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 Era globalisasi

 baik & bermanfaat
 tdk baik (narkoba)

 Narkoba

 mengkhwatirkan generasi

 Narkoba masaalah kompleks

 ancaman micro-macro

 bahaya ketahanan nosional

Penting penanganan Narkoba



Banyak istilah & beragam :

 Penyalahgunaan zat (substabce abuse)

 Penyalahgunaan obat (drug abuse)

 Ketergantungan obat (drug dependence)

 Keracunan (intoxication)

 NARKOBA, NAZA, NAPZA, KHOMR, ZAT, DLL.:

kelompok zat  yang berisiko & berbahaya, adiksi 
(kecanduan), mengubah aktivitas otak (psikoaktif) dan 
resiko kematian. . 



 NARKOBA: Narkotika dan bahan berbahaya lainnya 

 NAZA: Narkotika, Alkohol, dan Zat adiktif lainnya

 NAPZA: Narkotika, Alkohol, Psikotropoka, dan Zat 
adiktif lainnya

 KHOMR, ZAT, DLL.



Proses pembuatan:

 Narkotik alam (OPIAT):

- Opium, kokain, Canabis

 Narkotik Sintetis, semi 
sintetis (OPIOID): 
Petidin, Leritin, dll.; 
Heroin, Codein, 
Oxymorphin.

Penggolongan Narkotik:

• Gol I: Opium, Koka, 
Heroin, Morfin, Ganja, dll.

 Gol II: Alfasetil metado;, 
Benzetidin, dll.

 Gol III: Dihidrokodeina, 
Dekstropropoksifen, dll.





Efek yang ditimbulkan:

Depressant => menekan 
aktivitas SSP. Pil BK.

Stimulant => memacu 
aktivitas SSP. Ecstacy.

Halusinogen => halusinasi, 
khayalan. LSD.

 UU RI 5 1997:

Gol I : MDMA, LCD, DOB, 
DLL.

Gol II: Anphetamin, 
Fenetilina, dll.

Gol III: Amobarbital, 
Bufrenorfin, dll.

Gol IV: Benzodiazepin 
(Diazepam, Bromazepam, 
Nitrazepam, dll)





 Kelas I: bahaya langsung, 
sulit penanganan (DDT, 
Pestisida).

 Kelas II: mudah meledak, 
gangguan (miras, psiritus, 

bensin)

MIRAS Gol A (1-5 
%:Greensand, Bir 
bintang); Gol B (5-20 %: 
Anggur malaga); Gol C 
(20-50 %: Brandy, 
Whisky, Jeniver, dll.)

Kelas III: Mutagenik, 
karsinogenik (zat 
pewarna, pengawet, dll)

 Kelas IV: korosif sedang-
lemah (kosmetik, dll)





F 10. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol

F 11. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida

F 12. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabinoida

F 13. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau

hipnotika

F 14. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain

F 15. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain   

termasuk kafein

F 16. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogenika

F 17. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau

F 18. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang  

mudah menguap

F 19. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan   

penggunaan zat psikoaktif lainnya



F1x.0 x. Intoksikasi akut

 .00 Tanpa komplikasi

 .01 Dengan trauma atau cedera tubuh lainnya

 .02 Dengan komplikasi medis lainnya

 .03 Dengan delirium

 .04 Dengan distorsi persepsi

 .05 Dengan koma

 .06 Dengan konvulsi

 .07 Intoksikasi patologis



Fix.1 Penggunaan yang merugikan (harmful use)

Fix.2 Sindrom ketergantungan

 .20 Kini abstinen

 .21 Kini abstinen dalam lingkungan terlindung

 .22 Kini dalam pengawasan Medis atau dengan pengobatan 
pengganti [ketergantungan terkendali]

 .23 Kini abstinen tetapi mendapat terapi aversif atau obat 
penyekat  ("blocking drugs")

 .24 Kini sedang menggunakan zat [ketergantungan aktif]

 .25 Penggunaan berkelanjutan

 .26 Penggunaan episodik [dipsomania]



F1x.3 Keadaan putus zat

 .30 Tanpa komplikasi

 .31 Dengan konvulsi

F1x.4 Keadaan putus zat dengan delirium

 .40 Tanpa konvulsi

 .41 Dengan konvulsi



F1x.5 Gangguan Psikotik

 .50 Lir-skizofrenia

 .51 Predominan waham

 .52 Predominan halusinasi

 .53 Predominan polimorfik

 .54 Predominan gejala depresif

 .55 Predominan gejala manik

 .56 Campuran



 Blok (F10-19) berisi gangguan yang bervariasi luas dan berbeda 
keparahannya (dari intoksikasi tanpa komplikasi dan 
penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang 
jelas dan demensia), semua itu diakibatkan oleh karena 
penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif (dengan atau tanpa 
resep dokter).

