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PENGERTIAN
Aktor kemanusiaan termasuk semua pekerja untuk badan-badan kemanusiaan, 
baik direkrut secara internasional maupun nasional, atau secara formal maupun 
informal dipekerjakan di dalam komunitas untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan dari badan tersebut. 

Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih 
di dalam kandungan. menurut Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Orang di 
bawah umur dianggap tidak mampu untuk memberi penilaian dan memahami 
konsekuensi dari pilihan mereka dan memberi persetujuan sendiri, terutama 
mengenai tindakan-tindakan seksual.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Komunitas adalah istilah yang digunakan dalam panduan ini mengacu kepada populasi 
yang mengalami keadaan darurat. Dalam konteks individu, “komunitas” dapat diartikan 
sebagai pengungsi, orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, korban bencana 
alam, atau istilah lain.

Kelompok rentan adalah kelompok-kelompok individu yang lebih rentan dalam 
situasi bencana. Menurut pasal 55 ayat 2 Undang-undang Penanggulangan 
Bencana nomor 24 tahun 2007, yang termasuk kelompok rentan adalah: 

a. Bayi, balita, dan anak-anak
b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui
c. Penyandang cacat (disabilitas), dan
d. Orang lanjut usia.

Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial 
seseorang.

Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial adalah segala bentuk dukungan 
dari lokal maupun pihak luar yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan 
kesejahteraan psikososial dan/atau mencegah atau mengatasi gangguan jiwa. 
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Badan PP dan PA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak

BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinsos Dinas Sosial
IASC Inter Agency Standing Committee
Kemenkes Kementrian Kesehatan
Kemensos Kementrian Sosial
KIE Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Klaster PP Klaster Pengungsian dan Perlindungan
Kemen PPPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak
LBH Lembaga Bantuan Hukum
LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MISP Minimum Initial Service Package
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak
PFA Psychological first aid
PPAM Paket Pelayanan Awal Minimum
PPT Pusat Pelayanan Terpadu
RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPSW Rumah Perlindungan Sosial Wanita
RPTC Rumah Perlindungan dan Trauma Center
SDM Sumber Daya Manusia
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund
UNFPA United Nations Population Fund
W/CFS Women/children Friendly Space

AKRONIM
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A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Kondisi geografis dan geologis Indonesia menjadikannya area yang 
rawan berbagai macam bencana alam mulai dari letusan gunung, gempa, 
hingga banjir. Wilayah Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang 
merupakan rangkaian gunung api aktif di dunia dan hampir semua gempa 
bumi dunia terjadi di jalur tersebut.1 Indonesia juga tempat pertemuan 
tiga lempeng tektonik besar: Indo-Australia, Eurasia, dan Lempeng 
Pasifik, sehingga punya potensi besar untuk terjadinya bencana gempa 
bumi termasuk likuifaksi dan tsunami. 

Dalam lima tahun terakhir Indonesia mengalami berbagai bencana 
alam mulai dari banjir, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, gempa bumi, 
letusan gunung berapi, hingga kebakaran hutan2. Menurut data dari 
BNPB, sejak awal tahun 2017 saja hingga pertengahan 2019, Indonesia 
telah mengalami 5.594 kejadian bencana. Bencana alam yang terjadi 
menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan fisik hingga korban 
jiwa. Total korban meninggal dan hilang sebanyak 4249 jiwa, 27 ribu lebih 
korban yang mengalami luka-luka, lebih dari 21 juta jiwa yang menderita 
dan mengungsi. Selain itu, lebih dari 166 ribu rumah rusak berat, 105 
ribu rumah yang mengalami kerusakan sedang, dan 302 ribu rumah 
mengalami kerusakan ringan.

1  Wilayah Indonesia Rawan Terhadap Bencana (2018) diambil dari https://www.literasipublik.com/wilayah-
indonesia-rawan-bencana

2  Bencana Alam di Indonesia Tahun 2018 S/D 2019 (2019). Diambil dari http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a
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Bencana alam, selain menimbulkan kerusakan fisik serta korban jiwa, 
juga memberikan dampak-dampak psikososial yang cukup serius pada 
orang-orang yang mengalaminya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Terjadinya bencana alam mengubah sebagian atau seluruh 
aspek kehidupan mereka. Contohnya, mereka yang kehilangan tempat 
tinggal harus mengungsi ke tenda pengungsian; mereka yang kehilangan 
anggota keluarganya mengalami kesedihan yang mendalam; mereka 
yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian belum bisa kembali 
bekerja karena situasi yang belum memungkinkan. 

Seperti halnya orang dewasa, anak-anak yang terdampak oleh bencana 
pun bisa mengalami dampak psikologis seperti stres. Anak yang 
kehilangan orangtuanya mengalami rasa tidak aman karena kehilangan 
figur yang melindungi; anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena 
rusaknya bangunan sekolah, tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan 
akses pendidikan dan pengetahuan; berada pada situasi yang tidak 
menentu juga menimbulkan perasaaan tidak nyaman yang berdampak 
kurang baik pada perkembangan emosinya.3  Selain itu, anak yang terpisah 
dari keluarganya rentan untuk mendapatkan perlakuan eksploitatif dari 
orang dewasa. Sebagai contoh, anak dipaksa untuk membantu orang 
dewasa meminta bantuan (uang, makanan) di pinggir jalan hingga rentan 
menjadi korban perdagangan manusia.

Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah penanggungjawab 
utama dalam perlindungan dan penanggulangan bencana berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, 
seperti anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Hal ini diperkuat lagi 
dengan pasal 59 dan 59A Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus 
anak, termasuk anak korban bencana. Perlindungan yang dimaksud 
salah satunya termasuk melalui upaya pendampingan psikososial, dari 
pengobatan sampai pemulihan untuk mencegah anak mengalami 
dampak yang lebih buruk dan terhindar dari perlakukan kekerasan. 

3 Wicaksono, Bhakti Satrio. (2018). Dampak Bencana pada Remaja Ancam Masa Depan Bangsa. Diambil dari 
https://sains.kompas.com/read/2018/10/12/210800123/dampak-bencana-alam-pada-remaja-ancam-masa-
depan-bangsa?page=all
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Dukungan psikososial dalam situasi bencana tidak hanya dapat dilakukan 
oleh petugas profesional tetapi juga dapat dilakukan oleh relawan non 
profesional asalkan sudah terlatih. Terlebih lagi dukungan psikososial untuk 
anak berbeda dengan dewasa, diperlukan pendekatan dan teknik khusus 
yang sesuai dan mudah dipahami oleh anak sehingga para relawan yang 
memberikan pendampingan untuk anak sangat memerlukan pelatihan 
terlebih dahulu.

A.2. Maksud dan Tujuan
Buku ini disusun untuk dapat menjadi panduan teknis bagi individu 
maupun kelompok yang terlibat dalam aktifitas membantu anak-anak 
yang terdampak bencana alam, khususnya pada aspek psikososial 
dalam melakukan kegiatan pemberian dukungan psikososial bagi anak 
yang terdampak bencana agar dapat meningkatkan resiliensi anak dan 
mengurangi resiko mengalami kesehatan mental yang lebih buruk. 
Harapannya agar relawan, keluarga dan masyarakat serta berbagai 
pihak yang terlibat dalam aksi kemanusiaan dan masyarakat bisa 
merencanakan dan melakukan kegiatan pemberian dukungan psikososial 
yang sederhana kepada anak untuk melindungi dan meningkatkan 
kesejahteraaan psikososial anak di tengah situasi bencana alam, serta 
dapat merujuk anak pada layanan yang ia butuhkan lebih lanjut.

Dengan menggunakan buku panduan ini diharapkan relawan yang ingin 
memberikan dukungan psikososial kepada anak korban bencana alam 
mampu memahami prinsip-prinsip dasar dukungan psikososial bagi anak 
korban bencana dan dapat mempraktikkan berbagai kegiatan dukungan 
psikososial secara sederhana serta tidak membuat kondisi anak menjadi 
lebih buruk.

Buku panduan dukungan psikososial ini bukanlah alat untuk melakukan 
penilaian/asesmen terhadap kondisi psikologis anak yang terdampak 
bencana. Jika ditemukan kondisi-kondisi, tanda-tanda, ataupun perilaku-
perilaku yang mengindikasikan adanya masalah psikologis serius atau 
anak mengalami tindakan kekerasan dan penelantaran, sebaiknya anak 
dirujuk kepada penyedia layanan yang sesuai atau kepada profesional 
untuk penanganan lanjutan secara menyeluruh. 
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A.3. UU dan Dasar Kebijakan dari Buku 
Panduan

Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah penanggung jawab 
nasional untuk perlindungan anak berdasarkan Undang-undang no.23 
tahun 2002 pasal 59 dan 60. Pasal 59 menyatakaan bahwa “Pemerintah 
atau lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat…”. 
Pasal 60 menyakatan bahwa “Anak dalam situasi darurat adalah a) anak 
yang menjadi pengungsi, b) anak korban kerusuhan, c) anak korban 
bencana alam, dan d) anak dalam situasi bersenjata. Undang-undang 
no.35 tahun 2014 yang memuat perubahan atas Undang-undang no.23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pemerintah berkewajiban 
untuk memberikan perlindungan khusus anak, termasuk anak korban 
bencana. Perlindungan yang dimaksud salah satunya termasuk melalui 
upaya pendampingan psikososial, dari pengobatan sampai pemulihan.

Landasan hukum yang menjadi dasar dari buku panduan yang 
mengintegrasikan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan 
berbasis gender, pada anak adalah:
•	 Undang-Undang No. 7 / 1984 tentang ratifikasi CEDAW 
•	 Keppres No 36/1990 tentang ratifikasi CRC (Konvensi Hak-Hak Anak)
•	 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 

No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
•	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

•	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

•	 Undang-Undang No. 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana
•	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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•	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

•	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

•	 Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
•	 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

•	 PP no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan 
bencana

•	 Perka BNPB no 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di 
bidang Penanggulangan Bencana

•	 SNI Penanggulangan Bencana No 7939:2013
•	 Nota Kesepahaman antara BNPB dan KPP&PA tahun 2017 tentang 

Penyusunan kebijakan yang responsif gender, pemenuhan hak 
perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana; Pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pemberian 
bantuan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di daerah bencana 
yang dilakukan pada tahap mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan 
rekonstruksi; dan Pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana.

Selain itu, buku panduan ini juga dibangun berdasarkan standar-standar 
global dan nasional berikut: 
•	 The IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 

Emergency Settings (Pedoman IASC mengenai Kesehatan Mental dan 
Dukungan Psikososial dalam Situasi Kedaruratan) (2007)

•	 Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: 
Kontekstualisasi Indonesia. Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia 
(2015).

•	 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in 
Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience and Aiding 
Recovery. IASC. (2015)

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM 13



•	 Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-based 
Violence in Emergencies. UNFPA. (2015)

•	 The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Humanitarian Response.

•	 Chid Protection Working Group.  Minimum Standards for Child 
Protection in Humanitarian Action. (2012)

•	 UNICEF Community Based MHPSS Guidelines (Draft, 2018)

A.4. Prinsip yang Digunakan Dalam 
Panduan

Buku panduan ini menggunakan prinsip-prinsip berikut4:
•	 Kesejahteraan mental anak tergantung pada keterkaitan antara aspek 

psikilogis dan sosial, yang mencakup unsur-unsur fisik (jasmani), 
kognitif (pikiran), emosional (perasaan), spiritual dan sosial, sehingga 
intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan mental anak harus 
menyasar pada aspek psikologis dan sosial anak.

•	 Dukungan psikososial memiliki peran penting dalam menciptakan dan 
mendukung kondisi yang memungkinkan pertumbuhan optimal dan 
kesejahteraan anak dalam situasi bencana.

•	 Anak memiliki hak dan kebutuhan untuk dilindungi.
•	 Perlindungan anak dan kesejahteraan anak adalah kepentingan setiap 

pihak, tanpa melihat kegiatan utama dari organisasi atau instansinya.
•	 Bekerja bersama merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan mental dan perlindungan anak.
•	 “Kepentingan terbaik anak” hendaknya menjadi pertimbangan utama 

dalam mempromosikan kesejahteraan anak; yakni kemampuan anak 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan tumbuh dalam 
kondisi sesulit apapun.

•	 Intervensi yang holistik diperlukan dalam upaya melindungi anak dan 
mempromosikan kesejahteraan anak, oleh karena itu penyelesaian 
masalah secara terisolir tidak akan dapat mengatasi kesejahteraan 
anak secara menyeluruh.

•	 Pelibatan dan peran serta keluarga, pengasuh, masyarakat, dan anak 

4  Buku “Perlindungan Anak dalam Keadaan Darurat: Sebuah Panduan Bagi Pekerja Lapangan” (UNICEF, 2008) 
dan Draft UNICEF CB MHPSS Guidelines (2018)
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itu sendiri merupakan hal utama untuk memastikan tercipatanya 
lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak. Dalam situasi 
sulit sekalipun, anak, keluarga, dan komunitas biasanya menjadi tempat 
terbaik untuk memastikan bahwa anak dalam keadaan dilindungi, 
walaupun mereka mungkin membutuhkan dukungan tambahan. 

•	 Strategi intervesi pada fase awal yang dilakukan para aktor dalam 
merespon bencana akan sangat mempengaruhi kesejahteraan anak 
dan kemudian akan mempengaruhi strategi pada fase-fase berikutnya. 
Oleh karena itu, pertimbangan strategi respon awal harus direncanakan 
dengan baik.

A.5. Cakupan Isi dan Struktur Penulisan 
Buku Panduan

Buku ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berisi berbagai prinsip, 
landasan dan konsep dari dukungan psikososial bagi anak dalam situasi 
bencana, dan bagian kedua berisi berbagai bentuk kegiatan dukungan 
psikososial sederhana yang dapat dilakukan oleh para relawan terlatih. 

Bagian Pertama Bagian Kedua

Pendahuluan Ruang Ramah Anak

Permasalahan Psikososial Anak 
karena Bencana Alam

Dukungan Psikologis Awal

Perkembangan Anak Aktifitas Regulasi Diri
Dukungan Psikososial untuk Anak 
Korban Bencana Alam

Psikoedukasi bagi Orang Tua tentang 
Stabilisasi Emosi

Kebutuhan Khusus dan Sistem 
Rujukan

Psychosocial Structured Activities 
(PSSA)

Peran Keluarga dan Komunitas dalam 
Pemulihan Psikososial Anak

Contoh Struktur Kegiatan Dukungan 
Psikososial Bagi Anak Korban Bencana 
Alam
Perawatan Diri (Self Care) bagi 
Relawan Pendamping Anak
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A.6.  Sasaran Pengguna Buku Panduan
Buku ini disusun untuk dapat digunakan oleh relawan dari anggota 
masyarakat yang tergabung dalam PATBM, Satgas PPA, Forum Anak, 
Babinsa, Babinkamtibmas dan UPTD PPA/P2TP2A, yang mana ketika 
bencana alam terjadi merupakan anggota masyarakat yang juga terlibat 
aktif dalam aksi kemanusiaan untuk perlindungan anak serta pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap anak.  Karena keterlibatan mereka 
dalam mitigasi bencana dan perlindungan anak dalam masyarakat, maka 
perlu untuk memahami pemberian dukungan psikososial bagi anak 
korban bencana.

No Nama Gambaran Umum Ruang Lingkup dan 
Struktur

1. PATBM 
(Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis 
Masyarakat)

•	 Sebuah gerakan dari 
jaringan atau kelompok 
warga pada tingkat 
masyarakat yang bekerja 
secara terkoordinasi 
untuk mencapai tujuan 
perlindungan anak.

•	 PATBM merupakan 
inisiatif masyarakat 
sebagai ujung tombak 
untuk melakukan upaya-
upaya pencegahan 
dengan membangun 
kesadaran masyarakat 
agar terjadi perubahan 
pemahaman, 
sikap dan prilaku 
yang memberikan 
perlindungan kepada 
anak.

•	 Kegiatan PATBM adalah 
dengan melakukan 
upaya-upaya pencegahan 
kekerasan terhadap 
anak dan merespon atau 
menanggapi jika terjadi 
kekerasan terhadap anak 
melalui pengembangan 
jejaring dengan 
layanan pendukung 
yang terjangkau dan 
berkualitas seperti: 
P2TP2A, UPTD PPA, LSM, 
Puskesmas, Babinsa dan 
institusi sosial yang ada di 
masyarakat.

2. Satgas PPA (Satuan 
Tugas Penanganan 
Masalah Perempuan 
dan Anak)

•	 Satuan tugas yang 
dibentuk untuk 
menangani masalah 
perempuan dan anak 
yang dilaporkan ke 
organisasi layanan 
perempuan dan anak 
yang telah dibentuk 
pemerintah daerah.

•	 Satgas PPA 
berkedudukan di Ibu Kota 
provinsi, kabupaten/kota 
atau di desa. 

•	 Tugas Satgas PPA adalah 
membantu organisasi 
layanan perempuan dan 
anak yang telah dibentuk 
pemerintah daerah untuk 
menangani masalah 
perempuan dan anak di 
daerah.
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No Nama Gambaran Umum Ruang Lingkup dan 
Struktur

3. Forum Anak •	 Organisasi yang 
difasilitasi pemerintah 
(Kemen PPPA) 
dimana anggota dan 
kepengurusannya terdiri 
dari anak-anak utusan 
dari berbagai organisasi 
atau kelompok kegiatan 
anak.

•	 Forum anak adalah 
kumpulan dari anak-
anak yang menjadi 
pengurus organisasinya 
masing-masing dan 
membentuk forum 
sebagai salah satu upaya 
untuk memperjuangkan 
hak-hak anak atau 
memperjuangkan 
kebutuhan dan 
kepentingan anak yang 
belum terpenuhi.

•	 Forum Anak difasilitasi 
oleh Pemerintah Pusat 
(Kemen PPPA) dengan 
penanggung jawab 
di Deputi Bidang 
Tumbuh Kembang 
Anak. Pembentukan 
forum-forum anak 
secara berjenjang mulai 
dari tingkat kelurahan, 
kecamatan, kabupaten, 
provinsi dan nasional.

4. Babinsa (Bintara 
Pembina Desa) TNI

•	 Babinsa merupakan 
satuan teritorial TNI 
AD paling bawah, yang 
berhadapan paling 
langsung dengan 
masyarakat. 

•	 Babinsa berada di 
bawah Komando Rayon 
Militer, bagian dari 
Komando Distrik Militer 
dan Komando Resor 
Militer, yang menginduk 
pada Komando Daerah 
Militer.

•	 Secara pokok, tugas-
tugas Babinsa meliputi 
mengumpulkan dan 
memelihara data 
pada aspek geografi, 
demografi, hingga sosial 
dan potensi nasional di 
wilayah kerjanya.

