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PANDUAN PRAKTIS 

DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL DAN PSIKOSOSIAL KEBENCANAAN 

 

A. KESEHATAN MENTAL BENCANA 
Bencana dapat menimbulkan penderitaan psikologis maupun sosial yang luas, yang jika 

tidak ditangani sebagaimana mestinya, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental 
jangka panjang serta penyakit psiko-sosial. Akibat-akibat dari penyakit tersebut dapat meliputi 
pengangguran, kehilangan mata pencaharian, serta kekerasan dan pelecehan dalam keluarga. 
Kesulitan dalam merespon hal-hal seperti ini adalah karena kesehatan mental kerap kali 
merupakan bidang yang terabaikan segera setelah terjadinya bencana. Bahkan ketika hal 
tersebut diprioritaskan, mengorganisasikan dukungan merupakan hal yang sulit dalam bencana 
bersekala besar yang melibatkan berbagai pelaku manusia.  

Sebagai tanggapan terhadap keprihatinan tersebut maka dikembangkan pedoman 
tentang kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam kebencanaan. Pedoman ini 
dirancang untuk membantu para pekerja kemanusiaan dalam mengintegrasikan kesehatan 
mental dan respons psiko-sosial kedalam prakarsa manajemen bencana. Pedoman ini 
menguraikan langkah-langkah dasar dalam melindungi kesehatan mental dari mereka yang 
selamat engan mengidentifikasikan praktik-praktik yang berguna serta yang merugikan dan 
menunjukkan bagaimana pendekatan berbeda saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Pedoman ini menekankan pentingnya sumber daya manusia setempat seperti guru, 
pegawai kesehatan, perawat, penyuluh,karang taruna, tokoh masyarakat dan agama guna 
meningkatkan kesehatan psiko-sosial, dan menekankan kebutuhan untuk memperkuat jaringan 
sosial,  dan berdampak pada kesehatan mental mereka yang selamat serta kesehatan psiko-
sosial mereka. Memperlakukan mereka yang selamat dengan hormat dan memungkinkan 
mereka untuk berpartisipasi dan mengorganisir dukungan dalam kedaruratan adalah penting. 
(Erica Harper, Hukum dan standar internasional yang berlaku dalam situasi bencana alam, Grasindo: 2009) 

PRINSIP UTAMA 
Berikut adalah prinsip-prinsip dalam memandu layanan kesehatan mental saat bencana. 

 Tidak ada orang yang melihat bencana tidak tersentuh olehnya. 
 Ada dua jenis bencana, trauma-individu dan Trauma komunitas. 
 Kebanyakan survivor bekerja sama selama dan setelah bencana, namun efektivitasnya 

berkurang. 
 Reaksi stress dan kesedihan saat bencana merupakan respon yang normal untuk situasi 

yang tidak normal. 
 Banyak reaksi emosional survivor yang ditimbulkan oleh bencana. 
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 Kebanyakan survivor tidak melihat diri mereka sebagai orang yang membutuhkan 
layanan kesehatan mental setelah bencana dan tidak akan mencari bantuan layanan 
tersebut. 

 Survivor mungkin menolak bantuan bencana dari semua jenis. 
 Bantuan kesehatan mental bencana seringkali lebih praktis dari bantuan psikologis pada 

umumnya. 
 Layanan bencana kesehatan mental harus unik. 
 Disesuaikan dengan masyarakat yang dilayani. 
 Konselor kesehatan mental dapat menggunakan pendekatan tradisional, menghindari 

penggunaan label kesehatan mental, dan menggunakan pendekatan kreatif untuk 
berhasil dalam penanganan bencana. 

 Survivor akan menanggapi bagi konselor yang aktif, tulus, dan perhatian. 
 Intervensi harus sesuai dengan fase bencana. 
 Sistem dukungan sosial sangat penting untuk pemulihan. 

 
B. CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (CISM) SEBAGAI DUKUNGAN PSIKOLOGIS 

Istilah stress diperkenalkan kedalam ilmu kesehatan pada tahun 1926 oleh Hans Selye, 
yang didefinisikan sebagai “respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan.” Reaksi 
stress pada manusia dan kebanyakan binatang bersifat difensif dan pada umumnya 
dimaksudkan untuk kelangsungan kehidupannya. Stres tidak dipandang sebagai intrinsik 
terhadap peristiwa itu sendiri, tetapi sebagai persepsi yang dikandung oleh peristiwa. 

Krisis muncul ketika sebagai suatu respons terhadap suatu peristiwa, keseimbangan 
psikologis seseorang terganggu, kemampuan dan mekanisme menghadapi situasi yang bisa 
menciptakan kegagalan keseimbangan, dan ketegangan yang ditimbulkan oleh krisis 
menghasilkan beberapa gangguan fungsional. Eksposure terhadap stress yang akut dan 
berlangsung lama yang berlebihan hamper selalu mengakibatkan kerusakan psikologis dan fisik, 
termasuk berkurangnya system kekebalan pada tubuh dan kerentanan yang lebih besar 
terhadap penyakit. 

Pada awalnya critical incident stress digunakan untuk mendeskripsikan reaksi petugas 
kedaruratan “first responder” khususnya terhadap peristiwa traumatik atau yang mecekam, 
yang kemudian disusun prosedur penanganan stress akibat insisden krisis dengan sebutan 
CISM. 

Critical Incident Strest Management – CISM adalah sebuah protokol intervensi yang 
dikembangkan secara khusus untuk menangani peristiwa traumatis. Ini adalah proses formal, 
sangat terstruktur dan diakui secara profesional untuk membantu mereka yang terlibat dalam 
insiden kritis guna berbagi pengalaman mereka, meluapkan emosi, belajar tentang reaksi stres 
dan gejala serta diberikan rujukan untuk bantuan lebih lanjut jika diperlukan. Ini bukanlah 
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psikoterapi, ini adalah pertolongan pertama psikologis yang merupakan proses rahasia, 
sukarela dan edukatif. 

CISM telah berkembang sebagai sistem intervensi krisis yang terintegrasi, 
multikomponen yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi reaksi yang berbeda yang 
dikaitkan dengan peristiwa kritis. CISM memiliki 8 komponen: 

1. Persiapan Prakrisis : termasuk pendidikan manajemen stress, penolakan stress dan 
pelatihan intervensi krisis 

2. Program intervensi peristiwa bencana atau bersekala luas: demobilisasi, pertimbangan staf 
dan wawancara manajemen krisis 

3. Pemisahan (defusings) 
4. Wawancara stress insiden kritis (CISDs) 
5. Intervensi/konseling krisis, seorang demi seorang atau dukungan psikologis kepada individu 

atau kelompok  yang terdampak. 
6. Intervensi krisis rohani 
7. Intervensi krisis keluarga 
8. Tindak lanjut dan mekanisme rujukan bagi asesmen dan penanganan yang dibutuhkan 

Bagaimana dengan PFA (Psychological First Aid)? PFA merupakan istilah umum yang 
sudah ada sejak tahun 1954 sebagai layanan untuk dukungan kepada orang-orang yang 
terdampak oleh peristiwa yang sangat emosional. Namun PFA telah lama menjadi komponen 
dalam CISM sebagaimana jari pada tangan. Dr. George Everly, seorang psikolog Johns Hopkins 
dan salah satu pendiri CISM Foundation, telah mengembangkan dan mengevaluasi protokol 
CISM dan PFA. Beliau adalah pencipta utama protokol PFA yang diajarkan di CISM. 

 

C. PSYCHOLOGICAL FIRST AID 

Psychological First Aid Terkadang disebut dengan PFA. Pertolongan Pertama Psikologis 
dapat didefinisikan sebagai kehadiran yang penuh belas kasih dan suportif yang didesain untuk 
mengurangi rasa tertekan akut dan mengukur kebutuhan untuk perawatan kesehatan mental 
lanjutan. Apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama psikologis bukanlah suatu proses 
formulasi diagnostik bukan pula proses formulasi  terapeutik dan intervensi. Ini bukan terapi. 
Program ini didesain khusus bagi personel kesehatan masyarakat, pendidik, petugas cepat 
tanggap darurat, serta petugas penanganan bencana yang memilki sedikit pelatihan kesehatan 
mental. Meskipun kita juga menyambut para ahli klinis dari perspektif kesehatan mental. 
program ini khusus didesain tanpa prasyarat tertentu. sehingga orang di luar disiplin kesehatan 
mental dapat menyediakan perawatan yang segera, penuh kasih, dan mendukung untuk 
bangkit dari kesulitan. Mungkin akan lebih baik bila kita menentukan beberapa ekspektasi.  



Indonesian Mental Health Association 4 

 

 

Prinsip Dasar Psychological First Aid (PFA) 

1. Mempromosikan Safety - Survivor yang dapat mempertahankan atau membangun kembali 
rasa aman relatif memiliki resiko jauh lebih rendah menderita PTSD di bulan-bulan 
berikutnya dari pada mereka yang tidak, dan orang-orang yang mungkin mengalami 
peningkatan gangguan pada berikutnya adalah mereka  yang membesar-besarkan resiko di 
masa depan. 

2. Promosikan Calming – Peningkatan emosional berkepanjangan dapat menyebabkan 
agitasi, depresi dan masalah somatik. Bukti menunjukkan bahwa menerapkan penenangan 
(misal latihan pernapasan, yoga, citra dan musik dll) adalah kunci untuk mengelola 
kecemasan. 

3. Promosikan afikasi diri dan kelompok – Survivor yang memiliki keyakinan tertentu dapat 
mengatasi peristiwa trauma. Merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi 
ancaman dan memecahkan masalah mereka. 

4. Promosikan keterhubungan - Dukungan sosial dan penanganan berkelanjutan secara 
konsisten bermanfaat dalam mereduksi stres dan trauma. 

5. Promosikan harapan - orang-orang yang tetap optimis cenderung memiliki hasil yang lebih 
menguntungkan setelah mengalami trauma karena mereka mempertahankan harapan 
untuk masa depan mereka. 

 

PANDUAN PFA MODEL R.A.P.I.D 

Panduan PFA dikenal dengan akronim yang mudah diingat yaitu RAPID (literalnya berarti 
‘cepat’). Melakukan tindakan dengan cepat. Berikut adalah kepanjangan dari singkatan tersebut  
R = Reflective Listening & Rapport 
A = Assessment 
P = Prioritization 
I = Intervention 
D = Disposition 
 
 
Tahap 1 : Reflective Listening & Rapport 
 Adalah kerelaan untuk mendengarkan mereka secara reflektif dan empatik, agar 
mendapatkan keakraban yang cukup. Jika Anda bingung apa yang akan Anda lakukan saat di 
tempat kejadian, maka sangat mudah yaitu mulailah ‘mendengar’. Mencoba mendengarkan 
apa yang dikatakan mereka yang kita dekati haruslah orang-orang yang terlihat sebagai 
‘penyintas’ atau sudah dirujuk dengan pasti (kata warga sekitar/pemerintah) bahwa dia 
memang ‘penyintas’. 



Indonesian Mental Health Association 5 

 

Konseling bencana alam melibatkan mendengarkan dan membimbing. Survivor biasanya 
mendapatkan keuntungan dari kedua hal, berbicara tentang pengalaman bencana mereka dan 
bantuan penyelesaian masalah mereka serta  rujukan ke sumber daya.  
 Membangun Hubungan 

Survivor akan merespon ketika konselor bekerja dengan kontak mata penuh kepedulian, 
kehadiran yang tenang, dan mampu mendengarkan dengan hati mereka. RMembangun 
hubungan (rapport) mengacu pada perasaan peduli dan memahami, dimana perhatian 
tulus di tampilkan, menunjukkan rasa hormat dan tidak menghakimi adalah alat yang 
diperlukan untuk membangun hubungan baik. 