 Zat yang digunakan dinyatakan oleh karakter 2 dan 3 (yaitu: 
dua digit pertama setelah huruf F), 

 karakter 4 dan 5 khusus untuk keadaan klinis. Semua zat 
psikoaktif disebutkan lebih dahulu, diikuti oleh kode empat 
karakter; untuk setiap zat yang ditentukan, dengan catatan 
bahwa tidak semua kode empat karakter dapat digunakan 
untuk semua jenis zat.



Pedoman Diagnostik

 Identifikasi zat psikoaktif yang digunakan: data laporan 
individu, analisis objektif spesimen urin, darah dan 
sebagainya, atau bukti lain (adanya sampel obat yang 
ditemukan pada pasien, tanda dan gejala klinis, atau dari 
laporan pihak ketiga). 

 Harus mencari bukti yang menguatkan lebih dari satu 
sumber, yang berkaitan dengan penggunaan zat.



 Banyak pengguna menggunakan lebih dari satu jenis obat, 
diagnosis gangguan harus diklasifikasikan sesuai dengan 
zat tunggal (klas dan zat) yang paling penting yang 
digunakannya atau jenis obat, yang menyebabkan 
gangguan. 

 Dalam keadaan ragu-ragu, cantumkan kode obat atau 
jenis obat yang paling sering disalahgunakan, terutama 
pada kasus penggunaan yang berlanjut atau harian.



 Kode F19 (gangguan akibat penggunaan obat multipel), 
digunakan bila pola penggunaan zat  kacau, 
sembarangan atau berbagai obat bercampur.

 Penyalahgunaan obat lain selain zat psikoaktif, seperti 
pencahar atau aspirin, harus diberi kode F55,-
(penyalahgunaan zat yang tidak menyebabkan 
ketergantungan), dengan karakter ke 4 menunjukkan 
jenis zat tersebut

 Kasus gangguan jiwa (terutama delirium pada lanjut 
usia) akibat zat psikoaktif, tetapi tanpa salah satu 
gangguan dalam blok ini F10-19 (misalnya penggunaan 
merugikan atau sindrom ketergantungan) harus 
dimasukkan dalam kode F00-F09. Bila keadaan 
delirium bertumpangtindih dengan suatu gangguan 
dalam blok ini, maka harus diberi kode F1x.3 atau F1x.4.



 Tingkat keterlibatan alkohol dapat ditunjukkan dengan 
menggunakan kode tambahan dari Bab XX (ICD-10): 

Y90.- (bukti keterlibatan alkohol yang ditetapkan dari 
kadar alkohol dlm darah) atau 

Y91.- (bukti keterlibatan alkohol yang ditetapkan dgn 
derajat intoksikasinya).



III. TINGKAT PEMAKAIAN

 tahap ketergantungan & Intoksikasi

 tahap pemakaian berlebihan

 tahap penyalahgunaan

 tahap coba-coba

 tahap pengenalan



A. TANPA KETERGANTUNGAN

Pola patologis

Hendaya fungsi Pek Sos

Waktu: 1 / satu bulan atau lebih

B. DENGAN KETERGANTUNGAN

Toleransi

Sindroma putus zat

Ketergantugan

Craping



 Ketergantungan: psikis, fisik atau ke 2 nya.

 Ketergantungan psikis: 

- Penggunaan obat/zat secara kompulsif. 

- Tidak mendapat obat/zat => gangguan psikis.

 Ketergantungan fisik: 

- Penghentian obat / zat

- Timbul keluhan fisik

 ggn fisiologis (sindroma putus zat).



 Tanda gejala putus zat: 

lakrimasi, rinore, menguap, berkeringat, kelemahan, 
kedinginan, mual-muntah, tremor, hipernea, 

depresi napas kematian.



KOMORBIDITAS
 Skizofrenia
 Ggn mood/Afek
 Fobia-obsesi
 Ggn tingkah laku
 Ggn kepribadian
 Kondisi fisik ttt :  

hipertiroid , dll.

KOMPLIKASI
 Sepsis
 Abses
 Endokarditis
 Pneumonia
 Hepatitis
 HIV/AIDS.
 Infeksi lain



 Komorbiditas: diagnosis ganda dua atau lebih gangguan
psikiatri pd seorang pasien.

 76% L & 65 % P penyalahgunaan/ ketergantungan zat dg 
komorbiditas

 Komorbiditas: Alkohol dan zat lain, ggn kepribadian
antisosial, fobia, ggn kecemasan, ggn depresif berat, ggn
distimik.