•	 Hal ini meliputi banyak 
sekali aspek, yaitu 
aspek SDM, SDA, 
sarana-prasarana dan 
infrastruktur di wilayah 
binaannya.

•	 Contoh aplikasinya pada 
saat bencana alam terjadi 
di satu wilayah, maka 
Babinsa ini menjadi ujung 
tombak informasi awal 
operasi militer selain 
perang berupa operasi 
kemanusiaan TNI AD atau 
gabungan.
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No Nama Gambaran Umum Ruang Lingkup dan 
Struktur

5. Babinkamtibmas 
(Bintara Pembina 
Keamanan 
Ketertiban) POLRI

•	 Babinkamtibmas 
merupakan anggota 
POLRI yang menjadi 
pengemban Polisi 
Masyarakat yang 
ditempatkan di setiap 
desa/kelurahan.

•	 Tugas pokok dari 
Babinkamtibmas adalah 
melakukan pembinaan 
masyarakat, deteksi dini 
dan mediasi/negosiasi 
agar tercipta kondisi 
yang kondusif di desa / 
kelurahan. 

•	 Salah satunya adalah ikut 
serta dalam memberikan 
bantuan kepada korban 
bencana alam dan wabah 
penyakit.

6. UPTD PPA/P2TP2A •	 Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
yang selanjutnya 
disingkat menjadi UPTD 
PPA memiliki tugas 
untuk melaksanakan 
kegiatan teknis 
operasional di wilayah 
kerjanya dalam 
memberikan layanan 
bagi perempuan 
dan anak yang 
mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, 
dan masalah lainnya.

•	 Kedudukan UPTD PPA 
berada di bawah dan 
bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak di 
tingkat daerah provinsi 
dan derah kabupaten/
kota.

•	 Fungsi UPTD PPA adalah 
menyelenggarakan 
layanan: a. pengaduan 
masyarakat; b. 
penjangkauan korban; 
c. pengelolaan kasus; 
d. penampungan 
sementara; e. mediasi; 
dan f. pendampingan 
korban.

A.7. Cara Menggunakan Buku Panduan
Bagian pertama buku panduan ini bersifat informatif yang tujuannya 
untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan komprehensif kepada 
para relawan mengenai gambaran permasalahan psikososial hingga 
dukungan psikososial yang tepat bagi anak korban bencana alam.  Bagian 

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM18



kedua buku ini mengedepan aktivitas yang bisa diimplementasikan 
karena memuat tips praktis, pedoman-pedoman serta contoh praktis 
dalam melakukan kegiatan psikososial yang terstruktur bagi anak.

Walaupun buku ini dapat memberikan informasi dan penjelasan yang 
memadai untuk melakukan kegiatan dukungan psikososial bagi relawan, 
namun sebaiknya buku ini digunakan bersamaan dengan buku panduan 
lainnya yang berkaitan dengan dukungan psikososial bagi anak korban 
bencana untuk saling melengkapi. Selain itu, relawan pengguna buku ini 
sebaiknya telah mengikuti pelatihan mengenai perlindungan anak dan 
dukungan psikososial bagi anak dalam konteks bencana. 

Buku panduan ini sendiri merupakan sebuah living document yang 
akan selalu memerlukan pembaruan serta adaptasi sesuai dengan 
perkembangan pengetahuan, situasi, dan konteks.

A.8. Hak Anak dan Kaitannya dengan 
Bencana

Dalam upaya membantu anak-anak yang terdampak bencana haruslah 
memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak-anak. Buku panduan ini 
menjadikan empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai 
panduan bagi orang dewasa yang terlibat dalam upaya membantu anak-
anak yang terdampak bencana.

1. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
 Seperti halnya hak anak untuk hidup, para relawan kemanusiaan dan 

masyarakat juga harus memperhatikan dampak dari situasi darurat 
dan respon terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial, 
dan spiritual anak. Sebagai contoh, para pekerja kemanusiaan harus 
memastikan bahwa anak-anak tidak dalam keadaan lapar, kehausan, 
atau terpapar dengan suhu udara yang tidak nyaman ketika beraktifitas 
bersama mereka.
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2. Non-Diskriminasi
 Seringkali situasi bencana memperbesar berbagai perbedaaan yang 

ada dan semakin memarginalkan mereka yang sudah menghadapi 
risiko diskriminasi. Para relawan kemanusiaan harus mengidentifikasi 
dan memantau bentuk-bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan 
kekuasaan yang telah ada maupun yang baru, dan mengatasinya 
saat memberikan bantuan, termasuk anak dengan disabilitas, anak 
berhadapan dengan hukum, anak dengan HIV/AIDS, anak dengan suku/
agama minoritas tertentu, dll. Sebagai contoh, para relawan melibatkan 
anak-anak dari semua strata sosial dalam kegiatan bersama.

3. Partisipasi Anak
 Relawan harus memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-

laki diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 
secara bermakna pada semua tahap yang memungkinkan dalam 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat, termasuk di dalam penyusunan 
kebijakan terkait mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Anak laki-laki dan 
anak perempuan dengan usia dan kemampuan yang berbeda serta 
beragam sudut pandang, harus didukung untuk mengekspresikan 
pendapat mereka tentang keselamatan, dan semua pandangan ini 
harus dihargai dan ditanggapi dengan serius. Para relawan harus 
menyadari berbagai nilai, kepercayaan dan asumsi yang mereka 
miliki tentang masa kanak-kanak, dan peran anak dan keluarga, serta 
berusaha untuk tidak memaksakan hal-hal tersebut kepada anak. 
Sebagai contoh, relawan mendengarkan secara aktif berbagai keluh-
kesah anak-anak yang terdampak bencana; menghargai keputusan 
anak untuk tidak terlibat dalam aktifitas yang dirasakannya tidak 
nyaman.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak
 Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan 

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini 
harus menjadi dasar rancangan, pemantauan dan penyesuaian semua 
program dan intervensi kemanusiaan. Ketika relawan melakukan 
kegiatan bersama anak, protokol perlindungan anak yang sudah 
disepakati harus dilaksanakan untuk memastikan prinsip-prinsip ini 
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ditegakkan. Sebagai contoh, relawan mendesain kegiatan-kegiatan 
dukungan psikososial untuk anak usia sekolah dasar dengan durasi 
maksimal 30 menit dan durasi 1 jam untuk anak remaja agar anak tidak 
mengalami kelelahan.

A.9. Pedoman Berperilaku Ketika Bekerja 
dengan Anak-Anak dalam Situasi 
Bencana Alam

Dalam bekerja dengan anak-anak, relawan dan organisasi tempat relawan 
berafiliasi terikat pada pedoman atau kode etik berperilaku. 

BOLEH DILAKUKAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN

.. Perlakukan setiap anak dengan 
hormat, sabar, sopan, bermartabat, 
berintegritas, dan penuh 
pertimbangan.
.. Siapkanlah sebuah tempat yang aman 

untuk berkegiatan dengan anak-anak, 
seperti “ruang ramah anak” sesegera 
mungkin dan lakukan kegiatan yang 
dapat menormalkan kehidupan anak-
anak untuk memberikan mereka rasa 
aman, terstruktur dan dapat diprediksi. 
Sebisa mungkin memberikan kegiatan 
untuk membantu kembali normal.
.. Lakukan aktivitas yang memberikan 

kesempatan pada anak untuk 
mengekspresikan perasaan atau 
pengalaman mereka sebanyak 
mungkin jika anak sudah siap.
.. Hormati budaya dan kebiasaan 

setempat.
.. Dengarkan anak dan orang dewasa 

sebelum bertindak. Pastikan kegiatan 
dilakukan berdasarkan hasil konsultasi 
dengan komunitas yang terdampak 
bencana.

.. Memaksa anak untuk menggambar, 
bermain, atau mengekspresikan 
perasaan mereka terkait peristiwa 
traumatis bencana yang mereka alami. 
Memunculkan aspek emosi yang terlalu 
dini dapat menimbulkan stres yang 
bisa membuat kondisi anak bertambah 
buruk. Selain itu, melakukan permainan 
yang terlalu diarahkan atau tidak 
memberikan ruang bebas berekspresi, 
dapat mengurangi kapasitas kontrol/
otonomi yang diperlukan anak untuk 
proses pemulihan.
.. Menyentuh atau berbicara dengan anak 

dengan cara yang bernuansa seksual 
atau tidak pantas.
.. Memukul, menampar, atau menarik 

anak untuk mengkontrol atau 
menghukumnya.
.. Mempermalukan, merendahkan, 

mengejek, atau mengancam anak.
.. Menerima atau memberikan hadiah 

dari/kepada anak tanpa sepengetahuan 
orang tua atau wali mereka.
.. Merokok ketika berkegiatan dengan 

anak.
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A.10. Keterampilan dan Pengetahuan 
yang Diperlukan Relawan dalam 
Berkegiatan dengan Anak-Anak 
dalam Situasi Bencana Alam

Dalam berkegiatan dengan anak-anak, relawan juga harus memiliki 
beberapa keterampilan dan pengetahuan dasar seperti:

•	 Keterampilan menjalin hubungan dan melakukan pendekatan 
individual pada anak.

•	 Keterampilan untuk memahami anak, baik pikiran maupun perasaannya 
(berempati).

•	 Keterampilan mendengar aktif atau mendengar dengan seksama untuk 
menangkap inti serta nuansa pembicaraan dan masalah, termasuk 
bahasa tubuh.

BOLEH DILAKUKAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN

.. Lakukan intervensi yang sesuai dengan 
tahapan perkembangan anak.
.. Berikan pujian yang konstruktif 

daripada memberikan kritik, 
berkompetisi, atau membandingkan 
antar anak ketika berkegiatan dengan 
anak.
.. Libatkan anak muda dan remaja dalam 

berkegiatan dengan anak-anak dapat 
memberikan rasa pencapaian yang 
membantu proses pemulihan.
.. Carilah batuan profesional jika 

diperlukan. Bantuan atau dampingan 
profesional diperlukan bila relawan 
tidak paham apa yang harus dilakukan 
dan perlu merujuk, daripada membuat 
kondisi anak menjadi lebih buruk.
.. Meminta izin kepada anak dan orang 

tua atau walinya bila ingin mengambil 
foto, video atau dokumentasi personal 
anak.

.. Mengkonsumsi alkohol atau berada 
dibawah pengaruh NAPZA ketika 
berkegiatan dengan anak.
.. Menunjukkan atau memiliki gambar-

gambar pornografi.
.. Menunjukkan sikap pilih kasih diantara 

anak-anak. 
.. Melakukan kekerasan fisik emosional, 

seksual, eksploitasi dan penelantaran 
dalam bentuk apapun pada anak.
.. Melakukan kegiatan dengan anak 

yang dapat membahayakan atau 
meningkatkan resiko pada anak.
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•	 Keterampilan berkomunikasi secara seksama dan atentif, dengan anak, 
orang tua, dan masyarakat. 

•	 Keterampilan memfasilitasi kelompok anak.
•	 Memiliki kepekaan gender, mampu memahami situasi dan kebutuhan 

yang berhubungan dengan gender seseorang, serta mengambil 
tindakan yang tepat berdasarkan situasi dan kebutuhan tersebut.

•	 Pengetahuan yang baik mengenai perkembangan anak. Pengetahuan 
ini diperlukan dalam berinteraksi dengan anak, membuat rancangan 
kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan 
perkembangan anak.
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B.1. Kerentanan Anak pada Situasi 
Bencana Alam

Anak tidak saja terdampak dari bencana alam yang terjadi, tetapi juga 
mengalami kerentanan dalam tiap tahapan respon bencana, mulai dari 
pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Anak memiliki 
kerentanan yang sangat tinggi untuk mengalami gangguan di dalam 
berbagai aspek kehidupannya akibat dampak yang ditimbulkan oleh 
bencana alam. World Risk Report (2018) menyatakan bahwa anak-anak 
merupakan populasi yang mengalami dampak terburuk dari terjadinya 
bencana, terutama di negara-negara berkembang (Fothergill, 2017). 

B. PERMASALAHAN 
PSIKOSOSIAL 
ANAK KARENA 
BENCANA ALAM
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Berbagai permasalahan yang terkait dengan kerentanan anak dalam 
situasi bencana disebabkan karena beberapa hal: 
1. anak masih sangat bergantung pada orang-orang dewasa untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari demi kelangsungan hidup mereka. 
2. anak-anak belum mampu berupaya untuk memperoleh hak-hak 

mereka, meskipun hal ini telah diatur dalam Konvensi Hak Anak 
(Mucke, 2018). 

3. kapasitas kognitif maupun wawasan informasi yang dimiliki oleh anak-
anak mengenai hak-hak yang mereka miliki masih terbatas. 

4. karena kapasitas daya pikir serta kemampuan berkomunikasi yang 
belum maksimal, seringkali anak tidak terlalu dilibatkan dalam respon-
respin bencana, termasuk ketika fase pra bencana.

5. informasi telah diberikan kepada anak-anak tetapi penyampaiannya 
tidak sesuai dengan kapasitas yang bisa dimengerti oleh anak. 
Akibatnya ketika bencana terjadi, anak-anak mengalami kesulitan 
untuk menyelamatkan diri atau melakukan tindakan yang tepat.

Demikian juga dalam situasi tanggap darurat, anak-anak yang belum 
memahami hak-hak mereka menjadi mudah untuk menjadi korban 
manipulasi atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 
Selain itu situasi pengungsian yang tidak dibangun berdasarkan prinsip 
“ramah anak” juga dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri bagi 
anak. Dalam tahap pasca bencana, anak-anak pun tetap memiliki kerentanan 
dimana bantuan atau tindakan terhadap mereka belum tentu tepat atau 
sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya adopsi illegal atau pernikahan 
usia dini dengan dalih untuk “menyelamatkan” kehidupan anak, pada 
kenyataannya bisa membuka terjadinya eksploitasi anak (diperdagangkan, 
dijadikan objek untuk mendatangkan keuntungan ekonomi). 

Mengingat hal-hal ini, sangat diperlukan untuk melibatkan anak sebagai 
bagian dari sistem ekologi (kemasyarakatan) dimana sebagai bagian 
dari sistem, anak memperoleh dukungan dan layanan yang sesuai, 
dan sebaliknya anak sendiri dapat terlibat aktif dan memiliki peranan 
di dalam sistem yang sedang berjalan. Dengan proses timbal balik 
seperti ini, kerentanan anak dapat berkurang dan sebaliknya anak dapat 
membangun resiliensi (daya juang) sebagai bagian dari sistem yang 
saling mendukung.
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B.2. Dampak Bencana pada 
Perkembangan Anak

Menurut Brofenbrenner (1972) tahapan perkembangan manusia tidak 
terlepas dari sistem-sistem yang saling menunjang di sekitarnya. Ketika 
bencana alam terjadi, sistem-sistem yang ada di dalam kehidupan anak 
mengalami gangguan, bahkan kehancuran. Seperti hilangnya anggota 
keluarga, rusaknya sekolah, dan lain-lain. Ini tentunya dapat menghambat 
tumbuh kembang anak dalam beberapa aspek kehidupannya. Antara lain 
adalah aspek perkembangan fisik, aspek perkembangan akademik, dan 
aspek perkembangan kerohanian anak.
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a. Aspek Perkembangan Fisik
•	 Kondisi kurangnya asupan gizi sangat mungkin terjadi, terutama pada 

anak-anak yang masih menggantungkan kebutuhan fisiknya pada 
orang dewasa. Ketika bencana terjadi, para penyintas pada umumnya 
terpaksa mengungsi dalam kondisi yang serba terbatas. Mereka akan 
bergerak ke tempat yang aman dengan prioritas untuk menyelamatkan 
diri terlebih dahulu. Dalam hal ini sebagian besar dari penyintas tidak 
membawa serta makanan atau minuman yang mencukupi. 

•	 Penurunan status gizi dalam jangka waktu yang lama juga dapat 
menimbulkan berbagai penyakit yang mengancam nyawa para 
penyintas, termasuk anak-anak.  Rentang waktu antara terjadinya 
bencana dan sampainya distribusi bantuan kepada para penyintas 
dapat menjadi momen dimana asupan gizi yang diperoleh sangatlah 
minim atau tidak ada sama sekali. Bagi anak-anak yang masih dalam 
usia pertumbuhan tentunya hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan 
maupun perkembangan fisik (otak) mereka. 

b. Aspek Perkembangan Akademik
•	 Terhentinya proses belajar karena bangunan sekolah yang rusak. Selain 

pemukiman, bencana juga turut menghancurkan bangunan sekolah 
dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 2004, tercatat sekitar 
2000 bangunan sekolah hancur akibat gempa dan tsunami. Demikian 
juga terdapat sekitar 2.900 bangunan sekolah hancur akibat gempa 
bumi di Jogjakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006. Sementara 
itu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat 2.736 
terdampak gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, pada tahun 2018.

•	 Kondisi psikologis anak belum memungkinkan untuk bersekolah 
(karena masih merasa takut/tidak aman). Rusaknya bangunan sekolah 
serta sumber daya manusia yang juga terdampak bencana (guru 
dan perangkat sekolah lainnya) mengakibatkan terhentinya sistem 
pendidikan dalam jangka waktu tertentu. 

•	 Ketidakikutsertaan dalam Ujian Nasional dapat menghambat proses 
pendidikan anak ke jenjang selanjutnya. Terhentinya sistem pendidikan 
menjadi suatu permasalahan terutama untuk anak-anak yang sedang 
dalam masa persiapan untuk mengikuti Ujian Nasional, atau terutama 
lagi bila hal ini terjadi saat periode Ujian Nasional sedang berlangsung. 
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c. Aspek Perkembangan Kerohanian dan Spiritual
•	 Kerusakan rumah-rumah ibadah saat bencana terjadi menyebabkan 

terhambatnya akses untuk menjalankan ibadah. Selain itu kegiatan 
bimbingan kerohanian yang rutin diikuti oleh anak-anak juga terhenti. 
Pada populasi anak yang umumnya membutuhkan bimbingan serta 
dukungan di bidang kerohanian tentunya hal ini dapat berpengaruh 
pada aspek kehidupan lainnya bila kondisi ini berlangsung dalam 
jangka waktu yang lama. 

•	 Selain itu stigmatisasi bahwa bencana merupakan “hukuman” karena 
“kesalahan” yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak oleh 
bencana juga dapat turut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, 
termasuk anak-anak.  Karenanya aspek ini penting untuk diperhatikan, 
karena pada sisi lain, pendekatan dari sisi ini merupakan salah satu 
kunci pemulihan pasca bencana.

B.3. Permasalahan terkait Perlindungan 
Anak

Bencana alam selain menimbulkan kerusakan secara fisik seperti 
hancurnya rumah, sekolah, tempat usaha dan lain-lainnya, juga turut 
menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
keselamatan dan kesejahteraan anak.  Bentuk permasalahan yang terjadi 
antara lain adalah terpisahnya anak dari orangtua, terjadinya kekerasan 
terhadap anak, eksploitasi anak, perkawinan pada usia anak dan adopsi 
illegal.

