yang tepat. 

Psikiater hendaknya mampu dalam mengelola pasien yang mengalami kegawatdaruratan, mengelola 

masalah sistem rumah sakit, informasi tentang penyakit medis dan psikiatris, terampil dalam konflik 

resolusi, etis dan legal tentang tanggung jawab untuk keamanan pasien, dan mampu melayani sebagai 

pemimpin tim yang bisa terjun langsung dalam krisis. (Riba, et al., 2010) 

Secara keseluruhan, kedaruratan psikiatri merupakan bidang yang masih terus berkembang. 

Klinisi diharapkan memiliki kemampuan atau keahlian pada consultation-liaison psychiatry, 

manajemen krisis, brief psychotherapy, risk assessment dan pengetahuan yang luas mengenai 

pengobatan, sistem pelayanan rumah sakit dan kesehatan, serta psikiatri secara umum. (Riba et al., 

2010) 
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PEMBAHASAN 

1. Kedaruratan Psikiatri 

Berdasarkan konsensus yang dikembangkan oleh American Psychiatric Association 

(APA) menyebutkan bahwa kedaruratan psikiatri adalah gangguan yang bersifat akut, baik pada 

pikiran, perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan intervensi segera yang didefinisikan 

oleh pasien, keluarga pasien, atau masyarakat. (Trent, 2013)  

Tujuan pelayanan kedaruratan psikiatri adalah untuk: 1) memberikan perawatan tepat 

waktu atas kedaruratan psikiatri, 2) adanya akses perawatan yang bersifat lokal dan berbasis 

masyarakat, 3) menyingkirkan etiologi perilaku pasien yang mungkin mengancam nyawa atau 

meningkatkan morbiditas medis, dan 4) berjalannya kesinambungan perawatan. (Allen et al., 

2002; Sadock and Kaplan, 2009) 

Proses evaluasi di kedaruratan psikiatri antara lain: 1) wawancara kedaruratan psikiatri, 

2) pemeriksaan fisik, dan 3) pemeriksaan penunjang. Hal hal yang sebaiknya dievaluasi pada 

pasien yang dirujuk ke bagian psikiatri adalah risiko bunuh diri, risiko kekerasan (violence), dan 

penilaian psikososial. Hal-hal yang harus diperhatikan di seting kedaruratan yaitu, 1) agitasi dan 

agresi, 2) withdrawal (lepas zat), 3) intoksikasi zat, 4) kekerasan domestik, 5) kekerasan pada 

anak, 6) kekerasan pada lansia, dan 7) perkosaan. (Heriani, et al., 2010; Trent, 2013; Sadock 

and Kaplan, 2009) 

 

2. Penatalaksanaan Kedaruratan Psikiatri 

Perawatan di kedaruratan psikiatri biasanya berfokus pada manajemen perilaku dan 

gejala. Proses pengobatan dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi (jika pemberian terapi 

telah memungkinkan). Wawancara awal tidak hanya berfungsi untuk memperoleh informasi 

diagnostik yang penting, tetapi juga untuk terapi. Dalam melakukan proses evaluasi, bila fasilitas 

tidak memadai, dapat dilakukan perujukan pada fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki 

fasilitas yang cukup untuk penatalaksanannya. (Sadock and Kaplan, 2009; Trent, 2013) 

Modalitas terapi yang digunakan untuk seting kedaruratan psikiatri antara lain: 1) 

farmakoterapi, 2) seclusion (isolasi) dan restraint (fiksasi fisik), dan 3) psikoterapi. (Knox dan 

Holloman, 2011; Riba et al., 2010; Sadock and Kaplan, 2009) 

 