Komorbid Ggn kepribadian 35-60 % 
penyalahgunaan zat/ketergantungan
zat , tdpt diagnosis ggn kepribadian
antisosial

Depresi dan bunuh diri 1/3-1/2 sering
ditemukan dg penyalahgunaan
zat/ketergantungan zat



Penyebab Kompleks

Interaksi Beberapa Faktor

Individu Lingkungan

Penyalahgunaan

Narkoba



Faktor Intrinsik

Penyalahgunaan

Ketergantungan

Intoksikasi

Faktor Ekstrinsik





Pengedar

Penyelundup

Pasien

Korban

Pemakai

pengedar



Upaya

Supply 
Reduction

Pendekatan:

Security 
approach

Demand 
Reduction

Pendekatan: 

Welfare 
approach

Upaya



Security Appoach: 
Pendekatan keamanan         

 Pemberantasan 
penyelundupan 
narkoba

 Razia thd peredaran 
narkoba.

 Aparat Penegak 
hukum & instansi 
terkait.

 Yang terlibat sangsi 
hukum



A. Dilakukan Oleh:

 Kedokteran/Kesehhatan

 Instansi terkait

 Masyarakat

B. Pendekatan Welfare Approach

(Kesejahteraan)

 Penyuluhan Masyarakat

 Terapi/Pengobatan Gawat Darurat

 Rehabilitasi



 Pendekatan menyeluruh (holistik)

 Pencegahan (primer, sekunder, tersier)

 Terapi: medispsikiatri dan non medis/sosial-religius

 Medispsikiatri:

 Detoksifikasi

 Maintenance & Rehabilitasi

 Non medis

 Pendekatan komunitas (therapeutic community)

 Pendekatan agama (religius/spiritual) 

 Pendekatan lain: prana, meditasi, yoga, dll.



 Terapi Detoksifikasi, gawat darurat/ akut:
 RS khusus, dokter terlatih, 
Rawat inap: 7-10 hr (rapid detok),  < 7 hari ( ultrarapid detok) 
 rawat jln dokter terlatih, waktu > 1 bln

(klonidin, metadon, kodein, bufrenorfin)

 Terapi Maintenance, Rumatan (Pemeliharaan): dg 
pendekatan Subtitusi,/dg obat pengganti seperti:
 - Farmakoterapi dengan opioid antagonis:   

naltrekson, metadone, bufrenorfin, dll.
 - Terapi sikososial-Religius: Psikososial da keagamaan, dll.



 Terapi detoksifikasi blok totalis (Abtinensia totalis)
 Tdk boleh menggunakan obat narkotik, atau turunan 

narkotik, sintetis narkotik, seperti: 
Methadone,Subutek/Buprenorphine HCL,  

 Terapinya  hanya symtomatik, seperti pemberianon
 Antipsikotik, anti depresan, analgetik non-narkotik,
 Terapi symtimatik lainnya.
 Terapi psikosoaial dan  religi.
 Terapi 4 sasaran ; medik/biologik, psikiatrik, sosial, dan 

spiritual (BPSS, WHO, 1984), telah diakui PBB sebagai 
metode yg sukses/berhasil ( Successful Intervention 
Treatment and Aftercare Programmes).

 Rawat  inap RS, juga hrs ditunggu keluarga
 Dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh



Standar Pelayanan Meliputi bbrp Bidang sbb. :

 Detoksifikasi

 Gawat darurat

 Rehabilitasi

 Rawat Jalan  non Rumatan

 Rawat Jalan Rumartan

 Tes Urin

 Pencatatan dan Pelaporan



 Standar 1 : Falsafah dan Tujuan

 Standar 2 : Jenis Penatalaksanaan & Pengelolaan

 Standar 3 : Sumber Daya Manusia ./ SDI

 Standar 4 : Fasilitas & Peralatan

 Standar 5 : Kebijakan & Prosedur

 Standar 6 : Pengembangan Staf & Program Pendidikan

 Standar 7 : Evaluasi & Opengendalian Mutu



Standar  1 : falsaafah & Tujuan

 Layanan cepat, akurat dg prinsip bantuan hidup dasar 
dan penanggulangan kegawat daruratan.