Masalah-masalah ini dapat terjadi karena kondisi pasca bencana dimana 
anak-anak yang terpisah dari orangtua tidak mempunyai figur untuk 
berlindung sehingga rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggungjawab. Selain itu kondisi tempat pengungsian yang 
tidak aman dan ramah terhadap anak maupun perempuan (tempat 
tidur yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, kamar mandi 
yang kurang tertutup dan tidak aman) juga dapat membuka peluang 
terjadinya tindak kejahatan, seperti kekerasan berbasis gender. Begitu 
juga kerawanan tindak kejahatan dapat terjadi karena sistem keamanan 
yang belum benar-benar pulih.
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a. Anak terpisah dari orangtua 
Dalam situasi pasca bencana seringkali kita temukan anak-anak 
yang terpisah dari orangtuanya atau keberadaan orangtuanya tidak 
diketahui. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketika datang bencana, 
orangtua dan anak-anak sedang berada di tempat yang terpisah 
sehingga ketika menyelamatkan diri mereka terpencar ke tempat yang 
berjauhan. Terputusnya jaringan komunikasi juga membuat keluarga-
keluarga yang terpisah semakin kesulitan untuk melakukan pencarian. 

Keterpisahan anak dari orangtua membuat anak berada dalam kondisi 
yang rentan karena ia kehilangan figur pengasuh dan pelindung. 
Situasi ini tentunya sangat berdampak pada kondisi psikologis anak. 
Ia akan berada dalam kesedihan dan ketakutan. Selain itu dengan 
ketiadaan figur pelindung dan pengasuh, anak menjadi sangat rawan 
untuk dimanipulasi dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab.

b. Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap anak 
Kondisi pasca bencana yang penuh tekanan dapat membuat anak-
anak sebagai populasi yang rentan menjadi korban kekerasan, baik 
kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Di wilayah Sulawesi Tengah, 
sampai dengan Juni 2019 tercatat 152 kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, dimana kasus-kasus yang terjadi mengalami 
peningkatan drastis di wilayah-wilayah terdampak bencana alam yakni 
di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Tindak kekerasan yang 
terjadi antara lain pemukulan terhadap anak sampai pada kekerasan 
seksual.

Demikian juga tindak pelecehan seksual terhadap anak masih marak 
terjadi di tempat-tempat pengungsian korban gempa Palu (Petatolo, 
2019). Dimana hal ini terjadi karena kondisi pengungsian yang tidak 
ramah anak dan perempuan. Ruang-ruang privasi tampak sangat 
terbatas, bahkan tidak ada sehingga memungkinkan terjadinya 
pelecehan seksual. Begitu juga sistem keamanan yang minim turut 
memperbesar potensi timbulnya tindak pelecehan seksual.
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c. Perkawinan pada Usia Anak
Pasca tsunami dan gempa yang melanda wilayah Sulawesi Selatan, 
ditemukan setidaknya 12 kasus perkawinan usia anak yang terjadi di 
kamp pengungsian Sigi, Donggala dan Palu. Perkawinan anak-anak 
yang berusia di bawah 18 tahun ini terjadi karena beberapa sebab, 
antara lain adalah tekanan ekonomi yang meningkat pasca bencana. 
Orangtua tampak berusaha melepas beban ekonomi dengan 
menikahkan anak mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, perkawinan 
pada usia anak dilakukan di bawah paksaan dari orang tua. Selain karena 
tekanan ekonomi, perkawinan pada usia anak juga terjadi karena kasus 
hamil di luar nikah. Kasus-kasus ini terjadi karena pengawasan orang 
tua saat anak berada di rumah dan saat anak berada di pengungsian 
jauh berbeda. Ketika berada di pengungsian, tampak pengawasan 
terhadap anak-anak jauh berkurang. 

d. Eksploitasi Anak dan Adopsi Illegal
Masalah eksploitasi anak untuk diperdagangkan dan adopsi illegal 
memiliki kaitan yang sangat erat (Smolin, 2004). Bencana makin 
meningkatkan resiko terjadinya permasalahan ini pada anak. Praktik 
ini marak terjadi di negara-negara Afrika dimana konflik bersenjata 
mengakibatkan anak-anak kehilangan orangtua. Hal ini kemudian 
dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi tertentu untuk menjual anak-
anak ini kepada para orangtua yang tidak memiliki anak di Eropa atau 
Amerika Serikat dengan dalih adopsi.

Pasca bencana tsunami Aceh pada akhir tahun 2004 dimana terdapat 
sekitar 13.000 anak kehilangan orangtua, ditemukan beberapa 
kasus trafficking dimana terdapat anak-anak di daerah Calang, Aceh 
Selatan yang dibawa tanpa ijin dari kerabat keluarga, dengan alasan 
pengobatan namun kemudian keberadaan anak-anak tersebut tidak 
jelas (Seto, 2005). Demikian juga pada tahun 2005, Washington Post 
pernah menyinggung kasus dimana terdapat 300 anak-anak Aceh 
yang akan dipindahkan oleh LSM asing tanpa pemberian informasi 
yang jelas kepada anggota keluarga mereka di Aceh. 
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Bagian dari panduan ini menjelaskan tentang perkembangan anak. 
Memahami perkembangan anak sangat dibutuhkan untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan dukungan psikososial agar dapat memberikan 
kegiatan yang bermutu baik bagi anak-anak maupun pengasuhnya/
keluarga, serta tidak memperburuk kondisi anak.

Populasi anak memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari janin, 
anak bayi sampai kepada anak remaja (usia 18 tahun). Pada setiap 
tingkatan usia anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga 
penyampaian informasi maupun pemberian bantuan psikologis dalam 
kegiatan dukungan psikososial sangat perlu untuk disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan anak. 

Aspek-aspek yang mencakup perkembangan anak antara lain:
1. aspek perkembangan motorik atau aspek yang berkaitan dengan 

fungsi gerak tubuh, 
2. aspek kognitif atau aspek yang berhubungan dengan daya pikir serta 

kemampuan akademik, 
3. aspek bahasa yaitu aspek yang meliputi kemampuan untuk 

berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, 
4. aspek sosial yakni aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

menjalin hubungan dengan orang lain dan memahami etika yang 
berlaku di masyarakat, 

5. aspek emosi yakni aspek yang berhubungan dengan regulasi 
perasaan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi.

C. PERKEMBANGAN 
ANAK
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C.1. Perkembangan Kemampuan 
Motorik, Kognitif, Bahasa, Sosial dan 
Emosi 

a. Anak golongan usia 0 sampai <4 tahun
•	 Anak-anak pada usia ini masih dalam tahapan eksplorasi atau 

pengenalan pada lingkungan dan figur-figur di sekitarnya. 
•	 Kemampuan sensori anak sedang berkembang dalam tahap yang 

pesat, sehingga rangsangan-rangsangan sensori yang diberikan 
secara memadai dapat membantu anak untuk berkembang secara 
lebih optimal lagi. 

•	 Rangsangan sensori yang diberikan dapat berupa jenis-jenis suara 
yang menarik, sentuhan yang lembut, pelibatan warna-warna yang 
mencolok dalam berkegiatan, pelibatan untuk merasakan sensasi fisik 
(menggenggam, meraba, bertepuk tangan, toss/high five), menirukan 
gerakan dan suara. 

•	 Pada tahap perkembangan ini, kemampuan daya kognitif anak masih 
terbatas sehingga konsep-konsep yang bersifat abstrak masih belum 
dapat mereka pahami secara maksimal. 

•	 Penggunaan materi-materi yang bersifat konkrit (nyata) akan sangat 
membantu mereka dalam mempelajari suatu informasi. 

•	 Pada tahap perkembangan ini, kemampuan mereka dalam berinteraksi 
secara verbal masih tergolong sederhana. Informasi perlu disampaikan 
secara singkat dan jelas.

•	 Pada tahap perkembangan ini, anak masih berusaha membentuk 
konsep trust atau percaya bahwa lingkungan serta figur-figur yang ada 
di sekitarnya mampu memberikan rasa aman.  Sehingga dalam situasi 
bencana, kehadiran orang-orang yang dapat memberikan perlindungan 
serta pemenuhan kebutuhan bagi mereka sangatlah penting.  

•	 Tidak jarang dalam situasi bencana anak-anak mengalami mistrust 
atau rasa takut/tidak percaya terhadap lingkungan sekitarnya dimana 
hal ini wajar terjadi karena meskipun masih terbatas dalam tahap 
perkembangan namun secara sensori anak pada usia ini sudah 
mampu merasakan ancaman dan ketidaknyamanan bagi dirinya. 
Dalam menghadapi anak-anak ini diperlukan proses perkenalan serta 
adaptasi yang memadai.
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b. Anak golongan usia 4 sampai <6 tahun
•	 Pada tahapan usia ini anak juga masih dalam tahapan eksplorasi, 

namun sifatnya lebih luas lagi dikarenakan kondisi fisik anak sudah 
terbentuk dengan memadai. 

•	 Anak mampu bergerak bebas dan melakukan aktifitas fisik yang lebih 
kompleks, baik dalam hal motorik kasar (melibatkan gerakan-gerakan 
yang besar) maupun motorik halus (melibatkan koordinasi visual 
motorik). 

•	 Kegiatan motorik kasar yang dapat dilakukan anak antara lain melompat, 
lempar-tangkap bola, naik-turun tangga, berlari cepat, dan lain-lainnya. 

•	 Sedangkan untuk kegiatan motorik halus, anak sudah dapat melakukan 
kegiatan menyusun balok, belajar menggunakan alat tulis, belajar 
menggunakan peralatan makan, memasang puzzle, melipat kertas.

•	 Dalam hal kemampuan kognitif, anak sudah dapat memahami 
perhitungan matematis sederhana, selain itu ia juga mampu mengenal 
huruf dan membaca tulisan (anak usia 6 tahun). 

•	 Terhadap instruksi yang diberikan, anak mampu memahami instruksi 
yang sifatnya dua tahap (melakukan kegiatan yang melibatkan lebih 
dari satu instruksi – contoh: “duduk lalu ambil buku di depanmu”) 

•	 Pada tahap perkembangan ini, anak sedang membentuk konsep 
inisiatif atau melakukan tindakan berdasarkan informasi-informasi yang 
sudah ia miliki. Anak belajar untuk mandiri dalam melakukan hal-hal 
yang terkait dengan bantu diri (sanitasi, makan, berpakaian, bermain). 

•	 Dalam situasi bencana tahapan ini bisa mengalami hambatan dimana 
anak seolah-olah menunjukkan regresi (kemunduran), tidak berani atau 
tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah bisa 
ia lakukan. Karenanya saat berkegiatan dengan anak-anak di usia ini, 
perlu untuk membuat aktifitas yang dapat membangun rasa percaya 
diri serta inisiatif anak.

c. Anak golongan usia 6 sampai <13 tahun
•	 Pada rentang usia ini anak pada umumnya sudah masuk dalam sistem 

pendidikan umum (sekolah). 
•	 Anak sudah mampu memahami tata tertib serta konsep-konsep lain 

yang bersifat abstrak (kemerdekaan, hak, kewajiban, hukuman, dan lain 
sebagainya). 
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•	 Dalam hal perkembangan bahasa, anak sudah mampu bercerita 
dengan lengkap, termasuk di dalamnya memahami sebab-akibat dari 
suatu kejadian. 

•	 Anak-anak pada rentang usia ini sedang berada dalam tahapan untuk 
mencapai prestasi atau menguasai hal tertentu dimana bila terdapat 
hambatan dalam pencapaian tujuannya, ia bisa mengalami perasaan 
inferioritas (rendah diri). 

•	 Dalam situasi bencana, inferioritas bisa terjadi karena anak masuk 
dalam periode absen dari sekolah atau sistem pendidikan, sehingga 
ia tidak memiliki kegiatan yang bermakna yang bisa ia capai. Selain 
berada dalam kejenuhan, bila situasi ini berlangsung lama, anak akan 
masuk dalam kondisi depresif. 

•	 Karenanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membantu 
anak-anak yang berada dalam rentang usia ini, perlu diberikan 
bimbingan agar anak mempunyai keterlibatan dalam kegiatan sehari-
hari yang dilakukan di tempat pengungsian. 

•	 Selain itu anak juga dapat dibekali dengan aktifitas-aktifitas (akademik) 
sebagai pengganti sementara dari sistem sekolah yang terganggu.

•	 Pada tahap perkembangan ini perlu menjadi perhatian juga terutama 
pada anak-anak berusia pra remaja (11-13 tahun) dimana pada beberapa 
anak telah memasuki masa pubertas (perkembangan hormon dan 
organ reproduksi). 

•	 Pemahaman mengenai pubertas dan organ reproduksi dapat 
disampaikan melalui informasi yang mendidik pada anak-anak yang 
berada di tahapan ini. 

•	 Selain untuk memahami perkembangan diri mereka, hal ini juga 
diperlukan agar mereka memahami resiko yang dapat timbul dari 
tindakan seksual (seperti melakukan hubungan badan).

d. Anak golongan usia 13 sampai dengan 18 tahun
•	 Pada rentang usia ini anak sudah tergolong remaja. 
•	 Secara kognitif mereka sudah mampu mempelajari berbagai konsep 

yang sifatnya abstrak serta mendiskusikannya. 
•	 Pada umumnya mereka juga mampu memberikan pendapat serta 

menuangkan gagasan mereka secara terbuka. Demikian juga 
kemampuan mereka dalam memahami aturan-aturan sosial juga 
sudah berkembang dalam tingkatan yang memadai. 
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•	 Dalam tahapan perkembangan ini, anak remaja berada dalam situasi 
pencarian jati diri. 

•	 Mereka sudah matang secara fisik namun dalam hal berpikir dan 
bersikap seringkali masih dipengaruhi oleh gejolak emosi. 

•	 Terlebih lagi dalam usia ini sedang terjadi perkembangan hormon 
serta organ reproduksi yang turut mempengaruhi dorongan-dorongan 
emosi dan hasrat seksual di dalam diri mereka. 

•	 Berbagai perubahan yang terjadi di dalam diri mereka seringkali juga 
membuat mereka melakukan eksplorasi yang dapat menimbulkan 
resiko (berhubungan seksual, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, 
melakukan aksi berbahaya – berkelahi, ngebut dengan kendaraan 
bermotor).

•	 Kegiatan yang dirancang untuk anak-anak remaja, selain sifatnya 
berupa bimbingan dan pengarahan juga perlu untuk mengakomodir 
kebutuhan mereka dalam berekspresi. 

•	 Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dapat berupa diskusi dan 
mengekspresikan emosi melalui seni atau kegiatan olahraga. 

•	 Selain itu tentunya pemberian edukasi yang terkait dengan seksualitas 
juga merupakan hal yang penting, dimana mereka perlu mengetahui 
resiko-resiko yang dapat timbul bila melakukan tindakan seksual 
tertentu (berhubungan badan). 

•	 Anak-anak pada usia ini juga dapat dilibatkan dalam kegiatan-
kegiatan yang ada di dalam pengungsian seperti membantu di dapur 
umum, membantu pendistribusian logistik, atau membantu menjaga 
kebersihan dan keamanan. 

•	 Pemberian peranan-peranan ini dapat membuat mereka merasa 
memiliki identitas yang positif serta memiliki sarana penyaluran energi 
dengan cara yang baik.
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C.2. Anak dengan Karakteristik Khusus
Dalam situasi pasca bencana, seringkali juga ditemukan kelompok anak-
anak berkebutuhan khusus, yakni mereka yang secara fisik, psikologis, 
sosial, dan kognitif mengalami hambatan untuk mengembangkan 
potensi yang mereka miliki secara optimal. Antara lain yang termasuk di 
dalamnya ialah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, 
tunagrahita, anak dengan autisme, anak dengan down syndrome dan 
anak gangguan sensori motorik.

Anak-anak ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi dari anak-anak pada 
umumnya karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, seperti 
keterbatasan dalam bergerak (mobilitas), berkomunikasi maupun dalam 
memahami norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, kelompok 
anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan yang juga khusus 
atau berbeda dari anak-anak lainnya. Terkait dengan hal ini, untuk 
mengoptimalkan penanganan yang dapat diberikan kepada anak-anak 
berkebutuhan khusus dapat dilakukan rujukan kepada psikolog, psikiater, 
dokter anak, guru PLB untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang dapat 
dilakukan untuk membantu anak, mengingat jenis kebutuhan khusus 
yang bervariasi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. 

Demikian juga selain anak-anak dengan karakteristik di atas, juga terdapat 
anak-anak yang memiliki kebutuhan medis khusus seperti anak yang 
mengidap HIV, anak pengidap asma, anak dengan epilepsy dan lain-
lainnya. Kelompok anak-anak ini memerlukan bantuan medis khusus 
untuk menunjang kehidupan mereka. Sistem rujukan kepada layanan 
kesehatan juga diperlukan untuk membantu memberikan penanganan 
serta memfasilitasi kebutuhan mereka secara tepat (pemberian obat-
obatan atau peralatan medis yang dibutuhkan).

Dalam kondisi darurat atau minimnya fasilitas yang dibutuhkan, hal yang 
dapat dilakukan adalah dengan membantu pemenuhan kebutuhan 
dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal) serta memberikan dukungan 
bagi mereka untuk melakukan proses bantu diri (melakukan mobilitas, 
berpakaian, makan dan minum, proses sanitasi).
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C.3. Reaksi Psikologis Anak Korban 
Bencana

Ketika menghadapi situasi yang berbahaya, setiap manusia, termasuk 
anak-anak, akan mengeluarkan reaksi naluriah berupa tindakan fight 
(menghadapi), flight (menghindari) atau freeze (terdiam). Berbagai 
reaksi ini merupakan respon yang normal sebagai upaya manusia untuk 
menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Reaksi-reaksi ini 
pun seringkali masih tampak setelah bahaya yang dihadapi sudah berlalu. 
Hal ini disebabkan karena secara bawah sadar kondisi fisik maupun 
psikologis masih berusaha beradaptasi dan mencerna pengalaman yang 
terjadi (reaksi fisik dan psikologis yang umum terjadi dapat dilihat pada 
daftar di bawah).

Umum terjadi setelah melewati bencana, para penyintas akan segera 
berespon ketika ia mengalami kejadian yang dipersepsikan mirip dengan 
episode yang terjadi saat bencana. Misalnya seorang penyintas bencana 
gempa akan berlari keluar dari bangunan ketika mendengar suara benda 
jatuh. Begitu juga tindakana-tindakan antisipatif masih wajar dilakukan 
pada beberapa saat setelah bencana terjadi, misalnya para penyintas 
yang memilih untuk tidur di luar rumah setelah mengalami gempa yang 
besar atau murid-murid dan perangkat sekolah yang mengadakan 
proses belajar dan mengajar di luar bangunan sekolah. Begitu juga pada 
anak-anak banyak yang tampak sulit untuk melepaskan diri dari orangtua 
mereka (minta ditemani kemana saja mereka pergi, takut berjauhan dari 
orangtua, orangtua harus ada dalam jarak pandang mereka).