3. Intervensi Psikososial Pada Kedaruratan Psikiatri 

Kedaruratan psikiatri memerlukan penatalaksanaan dalam waktu yang tepat dan keahlian 

interpersonal. Suatu krisis merupakan kesempatan untuk membantu dan jika memungkinkan 

melakukan perubahan, sehingga suatu pelayanan krisis tidak hanya sesederhana mengumpulkan 

data dan mengirim pasien ke tempat lain, namun diperlukan suatu proses interpersonal yang 

terjadi antara pasien dan staf di kedaruratan. (Allen et al., 2002) 
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Intervensi psikososial secara umum berupa beberapa bentuk psikoterapi, pelatihan sosial, 

dan pelatihan vokasional. Penatalaksanaan ini sangat bermanfaat untuk menyediakan dukungan, 

edukasi, dan panduan kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental beserta 

keluarganya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu manfaat dari terapi ini adalah 

dapat membantu individu mengurangi efek negatif dari gangguan yang dideritanya dan 

meningkatkan fungsi hidupnya (tampak melalui sedikitnya waktu hospitalisasi, dan kurangnya 

kesulitan dalam mengerjakan kegiatan di rumah, sekolah, atau pekerjaannya). (Duckworth K. dan 

Freedman J., 2012) 

Pada seting kedaruratan, tujuan intervensi psikososial adalah untuk keamanan pasien, 

melakukan penilaian, jika memungkinkan untuk dilakukan fasilitasi terhadap perubahan meski 

sedikit namun bermakna pada kondisi diri pasien. (Allen et al., 2002) 

Komponen atau fase intervensi psikososial di kedaruratan psikiatri yaitu: 

1. Membangun Hubungan (Building an Alliance) 

Berartinya suatu wawancara tergantung dari sifat hubungan terapis dengan pasien. 

Agar wawancara dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan (reliable), hendaknya 

senantiasa diusahakan menciptakan dan memelihara hubungan yang optimal antara dokter 

dengan pasien. Wawancara tidak dapat dipisahkan antara sifat terapeutik dan penegakan 

diagnosis. Meski beberapa staf profesional telah memiliki intuisi bagaimana membangun 

suatu hubungan dengan pasien, beberapa teknik berikut ini dapat bermanfaat yaitu: memenuhi 

kebutuhan pasien, gunakan  pertanyaan alliance-building pada fase awal penilaian dan tunda 

pertanyaan yang bersifat alliance-deflecting, menunjukkan empati, bantu pasien 

mengungkapkan aspek emosional yang tidak menyenangkan pada saat perujukan atau saat 

terapi sebelumnya, dan secara langsung atau tidak langsung menanyakan perasaan pasien 

mengenai terapi atau sakit yang dialaminya. (Allen et al., 2002; Elvira, 2005) 

2. Menghadapi Krisis Melalui Proses Stabilisasi dan Intervensi 

Intervensi krisis adalah suatu metode yang diberikan segera pada seseorang 

yang mengalami suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan gangguan pada mental 

dan fisik. Secara ringkas tujuan dari intervensi krisis adalah (1) stabilisasi, (2) 

meredakan tanda dan gejala akut dari distres, dan (3) restorasi dari fungsi adaptasi 

independen jika mungkin atau fasilitasi akses menuju ke perawatan lebih lanjut. (Dass-

Brailsford, 2007; Roberts, 2005) 

Prinsip intervensi krisis menggunakan model ABC, yang dimulai dari 

mengidentifikasi persepsi pasien terhadap kejadian yang memicu krisis. Intervensi ini baik jika 

dimulai dalam 4-6 minggu terjadinya krisis. Model ABC merupakan proses intervensi 3 tahap, 

terdiri dari A=Achieving Rapport (membangun hubungan), B=Beginning of Problem 

Identification (mulai mengidentifikasi problem yang terjadi), dan C=Coping. Model ini 
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digunakan dengan tujuan mengembalikan individu kepada level fungsinya sebelum krisis. 

