






Bencana Alam 
Gempa Bumi 

Banjir, Badai 

Tsunami 

Bencana Non Alam 
Wabah Penyakit 

Paparan radiasi nuklir 

Bencana Sosial 
Perang 

Konflik Etnis 

JENIS-JENIS 
BENCANA 

FASE HEROIK 

Ketika Berita Bencana / Awal 

• Banyak Pihak Peduli 

• Banyak Bantuan 

FASE HONEYMOON 

Korban merasa nyaman dengan banyaknya 

perhatian 

FASE DISSILUSIONMENT 

Bantuan mulai berkurang korban merasa 

kesulitan untuk Kembali normal; 

FASE REKONTRUKSI 

Merupakan fase kritis untuk korban 

Kembali pada keadaan normal 

TAHAPAN BENCANA 



FISIK PIKIRAN EMOSI TINGKAH LAKU 

Lutut lemas  
Jantung  
berdebar 

Cemas  Takut  
Khawatir 

Merasa tidak  
berdaya 
Tidak tahu apa yang  
harus dilakukan 

Lari 
Duduk terdiam 

 Tema umum dalam situasi bencana: KEHILANGAN 

 Penting untuk dipahami bahwa reaksi-reaksi tersebut adalah  reaksi wajar ketika 

seseorang dihadapkan dengan situasi  sulit. 

 Setiap orang dapat mengalami reaksi yang berbeda walaupun  terpapar oleh peristiwa 

yang sama 

REAKSI PASCA BENCANA 



TAHAPAN INTERVENSI BENCANA 



Psychological First Aid (PFA) 
Adalah Serangkaian tindakan dan teknik yang 

dilakukan segera setelah bencana untuk 

meinimalkan dampak negatif dimasa mendatang dan 

mencegah munculnya stress negatif (distress) 
 

3 prinsip PFA: 
1. Keamanan; 

2. bermartabat dan; 

3. menghargai hak orang lain; 

Psychological First Aid (PFA) Do and don’t 

Do....... Bahas orang terjangkit covid 

Don’t.... Bahas tersangka covid-19 

Do.... Org yg dirawat/baru pulih dr covid-19, 

meninggal krn tertular 

Don’t... Melihat orang dgn penyakit ini sbg 

penderita atau korban covid 19 

Do... Klien covid-19 

Don’t.. Korban covid-19 
 

Hal penting dari PFA juga tidak 

memaksa atau tidak melukai 

 



Do and don’t 



Masyarakat awam & bukan profesional 
kesehatan mental (Jacobs & 
Meyer,2003;American Red Cross, The Sphere 
2004) 

Siapapun yg bertugas saat emergensi yang 
terlatih (PFA) 

Disarankan yang terdekat dilokasi bencana 

Relawan Psychological First Aid (PFA) 
Target: SAFETY (RASA AMAN), Strategi: 
Melindungi dr Bahaya & Memenuhi Kebutuhan 
Dasar seperti makan, minum, pakaian, layanan 
kesehatan  

Target: CALMING (TENANG & 
NYAMAN) Strategi: Menenangkan , 
mendengarkan,relaksasi, stabilisasi emosi 

Target: MENGHUBUNGKAN & 
TERHUBUNG Strategi: Tidak sendiri, ada 
dukungan sosial, menghub dgn dukungan 
sosial 

Target: SELF EFFICACY & 

EMPOWER-MENT (Merasa Mampu dan 

Berdaya) Strategi: Lakukan edukasi, fasilitasi 

partisipasi 

kondisi yg diciptakan PFA 



Apakah saya dalam kondisi 

siap untuk membantu? 

Apa yang saya ketahui 

tentang bencana/kejadian  

dan dampaknya? 

Siapa yang bisa diajak 

kerjasama dan koordinasi 

Pertanyaan yg diajukan 
sebelum menjadi relawan 

Perlu dicari jawaban atas pertanyaan tersebut utk diri 

PREPARE 

LOOK 

LISTEN 

LINK 

Prinsip PFA 



Disiapkan sebelum turun lapangan 

Cari info ttg bencana, seberapa parah, siapa saja aktor disana, 

mekanisme rujukan, cari informasi akurat ttg covid 19, 

budaya/kebiasaan 

Siapkan data ttg Covid 19 

rujukan bila ada symptom, minimal punya pengetahuan mengenai 

gejala covid dan harus kemana. mitos2, bahan2 atau key messages 

mengenai COVID. Acuan informasi ada di WHO, begitu juga dgn 

penelitian terbaru 

 

berikan info akurat 

Daftar rujukan juga perlu disiapkan untuk semua kemungkinan 

bantuan yang dibutuhkan 

LISTEN 

• Mendengarkan: FOKUS , 
EMPATI 

• Di tahap Listen atau ketika 
merespon penanya, hal yang 
perlu diperhatikan adalah pada 
penggunaan kata2 yang bisa 
mengarah pada stigmatisasi.  

 

Stigma adalah hal yang bener2 perlu DIHINDARI , karena ini akan 
membuat orang  menghindar dari pengobatan atau kena dampak 
psikologis 

PREPARE 



LISTEN 
• BELAJAR FOKUS, MENGHIDUPI & LEBIH MEMPERHATIKAN 

• MENGHIDUPI artinya memperhatikan penuh (dpt merasakan aroma, menikmati) apabila mampu 

melakukannya anda sedang menghidupi aktifitas tsb 

• FOKUS artinya ketika dpt memperhatikan penuh suatu kegiatan dpt dikatakan anda “berfokus”  

 

Apabila dapat belajar lebih menghidupi dan lebih fokus anda akan lebih baik dlm menangani stress . 
(hub sosial akan lebih baik, akan lebih dalam melakukan hal penting) 

fokus pada kondisi yang ada di sekitar, kontak mata perlu dilakukan dan segera menganalisa kondisi sekitar 

• Mulai melihat siapa saja yang harus diprioritaskan  

•  butuhnya bantuan apa 

•  lihat kondisi sekitar 

 

LOOK 



KEBUTUHAN 
Membantu survivor untuk memenuhi kebutuhannya, 

misalnya butuh bantuan medis, di linkan ke medis, 

kebutuhan dasar link kan ke provider yang 

menyediakan kebutuhan dasar.  
 

FOKUS 
Memberikan edukasi berupa rujukan-rujukan sesuai 

kebutuhan penyintas atau surviver 
 

LINK • Tarik napas dalam - dalam , lalu tahan hitung 

1,2,3,4,5 (tahan 15-20 detik) lalu lepaskan 

• Kerutkan dahi sebanyak mungkin. Tahan 1....2....3... 

lebih kuat lagi...4....5 ya lepaskan 

• Tarik napas.. lepaskan perlahan.. rasakan bedanya saat 

tegang dan rileks 

• Buka maata anda selebar mungkin tahan hitung 

1...2...3...4... taha... 5 kendorkan 

• Tarik napas.. lepaskan perlahan.. rasakan bedanya 

saat tegang dan rileks 

• Tutup mata anda sekuat mungkin, rasakan 

ketegangan disekitar kelopak mata hitung 1...2...3...4..5 

lepaskan ... rilex 

• Tarik napas.. lepaskan perlahan.. rasakan bedanya 

saat tegang dan rileks 

• Buka mulut selebar mungkin.. lebih lebar lagi 

1...2...3...4...5 ok lepaskan santai 

Relaksasi 





Daftar No Telp 

Penting Rujukan 
COVID-19  