Demikian juga selepas bencana umum terjadi ditemukannya reaksi-reaksi 
berduka karena kehilangan anggota keluarga. Reaksi ini dapat berupa 
kemarahan atau agresiftas, kesedihan yang mendalam, kehilangan minat 
untuk makan dan minum, kehilangan minat untuk mengikuti aktifitas 
yang ditawarkan dan lain-lainnya. 

Saat menemukan reaksi-reaksi seperti yang dijabarkan di atas, relawan 
perlu untuk memiliki empati terhadap kondisi para penyintas. Relawan 
dapat menjadi pendengar aktif sebagai bagian dari psychological first 
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aid (dukungan psikologis awal) yang dapat relawan berikan. Selain itu 
penyediaan dukungan untuk memberikan rasa aman dan ketenangan 
juga diperlukan untuk pemulihan kondisi dari penyintas.  Demikian juga 
dalam penyelanggaraan kegiatan untuk anak-anak perlu diperhatikan 
tingkat kenyamanan anak dalam berkegiatan (tidak memaksa anak 
untuk mengikuti kegiatan dengan pemisahan dari orangtua, tidak 
memaksa anak yang sedang berduka untuk akfif mengikuti kegiatan, 
tidak menertawakan ketika ada anak yang tampak panik atau takut ketika 
kegiatan sedang berlangsung).

Daftar reaksi fisik dan psikologis yang umum terjadi pasca bencana:
•	 Masalah dalam pola makan 
•	 Jantung berdebar-debar pada periode tertentu
•	 Keringat dingin
•	 Merokok secara berlebihan
•	 Sakit kepala ketika berpikir mengenai bencana yang telah terjadi
•	 Enggan melakukan aktifitas rutin seperti memasak, berolahraga atau 

membersihkan diri
•	 Sulit tidur atau gangguan dalam pola tidur.
•	 Mengalami mimpi buruk
•	 Mengalami flashback/tiba-tiba terbayang peristiwa bencana yang 

telah terjadi.
•	 Sulit untuk berkonsentrasi
•	 Berespon cepat (lari/berteriak/bersembunyi) ketika mendengar suara 

yang keras atau merasakan getaran.
•	 Merasa tidak peduli dengan kehadiran orang lain.
•	 Mengalami gangguan dalam studi
•	 Menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi
•	 Mudah marah
•	 Mudah merasa terganggu
•	 Memandang negatif segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar
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C.4. Dampak Psikologis yang Perlu 
Diwaspadai

Menurut proyeksi gangguan mental pada populasi yang terdampak 
bencana yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) pada 
tahun 2012 menyatakan bahwa 76-82 persen reaksi yang dialami oleh 
para penyintas bencana alam masih tergolong reaksi stress yang normal. 
Sedangkan terdapat sekitar 3-4 persen dari populasi penyintas bencana 
yang menunjukkan reaksi gangguan psikologis berat setelah bencana 
terjadi. Reaksi gangguan psikologis ini dapat berupa PTSD (Post Traumatic 
Stress Disorder)/Gangguan Stres Pasca Trauma, depresi, pikiran bunuh 
diri dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 

Reaksi-reaksi psikologis perlu diwaspadai dan dapat berkembang menjadi 
gangguan psikologis yang berat apabila:
•	 Reaksi-reaksi yang ditunjukkan bertahan selama lebih dari 6 minggu 

setelah bencana terjadi.
•	 Terdapat pemikiran atau tindakan untuk bunuh diri, hal ini mungkin 

terjadi karena regulasi emosi yang belum teratur setelah kehilangan 
anggota keluarga. Penyintas merasa sendirian atau kehilangan figur 
yang ia cintai sehingga terpikir untuk mengakhiri hidupnya.
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•	 Terdapat tindakan penggunaan obat-obatan terlarang. Hal ini mungkin 
terjadi sebagai bentuk pelarian karena tekanan psikologis yang dialami. 

•	 Terdapat kondisi medis yang mengganggu (sakit maag karena pola 
makan tidak teratur).

Bilamana ditemukan hal-hal tersebut di atas, penyintas dapat dirujuk 
untuk ditangani oleh tenaga kesehatan seperti psikiater, psikolog atau 
dokter.

C.5. Penggalian Informasi Kondisi Anak
Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan atau 
diobservasi mengenai beberapa perilaku atau kondisi yang mungkin 
dialami penyintas anak setelah terjadinya bencana, untuk memberikan 
gambaran secara umum mengenai kondisi anak, tidak digunakan 
untuk melabel atau mendiagnosa anak dengan kondisi psikologis/
medis tertentu.  Kondisi-kondisi ini wajar terjadi pada orang-orang yang 
mengalami bencana. Relawan atau penyintas atau pengasuh dapat 
memberikan tanda sesuai dengan intensitas terjadinya kondisi atau 
perilaku tersebut (Tidak Pernah, Kadang-Kadang, Sering, Sangat Sering).

Tidak ada jawaban benar atau salah pada pertanyaan ini.

No Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Sangat 

Sering

1 Apakah pola makan penyintas 
terganggu?
(Tidak nafsu makan, makan 
terlalu sedikit atau terlalu banyak)

2 Apakah penyintas menangis 
merasa sedih tanpa sebab?

3 Apakah pernyintas merasa 
ketakutan tanpa sebab?

4 Apakah penyintas menjadi 
lebih lekat (sulit lepas) dari 
orangtuamu?

5 Apakah penyintas mengalami 
kesulitan untuk tidur?
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No Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Sangat 

Sering

6 Apakah penyintas terbangun dari 
tidur karena mengalami mimpi 
buruk?

7 Apakah penyintas mudah untuk 
marah atau bertindak agresif 
(kasar)?

8 Apakah penyintas mengalami 
kesulitan untuk mengontrol 
buang air kecil (mengompol)?

9 Apakah penyintas mengeluhkan 
sakit secara fisik?
(pusing, sakit perut)

C.6. Resiliensi Anak dan Komunitas
Resiliensi adalah kemampuan individu/anak ataupun komunitas untuk 
mengambil tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka 
dalam mengatasi situasi yang sulit dan penuh tekanan dengan cara yang 
efektif. Kemampuan ini tidak bersifat statis melainkan sebuah proses 
untuk bangkit kembali yang selalu dapat dikembangkan dan dikuatkan 
sepanjang waktu.

Setiap individu dan komunitas memiliki kapasitas tersebut. Di tingkat 
individu, kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan untuk dapat 
mengurangi faktor resiko yang dapat terjadi pada diri sendiri dan keluarga, 
untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan diri, serta untuk 
merawat dan menyemangati diri dan orang lain dalam lingkungannya. Di 
tingkat komunitas, resiliensi ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat 
untuk bersama-sama meminimalkan dampak buruk dan kekacauan yang 
terjadi di masyarakat akibat bencana. 

Ada dua hal yang mendasari kemampuan ini, yaitu: adanya kapasitas 
individu/komunitas itu sendiri dan pelibatan aktif baik pada tingkat 
individu dan tingkat komunitas. Di tingkat individu, pemahaman ini 
melihat individu sebagai seseorang yang walaupun mengalami berbagai 
tekanan dan kedukaan seperti yang sudah dijelaskan diatas, ia tetap 
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memiliki kapasitas untuk menjadi manusia yang aktif dalam pemulihan 
komunitas, begitu pula dengan anak-anak. Sedangkan di tingkat 
komunitas, pemahaman ini melihat bahwa setiap komunitas memiliki 
kekuatan dan sumber daya untuk dapat menolong diri mereka sendiri 
dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, cara pandang yang 
menggunakan pendekatan resiliensi ini dapat memfasilitasi munculnya 
rasa kepemilikan dan komitmen bersama untuk komunitas, sekaligus 
semakin meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai sebuah 
komunitas untuk menghadapi situasi sulit secara efektif dan mengurangi 
ketergantungan pada pihak diluar komunitas.

Dengan menggunakan prinsip bahwa setiap individu dan komunitas 
memiliki daya untuk bangkit atau resiliensi ini, maka segala bentuk 
kegiatan pemulihan pasca bencana akan dibangun untuk semakin 
meningkatkan kekuatan yang ada pada komunitas tersebut. Hal ini akan 
membuat proses pemulihan menjadi semakin efektif dan berkelanjutan, 
karena menggunakan semua kapasitas dan sumber daya yang sudah 
ada di masyarakat.

Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan gambaran kondisi anak beserta sistem dukungan yang ada 
di sekitar untuk anak. Relawan dapat bertindak sesuai dengan gambaran 
kondisi anak. Pertanyaan ini dapat dijawab berdasarkan observasi dan 
informasi yang diperoleh dari para penyintas.

1. Apakah anak memperoleh makanan dan minuman yang mencukupi?
2. Apakah terdapat sistem sanitasi yang layak?
3. Apakah anak berada dalam situasi yang aman (ada orangtua/pengasuh/

pendamping)?
4. Apakah terdapat kegiatan pendidikan untuk anak?
5. Apakah terdapat sistem kesehatan yang dapat diakses oleh anak?
6. Apakah anak dapat melakukan kegiatan ibadah dengan memadai?
7. Apakah terdapat potensi resiko di tempat anak tidur/beristirahat?
8. Apakah terdapat potensi resiko di tempat anak beraktifitas?
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D.1. Pengertian Dukungan Psikososial

D. DUKUNGAN 
PSIKOSOSIAL 
UNTUK ANAK 
KORBAN BENCANA 
ALAM

Psikososial memiliki pengertian hubungan yang dinamis dan saling 
mempengaruhi antara aspek psikologis seseorang dengan aspek 
sosial di sekitarnya.  

Maksudnya adalah kondisi psikologis seseorang sangat dipengaruhi 
oleh kondisi sosialnya karena individu selalu berada dalam 
konteks sosial, dan sebaliknya, keadaan psikologis seseorang bisa 
mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan 
sosialnya. 

Dukungan psikososial menggunakan pendekatan yang menekankan 
pada pemahaman adanya hubungan yang dinamis antara aspek 
psikologis dan sosial seseorang, dimana kedua aspek tersebut saling 
terkait dan mempengaruhi. 
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Oleh karena itu, dukungan psikososial adalah semua bentuk kegiatan 
yang berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi (aspek psikologis) dan 
relasi sosial individu dengan lingkungannya (aspek sosial).

Dalam situasi bencana seseorang dapat melanjutkan hidupnya untuk 
dapat kembali normal tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Apalagi 
anak masih sangat membutuhkan orang dewasa untuk kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembangnya. Mereka membutuhkan dukungan dari 
keluarga dan komunitas dalam membantu mengatasi permasalahan 
bersama-sama, yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan keamanan. 
Begitupula dengan lingkungan sosial juga tergantung dengan kondisi 
orang-orang yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, dukungan 
psikososial pasca bencana adalah dukungan yang diberikan untuk 
memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial dari komunitas yang 
terkena bencana, dalam hal ini adalah dukungan psikososial bagi anak 
dan lingkungannya.

D.2. Peran Relawan Dalam Pemulihan 
Pasca Bencana

Seringkali dalam situasi bencana, kapasitas masyarakat terkena bencana 
tidak memadai untuk menghadapi bencana dengan menggunakan 
sumberdayanya sendiri karena mengalami berbagai kerusakan, kehilangan 
aspek ekonomi, lingkungan, dan manusia termasuk kematian, luka-luka, 
penyakit dan dampak negatif pada fisik, mental dan kesejahteraan sosial.  
Oleh karena itu, setelah bencana terjadi biasanya populasi yang berada 
di sekitar daerah bencana membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.

Relawan PATBM, Satgas PPA, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Forum 
Anak serta UPTD PPA/P2TP2A dapat berperan penting dalam 
pemberian layanan dasar perlindungan dan keamanan, terutama 
untuk perlindungan anak. Tidak hanya itu, para relawan PATBM, Satgas 
PPA, Babinsa, Baninkamtibmas, Forum Anak dan UPTD/P2TP2A juga 
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dapat melakukan kegiatan dukungan psikososial dengan anak secara 
tepat, sehingga dapat mendukung pemulihan anak, keluarga dan 
komunitas. Khusus untuk relawan UPTD PPA/P2TP2A juga dapat 
berperan untuk kelompok anak dan keluarga yang membutuhkan 
dukungan lebih terfokus, misalnya untuk penanganan anak yang 
mengalami kekerasan atau penelantaran.

D.3. Tujuan Dukungan Psikososial pada 
Anak

Dukungan psikososial bagi anak korban bencana alam memiliki tujuan 
sebagai berikut:

1. melindungi dan meningkatkan kesejahteraan psikososial anak, 
termasuk terhindar dari kekerasan dan penelantaran. 

2. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani masalah atau gangguan 
kesehatan mental akibat bencana pada anak dan keluarganya.

3. memberikan layanan lebih lanjut yang dibutuhkan anak (lintas sektor). 

diadaptasi dari  IASC MHPSS in Emergency Settings, 2007

Sukarelawan, pemberi 
informasi psikososial

Pekerja sosial terlatih, fasilitator 
support group, pendamping

Profesional kesehatan mental, 
terampil konseling (konselor)

Dokter, psikolog, terapisGangguan klinis   
(gangguan kejiwaan)

Trauma, depresi yang serius (stress 
traumatis berkepanjangan)

Orang/kelompok shock, berduka, 
takut (stress traumatis singkat)

Masyarakat umum yang 
mengalami situasi sulit 

(bingung, sedih, marah, 
merasa tidak percaya)

Layanan 
Tersepesialisasi

Dukungan Terfokus,
Non Spesialisasi

Dukungan Komunitas dan Keluarga

Layanan Dasar dan Keamanan
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Dukungan psikososial yang diberikan seawal mungkin dapat mempercepat 
pemulihan dan dapat menurunkan resiko seorang anak mengalami 
permasalahan yang lebih berat di masa yang akan datang. Tujuan lain 
dari dukungan psikososial adalah meningkatkan resiliensi (ketangguhan) 
dari masing-masing anak untuk dapat menghadapi situasi saat ini ketika 
bencana dan masa depan. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang 
untuk bangkit meski telah menghadapi berbagai permasalahan ataupun 
situasi yang tidak menyenangkan.

D.4. Bentuk Dukungan Psikososial
Ada dua jenis dukungan psikososial yang dapat diberikan dalam situasi 
bencana, yaitu kegiatan sosial  dan  kegiatan yang bersifat bantuan psikologis 
yang berdampak langsung pada aspek psikologis penyintas. Keduanya 
saling berkaitan dan dapat meningkatkan pemulihan psikososial pada anak.    

Kegiatan-Kegiatan Sosial Kegiatan yang Bersifat Bantuan 
Psikologis

•	 Beragam entuk kegiatan:  pemberian 
informasi yang akurat (yang berkaitan 
dengan bencana, bantuan, dampak 
bencana bagi psikologis seseorang dan 
cara untuk mengatasinya), kegiatan 
keagamaan, kegiatan rekresional dan 
edukasi bagi anak, mempertemukan 
kembali keluarga yang terpisah, ritual 
penguburan.  

•	 Petugas kesehatan atau lintas sektor 
lainnya bertugas untuk mengadvokasi 
dan mendorong adanya kegiatan 
psikososial pada komunitas yang 
terkena dampak bencana.

•	 Bersifat memampukan komunitas dan 
mendukung proses pemulihan bagi 
penyintas bencana.

•	 Beragam bentuk kegiatan: dukungan 
psikologis awal (DPA), melakukan 
pemeriksaan awal mengenai orang-
orang yang membutuhkan bantuan 
yang lebih lanjut, konseling, kelompok 
dukungan yang terdiri dari penyintas 
dan difasilitasi oleh petugas kesehatan 
yang terlatih, kegiatan psikososial 
terstruktur untuk anak-anak.

•	 Penanganan kasus kekerasan pada 
anak.

•	 Hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang yang sudah terlatih saja, misalnya 
petugas kesehatan atau pendamping 
sosial atau fasilitator komunitas/relawan 
terlatih. 

•	 Berkontribusi dalam pemulihan 
kesehatan mental penyintas.
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D.5. Model Pendekatan Pemberian 
Dukungan Psikososial

Pemberian dukungan psikososial dapat dilakukan secara individu, 
kelompok ataupun berbasis  komunitas. 

Individual Kelompok Berbasis Komunitas

•	  Berfokus pada 
permasalahan, dampak 
yang ditimbulkan dari 
peristiwa bencana pada 
individu/anak, dan cara 
yang dapat dilakukan 
untuk mengatasinya

•	 Dilakukan oleh: psikolog, 
psikiater, atau tenaga 
kesehatan atau fasilitator 
yang sudah terlatih untuk 
memberikan pelayanan 
yang berhubungan 
dengan permasalahan 
yang berkaitan dengan 
bencana.

•	 Berfokus pada 
sekelompok orang atau 
anak yang memiliki 
permasalahan yang  
sama, misalnya anak 
dengan rentang usia 
tertentu dan terdampak 
bencana.

•	 Dapat dilakukan oleh 
pendamping, seperti 
penggerak komunitas, 
tokoh masyarakat, 
agama, guru atau 
anggota masyarakat lain 
yang terlatih.

•	 Berfokus pada 
penguatan dan 
pemberdayaan 
komunitas yang 
terdampak bencana, 
terutama untuk 
perlindungan anak

•	 Dapat dilakukan oleh 
siapa saja

•	 Kegiatan bertujuan 
untuk memenuhi 
kebutuhan dan 
mengatasi permasalahan 
psikososial yang timbul 
dari peristiwa bencana. 

•	 Bentuk kegiatan: 
dukungan psikologi 
awal (DPA) yang 
lebih bertujuan untuk 
menguatkan pemberian 
dukungan atau 
bantuan bagi individu 
dan  konseling (yang 
lebih berfokus pada 
pencarian masalah serta 
pemberian alternatif cara 
untuk mengatasinya). 

•	 Kegiatan bertujuan untuk 
pengembangan diri dan 
pemulihan. 

•	 Bentuk kegiatan berupa 
kelompok dukungan, 
kelompok pendidik 
teman sebaya, kegiatan 
seni, keterampilan, 
pengajaran kelompok 
dan aktivitas psikososial 
terstruktur. 

•	 Bentuk kegiatan bisa 
berupa kegiatan 
terstruktur yang 
dilakukan bersama 
dengan anak, 
pembentukan ruang 
ramah anak, sekolah 
darurat.