(Khouzam et al., 2007) 

3. Melakukan Psikoterapi (Therapy Work) 

Fase ketiga pada intervensi psikososial adalah pengenalan  psikoterapi dan kemudian 

memulai melakukan psikoterapi tersebut. Tantangan dalam mengenalkan elemen psikoterapi 

di seting kedaruratan adalah banyak karakteristik terapi yang biasanya dilakukan di klinik 

tidak dapat dilakukan di seting kedaruratan, hal ini karena lingkungan kedaruratan yang 

berisik, privacy minimal, tuntutan kerja staf profesional IRD yang bertumpang tindih sehingga 

membingungkan pasien, dan dibutuhkan waktu yang cepat untuk membangun hubungan 

terapeutik. (Allen et al., 2002) 

Secara umum terdapat tiga karakteristik terapi yang dapat diaplikasikan di seting 

kedaruratan psikiatri, yaitu perilaku (behavioral), kognitif, dan dinamik. Psikoedukasi, 

pendekatan keluarga dan kultur juga penting, namun hanya dipandang sebagai modifikasi pada 

awal wawancara. Mayoritas pasien akan mendapatkan medikasi, yang dapat meningkatkan 

efisiensi dan keamanan intervensi psikoteraputik, serta diperlukan pasien dalam kondisi tidak 

tersedasi atau terganggu karena efek samping obat. (Allen et al., 2002) 

Berikut ini adalah penatalaksanaan intervensi psikososial pada kedaruratan psikiatri 

tertentu, yaitu: 

1. Agitasi 

Strategi klinis inti untuk mengelola agitasi adalah penggunaan strategi interpersonal 

yang menekankan teknik intervensi verbal atau perilaku. Terdapat metode untuk intervensi 

verbal yang disebut “verbal deescalation”. Pendekatan ini merupakan langkah awal untuk 

mengatasi pasien agitasi, mencakup respon verbal dan non verbal yang digunakan untuk 

meredakan atau mengurangi situasi yang potensial terjadi kekerasan. (Trent, 2013; 

Velayudhan & Mohandas, 2009) 

2. Bunuh Diri 

Pilihan terapi yang akan dilakukan berdasarkan penilaian risiko bunuh diri yang 

didapatkan melalui evaluasi psikiatrik. Tujuan intervensi psikososial termasuk mencapai 

perbaikan dalam hubungan interpersonal, keterampilan coping, fungsi psikososial, dan 

manajemen afek. beberapa konsensus klinis yang menunjukkan bahwa intervensi psikososial 

dan psikoterapeutik spesifik memiliki manfaat untuk mengurangi risiko bunuh diri. (Jacobs 

dan Brewer, 2004; Jacobs et al., 2003) 

Klinisi hendaknya memperhatikan isu-isu di bawah ini untuk perencanaan 

penatalaksanaan segera, yaitu 1) Do no harm. Jangan berikan medikasi kepada pasien yang 

mempunyai potensi toksik dan overdosis. 2) Hindarkan pasien dari hal-hal dan benda-benda 

berbahaya yang bisa menyebabkan bunuh diri berulang. 3) Berikan harapan kepada pasien. 
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Klinisi hendaknya mencoba untuk membantu pasien memahami problemnya dan membantu 

untuk penyelesaiannya. (Allen et al, 2002; Riba et al., 2010) 

3. Kekerasan Domestik 

Intervensi terhadap pasien yang mengalami kekerasan domestik yang dibawa ke IRD 

adalah memfasilitasi secara independen, melakukan formulasi untuk „exit-plan‟, edukasi 

pasien, serta konseling dan kelompok pendukung. (Khouzam et al., 2007) 

 Gambar 1: Domestic Violence and Abuse Overview (NICE, 2014) 

 

4. Perkosaan 

Pemeriksaan hendaknya dilakukan oleh staf profesional yang telah memiliki 

kemampuan untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan menyeluruh namun juga mampu 

mengumpulkan bukti-bukti yang ada pada pasien. Pasien juga sebaiknya juga didampingi oleh 

konselor krisis atau advokat selama proses pemeriksaan evaluasi. Sesi awal intervensi 

psikoterapi mencakup unsur-unsur exposure therapy dan cognitive restructuring, membantu 

pasien mengenai respon stres, meminimalkan pasien menghindari kenangan yang 

menyakitkan, dan memaksimalkan reintegrasi ke dalam rutinitas kehidupan. Krisis intervensi 

pada pasien korban perkosaan menjadi intervensi yang bersifat cepat, singkat, dan fokus, serta 

dirancang untuk menstabilkan individu dan membantu mereka mengatasi situasi. Terapi 
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segera diperlukan untuk membantu pasien dalam memperbaiki distorsi persepsi, mengurangi 

rasa bersalah, menggunakan koping yang efektif, dan memfasilitasi korban untuk hubungan 

sosial yang lebih luas serta dukungan dari keluarga. (Riba et.al 2010; Mezey, 1997) 

