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Serangkaian tindakan dan teknik yang 

dilakukan segera setelah bencana untuk 

meinimalkan dampak negatif dimasa 

mendatang dan mencegah munculnya stress 

negatif (disetress) 

 

3 prinsip PFA: 

Keamanan, bermartabat dan menghargai hak 

orang lain 



 Tiap bencana punya rules Do and Don’t sendiri 

 Misal: Do....... Bahas org terjangkit covid 

            Don’t.... Bahas tersangka covid 

    Do....... Org yg dirawat/baru pulih dr  

                           covid 19, meninggal krn tertular 

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

                           penderita atau korban covid 19 

 Do... Klien covid 

   Don’t.. Korban covid 

HAL PENTING DR PFA JUGA TIDAK MEMAKSA ATAU 

TIDAK MELUKAI 

 



Dapat dilakukan asessment cepat untuk 

menentukan kebutuhan penyintas (survivor) 

Dapat dilakukan oleh siapa saja asal terlatih 

 Bisa dilakukan dalam setting klinis dan non 

klinis 

Universal dalam segala situasi bencana 



 konteks COVID. 

  agak menantang ,PFA nya jarak jauh atau 

online.  

 PFA pada umumnya , sentuhan kadang bisa 

menenangkan. Memberikan  tisu atau air 

minum ,tidak dapat lagi dilakukan dalam 

konteks ini.  

Hanya mengandalkan kemampuan 

mendengarKAN. Memberikan responnya pun 

terbatas melalui suara 

 



 PFA kondisi Covid  dilakukan dengan 
telekonseling. Tahapannya TeleBPA 
selanjutnya telekonseling , bila terjadi 
darurat psikologi lakukan tatap muka. 

 

 Contoh gejala adalah menyakiti diri/ org 
lain, fungsi sosial sudah tidak jalan, coping 
yang kurang sehat dan sebagainya. Nah, ini 
artinya klien butuh bantuan lanjutan. Disini 
pembeda PFA dan konseling menjadi 
berarti.  Bila terjadi darurat psikologis maka 
PFA sudah tidak efektif untuk dilakukan 



TINGKATAN PENILAIAN/PANDANGAN TERKAIT DGN 
COVID 19 BERDASAR PADA 3 FAKTOR 

 Ini penyakit baru dan masih banyak tidak 
diketahui tentang penyakit ini 

 Kita sering merasa kwatir terhadap hal-hal yang 
tidak/belum diketahui 

 Mudah menghubungkan ketakutan itu dengan 
sesuatu 

 

Dapat dimengerti bahwa ada kebingungan, 
kecemasan dan kekhawatiran diantara masyarakat, 
sayangnya faktor-faktor ini juga memicu penilaian 
yg berbahaya 

 



 Apakah saya dalam kondisi siap untuk 

membantu? 

 Apa yang saya ketahui tentang 

bencana/kejadian  dan dampaknya? 

 Siapa yang bisa diajak kerjasama dan 

koordinasi 

 



 PREPARE-LOOK-LISTEN-LINK 



Menyiapkan segala hal terkait dengan 

emergency tersebut. 

 Prepare itu disiapkan sebelum turun 

lapangan 

  Cari info ttg bencana, seberapa parah, siapa 

saja aktor disana, referral mechanism 

(mekanisme rujukan dan sebagainya 

 Cari Informasi yg akurat mengenai COVID. 

Kecemasan dan ketakutan yang dirasakan 



 Siapkan: data mengenai COVID 

 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, 

termasuk mitos2 umum, data terbaru, 

penelitian. 



 Tugas kita adalah memberikan informasi yang 

akurat dg mempersiapkan informasi 

 Reference yang bisa dipakai adalah WHO dan 

informasi formal dari pemerintah 

 Daftar rujukan juga perlu disiapkan untuk 

semua kemungkinan bantuan yang dibutuhkan. 

 Contoh: setau saya tidak direkomendasi untuk 

datang ke rumah sakit, tapi menelpon nomer 

rujukan.... Relawan PFA harus mempunya nomer 

rujukan tsb 

 Cek link yang dibutuhkan sebagi bagian 

prepare 

 



 https://bit.ly/rujukan119 

 https://himpsi.or.id/ 

https://bit.ly/rujukan119
https://himpsi.or.id/


mendengarkan , FOKUS , EMPATI 

 ditahap Listen atau ketika merespon 

penanya, hal yang perlu diperhatikan adalah 

pada penggunaan kata2 yang bisa mengarah 

pada stigmatisasi.  

 Stigma adalah hal yang bener2 perlu 

menjadi perhatian karena ini yang bisa 

bikin orang malah menghindar dari 

pengobatan atau kena impact psikologis.  



mulai melihat siapa saja yang harus 

diprioritaskan etc, butuhnya bantuan apa, 

liat kondisi sekitar dan sebagainya 

 

Dengan wawancara melalui program 

telekonseling  



 adalah membantu survivor untuk memenuhi 
kebutuhannya, misalnya butuh bantuan medis, di 
linkan ke medis, kebutuhan dasar ya ke provider 
yang menyediakan kebutuhan dasar.  

 

 Penting untuk membebaskan diri dari 
perspective suffering atau luka psikologis 
semata, karena akan lebih susah move on. 
Perspective kita adalah pada sisi yang lebih 
optimis bahwa setiap orang pasti punya 
resiliensinya sendiri. Seandainya tidak ada, 
maka disitulah perlu pengembangan  dlm 
mengaktifkan keberagaman, atau hal positif 
baru yang dikembangkan.  



 Istirahat dan rekreasi, Istirahat singkat yang 

berkualitas dari kegiatan sehari-hari dan tidur 

yang cukup. Sementara itu rekreasi misal dengan 

bermain kartu, menonton televisi 

 Ventilasi: mengizinkan pekerja bantuan dan 

penyintas untuk berbincang tentang pengalaman 

dan perasaan mereka melalui tanya jawab dan 

defusing 

 Olah raga: Aktivitas fisik membantu 

menghilangkan stress. Memberikan kesempatan 

untuk dapat bermain sepak bola atau menari 

bersama 

 



 Relaksasi: dapat dilakukan dengan bernapas 

latihan visualisasi, relaksasi otot atau 

kombinasi keduanya 

 Teknik meredakan emosi, apabila klien 

menjatuhkan diri atau hendak memukul 

dirinya , peluk dia. Tapi bila hanya menangis 

jangan dipeluk. Pegang tangan atau pndak 

dgn keras, sampai klien sadar dengan 

kehadiran kita. Isntruksikan mengatur nafas 



 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 

 
