Pemilihan kegiatan berkelompok bila dilakukan dengan tepat, dapat 
membuat anak korban bencana merasa tidak sendirian, belajar saling 
menghargai, mendukung, bekerja sama, dan memungkinkan anak 
belajar dari pengalaman temannya. Kegiatan berkelompok juga akan 
menghemat tenaga dan waktu pendamping/relawan.
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D.6. Langkah-Langkah Melakukan 
Dukungan Psikososial dengan Anak 
Dalam Situasi Bencana

1. Asesmen Kebutuhan Psikososial
Pengenalan kebutuhan psikososial (asesmen psikososial) ialah proses 
pencarian informasi mengenai sumber daya, masalah dan kebutuhan 
psikososial yang ada akibat bencana pada anak dan lingkungan anak. 
Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memahami situasi darurat yang ditimbulkan akibat bencana.
2. Menganalisa ancaman terhadap dan kapasitas dari kesehatan mental 

dan kesejahteraan psikososial anak, keluarga dan masyarakat tempat 
tinggal anak.

3. Menganalisa sumber daya yang ada dan relevan, menentukan 
bersama-sama dengan anak bantuan diperlukan, dan jika diperlukan 
bentuk bantuan seperti apa yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, informasi apa saja yang dicari dari anak 
masyarakat antara lain:

1. Informasi mengenai data demografi dan keadaan kontekstual yang 
relevan.

2. Pengalaman indivdiu, anak sendiri, dan masyarakat mengenai bencana 
(situasi darurat, penyebab dan akibat bencana).

3. Sumber-sumber daya masyarakat yang ada untuk kesejahteraan 
psikososial dan kesehatan mental.

4. Masalah-masalah kesehatan mental dan psikososial. 
5. Sumber daya atau bantuan yang sudah ada, serta model perilaku 

mencari bantuan (kepada siapa mencari pertolongan atau meminta 
bantuan)

6. Kapasitas organisasi dan institusi yang ada serta kegiatan yang mereka 
lakukan dan bagaimana sistem kerjanya.

7. Kebutuhan dan kesempatan untuk pembuatan program dan kolaborasi 
lintas sektor dan organisasi.
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2. Mendesain/perencanaan
Dalam menyusun kegiatan perlu untuk mendesain aktivitas yang 
dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk 
berpartisipasi. 

1. Menentukan arah dan tujuan kegiatan
 Relawan perlu mengetahui sasaran apa yang perlu diraih oleh anak 

dari kegiatan yang dilakukan, misalnya anak dapat mengatasi diri saat 
ia merasa sedih. Bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan? Apakah 
melalui permainan atau refleksi diri yang dilakukan oleh masing-
masing anak? Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu diajukan 
untuk menggali pengalaman dari kegiatan yang dilakukan? Hal ini 
perlu disesuaikan dengan usia dan pemahaman anak.

2. Jumlah peserta
 Jumlah peserta harus sebanding dengan jumlah relawan pendamping 

kegiatan yang ada. Saat jumlah anak jauh lebih banyak dari 
fasilitatornya, proses pendampingan tidak akan berjalan efektif.  
Pendamping kesulitan untuk mengatur dan menangani anak serta 
akan mempengaruhi keterlibatan anak dalam kegiatan. Jumlah ideal 
bisa sekitar 8-15 anak.

3. Karakteristik dari peserta (jenis kelamin, rentang usia anak, latar 
belakang, suku, ras agama)

 Intinya memberikan kesempatan pada tiap anak dengan berbagai 
latar belakang untuk bisa berpartisipasi. Akan tetapi tetap perlu 
memperhatikan beberapa latar belakang untuk mempersiapkan diri 
fasilitator/relawan akan kondisi anak serta kebiasaan yang ada, serta 
mempersiapkan anak bahwa anak berbeda-beda, reaksi anak juga 
akan berbeda dan semua perbedaan itu harus tetap dihargai. 

4. Perhatikan kondisi anak dan kelompoknya
 Relawan pendamping perlu menangkap hal apa yang menjadi 

kesukaan, kebutuhan dari masing-masing anak/kelompok dampingan. 
Pendamping juga perlu untuk mengetahui proses interaksi di dalam 
kelompoknya. Apakah kaku atau kurang luwes karena anak-anak 
belum mengenal anak yang lain? Jika permasalahannya demikian 
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maka pendamping perlu mencari dan melakukan kegiatan yang dapat 
mencairkan suasana. Apakah anak sulit untuk bekerja sama satu sama 
lain? Dalam situasi ini, pendamping dapat menyusun kegiatan yang 
menuntun adanya kerja sama dari masing-masing anak.

5. Sesuaikan kegiatan anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan 
anak

 Perbedaan usia anak dalam suatu kelompok jangan terlalu besar, 
misalnya anak yang berusia 5 tahun dikelompokan dengan anak usia 
12 tahun, sebaiknya 5-7 tahun. Jika jarak usia anak terlalu besar, ada 
kemungkinan anak yang lebih tua akan mendominasi kegiatan. Hal 
ini bisa dikarenakan adanya perbedaan dalam kemampuan untuk 
memahami instruksi, memaknai kegiatan dan respon yang diberikan 
dari kegiatan yang dilakukan.

6. Memilih dan menentukan di mana kegiatan akan dilakukan
 Pemilihan tempat yang paling pokok adalah dapat menjaga keamanan 

dan keselamatan anak, tempat dimana anak merasa aman fisik dan 
psikis - ruang ramah anak. 

Jika di dalam ruangan perlu untuk mempertimbangkan apakah
•	 Ukuran ruangan (apakah bisa menampung dan cukup untuk 

melakukan kegiatan yang bersifat dinamis (banyak perpindahan 
atau aktivitas gerak)

•	 Keberadaan benda-benda, seperti meja, kursi, lemari, dsb dapat 
mengganggu proses kegiatan

•	 Menciptakan kebisingan bagi lingkungan yang ada di sekitar tempat 
kegiatan

Jika di luar ruangan perlu mempertimbangkan apakah:
•	 Berbahaya bagi anak (misalnya curam, licin, berbatu, atau adanya 

potensi terjadinya gempa lagi)
•	 Tidak terlalu luas untuk berkegiatan dengan anak sehingga mereka 

tidak dapat mendengar apa yang disampaikan oleh pendamping
•	 Letak pelaksanaan kegiatan (jangan di dekat keramaian karena akan 

mengganggu konsentrasi anak dalam mengikuti kegiatan)
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7. Pemilihan waktu kegiatan 
 Kapan kegiatan akan dilaksanakan? Perlu dipastikan waktu pelaksanaan 

kegiatan tidak berbenturan dengan aktivitas anak yang lain, seperti 
belajar dan beribadah. Selain itu, perlu memastikan bahwa kegiatan 
tidak dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga anak merasa bosan 
dengan aktivitas yang mereka lakukan atau terlalu lelah. Pilihan waktu 
dapat disesuaikan dengan kondisi anak-anak yang didampingi, atau 
meminta pendapat anak dan orang tuanya. Jika kegiatan dilakukan 
pagi hari dapat memilih kegiatan yang mendorong proses berpikir 
atau menyerap energi. Jika kegiatan dilakukan pada siang hari, pilih 
kegiatan untuk menambah semangat, melibatkan banyak gerakan, 
dan menghilangkan kepenatan. 

 Jika kegiatan dilakukan pada sore hari dapat dipilih kegiatan yang 
tidak terlalu banyak berpikir serta dapat membuat suasana santai dan 
menyenangkan. Penting untuk diperhatikan dalam situasi bencana, 
banyak relawan yang melakukan kegiatan bersama anak, pastikan agar 
anak tidak menjadi obyek kegiatan yang berkali-kali.

8. Memiliki rencana cadangan
 Pendamping perlu memiliki alternatif kegiatan lain saat melakukan 

proses pendampingan anak, misalnnya pendamping menyusun 
kegiatan untuk kelompok dengan jumlah anak yang besar. Ternyata anak 
yang hadir sangat sedikit sehingga rencana tersebut tidak dijalankan. 
Dalam situasi ini, adanya alternatif kegiatan dapat mengantisipasi 
situasi yang ada di lapangan. Kita juga perlu untuk mempertimbangkan 
adanya kemungkinan bertambahnya waktu kegiatan dari yang awalnya 
30 menit menjadi 45 menit karena antusias anak-anak dampingan. 

3. Memfasilitasi Anak Sesuai Tahapan Perkembangannya
Fasilitasi yang efektif adalah yang disesuaikan dengan tahapan 
perkembangan anak, karena masing-masing tahapan perkembangan 
memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, 
pendekatan diskusi dua arah selama lebih dari 30 menit tentunya tidak 
efektif ketika diterapkan untuk anak usia 4-6 tahun karena rentang 
perhatian dan konsentrasi yang masih pendek. 

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM 55



Anak usia 0 – 4 tahun

.. Berikan instruksi yang pendek, jelas, dan diulang beberapa 
kali. Misalnya: “Adik-adik, semuanya pegang perut.” (ketika 
mengadakan permainan mengenali anggota tubuh)
.. Berikan contoh yang terlihat oleh anak ketika memberikan 
instruksi. Misal: pendamping mengangkat kedua tangan ketika 
memberi instruksi “angkat kedua tangan”, mencontohkan 
tepuk tangan ketika memberi instruksi “tepuk tangan”.
.. Gunakan alat peraga, gambar yang berwarna, boneka 
binatang atau orang berukuran A3 (atau yang lebih besar) 
yang dapat dilihat oleh seluruh anak.
.. Alat musik ritmis dapat digunakan dalam kegiatan bernyanyi 
atau bercerita bersama anak. Misalnya: rebana, tamborin, 
kendang.
.. Pendekatan bercerita atau mendongeng efektif untuk anak 
kelompok usia ini. Sertakan musik, warna-warna yang cerah, 
gambar-gambar yang lucu ketika bercerita. Durasinya pun 
pendek, paling lama 15 menit.

Anak usia 4 – 6 tahun

.. Tetap berikan instruksi yang singkat dan jelas pada anak, 
disertai dengan contoh yang terlihat oleh anak.
.. Instruksi yang disertai dengan tulisan/bacaan singkat dapat 
digunakan.
.. Alat peraga seperti boneka, gambar yang berwarna dapat 
digunakan saat berkegiatan bersama anak.
.. Anak dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan motorik kasar. 
Misalnya: melemparkan bola, bersembunyi, berlari, memanjat.
.. Kegiatan yang melibatkan motorik halus juga dapat dilakukan 
seperti melipat kertas dan menggunting kertas, mewarnai 
dengan krayon atau pensil warna, menyusun puzzle.
.. Alat musik ritmis dapat digunakan dalam kegiatan bernyanyi.
.. Kegiatan bercerita/mendongeng masih dapat dilakukan 
untuk anak kelompok usia ini, dengan durasi yang lebih 
panjang. Misalnya, 20 hingga 30 menit.
.. Penggunaan alat-alat tajam seperti gunting harus selalu 
diawasi oleh relawan pendamping dan sebaiknya tidak 
diberikan bebas kepada anak-anak.

Anak usia 7 – 13 tahun

.. Anak sudah dapat diikutsertakan dalam kegiatan membaca, 
menulis, dan bercerita. Anak-anak korban bencana masuk 
dalam periode absen dari kegiatan pendidikan/persekolahan, 
sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu 
anak untuk menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya 
sekaligus mengekspresikan perasaan-perasaannya. Misalnya: 
menuliskan perasaan yang dirasakan ketika tidak bisa 
bersekolah, lalu membacakannya.
.. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok yang mengajarkan 
kerjasama dan tolong-menolong dapat dilakukan. Misalnya: 
Permainan “Kapalku” (ada di dalam daftar kegiatan dukungan 
psikososial).
.. Anak sudah dapat diajarkan mengenai aturan dan hubungan 
sebab-akibat.
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Anak usia 13 – 18 tahun

.. Gunakan bahasa, jargon, atau istilah-istilah yang sedang 
menjadi tren atau sedang disukai oleh anak remaja dan 
pastikan semua memahaminya.
.. Libatkan anak remaja dalam diskusi dua arah. 
.. Berikan kesempatan pada anak remaja untuk memilih kegiatan 
yang mereka sukai. Lalu ajak anak untuk berkomitmen 
mengikuti kegiatan yang sudah mereka pilih sendiri.
.. Topik-topik yang berkaitan dengan pubertas dapat 
dimasukkan dalam kegiatan. Misalnya: topik tentang 
berpacaran yang sehat, kesehatan reproduksi.
.. Kegiatan seni dan olahraga dapat dilakukan. Misalnya: 
sepakbola, musik, bernyanyi, membaca puisi. Tujuannya 
untuk membantu anak mengekspresikan emosi-emosi serta 
menumbuhkan rasa percaya diri mereka.
.. Libatkan anak-anak dalam kegiatan yang tujuannya 
membantu orang lain dan menumbuhkan tanggung jawab. 
Misalnya: menjaga anak-anak yang lebih muda, membantu 
membersihkan tempat kegiatan, membantu pendistribusian 
air bersih.

4. Pilihan Kegiatan Dukungan Psikososial
Dukungan psikososial pada anak dapat dilakukan melalui beberapa 
bentuk kegiatan. Ada kegiatan yang berbentuk rekreasional dan edukasi. 
Kegiatan rekreasional biasanya bersifat menyenangakn bagi anak. Ragam 
kegiatan rekreasional yang dapat dilakukan berupa kegiatan seni (yang 
mencakup melukis, bermain musik, menari, drama ataupun pertunjukan 
boneka). Dalam kegiatan tersebut, anak memiliki kesempatan untuk 
memahami apa yang terjadi pada diri mereka dan teman-temannya. 
Hal ini dapat membantu mereka untuk melewati masa-masa sulit pasca 
bencana. Aktivitas lainnya adalah bercerita. Melalui kegiatan ini, anak 
dapat belajar untuk mendengarkan dan menghargai orang lain. Selain 
itu, mereka juga dapat mempelajari nilai-nilai dan cara apa yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Alternatif kegiatan 
rekreasional lainnya   adalah bermain atau permainan. Dengan kegiatan 
ini, anak memiliki wadah untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. 
Pada permainan yang terstruktur, anak dapat belajar mengenai nilai-
nilai yang dapat diperoleh dari kegiatan permainan yang mereka 
lakukan. Kegiatan lainnya adalah olahraga. Olahraga dapat menyalurkan 
energi dan menyegarkan bagi orang yang melakukan. Anak-anak juga 
dapat belajar nilai-nilai positif dari kegiatan olahraga, seperti kerja sama, 
disiplin, rasa percaya satu sama lain, dll. Pada kegiatan yang bersifat 
edukasi. Pendamping perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait. Koordinasi perlu untuk dilakukan memastikan kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan level pendidikan anak. 
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5. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dari awal kegiatan dilaksanakan.  Hal 
yang bisa dievaluasi terkait:

•	 bagaimana berjalannya kegiatan dalam sesi tersebut, seperti partisipasi 
dan ketertarikan anak dalam kegiatan yang ada, 

•	 kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan 
bersama anak,  

•	 kesesuaian dalam cara penyampaian kegiatan bersama anak, 
•	 dinamika atau interaksi antar anak, keterlibatan atau kerja sama antar 

pendamping,
•	 apakah ada anak yang memerlukan perhatian khusus dan perlu 

ditindaklanjuti lebih jauh, misal terlalu menarik diri, tampak sangat 
sedih, atau ada indikasi mengalami kekerasan 

Evaluasi ini sebagai bahan perbaikan untuk melakukan sesi kegiatan 
selanjutnya bersama dengan anak, yang dapat digali dari anak peserta 
maupun dari para relawan pendamping sendiri. Evaluasi bisa dilakukan 
secara kualitatif ataupun kuantitatif.  Jika proses evaluasi dilakukan secara 
kualitatif maka perlu untuk menyiapkan kuesioner yang berisi mengenai 
aspek atau hal yang diukur dalam kegiatan. 

Evaluasi juga perlu dilakukan untuk menganalisa efektifitas dari program 
atau kegiatan yang dijalankan bersama anak. Evaluasi dapat dilakukan 
dengan membandingkan kondisi awal yang dari tiap anak atau kelompok 
dengan kondisi terakhir ketika kegiatan dilaksanakan. Misalnya ada “mood 
meter” untuk anak yang dapat mengukur bagaimana perasaan mereka 
sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Pendamping juga dapat 
melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner atau bertanya pada 
anak, keluarga, pihak sekolah  atau pihak yang mengenal anak untuk 
mengetahui program yang dilakukan bermanfaat bagi pemulihan anak. 
Proses evaluasi juga bisa dilakukan untuk memastikan apakah target 
yang ditetapkan pada tiap sesi kegiatan tercapai atau tidak.  
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D.7. Persiapan Diri Relawan Pendamping 
Dukungan Psikososial bagi Anak

Rasa percaya menjadi modal awal untuk melakukan proses pendampingan 
pemberian dukungan psikososial. Hubungan awal yang terjalin dengan 
baik akan menjamin adanya keterbukaan antara anak dan relawan 
pendamping. Keterbukaan ini akan membantu relawan menfasilitasi anak 
dalam mengatasi masalahya atau memenuhi kebutuhannya. Relawan 
bisa melakukan beberap hal dibawah ini untuk membangun kedekatan 
dengan anak:

•	 Menyiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan dasar 
berkaitan dengan pendampingan anak

•	 Menunjukkan keramahan kepada anak, menyayangi anak dengan 
tulus, jujur, serta tidak dibuat-buat dan tetap menghormati anak

•	 Membuka diri pada anak sehingga anak pun akan melakukan hal 
serupa. Tidak canggung/malu saat beraktivitas dengan anak

•	 Memberikan penghargaan, kesempatan anak untuk berpartisipasi, 
serta tanggung jawab tertentu pada anak yang dianggap mampu

•	 Mengenal perilaku anak sehari-hari (kebiasaan, rutinitas, pergaulan 
anak)

•	 Peka pada kondisi, kebutuhan dan permasalahan anak (memahamai 
pikiran, perasaan dan sudut pandang anak)

•	 Menjadi contoh (role model) bagi anak dalam bersikap dan bertingkah 
laku

Membuat aturan bersama perlu dilakukan sebelum berkegiatan 
dengan anak. Hal ini memastikan kegiatan dapat berjalan dengan 
kondusif. Konsekuensi saat melanggar aturan yang ada juga perlu untuk 
didiskusikan dengan peserta yang lain. Konsekuensi hanya sebagai 
pengingat mengenai aturan yang perlu ditaati oleh seluruh anggota 
bukan hukuman bagi individu/anak yang melanggar aturan.  Pendamping 
perlu memastikan konsekuensi yang diberikan tidak mempermalukan 
atau membuat anak merasa tidak nyaman. Saat terjadi pelanggaran, 
relawan pendamping perlu untuk menemukan dan memahami alasan 
yang membuat anak tidak mematuhi aturan yang ada. Langkah 
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selanjutnya adalah mencari dan memutuskan apa yang bisa dilakukan 
untuk mencegah situasi tersebut tidak terjadi kembali.  