5. Kekerasan Pada Anak (Child Abuse) 

Evaluasi dilakukan secara komprehensif dan penatalaksaan awal atau melakukan 

perujukan yang sesuai pada anak yang mengalami kekerasan untuk meminimalisir 

konsekuensi jangka panjang akibat kekerasan yang dialaminya. Anak yang mengalami 

kekerasan seksual beserta keluarganya memerlukan penatalaksanaan yang profesional. 

Psikiater dapat membantu mengembalikan rasa harga diri anak, menghadapi perasaan bersalah 

karena kekerasan yang dialaminya, dan memulai proses untuk mengatasi trauma anak. 

Penatalaksanaan yang baik dapat mengurangi risiko masalah pada anak berkembang menjadi 

lebih serius pada saat telah dewasa. Untuk orang tua anak dapat dilakukan terapi yang bersifat 

mendukung, dilakukan pelatihan orang tua, dan manajemen marah. Dukungan dari orang tua, 

sekolah, dan teman sebaya merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan perasaan 

aman pada anak. (Khouzam et al., 2007; Guerrero dan Piasecki, 2008) 

6. Kekerasan Pada Lansia (Elder Abuse) 

Penatalaksanaan segera difokuskan pada penanganan manifestasi fisik akibat 

kekerasan yang dialami lansia dan menjamin keamanan pasien. Tujuan intervensi adalah agar 

lansia tersebut mampu mempertahankan kemandiriannya seaman mungkin. Harus dilakukan 

evaluasi terhadap kelangsungan program, terapi fisik, bantuan kesehatan di rumah, dan alat 

bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kacamata. Klinisi di IRD juga hendaknya 

berkonsultasi dengan tim multidisipliner dari pekerja sosial yang ada, klinisi lain, perawat, dan 

administrator untuk penanganan kasus ini. Tujuan akhir penatalaksanaan adalah agar para 

lansia dapat memuaskan dan menikmati hidupnya. Melaporkan kekerasan tergantung pada 

hukum lokal yang berlaku, status klinis, dan derajat kemandirian atau disfungsi korban 

kekerasan.  (Khouzam et al., 2007) 
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KESIMPULAN 

Kedaruratan psikiatri merupakan keadaan yang tak terduga dengan potensi katastrophic. 

Berdasarkan konsensus yang dikembangkan oleh American Psychiatric Association (APA) 

menyebutkan bahwa kedaruratan psikiatri adalah gangguan yang bersifat akut, baik pada pikiran, 

perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan intervensi segera yang didefinisikan oleh pasien, 

keluarga pasien, atau masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien kedaruratan 

psikiatri yaitu tindakan kekerasan atau agitasi, withdrawal dan intoksikasi zat, bunuh diri, kekerasan 

domestik, kekerasan terhadap anak dan lansia, serta perkosaan. 

Perawatan di kedaruratan psikiatri biasanya berfokus pada manajemen perilaku dan gejala. 

Penatalaksanan kedaruratan psikiatri bersifat holistik berupa farmakoterapi dan psikoterapi dalam hal 

ini adalah melalui intervensi psikososial. Tujuan dilakukan intervensi psikososial di seting kedaruratan 

antara lain keamanan (safety), penilaian (assessment), dan adalah jika memungkinkan untuk dilakukan 

fasilitasi terhadap perubahan meski sedikit namun bermakna pada kondisi diri pasien. Terdapat tiga 

fase atau komponen dari intervensi psikososial yaitu membangun hubungan (building an alliance), 

menghadapi krisis melalui proses stabilisasi dan intervensi (dealing with the crisis driving the 

presentation through some form of stabilization or intervention), dan yang terakhir adalah melakukan 

psikoterapi (therapy work). Terdapat perbedaan penanganan pasien dengan intervensi psikososial pada 

berbagai macam gambaran jenis kedaruratan psikiatri. 
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