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SCAN  ME 

APAKAH  

AUTISME ITU? 
1. Gangguan Komunikasi & Bahasa  

BAGAIMANA GEJALA 

AUTISME ITU ?  

 Terlambat bicara (kemampuan berbahasa). 

 Sering “ngoceh”/bahasa “planet” seperti bayi. 

 Bila bisa berbahasa, sulit diajak berdialog atau 

tidak mengerti arti kata yang diucapkan. 

 Menarik tangan orang lain bila menginginkan 

sesuatu. 

 Kadang meniru pertanyaan atau suara yang 

didengarnya (echolalia). 

 Bahasa isyarat tidak berkembang. 

 Sering terbalik dalam menggunakan kata ganti 

orang. 

 Tatabahasa kacau. 

 Cuek bila diajak bicara, dipanggil tak selalu 

menengok. 

 Lebih suka menyendiri 

 Sulit bermain dengan anak sebayanya 

2. Gangguan Interaksi Sosial 

 Kontak mata kurang (terbatas atau tidak ada)  

 Sulit diajari sesuatu dengan cara yang biasa  

 Tidak tertarik mainan  

 Kurang bisa menggunakan mainan sesuai 

fungsinya, misalnya mobil hanya didorong-

dorong  

 Tidak bisa bermain “pura-pura”, cilukba  

 Kadang menolak bila dipeluk, & disayang  

 Tertawa sendiri, menangis, tersenyum tanpa 

sebab yang jelas  

 Autisme adalah suatu Gangguan 

Perkembangan Neurobiologis yang 

kompleks dengan ditandai tiga gejala 

utama meliputi :  

1. Gangguan Komunikasi & Bahasa  

2. Gangguan Interaksi Sosial  

3. Gangguan Perilaku, Minat, &      

Integrasi Sensorik 

 Autisme dapat berlangsung lama 

(sampai dewasa), apabila tidak dilakukan 

upaya penyembuhan.  

 Gejala harus terlihat sebelum usia 3 

(tiga) tahun, literatur terbaru 

menyatakan bahwa autisme bisa di 

diagnosis sebelum anak berusia satu 

tahun.  



 

 

3. Gangguan Perilaku, Minat, & Integrasi 

Sensorik  

 Mempertahankan rutinitas atau sulit 

menyesuaikan diri dengan perubahan. 

 Takut pada benda, suara, atau suasana tertentu. 

 Kadang mengamuk bila keinginannya tidak 

terpenuhi. 

 Cara bermain tidak wajar dan monoton, 

misalnya : senang membuang-buang, 

membariskan benda, memutar benda, buka-buka 

majalah/buku/koran, sobek-sobek kertas, dll. 

 Suka sekali benda tertentu, misalnya : botol, alat 

dapur, dll. 

 Senang benda berputar : roda, kipas angin. 

 Kadang ada perilaku agresif terhadap orang lain: 

memukul, menyerang  

 Mencederai diri sendiri (pukul kepala, gigit-gigit). 

 Kurang sensitif atau sangat sensitif terhadap rasa 

sakit. 

 Hiperaktif atau sangat pasif. 

 Tidak bisa membela diri. 

 Menutup telinga bila mendengar suara tertentu. 

 Ada beberapa gerakan yang diulang-ulang tanpa 

sebab, mis : jinjit, memutar badan, miringkan 

kepala, melirik/kedip-kedip, memainkan dan 

memperhatikan jari, loncat-loncat sampil 

kepakkan lengan, dll. 

 Kadang punya kemampuan khusus, mis : hafal 

tempat-tempat, puzzle, menggambar, baca/tulis, 

berhitung, tanpa diajarkan. 

PENYEBAB AUTISME  

 Dianggap tidak ada satu penyebab 

tunggal, melainkan banyak faktor yang 

saling berkaitan. 

 Belum ada kesepakatan tentang 

penyebabnya yang pasti. 

 Faktor-faktor yang mungkin saling 

berkaitan antara lain : genetik, gangguan 

metabolisme, disfungsi imunologi, 

gangguan fungsi saluran pencernaan, 

polusi lingkungan, gangguan pada 

kehamilan/persalinan, infeksi, dll. 

Penatalaksanaan pasien       
Autisme di Poli Jiwa Psikiatri 
Anak RSUD Dr Soetomo  

 Observasi psikiatrik pada anak dan pendamping 

 Pemeriksaan dan wawancara psikiatrik 

 Pemeriksaan skoring ADHD 

 Konsultasi dengan psikolog klinis 

 Terapi modifikasi perilaku 

 Terapi kognitif dan perilaku 

 Edukasi Keluarga 

 Observasi dan Penatalaksanaan lanjutan di Day 

Care Center psikiatri anak dan remaja RSUD Dr 

Soetomo 

 Konsultasi ke disiplin ilmu lain apabila didapatkan 

kelainan organik 

Apakah anak Autisme akan 
mendapat Obat ?  

 Obat hanya diberikan sesuai dengan 

indikasi dan kebutuhan anak , misalnya pada 

anak dengan gangguan  perilaku yang parah, 

gelisah, pemarah,  temper tantrum, 

mencederai diri sendiri dan orang lain 

menangis bergulung-gulung, berteriak-

teriak, tertawa dan menangis tanpa sebab 

dan gangguan tidur sehingga mengakibatkan 

gangguan kenyamanan keluarga dan 

lingkungan  

Apakah obat dapat 
menyebabkan 

ketergantungan?  

 Penatalaksanaan dengan pemberian 

obat apabila diberikan sesuai dengan 

indikasi dan kebutuhan dibawah 

pengawasan dokter t idak akan 

menyebabkan ketergantungan. Psikiater 

selalu memberikan resep sesuai dengan 

keluhan yang ada.  