 Mendengar Reflektif 
Konselor mendengarkan dengan efektif, ketika telingam mata dan ektra sensori untuk lebih 
memahami kebutuhan survivor. tips untuk mendengarkan adalah: 

Diam :  diam dapat memberikan waktu survivor untuk mencerminkan dan menyadari 
perasaan. Diam bisa meminta survivor untuk menguraikan. Diam  "menyatu dengan" 
survivor dan mensuport pengalaman mereka. 

Menghadirkan nonverbal : Kontak mata, kepala mengangguk-angguk, peduli ekspresi 
wajah, dan kadang-kadang "he eh" membiarkan survivor tahu bahwa konselor selaras 
dengan mereka. 

Paraphrase (Mengutip) : konselor mengulangi bagian dari apa yang Survivor katakan, 
pahami, minati dan menunjukan empati kita. Paraphrase juga memeriksa akurasi, 
menjelaskan kesalah pahaman konselor dan menunjukan bahwa konselor sedang 
mendengarkan apa yang sedang diceritakan.  

Mengizinkan ekspresi emosi: Mengekspresikan emosi yang intens melalui air mata atau 
penyaluran kemarahan merupakan hal penting dalam penyembuhan, hal tersebut sering 
membantu survivor bekerja melalui perasaannya sehingga ia dapat lebih terlibat dalam 
konstruksi pemecahan masalah. Konselor harus tetap santai, dan biarkan survivor 
mengetahui bahwa itu baik untuk diekpresikan. 

 
Empat  hal yang sangat baik jika Anda lakukan dalam tahap ini, yaitu : 

 Kenalkan Dirimu. Jelaskan tujuan kehadiranmu. 
 Tanyakan apa yang terjadi. Parafrase poin-poin kuncinya. 
 Tanyakan kondisi dirinya. Apa dampak yang terjadi pada dirinya. Bagian ini sering 

ditukar dengan yang di atas urutannya tergantung situasi. 
 Klarifikasi Pernyataan Ambigu. Contohnya perkataannya makna “saya depresi…” atau 

perilakunya ‘saya sedang cemas…‘ dapat kita lakukan klarifikasi sesuai proporsi tertentu. 
 
Tahap 2:  Assessment 
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Tujuannya adalah pengukuran kondisi kebutuhan psikologis dan fisik / biologis dasar. 
Ada tiga kategori kelompok warga yang selamat dari bencana. 

 

 
 

1. Eustress. Mereka adalah warga yang berdaya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari mereka terhadap pada hal-hal yang mereka harus capai. 
Kelompok Eustress sebenarnya juga tidak senang terjadinya kesulitan dan bencana 
tersebut. 

2. Disfungsi. Sering disebut juga ‘Impairment (ketidakberdayaan)’ Disni adalah mereka yang 
memiliki ketidakberdayaan yang berat. Jika ada hal-hal yang mereka perlu lakukan, dan 
mereka tidak dapat melakukannya, tugas kita adalah mendampingi mereka secara langsung 
ataupun tidak langsung sesuai proporsinya. Kelompok penyintas yang ini adalah prioritas 
PFA. 

3. Distress. Ini sedikit membingungkan, karena orang-orang ini mungkin kelihatannya baik-
baik saja, tetapi mereka sedang melakukan apa yang mereka butuh agar diatasi. Meskipun 
ini adalah gejala ringan, tetapi perlu untuk dimonitor. Dan biasanya, dalam kelompok ini 
kita jarang memberikan bantuan langsung, tetapi secara tidak langsung seperti bantuan 
kebutuhan fisik, berteduh, makanan, pakaian, dan sejenisnya. Jika kita abaikan kebutuhan 
di sini, mereka berpotensi bergeser ke arah Dysfunction dengan melalui tahapan 
kehilangan solusi, masalah fungsi rutinitas, dan langkah memenuhi kebutuhan hidup 
hariannya. Jadi, kelompok penyintas ini adalah prioritas kita juga seandainya Anda sebagai 
relawan. 
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Untuk lebih mudahnya berikut adalah reaksi-reaksi yang mungkin ditemui pada 
kelompok distress maupun disfungsi.  

DISTRESS DISFUNGSI 

Reaksi Kognitif 

 Kebingungan sementara, 
 Ketidakmampuan berkonsentrasi, 
 Pengurangan kapasitas menyelesaikan 

masalah,  
 Kelelahan berpikir,  
 Memikirkan suatu hal berulang,  
 Imajinasi kilas balik kejadian,  
 Mimpi buruk. 

 

 Bingung yang diluar kewajaran  
 Pengurangan fungsi kognitif,  
 Kehilangan harapan,  
 Berpikiran bunuh diri / menyakiti diri, 
 berpikir membunuh / menyakiti orang lain,  
 Halusinasi,  
 Paranoid. 

Reaksi Emosional 

 Ketakutan,  
 Kesedihan,  
 Mudah marah,  
 Frustasi,  
 Merasa kehilangan,  
 Kecemasan. 

 serangan panik,  
 depresi yang tidak produktif,  
 ekspresi emosi mati rasa,  
 gejala PTSD. 
 

Reaksi Perilaku 

 Penghindaran gejala fobik sementara, 
 perilaku berulang-ulang,  
 penimbunan,  
 Gangguan tidur,  
 Gangguan makan,  
 mudah terkejut, 

 Penghindaran yang persisten,  
 Perilaku berulang yang tidak produktif, 
 Agresi / kekerasan,  
 Perilaku tertutup,  
 Reaksi impulsif / terlalu cepat mengambil 

resiko,  
 Penyalahgunaan obat,  
 Minuman memabukan. 

Reaksi Spiritual 

 Mempertanyakan iman 
 Mempertanyakan tindakan Allah 

 Penghentian praktek yang berhubungan 
dengan iman 

 Memproyeksikan iman ke orang lain 
Reaksi Fisik 

 Perubahan nafsu makan,  
 Perubahan libido,  
 Sakit kepala karena psikosomatis,  
 Nyeri otot/kejang 

 Perubahan fungsi jantung 
 Perubahan fungsi saluran cerna 
 Penampilan darah okultisme 
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 Penurunan imunitas.  
Catatan lain: jika adanya perubahan 
fisik/fisiologis yang berkepanjangan atau 
gejalanya tersebut maka haruslah dievaluasi 
oleh profesional medis/dokter. 

 

 Ketidaksadaran 
 Sakit dada 
 Pusing 
 Baal / kelumpuhan (terutama dari lengan, 

kaki, wajah) 
 Ketidakmampuan untuk berbicara / 

memahami pembicaraan 
Catatan: mencari perawatan medis untuk 
semua di atas 

 

 

Tahap 3 :  Prioritazitaion.  
 Untuk melakukan prioritas siapa yang harus diabantu, maka gunakan triase berbasis bukti dan 
resiko.triase berbasis bukti ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

 Berkurang kemampuan kognitif (pemahaman, recall, pemecahan masalah), tetapi yang 
paling penting berkurang ukemampuan ntuk memahami konsekuensi dari tindakan 
seseorang 

 Dorongan impulsif untuk bertindak dengan merugikan diri sendiri, dengan cara yang 
merugikan diri sendiri; kerugian akut  dan diorientasi masa depan, atau perasaan tak 
berdaya, putus asa. 

 Berkurang kapasitas fungsional: ketidakmampuan untuk melakukan fungsi. 
 
Triase berbasis resiko, tiga hal yang di tinjau pada survivor: 
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 Death: Apakah orang tersebut melihat hidupnya sia-sia? Apakah  dia berfikir ingin mati. 
 Dislocation: Apakah orang tersebut dipisahkan dari keluarga / orang yang dicintai? 

Apakah orang tersebut memiliki tempat tinggal? 
 Disabling Impact: Apakah orang yang terluka secara fisik dengan dan memerlukan 

perawatan segera? Apakah orang tersebut mengalami disosiasi ? 

 
Tahap 4 : intervention.  

Intervensi hanya sebuah tindakan bukan psikoterapi. Ini juga bukan sebuah penggantian 
untuk terapi. Kita bukan melakukan diagnosis dan treatment, tetapi melakukan crisis 
intervention (tindakan krisis). Dalam intervensi PFA ada dua opsi terbaik yang memungkinkan 
dapat Anda lakukan, yaitu : 
 Jika psikologis orangnya terlihat belum stabil. Maka lakukanlah penstabilan dengan satu 

atau lebih berikut ini; (i) Hilangkan pemicu provokatif baik lingkungan atau pihak tertentu, 
(ii) Dorong agar memiliki fokus pikiran terhadap tugas dasar,  (iii) Arahkan dia berpeluang 
menyalurkan pelampiasan emosinya, (iv) Perlambat aksi spontannya / impulsifnya yang 
kurang pantas, (v) Gunakan pengalih perhatian / distraction. 

 Kurangi tekanan mental (acute distress). Kembangkan kemampuannya berfungsi dan 
produktif dengan; (i) Edukasi hal yang memperjelas / explanatory guidance, (ii) 
Normalisasikan tekanan mentalnya, (iii) Yakinkan masih ada harapan, (iv) Edukasi hal yang 
mengantisipasi / anticipatory guidance, (v) Perlambat aksi spontannya / impulsifnya yang 
kurang pantas, (vi) Edukasi teknik manajemen stres, dan menyelesaikan masalah, (vii) 
Benarkan kesalahfahaman memahami informasi / sesuatu hal, (viii) Bingkai ulang 
persepsinya jika memungkinkan. 

  

Tahap 5 :  Disposition.  
Jika setelah tindakan (intervention) Anda mengamati orangnya terlihat mampu dengan 

dirinya, maka selesai sudah. Dalam tahap ini Anda direkomendasikan mem-follow-up orang 
tersebut dengan cara yang paling sesuai. Kadang-kadang follow-up kedua juga menjadi 
berguna. Bagaimanapun juga, jika ternyata perlunya follow-up ketiga, ini berarti saatnya Anda 
berhenti dan memfasilitasi akses terhadap dirinya ke level bantuan yang lain (another level of 
care). 

Contoh level bantuan yang lain adalah jika dapat diamati apa yang signifikan bagian 
dirinya yang perlu di carikan bantuan baik psikologis, medis, logistik, finansial, atau spiritual, 
maka dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu; (i) Motivasi dia ke sana, (ii) Berikan harapan 
masih ada, (iii) Follow-uppertemuan selanjutnya di luar PFA lapangan Anda. 
Level bantuan ini juga bisa dibagikan dengan rinci sebagai berikut : 
 Menemui teman-temannya 
 Menemui keluarganya 
 Lembaga Emergensi 
 Hotline Telepon Krisis 
 Telepon Emergensi Polisi / Paramedis 
 Bagian penanganan bencana 
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 Ahli agama 
 Keuangan/Pekerjannya 

  

 

D. TEKNIK INTERVENSI TAHAP RESPON dan TRANSISI RECOVERY 
 

I. Emergency Response Protocol-ERP 
Teknik ERP ini diberikan kepada penyintas beberapa waktu setelah penyintas selamat dari 

peristiwa tragis, atau penyintas mengalami abreaksi (penyintas dalam pikirannya mengalami kembali 
peristiwa tragis tersebut). hal yang harus dilakukan adalah: 

Fase 1: Pendahuluan dan Riwayat 

Perkenalkan diri Anda kepada korban / saksi 

1. Katakan, “Adakah yang memerlukan bantuan saya?” Ketika ada korban massal. 

2. Katakan, "Nama saya ..." 

3. Katakan, “Saya di sini untuk membantu Anda.” 

4. Katakan, “Siapa nama Anda?” ______ 

5. Katakan, “Apa yang terjadi?” (Hanya perlu penjelasan singkat) “Saya perlu hanya perlu mendengar 
uraian yang sangat singkat. Anda tidak perlu memberi tahu saya apa yang terjadi dan apa yang akan 
terjadi. ” 

 

Tahap 2: Persiapan: 

Izin Verbal / Informed Consent 

1. Katakan, “Ada prosedur yang bisa membantu Anda. dan telah membantu banyak orang. ” 

2. Katakan, "Saya akan  mengetuk / tapping tangan, lutut, atau bahu Anda." 

3. Katakan, “Ini akan membantu Anda merasa lebih tenang.” 

4. Katakan, “Apakah anda bersedia? Oke saya,  akan terus mengetuk  sampai anda meminta saya untuk 
berhenti. ” 

Katakan, “Untuk mengetahui cara terbaik dalam membantu Anda, dapatkah Anda memberi tahu saya, 
seberapa terganggu perasaan Anda saat ini dalam bentuk skala? 0 berarti tidak ada gangguan, 10 adalah 
yang terburuk yang bisa dibayangkan. Seberapa mengganggu bagi Anda? ”____ 

catatan: 
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a. Jika tingkat distress rendah (SUD  dibawah 6) maka terapkan Pertolongan PertamaPsikologis (PFA) dan 
normalisasi. 

b. Jika tingkat distress tinggi (SUD diatas 7) maka terapkan ERP. Setelah Anda memulai ERP, lanjutkan 
hingga SUD 4 (dapat berlanjut ke SUD 2 jika waktunya cukup). 