 Tujuan : 

- Mengatasi keadaan akut 

- Memberi bantuan hidup dasar

- Meminimalisasi  kecacatan

- Mencegah kematian



 Standar 2 : Jenis Penatalaksanaan & Pengelolaan

- Penyelamatan hidup (life saving)

- Pengendalian gaduh gelisah (intoksikasi, kondisi 
putus zat, kondisi medik lainnya)

 Standar 3 : Sumber Daya Manusia (SDI)

- Kerjasama tim: dokter dan Perawat terlatih dan ber 
sertifikat PPGD, ACLS (Advanced Cardiac Life 
Supoport), ATLS (Advanced Trauma Life Support)



 Standar 4 : Fasilitas & Peralatan:

 Standar Minimal :

- Ekg, Tabung oksigen dg Oksigen, Suction

- Peralatan resusitasi, 

- infus set dan tiang infus, alat fiksasi

- Tempat tidur fleksibel (dpt diubah posisinya)

- Peralatan bedah minor

- Tempat sampah

- Obat-2 penyelamat kehidupan

- Kursi roda, kobil ambulans



 Standar 5 : Kebijakan & Prosedur:

- Pedoman penataalaksanaan medik ggn akibat zat (SK 
MenKes No:422/MenKes/SK/III/2010.

- Standar Pelayanan Medik IDI

- Standar Pelayanan Minimal RSJ KemenKes RI

- Juknis Layanan Tereapi dan Rehabilitasi BNN

- Disesuaikan di tempat layanan masing-2

 Standar 6 : Pengembangan Staf-Program pendidikan

- Sertifikat hrs diperbaharui sesuai masa berlaku 
(biasanya 2 thn), 

- Penyegaran ilmu & ketrampilan sesuai perkembangan.



Standar 7 : Evaluasi & Pengendalian 
Mutu:

- Gawat darurat fisik teratasi maksimal 
2 jam

- Gawat darurat psikologis teratasi 
minimal 48 jam

- Rujukan ke  pelayanan  sesuai standar 
profesi, rawat inap  atau rawat jalan.



CBU

OSC

PECANDU

ORC



 Pusat pelayanan terpadu bagi penyalahguna  narkotika yg 
ingin pulih.

 Terapi medis, psikososial, religi dan spiritual dlm satu atap 
dg jejaring rujukan profesional dibidangnya.

 Komponen kegiatan: detoksifikasi, kesehatan, rehabilitasi,  
konseling, dan dukungan keluarga (family support group).

 Tatalaksana OSC:
1. Pre-Terapi (wawancara awal, registrasi, skrining, konseling, 
2. Terapi Putus Zat (withdrawal): detoksifikasi Rs/Rawat Inap 

(5-10 hari), metode: a.  “Cold Turkey”, b. “Symptomatis”.
3. Rehabilitasi: proses pemulihan dg kegiatan fisik, psikososial, 

dan spiritual.
4. Program Pasca Rehabilitasi : reintegresi ke masyarakat, 3 

bln- 1 thn.



 Merupakan bagian rehabilitasi ketergantungan 
narkoba komponen masyarakat, Layanan  bersifat 
aktif dan kuratif.

 Meliputi: 

a. Penjangkauan, 

b. Pendampingan, 

c. Konseling, 

d. Rujukan.



 Merupakan suatu wadah yg dibentuk dan dikelola oleh 
kelompok masyarakat utk menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba pd komunitas dg 
memberdayakan potensi masyarakat.

 Meningkatkan akses layanan kesehatan dan sosial bagi 
penyalahguna di masyarakat.

 Membentuk jejaring layanan bagi pecandu di 
rehabilitasi berbasis masyarakat.



 Pedomam umum: pasien hrs dibedakan sesuai kondisi 
klinis (emergensi, non emergensi, akut atau kronis), 

 Kondisi klinis gawat darurat:

- Intoksikasi akut/overdosis

- Putus zat

- Sindroma ketergantungan

- Komorbiditas fisik/psikiatrik



 Informasi yg diperlukan

- Identitas pasien

- Riwayat penyakit saat ini & dahulu/sblm-nya

- Riwayat penggunaan zat & pengobatannya

- Riwayat pramorbid & Riwayat keluarga



 Fisik/neurologi

 Psikologi/psikiatri

 Laboratorium: 

- darah lengkap, kimia darah, 

- fs ginjal dan tes urin

 Pemeriksaan penunjang lain, sesuai kondisi pasien

 Pemeriksaan khusus: tes nalokson



 Tindakan fokus pd masalah penyelamatan hidup (life 
threatening) melalui prosedur ABC ( airway, breathing, 
circulation) dan menjaga tanda vital.

 Hindari pemberian obat,  krn bhya interaksi dg zat yg 
digunakan pasien, tp bila zat sdh diketahui dpt diberikat 
obat dg dosis yg adekuat.

 Penting mengetahui riwayat penggunaan zat sblmnya 
(allo/autoanamnesa), bila pasien tdk sadar perhatikan alat 
atau bhn disekitar pasien.

 Pasien dg panik, kebingungan/psikotik hadapi dg tegas 
dan tenang.