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan 
kegiatan bersama anak:

Hal yang Bisa Dilakukan dalam 
Berkegiatan

Hal yang TIDAK Boleh Dilakukan dalam 
Berkegiatan

.. memperlakukan anak dengan sopan, 
ramah dan perilaku baik

.. lakukan kegiatan yang dapat 
memberikan kesempatan pada anak 
untuk mengungkapkan perasaan yang 
mereka miliki saat mereka siap atau 
membutuhkannya

.. mendengarkan, menghargai dan  
menganggap penting pandangan yang 
anak sampaikan.

.. Memberikan respon sesuai dengan 
tingkat perkembangan anak

.. meminta izin apabila ingin mengambil 
foto atau membuat video  dari anak, 
orangtua, pengasuh anak.  Jika izin 
tersebut disetujui, pastikan semua foto 
anak tidak disalahgunakan dan dalam 
foto yang tetap menjaga martabat anak 
dan keluarganya. 

.. Pastikan kegiatan yang dilakukan telah 
diketahui oleh masyarakat setempat dan 
kegiatan yang dilakukan juga didasari 
dengan pertimbangan mengenai adat 
istiadat dan nilai yang ada di masyarakat.

.. Cari bantuan pada profesional untuk 
membantu menangani anak tertentu 
saat kita tidak tahu apa yang harus 
kita lakukan dan apa yang kita lakukan 
mungkin memperburuk kondisi anak.

.. memberikan lebih dari satu topik untuk 
diskusikan dalam waktu yang sama.

.. memaksa anak untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan atau sebaliknya tidak 
memberikan kesempatan berpartisipasi. 
Partisipasi seharusnya bersifat sukarela. 
Coba untuk mendorong anak yang 
kurang berpartisipasi agar lebih terlibat 
dalam aktivitas yang ada, pastikan 
relawan menciptakan kesempatan-
kesempatan berpartisipasi untuk semua 
anak. 

.. mengarahkan anak dalam 
menyampaikan pendapat mereka atau 
membatasi ekspresi dirinya – biarkan 
mereka bicara secara bebas. 

.. menyentuh atau berbicara pada anak 
secara kasar atau tidak sopan.

.. menggunakan berbagai bentuk 
hukuman fisik, seperti memukul, 
menampar, mencubit, atau kekerasan 
fisik lainnya dalam rangka mengontrol 
perilaku anak. 

.. mempermalukan, menghina, 
menjatuhkan, merendahkan, 
mengkritik, menyalah-nyalahkan, atau 
membanding-bandingkan anak. 

.. Merokok selama beraktivitas dengan 
anak.

.. Menggunakan dan memaparkan pada 
anak konten  yang berunsur pornografi.
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D.8. Transisi Situasi Tanggap Darurat ke 
Rehabilitasi

Aktivitas pendampingan dalam kegiatan dukungan psikososial anak 
bisa tetap berlanjut, berhenti, berkembang saat kondisi komunitas lebih 
stabil. Jika kegiatan diberhentikan maka relawan/organisasi yang terlibat 
perlu untuk memastikan apakah kebutuhan anak dapat terpenuhi. 
Jika dilanjutkan maka diperlukan penguatan pada komunitas sebagai 
salah satu faktor yang penting untuk keberlanjutan dari program yang 
dijalankan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian pada kegiatan atau 
program  yang akan dijalankan sehingga bisa sesuai dari masa tanggap 
darurat menjadi rehabilitasi. Perlu diingat proses transisi membutuhkan 
waktu sehingga proses transisi tidak dapat dilakukan secara mendadak. 
Biasanya adanya dukungan yang kuat dari komunitas, kapasitas lokal dan 
keberadaan infrastruktur yang memadai,  kegiatan psikososial yang ada 
di komunitas dapat dipertahankan. Misalnya bagaimana Ruang Ramah 
Anak yang dibangun tetap bisa berlanjut atau melebur dalam pusat 
kegiatan anak lainnya yang ada di dalam komunitas.
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Beberapa anak memerlukan bantuan lebih jauh dibandingkan pemberian 
dukungan psikologis awal atau berkegiatan kelompok saja. Relawan perlu 
untuk mengetahui batasan yang ia miliki dan meminta bantuan dari pihak-
pihak profesional, atau lintas sektor lainnya, seperti medis atau bantuan 
lain untuk menyelamatkan kehidupan penyintas. Beberapa penyintas 
yang memerlukan bantuan yang bersifat mendesak, seperti:

•	 Penyintas yang mengalami luka yang serius dan mengancam nyawa 
mereka 

•	 Penyintas yang sedih sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka 
sendiri dan anaknya

•	 Penyintas yang  bisa menyakiti/melukai orang lain 
•	 Penyintas yang bisa untuk menyakiti/melukai dirinya sendiri

Sistem rujukan dibangun untuk menghubungkan para penyintas dengan 
layanan mulktisektor, baik pencegahan maupun penanganan. Sistem 

E. KEBUTUHAN 
KHUSUS DAN 
SISTEM RUJUKAN
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rujukan harus dibangun berdasarkan pemetaan koordinasi dan/atau 
penjajakan layanan-layanan dan memahami kapasitas-kapasitas para 
aktor yang merespon bencana. Kualitas layanan-layanan ini juga dan 
harus dapat didokumentasikan dan dipantau dari waktu ke waktu untuk 
memastikan mereka berfungsi dengan baik dan memenuhi standar 
minimum layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. 

Dalam kasus anak, beberapa anak menunjukkan tanda-tanda stres di 
beberapa minggu setelah peristiwa traumatis terjadi. Seiring dengan 
berjalannya waktu kebanyakan anak akan kembali dalam kondisi fisik dan 
mental yang biasa tapi ada beberapa anak yang tetap mengalami reaksi 
tersebut beberapa bulan ataupun tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. 
Untuk anak-anak yang mengalami kesulitan untuk menjalankan hidup 
mereka secara normal serta permasalahan terjadi di beberapa situasi 
lingkungan yang berbeda (seperti rumah, sekolah, panti, lingkungan 
sosial anak), bantuan dari profesional diperlukan. 

•	 Kapan perlu untuk mencari bantuan profesional?
•	 Ketakutan atau ancaman untuk membahayakan orang lain dan diri 

sendiri
•	 Menarik diri sama sekali dari lingkungan atau orang lain, anak tidak 

menampilkan respon emosional.
•	 Sering menceritakan secara berulang-ulang kejadian traumatis
•	 Ketidakmampuan untuk merawat diri sesuai tahapan perkembangannya
•	 Halusinasi pendengaran (mendengar suara-suara yang tidak didengar 

oleh orang lain)
•	 Kemarahan yang meledak-ledak
•	 Memiliki keyakinan yang aneh dan tidak masuk akal 

Anak-anak yang yang sebelum bencana sudah memiliki kondisi khusus 
seperti disabilitas, anak berkebutuhan khusus (autism, ADHD, dll), 
mengidap HIV, anak yang berhadapan dengan hukum, yatim piatu, dsb, 
harus segera mendapatkan penanganan yang lebih khusus dan pastikan 
mendapatkan lanjutan layanan dan obat-obatn yang ia butuhkan untuk 
tetap hidup dan berkembang. Bisa dapat segera menghubungi sektor 
kesehatan dan perlindungan.

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM64



Layanan multisektor mencakup berbagai layanan yang ada dalam klaster 
respon bencana :

Layanan medis, identifikasi korban, kesehatan 
reproduksi, dampak psikososial yang bersifat klinis, 
fokus pada mengurangi kesakitan dan menurunkan 
angka kematian.

Mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan 
sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi 
pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban 
bencana secara efisien dan efektif

Pangan & gizi, sandang, sistem logistik distribusi 
barang bantuan dan peralatan

Keamanan, tempat penampungan sementara, manajemen 
pengungsian, perlindungan kelompok rentan, dan 
psikososial. Klaster ini yang memayungi subklaster 
kekerasan berbasis gender (perempuan dan anak)

Belajar-mengajar formal-informal, sekolah 
darurat, bimbingan dan penyuluhan, kerohanian

Mengkoordinasikan sarana dan prasarana 
(transportasi, telekomunikasi, energi, air dan 
sanitasi, pembersihan puing, hunian tetap) selama 
fase tanggap darurat dan pemulihan dini.

Sumber penghidupan dari pertanian, perkebunan, 
peternakan, perdagangan, dan perikanan.

Membantu pemerintah daerah terdampak 
bencana untuk dapat segera menjalankan aktivitas 
pemerintahan seperti sebelumnya.

Kesehatan

Pencarian & 
Penyelamatan

Logistik

Pengungsian & 
Perlindungan

Pendidikan

Sarana & 
Prasarana

Ekonomi

Pemulihan 
Dini
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Perlindungan anak dari kekerasan juga merupakan aspek penting 
dalam pemberian dukungan psikososial dalam situasi bencana karena 
dalam situasi bencana, anak lebih rentan menjadi korban kekerasan 
dan penelantaran (kekerasan seksual, perdagangan anak, perkawinan 
usia anak, dll). Layanan untuk penanganan kekerasan pada anak 
meliputi layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial (psikososial), 
layanan bantuan hukum dan keamanan, serta layanan pemulangan dan 
reintegrasi. Namun, dalam situasi bencana belum tentu semua layanan 
akan langsung berdiri. Biasanya dua layanan yang langsung muncul dalam 
reaksi tanggap darurat adalah terkait layanan kesehatan dan psikososial. 
Kemudahan dan kecepatan penyintas dalam mengakses layanan yang 
mereka dibutukan menjadi suatu hal yang penting. Relawan pendamping 
juga perlu menghormati dan menerima pilihan dari penyintas ketika 
mereka menolak berbagai akses layanan yang ada.  Relawan pendamping 
perlu segera merujuk anak dan keluarganya bila terdapat indikasi adanya 
kekerasan yang dialami anak. 

Berikut alur penanganan penyintas/korban  kekerasan berbasis gender 
(KBG), termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi 
bencana melalui pos-pos:
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Dapat dilanjutkan penanganannya pada layanan UPTD PPA/P2TP2A:
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F.1. Peran Pengasuh dan Keluarga Dalam 
Pemulihan Anak

Peristiwa bencana biasanya berdampak pada anak ataupun orangtua. 
Reaksi trauma dari peristiwa yang terjadi mempengaruhi cara pengasuhan 
orang tua pada anak-anak mereka. Menurut Cohen (2009, dalam Hafstad, 
Haavind, Jensen, 2012) pasca bencana orang tua memiliki ketakutan akan 
menyakiti anaknya karena tidak terbiasa dengan perubahan perilaku 
yang ditampilkan oleh anak mereka. Hal ini akan mempengaruhi kualitas, 
dukungan dan kemampuan orang tua dalam memberikan perhatian yang 
sesuai pada anak mereka. Respon yang tepat dari orang tua merupakan 
dukungan psikososial yang penting bagi anak. 

F. PERAN KELUARGA 
DAN KOMUNITAS 
DALAM PEMULIHAN 
PSIKOSOSIAL ANAK
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Orangtua perlu memahami bahwa perilaku atau perubahan yang 
ditampilkan oleh anak merupakan suatu hal yang wajar dalam situasi yang 
tidak wajar (bencana). Meningkatkan pemahaman orang tua mengenai 
reaksi anak pasca bencana dan cara tepat yang dapat dilakukan oleh orang 
tua untuk menolong anak mereka untuk pulih adalah langkah dukungan 
psikosial yang baik. Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan orang 
tua dapat dilakukan melalui psikoedukasi. 

Tujuan dari psikoedukasi adalah menormalisasi reaksi-reaksi 
pasca bencana, untuk meningkatkan kontrol diri penyintas, untuk 
membantu keluarga mengenali situasi-situasi yang membutuhkan 
evaluasi atau intervensi yang lebih lanjut, untuk mendorong anak dan 
keluarga mampu mengidentifikasi dan menggunakan dukungan 
sosial yang ada, serta mendorong keterampilan mengatasi masalah 
yang lebih adaptif/tepat sesuai situasi dan kondisi.5 

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua/
pengasuh utama untuk membantu anak pulih pasca bencana:

•	 Bicara pada anak dengan menggunakan bahasa yang mereka bisa 
pahami. Menjelaskan pada anak apa yang telah terjadi, apa yang 
sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi dengan menggunakan 
bahasa yang bisa mereka pahami.

•	 Mendengarkan apa yang dipikirkan oleh anak. Mencoba untuk 
memahami bagaimana cara anak berpikir dan bagaimana anak 
menjelaskan apa yang telah terjadi.  Dengarkan dan jawab pertanyaan 
mereka dengan jujur. Orang tua hanya perlu untuk menjawab apa yang 
menjadi keingintahuan anak tanpa perlu menambahkan informasi lain 
yang tidak ditanyakan.

•	 Mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak.  Tetap mendengarkan 
dan menenangkan anak yang takut. Mencoba untuk tidak meminimalisir 
atau mengabaikan perasaan anak serta beri kesempatan anak untuk 
mengekspresikan rasa duka mereka atas kehilangan, kerusakan, dan 
penderitaan mereka setelah bencana.

•	 Mendorong anak untuk berbicara. Menyediakan situasi dimana anak 
bisa bebas mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Kegiatan ini 

5  Gard and Ruzek 2006; Young 2006 dalam Shaw, Espinel, Shultz, 2012 
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dapat melibatkan keluarga, teman, atau anak lain untuk mendiskusikan 
hal ini. Anak juga bisa diajak menggambar peristiwa saat bencana 
terjadi. Beri kesempatan pada anak menceritakan gambar yang mereka 
buat.

•	 Rutinitas dan menormalisasi kehidupan anak. Kembali ke rutinitas 
secepatnya sebisa mungkin. Hal ini menandakan kepada anak bahwa 
orang tua melakukan tindakan pada situasi yang ada dengan cara 
yang adaptif/kompeten. Kembali beraktivitas seperti biasa membantu 
menyediakan rasa aman bagi anak. 

•	 Mengelola informasi dan gambar-gambar yang berhubungan 
dengan bencana yang diterima oleh anak. Batasi akses anak untuk 
terpapar pada gambar-gambar yang berkaitan dengan bencana, 
seperti berita di televisi, koran, kekerasan, cedera, dan kematian. 
Hindari situasi dan hal-hal yang dapat memicu kembali ketakutan anak. 

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua sesuai 
dengan tingkat perkembangan anak untuk membantu proses pemulihan 
psikososial mereka:

Bayi .. Menjaga mereka untuk tetap hangat dan aman
.. Menjauhkan mereka dari kebisingan dan kekacauan
.. Memberikan pelukan  
.. Memberi makan secara teratur dan waktu tidur yang 

terjadwal, jika memungkinkan.
.. Berbicara dengan suara yang tenang dan lembut  

Prasekolah  .. Memberikan mereka waktu dan perhatian lebih
.. Mengingatkan terus bahwa mereka aman
.. Menjelaskan pada mereka bahwa mereka tidak 

dipersalahkan untuk hal buruk yang terjadi.
.. Menghindari memisahkan antara anak dengan orang tua, 

kakak-adik, dan orang dikasihi.
.. Tetap beraktivitas rutin sebisa mungkin.
.. Memberikan jawaban sederhana mengenai apa yang 

terjadi tanpa detail-detail informasi yang mengerikan atau 
menakutkan.
.. Mengizinkan mereka untuk tetap dekat dengan pengasuh 

utama jika mereka merasa takut. 
.. Tetap sabar pada anak yang menampilkan perilaku ketika 

mereka masih lebih muda, seperti mengisap jari atau 
mengompol.
.. Menyediakan kesempatan untuk bermain dan bersantai.  
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Usia Sekolah dan 
Remaja

.. Memberikan mereka waktu dan perhatian yang lebih. 

.. Membantu mereka untuk tetap berkegiatan secara rutin.

.. Menyediakan fakta-fakta mengenai apa yang terjadi dan 
menjelaskan apa yang terjadi sekarang. 
.. Mengizinkan mereka untuk bersedih dan jangan berharap 

mereka untuk selalu kuat atau tegar.
.. Mendengarkan pikiran dan ketakuatan mereka tanpa 

menghakimi.
.. Membuat aturan dan harapan yang jelas terutama dalam 

situasi dan kondisi yang berubah secara drastis akibat 
bencana.
.. Bertanya mengenai bahaya yang mereka hadapi, beri 

dukungan dan diskusikan bagaimana cara terbaik untuk 
menghindari bahaya.
.. Mendorong dan memberi kesempatan bagi mereka untuk 

lebih membantu atau berguna bagi orang lain.
.. Memberikan kesempatan pada mereka untuk mendengar 

apa yang orang tua rasakan dan pikirkan (berbagi kesedihan 
dll).
.. Mengingatkan kepada mereka bahwa keluarga (anak-orang 

tua) akan melalui masa sulit ini bersama-sama.

F.2. Tips Bagi Orang Tua untuk Membantu 
Diri Mereka Sendiri

Saat terjadi bencana ataupun tragedi, orang tua biasanya terfokus dengan 
bagaimana cara terbaik untuk membantu anak mereka,  sedangkan 
orang tua sendiri juga sedang berusaha untuk menghadapi  keterkejutan 
mereka atas peristiwa yang terjadi. Dalam situasi tersebut biasanya 
anak dan orang dewasa merasa takut dan bingung. Sama seperti orang 
dewasa, anak menunjukkan kekhawatiran pada keluarga dan orang-
orang penting yang ada di sekitar anak. Berikut ini adalah beberapa tips 
yang dapat digunakan orang tua untuk membantu diri mereka sendiri 
dan anak setelah peristiwa traumatis terjadi:

•	 Beri Waktu untuk Memulihkan Diri
Dalam peristiwa ini, seringnya orang tua sibuk untuk mengurus keluarga 
mereka. Mereka tidak mempunyai waktu untuk merawat diri mereka 
sendiri. Berikan waktu dan ruang untuk diri sendiri mengekspresikan 
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perasaan atas peristiwa yang terjadi. Lebih sabar dengan kondisi emosi  
diri sebab fluktuasi emosi  merupakan suatu yang normal setelah 
peristiwa traumatis.

•	 Meminta dan Menyediakan Dukungan
Bicara dengan orang yang memahami situasi yang orang tua alami. 
Sementara mencari dukungan dari orang yang dicintai perlu diingat 
orang yang berada dalam sistem dukungan juga menghadapi hal yang 
sama. Jika kejadiannya seperti ini, orang tua bisa mencari kelompok 
dukungan sosial di komunitasnya, seperti ruang ramah perempuan dan 
anak. 

 
•	 Menjaga Perilaku Hidup Sehat Sedapat Mungkin, seperti makan 

makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup
Orang-orang yang bisa menjaga perilaku hidup sehat cenderung 
merasa lebih bisa mengkontrol hidup mereka dan menyesuaikan diri 
secara efektif. Hindari penggunaan obat-obatan ataupun minuman 
beralkohol selama masa ini. 