Penjelasan Reaksi Fisik 

1. Katakan, (sebutkan nama mereka jika diberikan) Anda sedang tertekan sekarang dan itu sebabnya 
tubuh Anda bergetar. Itu adalah reaksi alami tubuh Anda terhadap apa yang sedang terjadi. ” 

2. Katakan, “Jantung Anda mungkin juga berdetak keras dan Anda mungkin bernapas dengan cepat 
sekarang. Semua itu adalah reaksi tubuh anda terhadap apa yang sedang/telah terjadi”. 

Tidak-responsif secara verbal (Silent Terror atau sangat gelisah): 

Katakan, "Saya mengerti Anda belum bisa merespons. Saya akan mulai mengetuk tangan / lutut / bahu 
Anda kecuali Anda memberi tahu saya 'tidak' atau angkat tangan untuk berhenti ”. 

 

Tahap 3. Penilaian ERP - asumsi dasar: 

A. Survivor secara medis jelas. Gunakan alat tekanan darah dan denyut nadi sebelum memulai Fase 1. 

1. Asumsinya adalah bahwa survivor kewalahan dengan apa yang telah terjadi dan menghadapi tingkat 
distress yang tinggi dan sepenuhnya mengakses citra memori sendiri. 

 

B. Kognisi Negatif (NC): apa pun yang dikatakan secara spontan - jangan meminta NC. 

1. "Saya dalam bahaya," atau ... "Saya akan mati" (mungkin "Keluarga saya dalam bahaya"). 

2. "Ini mengerikan," atau "itu mengerikan". 

3. "Saya tidak bisa menangani ini". 

 

D. Kognisi Positif (PC): 

1. "Saya / mereka aman sekarang dari peristiwa itu," atau ... 

2. “Ini sudah berakhir,” 

3. "Meskipun ini mengerikan - saya bisa belajar untuk menghadapinya". 
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E. Asumsi Emosi: Rasa takut atau teror yang tinggi atau rasa kaget dan kesedihan yang luar biasa. 

F. Subjective Units of Disturbance (SUDs): (0 tidak ada gangguan hingga 10 gangguan tertinggi) 

 

Mungkin akan menjadi 7-10 pada skala 0 hingga 10. Dapat melampaui 10 dengan apabila terjadi silent 
terror atau menjerit , tidak dapat menanggapi pertanyaan. 

G. Sensasi Tubuh: Reaksi tubuh yang dapat diamati seperti ketegangan otot, katatonia, gemetar tak 
terkendali, napas cepat, mata berkeliaran. 

Catatan: Terutama ERP digunakan ketika ada rasa bahaya dan / atau kurangnya kontrol, jika tidak lihat 
situasi khusus halaman 5. 

 

Tahap 4: Stabilisasi dan Desensitisasi 

1. Memperkenalkan  ketukan / tapping Stimulasi Bilateral (BLS).  

2. Setiap set terdiri dari 30-90 ketukan (ketuk kanan, kiri tap = satu putaran), satu hingga dua putaran  
per detik untuk durasi 30 detik hingga 1 menit dengan Kecepatan cepat. 

Katakan, "Sekarang saya akan mengetuk tangan / lutut / bahu Anda". 

 

3. Mulai mengetuk (BLS). 

Catatan: Jika seseorang memiliki masalah dengan sentuhan, pena, atau benda netral lainnya dapat 
digunakan untuk sentuhan ringan. Jika korban telah diserang, pertimbangkan untuk menggunakan suara 
bilateral daripada sentuhan. 

 

4. Sambil mengetuk, Katakan, “Anda di sini (beri tahu nama tempat).” “Anda aman sekarang  dan 
bencana itu sudah selesai” (atau PC yang sesuai). “Pikirkan Anda berada di sini (beri nama tempat), dan 
rasakan ketukannya. Anda berada di (beri nama tempat). “Kamu aman sekarang dari peristiwa itu. 
Peristiwa  itu sudah berakhir. ”Ulangi kalimat-kalimat ini ketika Anda mengetuk (1-2 menit). 

 

5. Katakan, “Tarik nafas. Biarkan saja. Apa yang Anda perhatikan? "_____ (satu atau dua kata)" Pergilah 
dengan itu ". 

6. a. Jika responsif, Katakan "Pergilah dengan itu" dan lanjutkan ke Fase 3.7. 
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b. Jika tidak responsif secara lisan: 

1. Katakan, “Saya mengerti Anda belum bisa merespons - itu tidak masalah - saya akan terus mengetuk.” 

Sambil mengetuk, Katakan, “Anda di sini (beri nama tempat) dan“ Anda aman ”dan “peristiwa sudah  
berakhir ”. (atau PC yang sesuai) “pikirkan Anda berada di sini (beri nama tempat) dan rasakan 
ketukannya. Anda berada di (beri nama tempat). "Anda aman sekarang dari peristiwa itu" dan  
"peristiwa itu sudah berakhir". Ulangi kalimat-kalimat ini saat Anda mengetuk. (1-2 menit). 

Katakan, “Tarik nafas. Biarkan saja. Apa yang kamu perhatikan? ”______ 

Jika masih tidak merespons, ulangi paragraf di atas. Dapat mengambil beberapa set - ulangi sampai 
merespons secara verbal. 

2. Saat merespon secara lisan, kembali ke Fase 1.2 dan lanjutkan dari sana melalui Fase 3.8. 

 

7. Lanjutkan untuk mengulangi Stabilisasi Tahap 3.4 hingga 3.6 selama korban / saksi tetap gelisah. 

8. Mampu berkomunikasi dan mengenali keamanan saat ini adalah tujuan dari fase stabilisasi. 

Katakan, “Seberapa terganggu perasaan Anda saat ini dalam skala ini? 0 berarti tidak ada gangguan, 10 
adalah yang terburuk yang bisa dibayangkan. Arahkan ke kartu SUDs. 

SUDs 7, atau lebih besar, lanjutkan ke Tahap 3.4 dan ulangi dari sana. 

SUDs 6, atau di bawah (jika ada waktu dan ketersediaan, cobalah untuk mencapai SUD 2), lanjutkan ke 
Tahap 4. 

Catatan: Dalam ERP  jangan meminta korban / saksi untuk memikirkan insiden tersebut. 

 

Fase 5: Penguatan Kognisi Positif 

1. Menilai kesadaran korban / saksi terhadap keamanan, lokasi, dan keberadaan saat ini. 

Katakan, "Di mana Anda sekarang?" Jika mereka menyatakan mereka berada di peristiwa sebelumnya 
Katakan, "Anda (di mana pun mereka berada) .... Sekarang (tanggal dan waktu). ”Dan kembali ke fase 
3.4. 

2. Ketika korban / saksi menyatakan pengalaman berorientasi, katakan yang berikut: 

a. Katakan, "Apakah Anda dapat mengenali bahwa Anda saat ini aman dan peristiwa sudah selesai 
sekarang?" 
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b. Jika tidak dapat mengenali keamanan saat ini bahwa peristiwa sudah selesai, kembali ke Fase 3.4 dan 
ulangi pemrosesan. 

c. Jika korban / saksi dapat mengenali keamanan, lokasi, dan keberadaan saat ini, 

Katakan "perhatikan itu" dan lakukan satu set BLS untuk memperkuat. 

 

Tahap 6: Pemindaian Tubuh 

Scan tubuh tidak resmi dilakukan tetapi kemampuan untuk verbalisasi, penghentian gemetar, mata 
fokus dan waspada, dan terlihat menenangkan tubuh akan menunjukkan kemampuan untuk pindah ke 
penutupan. Hal ini dapat dilihat sebagai normal bagi banyak orang yang gelisah hingga 2-3 hari setelah 
insiden traumatis. 

 

Fase 7: Penutupan 

1. Katakan, “Merupakan hal biasa untuk bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Anda mungkin 
mengalami gambaran tentang apa yang terjadi, kesulitan tidur, dan sejumlah emosi seperti kesusahan, 
ketakutan, atau kemarahan. Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda lebih gelisah. Jika Anda 
menemukan gejala tersebut tidak berkurang atau bertahan lebih dari 2-3 hari, kami dapat mengarahkan 
Anda kepada mereka yang dapat membantu Anda menangani reaksi tersebut. ” 

 

2. Ukur tekanan darah dan denyut nadi. 

3. Berikan mereka informasi kontak orang lain yang dapat membantu. 

4. Katakan, "Apakah boleh kami menghubungi Anda sekitar sebulan untuk melihat bagaimana Anda 
melakukannya?" 

Jika setuju, lepaskan info: 

Nama ______________________________________ Telepon ______________________ 

 

SITUASI KHUSUS 

A. Korban / Saksi peduli terhadap control diri / Pilihan di Masa Depan: 

1. Jika korban / saksi mengatakan: "Tapi itu masih berbahaya dan yang lain (gempa bumi, api, atau 
tsunami, misalnya) dapat terjadi ketika saya pergi dari sini," katakan: "Ya, di masa depan ada banyak hal 
yang berbeda. itu bisa terjadi tetapi apa yang kami temukan adalah membiarkan diri Anda berada di 
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masa kini - di sini sekarang - dapat membantu untuk mencari tahu bagaimana menangani situasi-situasi 
di kemudian hari bahkan 5 menit dari sekarang. 

 

Dapatkah Anda membiarkan diri Anda menyadari bahwa pada saat ini Anda ada di sini dan aman 
sekarang? Karena Anda aman, sekarang. Apa yang terjadi sudah berakhir. Kami dapat mencoba mencari 
cara untuk memastikan Anda tetap seaman mungkin, tetapi untuk sekarang perhatikan bahwa sekarang 
Anda di sini dan Anda aman. Semua hal lain ini dapat ditangani dengan lebih mudah ketika Anda dapat 
membiarkan diri Anda berada di sini, aman, sekarang. ” 

 

2. Tambahkan BLS. 

B. Terkadang Seseorang Perlu Diingatkan Solusi Kehidupan Nyata: 

1. Katakan, “Apa yang telah diajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri (ketika kita mendengar 
peringatan tsunami)?” Menunggu tanggapan, atau melatih tanggapan (memberikan informasi yang 
disarankan), dan kemudian berkata, “Pikirkan saja . " 

2. Tambahkan BLS. 

3. Setelah stabilisasi ISP telah ditetapkan dan kemungkinan masa depan telah dipertimbangkan, JANGAN 
KEMBALI fokus ke insiden awal. Sebagai gantinya, lanjutkan ke penutupan (Tahap 6). 