•	 Menjaga Rutinitas Harian, seperti makan, tidur, dan olahraga 
Tetap menjalankan rutinitas dapat membantu orang tua dan anak 
untuk kembali menjalankan kehidupan yang normal pasca bencana. 

•	 Hindari Membuat Keputusan-Keputusan Besar
Kadang menjadi pilihan terbaik untuk menghindari pengambilan 
keputusan dalam situasi yang menekan dan kacau. Orang tua perlu 
mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan tenaga 
kesehatan mental profesional, jika mereka mengalami kesulitan untuk 
menjalankan fungsi dan tugas sehari-hari. Perlu diingat orang tua tidak 
dapat membantu anggota keluarga yang lain jika orang tua sendiri  
mengalami kesulitan untuk  membantu diri mereka sendiri.
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F.3. Tips Menghadapi Anak-Anak Dengan 
Perilaku Sulit

Anak-Anak ‘Berperilaku Sulit’
Masing-masing anak yang  bergabung dalam kegiatan pendampingan/
psikososial datang dengan pengalaman dan latar belakang yang 
mempengaruhi perilaku mereka. Hal ini menjadi sangat penting bagi 
relawan pendamping untuk mengenali anak-anak dampingannya 
sehingga dapat mengetahui tantangan yang dihadapi mereka dan cara 
yang bisa dilakukan untuk membantu mereka. Pendamping  juga perlu 
mengetahui apakah perilaku yang ditampilkan sudah ada sebelum atau 
sesudah peristiwa bencana terjadi. Jika perilaku sulit yang ditampilkan 
oleh anak setelah bencana terjadi maka ia membutuhkan  pendampingan 
khusus untuk mengelola pengalaman tersebut. 

Anak ‘Pemarah’
•	 Anak mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya. Hal-hal kecil 

saja bisa membuatnya marah, seperti perlu menunggu giliran. Ia bisa 
teriak-teriak karena ia tidak menyukainya.  Saat temannya bercanda, ia 
mudah tersinggung. Ia menanggapi temannya dengan berbicara kasar 
dan memukul anak tersebut. Ekspresi marahnya tampil dari perilaku 
agresif yang anak lakukan. 

•	 Anak marah karena ia belum tahu mengekspresikan apa yang ia 
alami secara tepat. Cara yang ia tahu untuk melakukannya dengan 
menunjukkan rasa marahnya. Ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat 
untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia hanya mengetahui bahwa 
menunjukkan rasa marah adalah cara yang ia dapat ia lakukan untuk 
mendapatkan apa yang ia butuhkan.

•	 Selain itu, bisa saja anak-anak ini memikul beban yang terlalu berat 
untuk anak seusianya. Mereka tidak dapat mengelola tekanan yang 
mereka alami, seperti harus menggembalakan ternak, mengurus orang 
tua yang sakit, mengsuh adik-adiknya, dan bersekolah. 

•	 Ada juga anak yang belum terbiasa untuk tidak mendapat keinginannnya 
karena biasanya orang terdekat memenuhi  segera permintaan mereka 
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dan ketika bencana terjadi situasi berubah drastis. 
•	 Perilaku yang anak tampilkan menimbulkan efek negatif bagi anak 

sendiri. Salah satunya tidak ada anak yang mau menjadi temannya. 
Anak lain menghindari dan tidak mau menjadi teman anak ini. Anak 
tersebut juga tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan 
keterampilan sosial mereka. 

•	 Mereka tidak pernah belajar bagaimana cara untuk mengkomunikasikan 
keinginannya secara tepat, bernegosiasi dengan anak lain, dan 
berempati atau peduli dengan orang lain. 

•	 Mereka membutuhkan bantuan dari orang lain agar mereka dapat 
berelasi dengan anak yang lain. 

Cara yang dapat dilakukan oleh relawan pendamping atau orang tua 
untuk menghadapi anak ‘pemarah’:
•	 Jauhkan ia dari anak-anak yang lain sampai ia merasa tenang, bukan 

untuk menghukum atau mempermalukannya. Saat ia merasa lebih 
tenang, pendamping atau orang tua dapat mengajak anak untuk 
mencari tahu mengapa ia marah, apa yang menyebabkan ia marah, 
dan cara apa yang bisa dilakukan dalam situasi tersebut. 

•	 Mencari informasi mengenai anak dari orang terdekat, seperti orang 
tua, guru, dan teman. 

•	 Mengajarkan anak untuk berkomunikasi tanpa kekerasan, seperti anak 
belajar untuk menyampaikan rasa marahnya melalui kalimat (“saya 
merasa marah karena kamu mengejek saya”)

•	 Mengajarkan pada anak untuk mengekpresikan amarahnya, seperti 
mencoret, merobek atau meremas-remas kertas, berteriak di ruang 
terbuka seperti pantai.

•	 Mengajarkan anak untuk meredam amarahnya, seperti mendengarkan 
musik yang menenangkan, minum air putih, menggambar, mewarnai 
buku, menjauhi situasi yang membuatnya merasa marah, dan 
sebagainya, sampai ia tenang dan dapat diajak berkomunikasi

•	 Memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan ide atau 
pandangan yang mereka miliki mengenai kegiatan pendampingan. 

•	 Membangun kedekatan dengan anak. 
•	 Menjadi contoh bagi anak dengan tidak mudah marah dan berperilaku 

kasar.
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Anak ‘Pemalu’
•	 Sifat pemalu yang dimiliki oleh anak mempengaruhi anak dalam 

berbagai cara. Salah satunya anak enggan untuk menampilkan 
kemampuannya di depan umum. 

•	 Ia kesulitan untuk menyampaikan ide atau pemikiran yang ia miliki dan 
cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. 

•	 Saat diberi pertanyaan, seringkali ia hanya menjawab dan 
membalas dengan senyuman ataupun tatapan mata. Ia tidak dapat 
mengekspresikan dirinya secara lepas.  

•	 Ada juga anak yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan 
temannya. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk merespon segera saat 
ada anak lain yang mengajaknya untuk berkomunikasi. 

•	 Ada beberapa alasan yang membuat anak menjadi sosok yang 
pemalu. Salah satu penyebabnya adalah banyak kritikan, ejekan atau 
tidak adanya pujian yang ia terima atas usaha dan hasil kerja yang ia 
lakukan. Anak merasa ia tidak bisa melakukan apa-apa dan hal tersebut 
membuatnya merasa tidak yakin dengan apa yang ia kerjakan.  

•	 Selain itu,  bisa saja ia mengalami hal yang berbeda atau tidak biasa 
jika dibandingkan dengan teman seumurannya, misalnya mengalami 
kekerasan seksual, keluarganya berantakan, dan sebagainya.

•	 Rasa malu membuat seseorang merasa terisolasi. Ia hanya memiliki 
teman tertentu saja dan kesulitan untuk membangun relasi dengan 
orang baru. Kadang agar ia dapat tetap memiliki teman, ia akan meniru 
hal buruk yang dilakukan oleh temannya. 

•	 Tidak adanya teman juga membuat anak tidak dapat menceritakan 
pengalamannya. Jika masalah yang dihadapi berat, ada kemungkinan 
ia dapat lari ke obat-obatan terlarang ataupun pergaulan yang salah. 

Sebagai pendamping dapat membantu anak yang kita yang dampingi. 
Cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan anak pemalu dalam aktivitas 
pendampingan:
•	 Memberi kesempatan anak untuk berkarya. Dalam kesempatan tersebut, 

ia dapat diberikan tanggung jawab yang kecil. Jika diperlukan pendamping 
dapat memberikan arahan mengenai hal yang dapat dilakukan oleh anak. 
Saat anak terlihat antusias dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, 
ia dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar.

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM76



•	 Membangun rasa kepercayaan diri anak dengan memberikan tugas 
yang ia mampu selesaikan, misalnya membantu pendamping untuk 
membagikan peralatan yang diperlukan untuk berkegiatan. 

•	 Memberi apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh anak.
•	 Mengajarkan keterampilan sosial, seperti cara untuk mengawali 

pertemanan, berbicara di depan teman, perilaku asertif dan sebagainya.
•	 Menyampaikan umpan balik atas usaha yang ditampilkan oleh anak.
•	 Membangun kedekatan dengan anak sehingga mereka merasa 

nyaman dan berani untuk menceritakan mengenai dirinya. 

Anak ‘Pengacau’
•	 Anak ini mengganggu situasi kegiatan. Ia suka mencari perhatian dari 

orang-orang yang disekitarnya, dengan cara mengganggu anak yang lain. 
•	 Ada anak yang jalan-jalan dan mengganggu teman yang lain saat anak 

yang lain sedang duduk dan mengerjakan tugas mereka. Ada anak 
yang melawan dan menolak menyelesaikan tugas yang diberikan. Ada 
juga anak yang mengajak temannya untuk tidak mengikuti kegiatan. 

•	 Salah satu penyebab mereka menampilkan perilaku tersebut karena 
ia kurang mendapat perhatian yang dari orang terdekatnya. Perhatian 
baru anak dapatkan saat ia berulah dan ia menggunakan cara tersebut 
untuk mendapat perhatian dari orang terdekatnya. 

•	 Tidak adanya aturan yang konsisten di rumah sehingga anak tidak tahu 
mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

•	 Selain itu, kurang adanya apresiasi atas usaha dan perilaku baik yang 
ditampilkan oleh anak. Hal ini membuat anak merasa tidak ada hal baik 
yang ia miliki. 

•	 Ada juga anak berulah untuk menunjukkan bahwa mereka mampu 
untuk memimpin atau mengendalikan kelas atau merasa tidak berdaya 
dalam lingkungan. 

•	 Beberapa anak mengacau untuk memastikan apakah orang dewasa 
yang mendampingi dirinya cukup sabar, memahami, menyayangi 
dirinya atau patut untuk disayangi oleh mereka. Perilaku mengacau 
mereka bisa saja berubah saat ada orang dewasa yang bisa sabar 
dalam mendampingi mereka. 

•	 Perilaku mengacau anak bisa diakibatkan tugas yang diberikan terlalu 
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mudah atau sulit, anak merasa bosan dengan aktivitas yang dilakukan 
selama pendampingan.

•	 Akibat dari perilaku mengacau yang ditampilkan oleh anak adalah 
adanya pemberian label dari pendamping atau orang sekitarnya kepada 
anak tersebut, sebagai “anak pengacau.” Saat terjadi permasalahan, 
ada kecenderungan anak ini bisa menjadi kambing hitam atas perilaku 
yang dilakukan oleh anak yang lain. 

•	 Pendamping juga membatasi keterlibatan anak untuk beraktivitas 
karena adanya kecemasan bahwa anak akan menimbulkan masalah. 

•	 Kurang perhatian dan keterlibatan anak dalam kegiatan membuat anak 
akan semakin berulah agar ia dapat memperoleh perhatian yang ia 
perlukan. 

•	 Beberapa anak juga tidak ingin berteman dengan anak ini karena anak 
ini bermasalah. Akan tetapi mungkin saja, ada beberapa teman yang 
mengikutinya karena mereka mengganggap anak ini hebat. Perilaku 
mengacau anak semakin kuat karena mendapat dukungan dari 
temannya.  

Sebagai pendamping, ada cara yang dapat dilakukan untuk membantu 
anak ‘pengacau’ agar dapat mengikuti kegiatan pendampingan, seperti:   
•	 Tetap tenang meski anak mengacau dengan mencari tahu pemicu dari 

perilaku mengacau yang ditampilkan anak dan apa yang didapatkan 
oleh anak saat memunculkan perilaku tersebut.

•	 Arahkan pandangan mata ke anak tanpa perlu berbicara saat mereka 
menampilkan perilaku yang tidak tepat.

•	 Berdiri dekat anak tersebut.
•	 Mengalihakan anak, seperti memberikan pertanyaan, mengubah 

aktivitas, memberikan pilihan pada anak.
•	 Menentukan hal yang perlu dihentikan dan dilakukan oleh anak, 

seperti menyebut nama mereka, mengidentifikasi perilaku yang harus 
dihentikan, beritahukan apa yang diharapkan  pada saat ini, biarkan 
anak memutuskan apa yang ia lakukan selanjutnya disertai dengan 
konsekuensinya. 

•	 Memberikan atensi pada saat anak menampilkan perilaku yang diharapkan.
•	 Ajarkan mereka untuk memberitahukan kalau mereka membutuhkan 

perhatian, misalnya dengan mengangkat tangan mereka, maju atau 
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mendekat ke arah pendamping saat mereka  membutuhkan bantuan.
•	 Abaikan perilaku anak jika memungkinkan. Pengabaian dapat dilakukan 

apabila perilaku yang ditampilkan oleh anak tidak mengganggu dan 
membahayakan bagi diri anak dan anak yang  lain. 

•	 Memberikan penjelasan pada anak mengenai mengapa aturan 
dibuat, mengapa anak diminta untuk melakukannya dan akibat dari 
pembangkangan yang ia lakukan. 

•	 Tetap libatkan anak dalam kegiatan, dengan cara memberi kesempatan 
pada mereka untuk memberikan ide atau masukan yang anak miliki.

•	 Mengenali keluarga dan orang terdekat dengan anak ini.
•	 Tetap sabar dan mengelola emosi diri sebelum memberi respon atas 

perilaku yang ditampilkan oleh anak. 

Anak ‘Pembangkang’
•	 Ia suka melawan orang tua ataupun pendamping. Ia menolak untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang perlu ia kerjakan. Ia juga tidak bisa 
mengikuti aturan yang ada dan cenderung memunculkan perilaku 
yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Saat berhadapan 
dengan anak ini pendamping merasa mereka tidak bisa mendengarkan 
apa yang diminta.  

•	 Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perilaku membangkang 
seorang anak. Bisa saja perilaku membangkang yang ditampilkan oleh 
anak karena berasal dari keluarga yang sangat kaku. Ia harus memenuhi 
semua aturan yang ada sehingga saat ada kesempatan untuk melawan 
ia akan melakukannya. Ada juga yang berasal dari keluarga yang tidak 
ada aturan sehingga ia berperilaku seenaknya saja. Anak tidak pernah 
belajar bahwa ada aturan dan konsekuensi dari tindakan yang ia 
lakukan. 

•	 Perilaku membangkang yang ditampilkan oleh anak bisa dilakukan 
untuk menunjukkan ketidaksukaannya pada orang dewasa sebagai 
figur otoritas, bisa juga digunakan untuk memeriksa seberapa sayang 
dan pedulinya orang dewasa yang mendampingi mereka atau untuk 
menarik perhatian dari orang yang ada disekitarnya. 

•	 Perilaku membangkang yang ditampilkan oleh anak mengakibatkan 
sulit terbangunnya kepercayaan antara anak dengan orang tua, guru 
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ataupun pendamping. Relasinya dengan teman juga akan terganggu. 
Hal ini dikarenakan ia tidak dapat bekerja sama dengan anak yang lain 
untuk menyelesaikan tugas. 

•	 Teman-teman juga memberi label kepada anak tersebut sebagai anak 
yang tidak baik sehingga mereka malas untuk berteman dengan anak 
ini. 

Meskipun demikian, anak ini membutuhkan bantuan dari orang lain. 
Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendampingi 
anak ‘pembangkang’:
•	 Memastikan anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan selama beraktivitas. Bila ia melanggar, pendamping perlu 
untuk memberikan sanksi atau konsekuensi sesuai dengan apa yang 
telah disepakati. 

•	 Menghentikan aktivitas apabila anak melanggar aturan dan ketentuan 
yang ada. Pendamping menyampaikan alasan mengapa kegiatan 
perlu diberhentikan dan mendiskusikan dengan anak apa yang bisa 
dilakukan untuk melanjutkan kegiatan. Memberikan kesempatan pada 
anak untuk memilih apa yang ingin ia lakukan. 

•	 Memberikan pujian atas perilaku baik anak.
•	 Mencari tahu alasan atau hal yang melatarbelakangi perilaku yang 

ditampilkan oleh anak.
•	 Melibatkan keluarga untuk membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh anak.
•	 Mendekati dan berteman dengan anak sehingga anak merasa nyaman 

untuk bercerita mengenai dirinya.
•	 Mengendalikan emosi dan menahan diri agar tidak terpancing dengan 

anak tersebut.

Anak yang Menarik Diri
•	 Anak ini tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Meski diajak 

oleh teman-temannya, ia memilih untuk sendirian. 
•	 Bila dipaksa untuk bergabung ia seolah-olah tidak berada di tempat itu. 

Ia hanya diam dan tidak terlibat aktif selama kegiatan. 
•	 Jika anak ‘pemalu’ masih mau bertemu dengan temannya, anak yang 
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menarik diri cenderung tidak mau bertemu dengan temannya.
•	 Beberapa anak menarik diri dari lingkungan sosialnya karena orang tua 

membatasi interaksi yang ia miliki dengan teman yang lain. Orang tua 
sudah memenuhi segala kebutuhan anak sehingga mereka tidak perlu 
mencari keluar. 

•	 Ada juga anak yang mengalami peristiwa yang berat dalam hidupnya. Ia 
merasa malu dan berbeda karena pengalaman tersebut. Pengalaman 
yang ia miliki membuatnya tidak ingin untuk berinteraksi dengan orang 
lain. 

•	 Selain itu, seorang anak juga tidak mau berinteraksi dengan teman-
temannya karena ia merasa kurang dihargai oleh teman-temannya. 
Anak memilih untuk tidak memiliki teman daripada ia harus terus-
menerus dihina oleh anak lain. 

•	 Perilaku menarik diri ini membuat anak ini tidak memiliki teman. 
Teman-teman tidak mempedulikan kehadirannya. Ia sendiri pun tidak 
tahu bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan orang lain.  Lama – 
kelamaan ia menjadi sosok anak yang kesepian dan sendirian.  

•	 Sebagai makhluk sosial, hal ini menjadi suatu hal yang sulit bagi 
seseorang. Meski anak yang mengalami ini belum memikirkan 
mengenai dampak yang timbul dari perilaku yang ia tampilkan,  sebagai 
pendamping dapat melakukan sesuatu bagi anak ini. 

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu 
anak yang menarik diri:
•	 Melakukan pendekatan pada anak, misalnya diawali dengan melakukan 

kunjungan ke rumah. Berbicara dengan orang-orang terdekat anak 
untuk mengetahui apa yang dialami oleh anak. 

•	 Mencari tahu apa yang anak sukai. Sebagai pendamping, bisa 
melakukan kegiatan  atau mendiskusikan hal yang anak sukai. 

•	 Melakukan aktivitas bersama dan menggunakan kesempatan tersebut 
untuk mengenal anak lebih jauh.  