C. Korban / Saksi mengarah Menjadi Masalah Tanggung Jawab (salah satu masalah yang paling sulit 
untuk diatasi): 

Catatan: Dalam jangka waktu yang disediakan oleh perawatan ISP, sangat sulit untuk menemukan 
kognisi yang benar dan positif ketika berhadapan dengan masalah tanggung jawab. Oleh karena itu, 
setelah mengetahui masalah tanggung jawab, itu ditangguhkan untuk saat ini. Ini akan ditangani pada 
waktu yang berbeda. Di ISP, kami kemudian kembali ke situasi yang sebenarnya, bahwa tidak peduli 
betapa mengerikannya hal ini - dan inilah- peristiwa sudah selesai. Ini menjadi langkah pertama dalam 
arah menangani salah satu masalah atau tindakan lain yang mungkin perlu mereka bahas nanti. 

1. Haruskah korban / saksi mengungkapkan komentar yang mencerminkan menyalahkan diri sendiri, 
atau pergeseran ke domain tanggung jawab, Katakanlah, “Pada saat seperti ini, adalah umum untuk 
mencari seseorang yang bertanggung jawab atas kejadian mengerikan ini. Anda mungkin menyalahkan 
diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Tapi sekarang, apa pun alasannya ini terjadi, meskipun itu 
adalah hal mengerikan yang terjadi, itu sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. ” 

2. Tambahkan BLS. 
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3. Katakan, “Untuk alasan apa pun, itu terjadi. Itu mengerikan. Tetapi Anda bisa berada di sini pada saat 
ini. Mengakui Anda di sini sekarang dapat membantu Anda menangani hal-hal lain yang perlu Anda 
lakukan nanti. Jika masalah ini tetap dapat diatasi nanti. ” 

4. Kembali ke Stabilization Phase 3.4 dan lanjutkan melalui penutupan. 

 

II. Critical Incident Stress Debriefing (CISDs) 
Merupakan alat yang efektif khususnya dalam melibatkan kelompok individu yang beresiko 

CIS, wawancara CISDs berciri: 
1. Pada umumnya terbatas 3 hingga 20 orang yang terkena oleh suatu insiden kritis. 
2. Dilaksanakan setelah 2 sampai 14 hari insiden terjadi, durasi wawancara 1,5 sampai 3 jam. 
3. Membatasi partisipasi kepada orang yang terlibat secara langsung dalam insiden kritis. 
4. Tidak melibatkan media atau orang luar lainnya. 
5. Dilaksanakan dalam lokasi yang netral secara emosional jauh dari pemandangan insiden. 
6. Meminimalisir gangguan dengan melarang dokumentasi. 
7. Menggunakan lingkungan yang nyaman. 

 
Prosedur : Critical Incident Stress Debriefing (Cisds) 
I. Fase Perkenalan 
A. Tujuan : memperkenalkan tim dan menjelaskan proses wawancara 
B. Menjelaskan peraturan dasar sesi wawancara 
1. Menjaga kerahasiaan informasi, tidak boleh disampaikan keluar lingkungan wawancara. 
2. Menekankan bahwa informasi tidak digunakan untuk penilaian kinerja individu. 
3. Tidak ada catatan tertulis atau surat yang akan disimpan. 
4. Para partisipan didorong untuk berbicara tetapi tidak diharuskan. 
5. Individu dapat beristirahat apabila dibutuhkan dan dianjurkan untuk kembali sedapat 

mungkin. 
6. Wawancara ini merupakan tinjauan peristiwa, bukanlah suatu kritik situasional, ini adalah 

pengumpulan fakta. 
7. Para partisipan hanya boleh berbicara untuk diri mereka sendiri, bukan mewakili orang lain. 
8. Setiap orang adalah setara dalam wawancara. 
9. Melibatkan dua atau lebih pewawancara, tergantung besarnya kelompok partisipan atau 

parahnya keadaan. 
II. Fase Fakta 
A. Tujuan : Merekonstruksikan secara faktual peristiwa menurut urutan kronologis secara 

terperinci 
B. Setiap orang dianjurkan untuk menceritakan pengalaman dan peran-perannya dari 

sebelum peristiwa kritis itu, melalui tahap-tahapannya, dan bagaimana individu semakin 
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terlibat dalam peristiwa tersebut. Individu memberikan komentar apa yang dia lihat, 
lakukan, dengar, cium, atau aspek lain dari perspektifnya. 

C. Para partisipan lain semakin tertarik ketika lebih banyak pengalaman diceritakan. 
D. Pewawancaran menganjurkan agar setiap orang menceritakan pengamatan dan cerita 

peribadi secara terperinci. 
E. Tidak ada kewajiban untuk berbicara, tetapi dianjurkan dan dukungan berlaku. 

III.  Fase Pemikiran 
A. Tujuan : Mempersonalisasikan peristiwa itu, yang beralih dari satu fokus faktual kepada 

fokus emosional 
B. Semua para partisipan sekarang diundang untuk menceritakan pemikiran mereka pada 

permulaan, selama dan pada akhir insiden kritis terjadi. 
C. Dorongan pewawancara kepada partisipan dapat meliputi : “apa yang ada di dalam pikiran 

anda saat ini?” “apa yang pertama kali dipikirkan setelah peristiwa ini berakhir?” 
IV.  Fase Reaksi 
A. Tujuan : Mengidentifikasikan dan menyalurkan emosi dan perasaan para partisipan 
B. Pewawancaran menekankan pentingnya mengungkapkan, menghormati, dan 

mendengarkan perasaan individu. 
C. Setiap orang diundang untuk menceritakan reaksinya terhadap peristiwa traumatik itu. 
D. Dorongan pewawancara dapat meliputi : “bagaimana anda bereaksi terhadap….?” “aspek 

apa yang paling sulit dari peristiwa itu?” “bagaimana perasaan anda sekarang?” 
E. Tema-tema umum dapat meliputi perasaan yang telah berubah, berbeda dari sebelumnya, 

bersalah karena tidak membantu lebih banyak, atau menimpakan kesalahan pada diri 
mereka sendiri/orang lain. 

F. Pewawancara mencatat bahwa menceritakan reaksi para partisipan menyumbang bagi 
pembentukan suatu perspektif menyeluruh yang lebih akurat, dan membantu membingkai 
ulang secara positif, dengan mengingatkan individu bahwa orang lain berangkali memiliki 
perasaan dan reaksi yang sama, bahwa respon-responya tidak harus unik. 

V. Fase Simptom 
A. Tujuan : mengklarifikasi respon perilaku dan fisik, menormalisasikan respon perilaku dan 

fisik tersebut, dan menetapkan tahap bagi restabilitasi. 
B. Pewawancara berusaha mengalihkan dari fokus emosional kepada fokus faktual dengan 

menganjurkan setiap partisipan untuk mendeskripsikan gejala perilaku dan fisiknya yang 
terjadi pada saat permulaan, selama dan setelah insiden. 

C. Jaminan partisipan muncul dari pengakuan akan respons yang diceritakan. 
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VI. Fase Pengajaran 

Tujuan : mendukung konsep bahwa para partisipan mengalami respon yang normal terhadap 
situasi yang abnormal, traumatik dan kemudian memberikan isi tentang penerimaan dan 
manajemen stress serta proses penstabilan. 

VII. Fase Reentry 

Tujuan  memproses ringkasan, mendorong partisipan untuk bertanya dan meberikan komentar, 
memberikan informasi rujukan bagi pendidikan dan konseling lanjutan, serta memberikan suatu 
komentar yang positif tentang usaha kelompok untuk melewati peristiwa traumatic. 

 
 

III. Integrative Group Treatment Protocol Untuk Anak 
 

Tahap 1:  Histori (Sejarah Klien) 

A. Anggota tim mendidik guru, orang tua, dan kerabat tentang psikologi bencana dan 
meminta orang-orang ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang terkena dampak. Anggota 
tim harus sadar akan kebutuhan klien dalam keluarga besar, komunitas, dan budaya 
mereka. Anggota keluarga dapat dilibatkan dalam rangkaian peran pasif-aktif. Anggota 
keluarga dapat diminta untuk hadir dan menyaksikan atau melakukan fungsi sebagai bagian 
dari Tim Perlindungan Emosi (EPT). 

B. Katakan, “Saya ingin bertanya kepada bapak/ibu apakah Anda bersedia dan dapat 
membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan secara tertulis atau dalam memahami 
apa pun yang akan kita lakukan hari ini.” 

 

Tahap 2:  Preparation (Persiapan) 

A. Fase ini dimulai dengan latihan integrasi. Pertama tim perlu mendapatkan perhatian anak-
anak dan menjalin hubungan. Bisa menggunakan permainan atau ice breaking. Sangat 
membantu bagi para profesional kesehatan mental untuk menggunakan teknik apa pun 
yang mereka sukai untuk menangkap perhatian anak dan membangun hubungan. 
 
Tujuannya adalah (a) untuk membiasakan anak-anak dengan ruang di mana mereka akan 
bekerja atau bermain, (b) untuk mendorong anak-anak untuk mendekati terapis dalam 
membangun hubungan dan kepercayaan, dan (c) untuk memfasilitasi pembentukan 
kelompok.  
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B. Ada dua skenario, dengan boneka atau tim bermain peran layaknya boneka. 

 
Menggunakan boneka untuk perkenalan, boneka sikomo, memperkenalkan drum dan luba-
lumba kepada teman-temannya. Terapis memainkan suara lembut pada drum dan 
meminta anak-anak untuk mendekat sebagai raksasa; ketika dia memainkan suara keras, 
mereka harus mundur sebagai orang kecil. Terapis mungkin mengatakan sesuatu seperti 
yang berikut: 
 
Ice Breaking 1 
Tepuk tangan 
1. Instruktur atau terapis mengajak anak-anak untuk mengikuti instruksi, tepuk tangan 
satu kali…prok…, tepuk tangan 2 kali….prok….prok…, tepuk tangan 3 
kali…prok…prok…prok…oke bagus lebih kompak ya….(ulangi bila belum tepuk tangan 
belum keras dan belum kompak) 
2. Katakana “IN-DO-NE-SIA, kemudian tepuk tangan 5 kali…prok..prok…prok…prok…prok 
(irama supporter sepak bola) 
3. Nah sekarang kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali maka kamu tepuk tangan (irama 
supporter sepak bola)…setelah itu teriakk HAH… kemudian bila tepuk tangan 2 kali maka 
tepuk tangan (irama supporter sepak bola)….setelah itu teriak…WUZZZ… kemudian bila 
tepuk tangan 3 kali maka tepuk tangan (irama supporter sepak bola)….setalh itu teriak 
BAAA sampil expresi muka diarahkan ke teman disamping. 
4. Ulangi proses nomer 3, sampai anak menikmati permainan ini dan sudah focus pada 
terapis. 

 

Komitmen 

Ikuti saya ya sambil tangan kanannya keatas, Hai…hai… hari ini……..saya  akan bergembira 
bersama kalian……..dan….hari ini…..saya akan belajar……bagaimana menjadi anak yang 
berani……….teman-teman……(sambil menepuk punggung teman di sebelah kanan)……hari 
ini… saya menjadi anak berani…..dan…..hari ini…..saya akan ceria…..(sambil menepuk 
teman di kiri)….oleh karena itu teman….yuk kita ikuti senang-senang hari ini…..kalau saya 
ngantuk…bangunin ya…woi woi bangun….(sambil menepuk punggung teman kanan dan 
kiri). 

 

Boneka Ekspresi 
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Katakan, “Hai, nama saya sikomo (terapis memegang boneka dan menunjukkan drum dan 
boneka tangan lumba-lumba). Ini drum saya dan ini lumba-lumba saya dan saya ingin Kamu 
mengenal mereka. Saat Kamu mendengarkan suara drum, harap menjadi raksasa terbesar 
yang Kamu bisa dan maju (mainkan suara lembut). Hebat. Sekarang (mainkan suara keras), 
menjadi orang kecil dan bergerak secepat yang Kamu bisa. ” 
 
Ketua tim mengatakan apa pun yang dia perlu katakan sesuai dengan keadaan. Karena ini 
adalah pekerjaan kreatif, pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang anak-anak dan 
bagaimana bekerja bersama mereka secara empatik dalam pengaturan kelompok. 
 
Terapis menggunakan boneka tangan lumba-lumba untuk menunjukkan ekspresi perasaan 
yang berbeda kepada anak-anak. 
 
Terapis membuat lumba-lumba membentuk mulut besar dan kecil, mulut yang terlihat 
bahagia, sedih, bosan, takut, terkejut, marah, dan sebagainya, dan anak-anak mengikuti 
instruktur dengan meniru ekspresi lumba-lumba. 
 
1. Katakan, “Ini lumba-lumba dan lihat bagaimana dia membuat mulutnya sangat besar 
dan kemudian Sangat kecil. Seperti apa dia sekarang (membuat wajah senang)? 
"……………….. 

Katakan, “Bisakah kamu membuat wajah kamu terlihat seperti wajah senang/bahagia 
lumba-lumba? Lihat ekspresi nak…dan lanjut katakana….. hebat!" 

Sekarang perlihatkan wajah itu ke teman di kanan dan kiri kamu. 

 

2. Katakan, "Seperti apa dia sekarang (membuat wajah sedih)?" 

Katakan, “Bisakah  kamu membuat wajah Kamu terlihat seperti wajah sedih lumba-lumba? 
Lanjutkan………..bagus!" 

Sekarang perlihatkan wajah itu ke teman di kanan dan kiri kamu. 

 

3. Katakan, "Seperti apa dia sekarang (membuat wajah menakutkan)?" 

Katakan, “Bisakah kamu membuat wajah kamu terlihat seperti wajah lumba-lumba yang 
menakutkan? Lanjutkan.……………bagus!" 



Indonesian Mental Health Association 21 

 

Sekarang perlihatkan wajah itu ke teman di kanan dan kiri kamu. 

 

4. Katakan, “Seperti apa dia sekarang (membuat wajah terkejut)?” 

Katakan, “Bisakah kamu membuat wajah kamu terlihat seperti wajah lumba-lumba yang 
terkejut? Lanjutkan……..Itu hebat!" 

Sekarang perlihatkan wajah itu ke teman di kanan dan kiri kamu. 

 

5. Katakan, "Seperti apa dia sekarang (membuat wajah marah)?" 

Katakan, “Bisakah kamu membuat wajah kamu terlihat seperti wajah lumba-lumba? 
Lanjutkan. …………..bagus!" 

Sekarang perlihatkan wajah itu ke teman di kanan dan kiri kamu. 

 

Sekali lagi, pemimpin tim bekerja dengan kelompok dengan cara yang khusus bagi 
kelompok. 

Lumba-lumba membantu anak-anak bersentuhan dengan emosi mereka, 
mengekspresikannya melalui tubuh mereka. Dengan menggunakan boneka, pemimpin tim 
mengajarkan teknik pernapasan perut kepada anak-anak. 

 

C. Katakan, “Tutup mata kamu, letakkan satu tangan di perut kamu dan bayangkan bahwa 
kamu memiliki balon di dalam perut kamu. Sekarang, tarik napas dan lihat bagaimana 
balon tumbuh dan menggerakkan tangan kamu ke atas. Sekarang Kamu bisa mengeluarkan 
napas dan melihat bagaimana balon mengempis dan tangan Kamu turun. Amati saja. " 
(atau bisa juga tangan direntangkan ke depan, ketika tarik nafas tangan bergerak ke atas, 
ketika nafas dihembuskan tangan turun ke bawah). 

 
D. The Butterfly Hug 

Katakan, “Tolong PERHATIKAN saya dan lakukan apa yang saya lakukan. TANGAN 
MEMBENTUK KUPU-KUPU DI DADA. Selanjutnya, kamu gerakan tangan kamu, seperti sayap 
kupu-kupu yang mengepak. Biarkan tangan Kamu bergerak bebas. Kamu dapat bernapas 
perlahan dan dalam (pernapasan perut), sementara Kamu mengamati apa yang terjadi di 



Indonesian Mental Health Association 22 

 

pikiran dan tubuh Kamu seperti pikiran, gambar, suara, bau, perasaan, dan sensasi fisik 
tanpa berubah, mendorong pikiran Kamu pergi.  

Catatan: Penting untuk mengamati anak-anak untuk memastikan bahwa mereka dapat 
mengikuti instruksi. Jika tidak, anggota EPT dapat bersiaga dan diam-diam pergi ke seorang 
anak untuk membantu sesuai kebutuhan dan kemudian kembali untuk mengajar Pelukan 
Kupu-kupu. 

 

E. Instalasi tempat kedamaian: 

Katakan, “Sekarang, tolong tutup mata Kamu dan gunakan imajinasi Kamu untuk pergi ke 
tempat di mana Kamu merasa aman atau tenang. Apa gambar, warna, dan suara, misalnya, 
apakah Kamu lihat di tempat kedaiaman kamu, rumah…taman…kebun…pantai…atau 
lainnya. " 

Setelah jawabannya, katakan, "Tolong lakukan BH enam sampai delapan kali saat Kamu 
berkonsentrasi pada tempat yang aman atau tenang." 

Anggota EPT ditempatkan di sekitar kelompok sehingga mereka dapat mendengar jawaban 
anak-anak. Kadang-kadang, anak-anak akan mengatakan jawaban mereka dengan keras, 
memberi anggota tim kemungkinan menanggapi setiap anak secara individual sesuai 
kebutuhan. Penting untuk mengamati anak-anak untuk memastikan bahwa mereka dapat 
mengikuti dan menemukan tempat yang aman / tenang yang mereka bayangkan. Anggota 
EPT dapat waspada dan diam-diam pergi ke seorang anak untuk membantu seperlunya. 
Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak telah menemukan tempat 
yang aman / tenang di rumah IMAJINASI mereka. 

 

F. Katakan, “Sekarang, tolong ambil kertas Kamu dan gambarlah tempat aman / tenang yang 
Kamu bayangkan. Setelah selesai, silakan lakukan Pelukan Kupu-kupu sebanyak enam 
hingga delapan kali sambil melihat gambar Kamu. ” 

Anak-anak dapat mengambil gambarnya untuk menggunakannya dengan Pelukan Kupu-
kupu setiap kali mereka merasa lebih baik. 

Katakan, "Kamu dipersilakan untuk membawa pulang gambar Kamu dan Kamu dapat 
menggunakannya dengan Pelukan Kupu-kupu setiap kali Kamu merasa lebih baik." 

The Butterfly Hug digunakan untuk menjangkar pengaruh positif, kognisi, dan sensasi fisik 
yang terkait dengan gambar yang dihasilkan oleh teknik "imajinasi terpandu." 
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Pastikan untuk memperhatikan tanggapan anak-anak, karena tidak ada pembicaraan 
selama proses sehingga anak-anak tidak dikeluarkan dari prosesnya. Jika seorang anak 
mengalami kesulitan apa pun, salah satu anggota EPT dapat membantu anak tersebut. 

 

G. Mengakses Trauma 

Katakan, "Silakan angkat tangan, siapa yang susah tidur,….siapa yangmasih merasa  
takut,….. yang merasa merasa sedih,…… siapa yang sat ini sering mimpi buruk, ….. merasa 
marah, atau siapa yang masih kepikiran atau teringat-ingat  tentang kejadian….. 

Terapis melanjutkan dengan mengatakan, “Adalah normal bagi Kamu untuk merasakan hal 
ini; Kamu adalah anak laki-laki dan perempuan normal yang telah mengalami pengalaman 
tidak normal, dan itulah mengapa normal bagi Kamu untuk memiliki perasaan ini. 
Merupakan hal yang normal untuk memiliki perasaan yang berbeda dari teman-teman 
Kamu dan anak-anak lain, karena setiap orang mengalami dan merasakan hal-hal secara 
berbeda. Ini benar-benar normal. ” 

 

Terapis melanjutkan dan berkata, "Ketika Kamu kembali ke rumah setelah latihan ini, Kamu 
dapat berbicara dengan orang-orang yang Kamu percayai tentang pikiran dan perasaan 
Kamu, sebanyak yang Kamu inginkan dan ketika Kamu merasa paling nyaman 
melakukannya." 

 

Tahap 2:  Preparation (Persiapan — Gambar) 

A. Katakan, “Ini adalah wajah yang mengukur perasaan kita pada skala 0 hingga 10, di mana 0 
tidak mengganggu Kamu sama sekali, dan 10 sangat mengganggu kamu. ” 

Biasakan anak-anak dengan skala. 

Katakan, “Bagaimana perasaan Kamu ketika Kamu mendapat nilai bagus? Tolong tunjuk ke 
wajah itu menjelaskan perasaan Kamu. ” (gambar ekspresi emosi) 

Sekarang katakan, “Bagaimana perasaan Kamu ketika Kamu sakit? Silakan tunjuk ke wajah 
yang memberi tahu kami bagaimana perasaan Kamu. " kemudian tulis nomer yang ada 
dibawah gambar ekspresi. 
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B. Kemudian Anggota EPT membagikan kertas putih dan krayon kepada masing-masing anak 
(memiliki krayon ekstra jika anak-anak meminta lebih banyak). 

Katakan, “Tolong tuliskan nama dan usia Kamu di sisi kiri atas kertas (tunjukkan Bagaimana 
cara melakukannya)." 

Anggota EPT dapat membantu mereka yang tidak dapat melakukannya. 

Katakan, “Sekarang, tolong bagikan sisi lain dari kertas itu menjadi empat bagian yang sama 
seperti ini. Gambarlah sebuah tanda + di tengah seperti ini dan tulislah sebuah huruf kecil 
di sudut kiri atas setiap bagian seperti ini. ” 

Terapis menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya dan EPT membantu. 

Catatan: Dalam protokol ini kami harus membagi selembar kertas menjadi empat, 
mengingat kelangkaan bahan di tempat penampungan, tetapi dapat diterima untuk 
menggunakan empat lembar kertas, memastikan bahwa masing-masing memiliki nama dan 
usia anak dan huruf yang sesuai, sehingga urutannya dapat diidentifikasi. 

 

Tahap 3: Penilaian 

A. Terapis mengatakan, "Siapa pun yang mengingat apa yang terjadi selama PERISTIWA 
__________ (sebutkan kejadian itu - gempa, banjir, ledakan, dll.), Tolong angkat tangan." 

Anak-anak mengangkat tangan mereka. 

Katakan, "Sekarang, tutup mata Kamu dan amati apa yang membuat Kamu paling takut, 

sedih, atau marah tentang peristiwa itu __________ (sebutkan peristiwa) SEKARANG. ” 

B. Terapis melanjutkan, "bayangkan apa pun yang muncul dari kepala Kamu turun ke leher 
Kamu, ke lengan Kamu, ke tangan dan jari-jari Kamu, ke krayon, dan sekarang buka mata 
Kamu dan gambarkan di kotak persegi A." 

Ketika semua anak selesai, tunjukkan gambar ekspresi emosi itu lagi. 

Katakan, “Ini wajahnya lagi. Dalam huruf A, tuliskan nomor wajahnya yang sesuai dengan 
perasaan yang Kamu dapatkan ketika melihat gambar Kamu (SUDS). " 

 

Catatan: Klien dapat menulis secara spontan apa yang mereka rasakan: "Saya takut," "Saya 
dalam bahaya," dan "Saya bisa mati" = Kognisi Negatif. Tidak perlu meminta anak-anak 
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untuk itu. Terima saja apa yang mereka lakukan di gambar mereka. Dampak emosional 
tidak selalu muncul di gambar pertama; kadang-kadang akan muncul di yang kedua atau 
ketiga. 

 

Tahap 4: Desensitisasi 

A. Setelah semua anak melakukan itu, katakan yang berikut: 

Katakan, “Tolong simpan crayon Kamu dan lakukan pelukan kupu-kupu saat Kamu sedang 
memperhatikan gambar Kamu. " 

Ini berlangsung selama kurang lebih 60 detik. Beberapa anak mungkin membutuhkan lebih 
banyak waktu (sekitar 2–3 menit, atau lebih). Jangan mengganggu proses ulang mereka. 

B. Selanjutnya, terapis mengatakan, “Sekarang, amati bagaimana perasaan Kamu dan gambar 
apa pun yang Kamu inginkan di kotak B terkait dengan peristiwa tersebut. " 

Ketika mereka selesai menggambar dalam B, anak-anak diperlihatkan gambar ekspresi 
emosi itu lagi. 

Katakan, "Silakan lihat wajah-wajah itu lagi dan tuliskan jumlah wajah yang sesuai dengan 
apa yang Kamu rasakan ketika Kamu melihat gambar Kamu dalam bentuk persegi B." 

C. Setelah menuliskan nomornya, ucapkan yang berikut: 

Katakan, “Tolong SIMPAN krayon Kamu dan lihat gambar Kamu. Selagi kamu melihat 
gambarmu, tolong lakukan Pelukan Kupu-Kupu. ” 

Ini berlangsung selama sekitar 60 detik. 

D. Selanjutnya, terapis mengatakan, "Sekarang, amati bagaimana perasaan Kamu dan gambar 
apa pun yang Kamu inginkan dalam kotak C yang terkait dengan acara tersebut." 

Ketika mereka selesai menggambar C, anak-anak diperlihatkan gambar ekspresi emosi lagi. 

Katakan, "Silakan lihat wajah-wajah itu lagi dan tuliskan jumlah wajah yang sesuai dengan 
apa yang Kamu rasakan ketika Kamu melihat gambar Kamu dalam bentuk persegi C." 

Setelah menuliskan nomornya, ucapkan yang berikut: 

Katakan, “Tolong SIMPAN krayon Kamu dan lihat gambar Kamu. Selagi kamu melihat 
gambarmu, tolong lakukan Pelukan Kupu-Kupu. ” 
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E. Selanjutnya, terapis mengatakan, "Sekarang, amati bagaimana perasaan Kamu dan gambar 
apa pun yang Kamu inginkan dalam bentuk persegi D terkait dengan acara tersebut." 

Ketika mereka selesai menggambar di D, anak-anak diperlihatkan wajah-wajah itu lagi. 

Katakan, "Silakan lihat wajah-wajah itu lagi dan tuliskan jumlah wajah yang sesuai dengan 
apa yang Kamu rasakan ketika Kamu melihat gambar Kamu dalam bentuk persegi D." 

 

Setelah menuliskan nomornya, ucapkan yang berikut: 

Katakan, “Tolong simpan krayon Kamu dan lihat gambar Kamu. Selagi kamu melihat 
gambarmu, tolong lakukan Pelukan Kupu-Kupu. ” 

F. Selanjutnya, terapis mengatakan, “Perhatikan gambar yang paling mengganggu Kamu. Di 

bagian belakang kertas Kamu, di mana Kamu menulis nama dan umur Kamu, tulis nomor 
yang sesuai dengan wajah (SUD) yang paling menggambarkan bagaimana perasaan Kamu 
tentang gambar Kamu SEKARANG. Tulis angka itu di sudut kanan atas kertas. ” 

 

 

Tahap 5: Visi Masa Depan (PENGGANTI Instalasi) 

A. Katakan, "Sekarang gambar bagaimana Kamu melihat diri Kamu di masa depan." 

Kemudian katakan, "Tulis kata, frasa, atau kalimat yang menjelaskan apa yang Kamu 
gambar." 

Kemudian katakan, "Lihatlah gambar Kamu dan apa yang Kamu tulis tentang itu dan 
lakukan Pelukan Kupu-kupu." 

Kami percaya bahwa jika anak-anak memiliki kognisi adaptif, Pelukan Kupu-kupu akan 
membantu dalam instalasi mereka dan jika anak-anak tidak memiliki kognisi adaptif, 
Pelukan Kupu-kupu akan membantu dalam pengolahan ke keadaan adaptif. EPT memantau 
ini dan kemudian mengumpulkan semua gambar. 

 

Tahap 6: Body Scan (Pemindaian Tubuh) 
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A. Terapis mengajarkan anak-anak Teknik Pindai Tubuh. Terapis mengatakan sesuatu seperti 
berikut: 

Katakan, “Ingat PERISTIWA tersebut. . . sekarang tutup matamu dan pindai tubuhmu dari 
kepalamu ke kakimu. Jika Kamu merasakan sensasi tubuh yang mengganggu atau 
menyenangkan, lakukan Pelukan Kupu-kupu dan laporkan kepada orang yang membantu 
Kamu (EPT). ”Anggota EPT harus mengidentifikasi anak-anak dengan sensasi tubuh yang 
mengganggu dan menggunakan informasi itu selama Fase 8. 

 

Pada akhir latihan ini, terapis  berkata, “Sekarang gerakkan tubuh Kamu seperti ini (terapis 
menggerakkan seluruh tubuhnya seperti anjing menggoyang air setelah mandi, membuat 
anak-anak tertawa).” Ini menyenangkan, latihan untuk mengakhiri dengan nada positif dan 
menyenangkan. 

 

Fase 7: Penutupan 

Terapis kemudian berkata, "Pergi ke Tempat Aman Kamu menggunakan Pelukan Kupu-kupu." 

Lakukan ini selama sekitar 60 detik. 

Kemudian katakan, "Tarik napas dalam-dalam tiga kali dan buka mata Kamu." 

 

Tahap 8: Reevaluasi dan Tindak Lanjut 

Pada akhir intervensi kelompok, EPT mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan 
lebih lanjut. Anak-anak ini perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sifat dan 
tingkat gejala mereka, dan masalah kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya atau yang 
sudah ada sebelumnya. Penentuan semacam itu dilakukan dengan mempertimbangkan laporan 
yang dibuat oleh guru dan kerabat anak, hasil kuesioner, seluruh urutan gambar dan peringkat 
Skala SUD, Pemindaian Tubuh, gambar dan kognisi Visi Masa Depan, dan laporan EPT. 
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IV. Integrative Group Treatment Protocol Untuk Dewasa 
Protokol Intervensi Kelompok  Integratif (IGTP) awalnya dikembangkan untuk digunakan 

pada anak-anak. Para pengembang telah memperbarui IGTP sehingga dapat digunakan lebih 
mudah dengan orang dewasa. Perubahan hanya terjadi di Fase 1 dan 2 seperti yang ditunjukkan 
di bawah ini. 

Tahap 1:  History (Sejarah Klien) 

Bekerja dengan orang yang selamat dari bencana alam dan non alam merupakan masalah 
yang rumit. Pertama, kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang memadai, makanan, air, dan 
keamanan bagi para korban dan keluarga besar mereka harus diatasi. Selanjutnya,: 

A.  Anggota Tim harus berbicara dan menjelaskan kepada staf di tempat penampungan, 
organisasi, atau lembaga berwenang untuk dapat melaksanakan program. Setelah izin 
diterima, penting bagi Tim untuk mengadakan pertemuan informal atau menggunakan 
waktu lain yang telah ditentukan (mis., setelah waktu solat berjamaah atau pertemuan 
terjadwal lainnya), untuk menjelaskan trauma dari perspektif pemrosesan informasi adaptif 
sebagai bahasa sederhana dimengert oleh semua orang yang berkumpul di tempat 
penampungan, sering kali 100–300 orang.  
 
Selama pertemuan besar ini, Tim memberikan undangan kepada peserta untuk 
berpartisipasi dalam proses kelompok kecil yang akan membantu mereka untuk 
memproses kembali atau mencerna  ulang peristiwa tersebut. Setelah itu, mereka dapat 
menginformasikan peserta tanggal, waktu, dan lokasi dari proses kelompok kecil. 
 
Akan sangat membantu untuk mengetahui berapa banyak orang yang diharapkan sehingga 
fasilitas dan penjadwalan yang sesuai dapat diatur. Jika tidak ada cukup anggota tim atau 
fasilitas untuk semua orang yang ingin menerima dukungan, jika mungkin, jadwalkan 
beberapa sesi selama beberapa hari berikutnya, berikan waktu bagi staf tim untuk berada 
di antara kelompok-kelompok. Untuk kelompok 20 hingga 30 orang dewasa, intervensi 
akan memakan waktu sekitar dua jam. Juga, penting untuk mempertimbangkan waktu dan 
fasilitas untuk satu sesi individu bagi  peserta yang membutuhkan bantuan lebih lanjut 
setelah sesi kelompok selesai. 
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Katakan, “Kami akan mengadakan program untuk kelompok pertama kami di ____ 
(sebutkan tanggalnya) di ____ (waktu) di ___ (lokasi). Silakan datang ke salah satu anggota 
tim kami 

_______ (tunjuk ke tempat anggota tim berdiri) dan beri mereka nama dan informasi kontak 
Anda. ” 

 

 

Catatan: Penting bahwa anggota tim sadar akan kebutuhan para peserta mengenai 
keluarga besar mereka (misalnya, Apakah anggota keluarga aman, apakah mereka hilang, 
atau apakah mereka meninggal?), Masyarakat (misalnya, Apakah organisasi masyarakat 
peserta seperti tempat ibadah, lingkungan, asosiasi komunitas, sekolah, atau universitas 
mereka selamat dari bencana?), dan budaya. 

 

Tahap 2: Persiapan — Bagian Pertama 

Para profesional yang bekerja dengan orang yang selamat dari peristiwa yang traumatis, harus 
mendengarkan secara aktif dan memberi dukungang, tetapi tidak menyelidiki rincian dan 
tanggapan emosional atau mendorong untuk informasi lebih lanjut daripada yang disediakan 
oleh orang yang selamat. Profesional harus melangkah dengan ringan di tengah bencana 
sehingga tidak mengganggu jejaring sosial penyembuhan dan dukungan alami. Selama protokol 
ini, sisa tim membentuk Tim Perlindungan Emosional (EPT) di sekitar orang dewasa untuk 
menyadari reaksi emosional mereka dan membantu mereka bila perlu. Kami 
merekomendasikan rasio satu anggota tim untuk setiap delapan hingga sepuluh orang dewasa.  

 

Jika Anda memiliki sekelompok kecil orang dewasa (hingga 10), siapkan area kerja dengan 
menempatkan kursi yang cukup dalam lingkaran untuk orang yang selamat dan Tim 
Perlindungan Emosi (EPT). Jika Anda memiliki jumlah yang lebih besar, peserta tidak perlu 
duduk dalam lingkaran; mereka dapat duduk seperti di ruang kelas, jika ini lebih nyaman. 
Selamat datang para peserta dan menjalin hubungan dengan mereka saat mereka memasuki 
ruangan. Juga, penting untuk memiliki jaringan yang cukup. 

A. Ketua Tim memperkenalkan dirinya dan anggota EPT: 

Katakan, “Hai, nama saya ____ (asal). Saya ingin memperkenalkan Anda kepada tim kami. 
Ini adalah ____ (nama negara bagian) dan ini adalah ______ (sebutkan nama negara dan 
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perkenalkanlah banyak anggota seperti yang ada dalam EPT). Kami di sini untuk 
membantu Anda dengan aspek emosional ________ (sebutkan nama insiden). 

Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini untuk membantu Anda. ” 

Minta agar perangkat elektronik  non aktifkan. 

Katakanlah, “Kami akan menghargai jika Anda akan menggunakan kesempatan ini untuk 
mematikan semua perangkat elektronik yang Anda bawa atau pakai getaran sehingga 
program dapat lebih efektif ini. (Jeda) Terima kasih. " 

Seperti di grup mana pun, ada aturan dasar yang harus diikuti: 

Katakan, “Dalam kelompok hari ini, kami ingin menyiapkan beberapa cara untuk 
membantu proses kelompok hari ini untuk membantu stabilitas perasaan  Anda. Dengan 
pemikiran ini, kami ingin Anda semua setuju untuk tidak berbicara tentang pengalaman 
yang dibicarakan oleh peserta lain kepada orang-orang di luar ruangan ini. Kami meminta 
Anda untuk tidak membuat catatan, merekam, atau memfilmkan grup. Ini hanya untuk 
kepentingan Anda. 

Kami meminta Anda menggunakan waktu ini untuk menstabilkan perasaan Anda daripada 
mengekspresikan atau melampiaskan perasaan tidak berdaya ini  kepada orang lain, 
karena ini bukan waktu untuk mengkritik apa yang telah anda lakukan atau siapa pun 
lakukan. Ini bukan psikoterapi atau pengobatan. Jenis pekerjaan ini akan tersedia jika 
Anda atau tim berpikir itu akan membantu. Peran anda akan sangat membantu program 
ini. 

Akan ada jeda di akhir proses grup. Namun, jika Anda perlu menggunakan kamar kecil, 
silakan lakukan dan kembali secepat yang Anda bisa. ” 

Ketika ada kelompok hingga 20 peserta, minta mereka untuk memperkenalkan diri secara 
individual: 

Katakan, “Kami ingin mengundang Anda masing-masing untuk memperkenalkan diri Anda 
secara singkat. Tolong beri tahu kami nama Anda, dari mana Anda berasal, dan apa yang 
terjadi. Mari kita mulai ___ (tunjuk ke peserta atau ucapkan nama jika diketahui) dan 
kemudian lanjutkan di sekitar lingkaran ke kanan. ” 

Ketika jumlah kelompok 20 atau lebih, meminta setiap orang akan memakan waktu 
terlalu lama, sehingga peserta menjadi bosan dan pergi, atau kelompok berikutnya harus 
pergi. Akan sangat membantu untuk menunggu tanggapan spontan; tidak semua peserta 
perlu berbicara. Jika Anda bekerja dengan kelompok besar, katakan, “Kami ingin 
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mengundang Anda untuk memperkenalkan diri. Tolong beri tahu kami nama Anda, dari 
mana Anda berasal, dan apa yang terjadi? ” 

Jika sesuai dengan budaya, mintalah seorang sukarelawan untuk memimpin kelompok 
dalam doa: 

Katakan, “Saya ingin bertanya siapa yang ingin menjadi sukarelawan untuk memimpin kita 
dalam doa?” (Jeda). 

"Terima kasih ____ (nama sukarelawan), silakan lanjutkan." 

Perkenalkan Sistem Pengolahan Informasi Adaptif (AIP) dan tanyakan jenis gejala yang 
dimiliki para peserta. Bagian ini untuk skrining atau triase yang nantinya dapat 
menyebabkan intervensi satu lawan satu, sesuai kebutuhan. Penting untuk tidak 
memaksa siapa pun berbicara. 

Katakan, “Terima kasih, ____ (nama). Sekarang, saya ingin menjelaskan kepada Anda 
dasar di mana kami telah membangun pengalaman kami untuk hari ini, Kami 
menyebutnya sistem Pengolahan Informasi Adaptif (AIP) dan membantu kami untuk 
memahami apa yang telah terjadi pada kami dengan cara yang sama yang dapat kami  
pahami. Kita sering memakan makanan ringan tanpa masalah, tetapi kita sering 
mengalami kesulitan ketika kita makan makanan berat yang sulit dicerna. Seringkali, 
kitamemiliki sejumlah gejala ketika itu terjadi. Apa yang Anda perhatikan ketika Anda 
makan makanan yang terlalu berat atau terlalu banyak untuk Anda? ”(Tunggu tanggapan). 

Katakan, “Itu benar. Dengan cara yang sama, informasi berat seperti ___ (nyatakan sifat 
dari insiden kritis) sulit bagi otak untuk mencerna dan menyebabkan gejala. Gejala apa 
yang Anda perhatikan sejak peristiwa sampai sekarang? ” 

Catatan: Perhatikan gejala disfungsi (seperti peserta yang tidak dapat menangani 
tanggung jawab dasar atau melakukan kegiatan sehari-hari) karena mereka akan 
memainkan peran penting dalam memilih / memilih siapa yang akan diundang untuk 
menerima perhatian pribadi di akhir IGTP. 

Ketika semua orang telah selesai berbicara, pemimpin, atau seorang co-leader yang dipilih 
sebelumnya, menormalkan gejala dengan mengatakan yang berikut: 

Katakan, “Gejala yang Anda sebutkan semuanya normal. Mereka adalah jenisnya reaksi 
orang normal setelah mengalami peristiwa abnormal seperti ______(sebutkan insiden 
kritis). " 
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Catatan: Jika 30 hari telah berlalu sejak insiden kritis terjadi, kami tidak mengatakan 
bahwa gejalanya normal (karena tidak), tetapi kami mengatakan: 

Katakan, “Semua gejala yang Anda sebutkan adalah cara pemrosesan otak Anda, sistem 
otak mencoba untuk mengasimilasi (menyesuaikan) pengalaman ini. " 

Sebutkan ketersediaan staf untuk bantuan lebih lanjut. Katakan, “Saya juga ingin 
mengingatkan Anda bahwa kita semua akan tersedia bagi Anda setelah program kami hari 
ini dan di waktu lain. Kami akan merasa terhormat untuk terus membantu Anda — dan 
orang lain yang Anda kenal — dengan cara apa pun yang kami bisa. ” 

 

B. Ajarkan Latihan yang Meringankan Diri 

Katakan, “Latihan kami berikutnya adalah latihan yang akan membantu kita semua belajar 
menenangkan diri. 

Selama latihan, Tim Perlindungan Emosi akan mengurus semuanya, jadi Anda dipersilakan 
untuk bersantai dan menutup mata jika Anda ingin melakukannya. ” 

Biarkan salah satu dari tim memimpin latihan berikut: 

 

PERNAFASAN ABDOMINAL 

Katakan, “Tutup matamu, letakkan satu tangan di perutmu dan bayangkan ada balon di 
dalam perutmu. Sekarang, tarik napas dan lihat bagaimana balon tumbuh dan 
menggerakkan tangan Anda ke atas. Sekarang Anda bisa mengeluarkan napas dan melihat 
bagaimana balon mengempis, dan, tangan Anda turun. Taruh semua perhatian Anda 
dalam hal itu. Jika ada yang mengalihkan perhatian Anda, kembalilah pada Latihan." 

Lakukan latihan ini selama 5 menit. 

 

LATIHAN KONSENTRASI (5 MENIT) 

Katakan, “Saya ingin Anda meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan pernapasan Anda. 
Perhatikan ketika Anda menghirup dan berkata kepada diri sendiri, 'Saya menghirup,' dan 
kemudian perhatikan ketika Anda menghembuskan napas dan berkata kepada diri sendiri, 
'Saya menghembuskan nafas.' Lanjutkan untuk memungkinkan perhatian Anda untuk 
fokus pada napas Anda, untuk sementara waktu lebih lama, dengan lembut membawa 
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diri Anda kembali — jika Anda teralihkan — untuk menghirup dan menghembuskan nafas 
Anda. ” 

Lakukan latihan ini selama 5 menit. 

 

KENANGAN MENYENANGKAN 

Katakan, “Ingat waktu ketika Anda tenang atau bahagia. (Berhenti sebentar). Sekarang, 
letakkan tangan Anda di dada Anda dan biarkan perasaan yang baik dan sensasi fisik yang 
positif itu meluas ke seluruh tubuh Anda. Baik. Terus izinkan perhatian Anda untuk fokus 
pada perasaan dan sensasi yang baik ini untuk sementara waktu lebih lama, dengan 
lembut membawa diri Anda kembali — jika Anda terganggu — pada perasaan bahagia 
dan tenang yang Anda rasakan. ” 

Pada akhirnya, katakan, "Saat Anda membuka mata Anda, ingatlah bahwa di masa depan 
yang harus Anda lakukan untuk mengembalikan ingatan adalah dengan meletakkan 
tangan Anda di atas pusat dada Anda." 

Lakukan latihan ini selama 5 menit. 

 

THE BUTTERFLY HUG 
Katakan, "Apakah Anda ingin mempelajari latihan yang akan membantu Anda merasa 
lebih baik?" 
Katakan, “Tolong perhatikan saya dan lakukan apa yang saya lakukan. Silangkan lengan ke 
dada Anda, membentuk kupu-kupu. 

 
Mata Anda bisa tertutup, atau tertutup sebagian, melihat ke arah ujung hidung Anda. 
Selanjutnya, Anda  gerakan tangan Anda, seperti sayap kupu-kupu yang mengepak. 
Biarkan tangan Anda bergerak bebas. Anda dapat bernapas perlahan dan dalam 
(pernapasan perut), sementara Anda mengamati apa yang terjadi di pikiran dan tubuh 
Anda seperti pikiran, gambar, suara, bau, perasaan, dan sensasi fisik tanpa berubah, 
mendorong pikiran Anda pergi, atau menilai. Anda bisa berpura-pura seolah-olah apa 
yang Anda amati seperti awan yang lewat. ” 

 
Pada akhirnya, katakan: "Di masa depan, jika Anda mengalami stressor yang terus 
menerus, sangat menyedihkan dan teknik menenangkan diri Anda gagal membantu Anda 
untuk tenang dengan cepat, lakukan Pelukan Kupu-kupu untuk membantu memproses 
situasi saat ini." 
 
Ketua Tim bertanya kepada peserta bagaimana perasaan mereka: 
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Katakan, "Kami baru saja berlatih berbagai cara untuk menenangkan diri dan saya 
bertanya-tanya bagaimana perasaan Anda sekarang?" 
Ketua Tim menjelaskan strategi mengatasi: 
Katakan, “Setelah peristiwa traumatis seperti _____ (peristiwa negara) yang telah Anda 
alami semua, Anda perlu memastikan bahwa Anda melakukan beberapa hal yang 
mungkin tampak sangat mendasar tetapi sangat penting seperti meminum banyak air 
bahkan ketika Anda tidak haus, makan makanan sehat, pastikan untuk berolahraga (tetapi 
tidak berlebihan), dan mengambil istirahat singkat di siang hari untuk berlatih teknik 
menenangkan diri seperti pernapasan perut, latihan konsentrasi, atau teknik pengalaman 
menyenangkan. " 
Katakan, "Apakah ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan 
kepada saya atau anggota Tim Perlindungan Emosi?" 
 

C. Mengakses Trauma 
Katakanlah, “Di awal pekerjaan ini, Anda menyebutkan gejala yang Anda perhatikan sejak 
peristiwa sampai sekarang. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa semua gejala yang 
Anda sebutkan adalah cara sistem pemrosesan otak Anda mencoba untuk mengasimilasi 
(menyesuaikan) pengalaman ini. Merupakan hal yang normal untuk memiliki perasaan 
yang berbeda dari teman dan orang lain, karena setiap orang mengalami dan merasakan 
sesuatu secara berbeda. ” 
 
Fasilitator melanjutkan dan berkata, "Ketika Anda kembali ke rumah setelah latihan ini, 
Anda dapat berbicara dengan orang-orang yang Anda percayai tentang pikiran dan 
perasaan Anda, sebanyak yang Anda inginkan dan ketika Anda merasa paling nyaman 
melakukannya." 
  
Tujuannya adalah untuk verbalisasi kenangan traumatis dan untuk menanggapi 
kebutuhan akut itu muncul di banyak orang yang selamat untuk berbagi pengalaman 
mereka, sementara pada saat yang sama menghormati kecenderungan alami mereka 
berkaitan dengan seberapa banyak, kapan, dan kepada siapa mereka berbicara. 
 
Mengenal Skala 
Katakan, “Ini skala untuk Anda lihat. Tolong jawab pertanyaannya. Jika Anda memiliki 
pertanyaan, silakan minta salah satu Anggota Tim Perlindungan Emosi untuk membantu 
Anda. ” 
 
Catatan: Penilaian psikologis standar digunakan dengan hati-hati. Ini sangat membantu 
untuk tim anggota untuk peduli tentang hubungan dengan para peserta. Mereka perlu 
menunjukkan dengan perilaku mereka bahwa mereka benar-benar tertarik pada mereka 
sebagai manusia dan bukan sebagai objek keingintahuan ilmiah. Kebiasaan ini 
melemahkan nilai ilmiah dari data yang dikumpulkan, sementara itu menghormati 
keinginan klien Amerika Latin kami untuk tidak distigmatisasi oleh prosedur pengujian 
formal. Dalam pengalaman kami, klien juga cenderung menolak bantuan dari mereka 
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yang mereka anggap oportunis, dalam hal ini siapa saja yang tampak tertarik pada korban 
sebagai objek studi 

 

Lanjutkan pada Tahap 2:  Preparation (Persiapan — Gambar) pada protokol anaK 

 

 

INTERVENSI LAINNYA DENGAN MEMPERHATIKAN GEJALAH 
 

Reaksi Bencana dan Saran Intervensi 
Usia Gejalah perilaku Gejalah fisik Gejalah emosi Opsi intervensi 
1-5   Kembalinya 

mengompol, 
 Mengisap jempol, 
 Menempel 

kepada orang tua 
 Takut gelap 
 Menghindari 

tidur sendirian 
 Peningkatan 

menangis 

 Kehilangan 
selera makan 

 Sakit perut 
 Mual 
 Ganguan 

tidur, 
 Mimpi buruk 
 Kesulitan 

bicara 

 Gelisah 
 Takut 
 Cepat marah 
 Histeris 
 Sedih 
 Menarik diri 

 Berikan jaminan 
keamana verbal dan 
fisik  

 Memberikan waktu 
tidur yang nyaman dan 
menghibur 

 Hindari pemisahan yang 
tidak perlu 

 Izin anak untuk tidur 
dengan orang tuannya 

 Mendorong ekspresi 
mengenai kehilangan 
(yaitu, kematian, hewan 
peliharaan, mainan) 

 Memantau paparan 
media untuk bencana 
trauma 

 Mendorong ekspresi 
melalui kegiatan 
bermain 

 
 

Reaksi Bencana dan Saran Intervensi 
Usia Gejalah perilaku Gejalah fisik Gejalah emosi Opsi intervensi 
6-11   Penurunan 

prestasi  sekolah 
 Perilaku agresif di 

rumah atau 
disekolah  

 Hiperaktif atau 
perilaku konyol 

 Perubahan 
selera makan 

 Sakit kepala 
 Sakit perut 
 Gangguan 

tidur, 
 mimpi buruk 

 Menghindari 
Sekolah 

 Menarik diri 
dari teman 
dan aktivitas 

 Emosi yang 
meledak 

 Memberikan perhatian 
tambahan dan 
pendampingan 

 Sementara beri 
keleluasaan untuk 
bersantai dari pekerjaan 
sekolah dan rumah 
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 Merengek, 
kemelekatan, 
bertindak seperti 
Balita 

 Peningkatan 
persaingan dengan 
saudara kandung 
untuk orang tua  

 Pemikiran 
keasyikan 
dengan 
bencana, 
Keamanan 

 Mengatur perlahan 
ekpresi yang berlebihan 

 Memberikan tugas ringan 
dan terstruktur di rumah 
atau di tempat 
pengungsian 

 Mendorong verbal 
melalui permainan 
ekpresi dan emosi 

 Minta si anak untuk 
menceritakan ulang 
peristiwa 

 Libatkan anak dalam 
penyusunan P3K 
keluarga,  

 Melatih penanganan 
bencana di waktu yang 
akan datang 

 Koordinasi Program 
sekolah untuk dukungan 
sebaya, kegiatan 
ekspresif, pendidikan 
bencana, perencanaa 
kesiapsiagaan, 
mengidentifikasi anak-
anak berisiko 

 

Reaksi Bencana dan Saran Intervensi 
Usia Gejalah perilaku Gejalah fisik Gejalah emosi Opsi intervensi 
12-18   Penurunan 

Prestasi akademik 
 Pemberontakan di 

rumah atau 
sekolah 

 Penurunan prilaku 
tanggung jawab 

 Agitasi, apatis 
 Tingkah laku 

bermasalah 
 Menarik diri dari 

sosial 

 Perubahan 
selera makan 

 Sakit kepala 
 Masalah 

saluran 
pencernaan 

 Masalah kulit 
 Nyeri 
 Gangguan 

tidur 

 Kehilangan 
minat pada 
kegiatan sosial, 
hobi, rekreasi 

 Kesedihan atau 
depresi 

 Resistensi 
terhadap 
wewenang 

 Perasaan 
tidak mampu 
dan 
ketidakberdaya
an 

 Memberikan perhatian 
tambahan dan 
pendampingan 

 sementara beri 
keleluasaan untuk 
bersantai dari pekerjaan 
sekolah dan rumah 

 Mengatur perlahan 
ekpresi yang berlebihan 

 memberikan tugas 
ringan dan terstruktur di 
rumah atau di tempat 
pengungsian 

 Mendorong diskusi 
bencana pengalaman 
dengan rekan-rekan 

 hindari bahasan 
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mengenai perasaan 
dengan orang tua  

 Melatih penanganan 
bencana di waktu yang 
akan datang 

 Koordinasi Program 
sekolah untuk dukungan 
sebaya, kegiatan 
ekspresif, pendidikan 
bencana, perencanaa 
kesiapsiagaan, 
mengidentifikasi anak-
anak berisiko 

 

Reaksi Bencana dan Saran Intervensi 
Usia Gejalah perilaku Gejalah fisik Gejalah emosi Opsi intervensi 
Dewa
sa  

 Masalah tidur 
 Menghindari 

mengingat 
peristiwa 

 Tingkat aktivitas 
berlebih 

 Mudah 
menangis 

 Konflik dengan 
keluarga 
meningkat 

 Kewasapadaan 
berlebih 

 Isolasi 

 Kelelahan 
mental 

 Masalah 
saluran 
pencernaan 

 kesulitan 
 menurunnya 

nafsu makan 
 Keluhan 

somatik 
 Memburuknya 

kondisi kronis 

 Depresi,kesedihan 
 Sensitif, marah 
 Kecemasan, 

ketakutan 
 Keputusasaan,  
 Rasa bersalah, 

meragukan diri 
 Perubahan 

suasana hati 

 Memberikan supportive 
listening dan beri 
kesempatan untuk 
berbicara secara rinci 
tentang pengalaman 
bencana 

 Membantu dengan 
memprioritaskan 
pemecahan masalah 

 Penawaran bantuan 
untuk anggota keluarga 
dalam memfasilitasi 
komunikasi dan 
berfungsi efektif 

 Menilai dan merujuk jika 
diindikasikan 

 Memberikan informasi 
tentang bencana stres 
dan koping, anak-anak 
reaksi dan keluarga 

 Memberikan informasi 
tentang rujukan sumber 
daya 

 

Reaksi Bencana dan Saran Intervensi 
Usia Gejalah perilaku Gejalah fisik Gejalah emosi Opsi intervensi 
Lanjut 
Usia 

 penarikan dan 
isolasi 

 Keengganan 

 Memburuknya 
penyakit kronis 

 Gangguan tidur 

 Depresi 
 Keputusasaan 

tentang kehilangan 

 Memberikan dukungan 
dan hiburan 

 Memberikan informasi 



Indonesian Mental Health Association 38 

 

meninggalkan 
rumah 

 Keterbatasan 
Mobilitas 

 Masalah 
penyesuaian 
diri 

 Masalah 
memory 

 Gejala somatik 
 Lebih rentan 

untuk hipo- & 
hipertermia 

 Keterbatasan 
Fisik dan 
sensorik 
(Penglihatan, 
pendengaran) 
 

 Apatis 
 Kebingungan, 

disorientasi 
 Kecurigaan 
 Agitasi, kemarahan 
 Ketakutan 

institusional 
 Kecemasan dengan 

Lingkungan tidak 
dikenal 

 Malu menerima 
bantuan 

 Memberikan bantuan 
dengan pemulihan asset 

 Membantu dalam 
perolehan medis dan 
Keuangan 

 Membantu dalam 
membangun kembali 
keluarga dan 

 kontak sosial 
 Berikan perhatian khusus 

cocok 
 relokasi perumahan 
 Mendorong diskusi 

bencana, kehilangan dan 
ekspresi emosi 

 Menyediakan dan 
memfasilitasi rujukan 
untuk bantuan bencana 

 Terlibat penyedia 
transportasi, layanan 
tugas, program makan, 
kesehatan rumah, dan 
kunjungan rumah bila 
dibutuhkan. 
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E. TEKNIK INTERVENSI TAHAP RECOVERY dan REHABILITASI 

Keterampilan Sosial Berbasis Kelompok 
keterampilan sosial Sangat baik dilaksanakan di dalam suatu format kelompok, yang memberi 

dukungan dan suatu konteks yang menguatkan bagi pembelajaran respon-respon baru dan perilaku 
yang sesuai di dalam berbagai situasi. Tema-tema yang dibahas pada tahap ini adalah hasil dari diskusi 
kelompok yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan penyintas yang segera diatasi atau di perbaiki. 
Prinsip dasar dari model keterampilan berbasi kelompok adalah : 

 Adanya kepentingan bersama (collective interest) yang ingin diperjuangkan 
 Dirumuskan dalam bentuk tujuan bersama (collective target). 
 Dicapai lewat kegiatan bersama (collective action). 
 Kegiatan dirancang lewat collective action plan. 
 Dilaksanakan secara bersama lewat collective contribution. 
 Mengutamakan kegiatan partisipasi. 

Langkah-langkah dalam memandu keterampilan sosial pada kelompok. 

1. Sajikan Keterampilan sosial yang akan di bahasa, bisa di buat list dan menentukan prioritas yang 
kemudian akan segera di atasi. 
A. Mintalah suatu penjelasan tentang keterampilan itu 
B. Minta anggota kelompok memberikan rasional atas keterampilan itu 

2. Diskusi keterampilan sosial 
A. Daftarkan langkah-langkah keterampilan 
B. Seluruh anggota kelompok memberikan contoh penggunaan keterampilan 

3. Sajikan situasi masalah dan tirukan keterampilan 
A. Evaluasi unjuk kerja 
B. Minta anggota kelompok mendiskusikan model 

4. Bermain peran keterampilan 
A. Seleksi anggota kelompok yang akan bermain peran 
B. Minta anggota kelompok lain mengamati permainan peran 

5. Anggota kelompok melatih keterampilan 
A. Berikan pelatihan apabila dibutuhkan 
B. Mintalah anggota kelompok membei umpat balik tentang elemen verbal dan non verbal 

6. Praktekan dengan menggunakan situasi keterampilan yang kompleks 
A. Ajarkan keterampilan asesori, misalnya pemecahan masalah 
B. Seluruh anggota kelompok mendiskusikan situasi dan memberikan umpan balik 

7. Latihan bagi pengeneralisasian dan pemeliharaan 
A. Dorong mempraktikan keterampilan di luar kelompok 
B. Minta anggota kelompok membawakan situasi mereka 

 