•	 Saat anak semakin dekat dengan pendamping, pendamping dapat 
mengajak anak tersebut untuk bergabung dengan anak-anak lain. 
Pada awalnya pendamping dapat menemani anak untuk membuatnya 
merasa aman dalam proses interaksi tersebut. Pendamping dapat 
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meninggalkan anak tersebut saat ia sudah dapat membaur, bercakap-
cakap, tertawa dengan teman yang lain. 

•	 Mengajarkan keterampilan sosial dan kemampuan komunikasi bagi 
mereka yang memerlukan

Penyelesaian Konflik
Dalam proses pendampingan pasti banyak hal yang terjadi dengan anak 
dampingan kita. Kadang kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Namun, 
tidak jarang juga terjadi permasalahan antar anak yang kita dampingi. 
Perkelahian, saling ejek ataupun adu mulut bisa terjadi dalam proses 
pendampingan atau berkegiatan. Berikut ini adalah beberapa cara yang 
dapat dilakukan oleh pendamping dalam membantu penyelesaian konflik 
dalam anak dampingannya:

•	 Mengidentifikasi permasalahannya:
	• Apa permasalahannya?
	• Apa yang terjadi?
	• Anak perlu menyampaikan penghayatan mereka mengenai 

permasalahan yang terjadi. Pertimbangkan perasaan dan pandangan 
mereka  atas persoalan tersebut. 

•	 Mengekspresikan perasaan:
	• Bagaimana perasaanmu saat peristiwa tersebut terjadi?
	• Bagaimana perasaanmu sekarang?
	• Mendengarkan ungkapan jujur mereka atas permasalahan yang 

terjadi. 

•	 Mengembangkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut:
	• Apa yang anak inginkan terjadi?
	• Apa yang membuat anak merasa nyaman?
	• Apa yang paling anak butuhkan dalam situasi tersebut?
	• Apa yang ingin anak hindari?
	• Apa yang kurang penting?
	• Apa yang bisa dilakukan agar anak merasa lebih baik?
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•	 Mengevaluasi alternatif solusi dan membuat sebuah pilihan:
	• Apa yang bisa dilakukan?
	• Mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dengan memper-

timbangkan keuntungan dan kerugian dari tiap pilihan yang ada. 
Lalu pilih pilihan yang paling memberikan keuntungan dan dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 
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1. Ruang Ramah Anak adalah 
lingkungan yang aman bagi anak

•	 Ruang ramah anak diperlukan untuk melakukan kegiatan dukungan 
psikososial bersama anak. Ruang ini bisa berbentuk apapun selama 
anak merasa aman fisik dan psikis selama berada di tempat tersebut. 
Ruang ramah anak diperlukan dalam situasi bencana sebagai pusat 
kepentingan anak. Di tengah situasi paska bencana yang terbatas, 
serba sulit, dan berantakan, anak-anak memerlukan ruang bermain 
dan berkegiatan yang aman untuk membantunya pulih kembali dan 
memastikan perlindungan anak. Ruang ramah anak ini juga bisa 
menjadi ruang pusat informasi dan koordinasi hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan anak dan komunitasnya. 

•	 Pembuatan ruang ramah anak ini sebaiknya dilakukan dengan 
cara bekerja sama dengan berbagai pihak bersama komunitas dan 
kelompok anak sendiri untuk meningkatkan rasa memiliki.

•	 Bangun ruang atau area yang memungkinkan anak bergerak dan 
terlihat sehingga pendamping dapat mengawasi, namun tanpa 
menghilangkan privasi dari anak-anak lainnya terutama anak-anak 
perempuan.

•	 Dalam situasi apapun, anak tidak boleh dipisahkan dari keluarganya, 
komunitas di mana ia berasal, kelompok etnisnya, atau kelompok 
agamanya.

•	 Ruang ramah anak harus membuat anak merasa nyaman ketika 
berada di dalamnya dan tidak merasa takut (fisik dan psikis). Gunakan 

A. RUANG RAMAH 
ANAK
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warna-warna cerah seperti biru muda, kuning muda, dan hijau muda; 
tambahkan ornamen-ornamen yang cocok bagi anak seperti gambar 
putri, pangeran, binatang-binatang yang lucu.

•	 Ruang ramah anak memudahkan anak untuk mengakses berbagai 
layanan yang dapat membantunya, serta jauh dari area yang potensial 
terjadi bencana. Misalnya, mendirikan ruang ramah anak di area yang 
agak jauh dari pantai untuk anak yang terdampak tsunami, ruang 
ramah anak dekat dengan akses layanan kesehatan.

•	 Pastikan bahwa ruang ramah anak memiliki standar sanitasi yang baik 
untuk anak, mulai dari air bersih, ventilasi udara, serta ruangan yang 
nyaman untuk anak.

2. Ruang Ramah Anak menciptakan 
lingkungan yang dapat menstimulasi 
dan mendukung  bagi anak

•	 Ruang ramah anak bisa menjalankan beberapa fungsi: rekreasi, 
psikoedukasi, psikososial, dan perlindungan.

•	 Untuk fungsi rekreasi, ruang ramah anak bisa dijadikan tempat bermain 
yang dapat menstimulasi perkembangan anak. Misalnya dengan 
menambahkan permainan-permainan yang sesuai dengan usia anak.

•	 Untuk fungsi psikoedukasi, ruang ramah anak dijadikan tempat untuk 
memberikan edukasi kepada anak mengenai pendidikan dan informasi, 
termasuk di dalamnya pendidikan kesehatan reproduksi, sanitasi dan 
kesehatan pribadi, siaga bencana, mengatasi kekerasan, bagaimana 
melindungi diri dari eksploitasi dan pelecehan.

•	 Untuk fungsi psikososial, ruang ramah anak dijadikan tempat 
berkegiatan yang memfasilitasi pemberian dukungan psikososial pada 
anak seperti kegiatan menggambar, relaksasi, konseling singkat.

•	 Ruang ramah anak dapati digunakan untuk kegiatan lain seperti 
pertemuan dengan anggota keluarga, diskusi dengan para ibu dan 
ayah, atau tokoh-tokoh dari komunitas.
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3. Ruang Ramah Anak dibangun 
berdasarkan struktur dan kapasitas 
yang dimiliki oleh komunitas

Libatkan komunitas sekitar dalam membangun ruang ramah anak, mulai 
dari anak sendiri, orang tua, tokoh-tokoh di komunitas, tokoh adat, tokoh 
agama, hingga pemerintah daerah. Libatkan juga mereka dalam berbagai 
kegiatan bersama anak yang tujuannya membantu penguatan kapasitas 
psikososial anak dan juga keluarganya.
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Prinsip Dalam Tindakan Dukungan Psikologis Awal 
1. Mengenali dan Memberikan Perhatian (Look)
2. Mendengarkan (Listen)
3. Menghubungkan (Link)

Aktifitas-Aktifitas Pemberian Dukungan Psikologis Awal:

A. Relaksasi Otot Progresif
Tujuan: 
•	 mengenal tubuh kita dengan lebih baik
•	 mengendurkan otot-otot tubuh secara sistematis

Penjelasan Kegiatan: 
Otot-otot yang mengalami tekanan berlebihan dapat mengakibatkan 
terjadinya masalah sakit kepala, sulit tidur, atau perhatian yang mudah 
terdistraksi ketika mengikuti pelajaran di kelas. Ketika kita mengencangkan 
otot-otot kita lalu mengendurkannya, otot-otot tersebut akan menjadi 
lebih kendur dan kita jadi lebih rileks.

Caranya: 
1. Carilah posisi yang dirasakan nyaman, boleh sembari duduk atau 

berbaring. Mata boleh dipejamkan atau dibuka saat melakukan 
kegiatan ini.

2. Kita dapat memulainya dari atas ke bawah: bagian kepala lalu ke tubuh, 
atau dari bawah ke atas: dari jari-jari kaki lalu ke atas hingga kepala.

B. DUKUNGAN 
PSIKOLOGIS AWAL
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3. Pada dasarnya kita perlu memfokuskan perhatian kita pada urutan dari 
bagian-bagian tubuh yang disebutkan. Pertama, kencangkan otot-otot 
yang dimaksud semampu kita –ingat jangan sampai menyakiti diri kita 
sendiri – selama 10 detik, lalu secara perlahan-lahan kendurkan otot-
otot di area tersebut dalam hitungan 1 hingga 10 detik. Lakukan urutan 
yang sama pada area-area otot berikutnya.

4. Coba rasakan perbedaan pada tiap area otot atau area tubuh ketika 
dikencangkan dan dikendurkan.
•	 jari-jari kaki
•	 kaki
•	 otot perut
•	 lengan dan bahu
•	 jari-jari tangan
•	 otot wajah

5. ulangi langkah-langkah di atas sebanyak mungkin hingga merasa rileks.

B. Latihan Olah Nafas
Tujuan: agar dapat mengolah nafas dengan benar untuk mengendalikan 
respon tubuh terhadap stres.

Gambaran Kegiatan: 
Ketika mengalami stres, kuatir, atau takut, terjadi beberapa perubahan 
pada tubuh seperti meningkatnya denyut jantung, meningkatnya 
intensitas bernafas (jadi lebih cepat), otot-otot yang mengencang, dan 
meningkatnya volume keringat.  Dengan belajar mengendalikan nafas 
kita maka kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menjadi lebih 
rileks serta dapat mengontrol respon-respon tubuh terhadap stres.

Caranya:
1. Letakkan salah satu tangan (kiri atau kanan) di atas perut dan tangan 

lainnya di atas dada.
2. Bayangkan, imajinasikan bahwa di dalam perut kita ada balon yang 

akan mengembang kita meniupnya (menarik nafas).
3. Tarik nafas melalui hidung, rasakan udara yang kita hirup mengisi 

paru-paru. Rasakan kalau perut kita mengembang seperti balon yang 
menggelembung.
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4. Usahakan agar bahu tetap rileks ketika kita menarik nafas.
5. Keluarkan nafas melalui mulut yang terbuka. Rasakan kalau perut kita 

perlahan-lahan mengempis.
6. Keluarkan nafas lebih perlahan agar makin rileks.
7. Ulangi langkah-langkah ini sebanyak 10 kali.

Catatan: semakin sering kita melakukan latihan olah nafas ini, akan makin 
baik hasil yang didapat. Kita bisa mencobanya dalam posisi berbaring 
atau duduk di tempat yang kita rasakan nyaman.

C. Eksplorasi kebutuhan: Apa Yang Saya Rasakan?
Tujuan: 

•	 Membantu anak mengartikulasikan perasaan, kebutuhan, dan 
keluhan yang dialami.

•	 Mendukung kemampuan mengatasi masalah, mengkonfirmasi 
kekuatan-kekuatan yang dimiliki, serta memberdayakan anak terdampak 
bencana untuk lebih berinisiatif dalam proses pemulihan mereka. 

•	 Memberikan informasi dalam mengatasi dampak psikologis, 
termasuk keterkaitan dengan layanan kesehatan mental dan layanan 
lainnya yang dapat diakses. 

Gambaran Kegiatan: 
Anak mengidentifikasi berbagai bentuk emosi serta mengartikulasi 
emosi yang mereka sendiri rasakan serta mengkonfirmasi emosi-emosi 
tersebut. Ketika pendamping anak mampu merasakan emosi-emosi apa 
yang dirasakan anak, maka pendamping dapat mengidentifikasi anak-
anak yang membutuhkan penanganan tindak lanjut setelah Dukungan 
Psikologis Awal.

Alat-alat:
•	 4 buah kartu (flash cards) dengan masing-masing gambar: 1) wajah 

anak yang gembira, 2) wajah anak yang sedih, 3) wajah anak yang 
kuatir, dan 4) wajah anak yang marah.

•	 2 buah kartu dengan gambar wajah yang kosong (tanpa disertai 
gambar emosi).

•	 Pensil/spidol/krayon berwarna
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Caranya:
1. Pastikan bahwa semua pihak merasa nyaman
2. Tanyakan kepada anak apa yang mereka rasakan beberapa hari 

terakhir (seminggu, 3 hari terakhir).
3. Berdasarkan apa yang dikemukakan anak, gambarlah ekspresi wajah 

pada kertas bergambar wajah yang kosong. Lalu tanyakan pada anak 
apakah gambar tersebut sesuai dengan ekspresi emosi yang mereka 
maksudkan.

4. Lalu ajak anak untuk menirukan ekspresi wajah yang disebutkan. 
5. Lalu ajak anak untuk membuat/menggambar ekspresi wajah tersebut 

(yang sudah digambar oleh pendamping).
6. Tunjukkan satu-persatu kartu ekspresi wajah.
7. Ketika satu kartu ditunjukkan pada anak, tanyakan pada anak ekspresi 

apa yang dirasakan anak pada gambar.
8. Lalu tanyakan hal-hal apa yang dapat membuat anak di dalam gambar 

menunjukkan ekspresi tersebut.
9. Tanyakan pada anak apa yang mereka rasakan saat ini. Lalu ajak anak 

untuk menggambar emosi yang mereka rasakan (ekspresi wajah) 
pada kartu wajah yang kosong.

10. Setelah aktifitas selesai, ucapkan terima kasih pada anak karena 
sudah membagi kepada pendamping emosi yang mereka rasakan.

11. Ingatkan kepada anak bahwa mereka punya alasan masing-masing 
untuk merasakan emosi takut atau marah.

12. Katakan pada anak bahwa penting bagi mereka untuk bisa mengetahui 
dan mengerti tentang emosi yang mereka rasakan

13. Katakan pada anak bahwa mengenali emosi yang mereka rasakan 
bisa membantu mereka dalam berteman dengan orang lain dan 
orang lain pun dapat membantu mereka kita anak membutuhkan 
bantuan.

Apa yang harus dilakukan ketika pendamping anak melihat adanya 
tanda-tanda telah terjadi kekerasan terhadap anak, atau hal-hal lain 
yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman?

Aplikasikan langkah-langkah inti dari Dukungan Psikologis Awal terhadap 
anak.
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•	Look. Kenali dan Berikan Perhatian pada Anak.
-	 Gunakan kuesioner penilaian diri anak
-	 Tanyakan tentang kondisi anak yang mengalami situasi sulit
-	 Cari tempat yang dirasakan anak bisa memberi rasa aman dan 

nyaman saat mendengarkan keluhannya.
-	 Penuhi kebutuhan yang bisa diberikan saat itu juga, seperti air 

minum, biskuit, dll.
-	 Jika anak menunjukkan gejala-gejala stres seperti detak jantung yang 

meningkat, berkeringat, cemas, pendamping dapat mengajak anak 
untuk melakukan latihan olah nafas. Tujuannya untuk membantu 
anak menjadi rileks sebelum ia mulai menceritakan keluhan atau 
masalahnya.

•	Listen. Dengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi anak.
-	 Simak dengan atentif penjelasan anak yang memerlukan bantuan. 

Hindari penggunaan ponsel (kecuali dalam keadaan sangat darurat) 
atau melakukan hal-hal yang mengabaikan penjelasan anak.

-	 Menyampaikan kembali cerita anak dengan bahasa yang singkat 
dan sederhana.

-	 Memberikan tanggapan yang tidak menghakimi, menyakiti, dan 
menyinggung perasaan anak seperti “kok kamu bisa melakukan 
itu?”, “ini semua salahmu!”, atau “kamu memang anak yang nakal!”

•	Link. Dukung anak dengan memberikan informasi, cara praktis dalam 
mengatasi keluhannya.
-	 Bantu anak mencari informasi tentang dukungan yang diperlukan.
-	 Menghubungkan anak dengan dukungan sosial yang dimiliki.
-	 Dampingi anak dalam proses mengelola masalah dan membuat 

rencana tindak lanjut.
-	 Rujuk anak kepada professional/tenaga ahli jika diperlukan 

penanganan lanjutan.
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Salah satu faktor yang membantu proses pemulihan seorang anak pasca 
bencana adalah kemampuannya untuk meregulasi diri. Kemampuan 
regulasi diri meliputi kapasitas seseorang untuk mengelola pengalaman 
yang mereka miliki pada tingkat pikiran, emosional, fisiologis dan perilaku. 
Kemampuan regulasi yang memadai dapat membantu anak untuk 
menghadapi peristiwa traumatis. Selain itu, hal ini dapat mengurangi 
resiko berkembangnya gangguan kesehatan mental yang serius.  

a. Memahami Perasaan
Psikoedukasi Mengenai Perasaan Pada Anak:
Setiap orang pasti pernah mengalami ataupun merasakan perasaan/emosi 
tertentu. Perasaan yang kita alami bisa muncul dalam berbagai bentuk. 
Kita dapat mengetahui seseorang sedang bahagia saat kita melihat mata 
seseorang berbinar-binar, senyum lebar di wajahnya. Kita juga dapat 
mengetahui seseorang sedang marah, saat nada suaranya meninggi, 
memukul teman lain, mukanya memerah, badannya menegang. Ada juga 
seseorang yang merasa sedih, ia memilih untuk mengurung diri, tidak 
mau bermain dengan temannya. Saat kita merasa cemas, kadang perut 
kita merasa mual, kepala pusing, badan mendingin. Perasaan seseorang 
atau diri kita sendiri, dapat kita ketahui dari perubahan perilaku, pikiran, 
raut wajah, tubuh dan nada suara kita.   

Dalam kegiatan ini, beri kesempatan pada anak untuk menyebutkan 
berbagai perasaan yang telah mereka alami atau ketahui. Beri kesempatan 
pada anak untuk mengekspresikan berbagai perasan yang mereka 
ketahui. Mereka bisa menampilkan dari ekspresi wajah, postur tubuh 
dan tindakan. Beri kesempatan pada anak lain untuk menebak apa yang 
ditampilkan atau diekspresikan oleh temannya. 

C. AKTIFITAS 
REGULASI DIRI
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Langkah-langkah kegiatan:

1. Menggambar Perasaan
Material:  spidol, pensil warna, atau krayon

Pengantar:
Banyak perubahan yang terjadi pasca bencana. Perubahan tidak hanya 
tempat di mana kita tinggal, aktivitas kita, teman atau keluarga yang 
berkumpul dengan kita (bentuk ini dapat disesuaikan dengan situasi 
yang ada di lapangan), bahkan perasaan yang kita alami setelah bencana 
terjadi. 

Kegiatan:
1. Meminta anak untuk mengidentifikasi perasaan yang mereka rasakan 

baru-baru ini
2. Meminta anak untuk menggambarkan perasaan yang mereka rasakan

Pertanyaan reflektif:
1. Apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah bencana? Jika iya, 

perubahan seperti apa yang dialami?
2. Apakah perasaan yang anak alami saat ini mengganggu ia dalam 

menjalankan kehidupan sehari-harinya. 

2. Perasaan yang Tampil vs Di Dalam
Material: spidol, pencil warna, atau krayon, kertas 

Tujuan: 
untuk mengidentifikasi perasaan yang mereka alami pasca bencana, 
menegaskan  bahwa apa yang mereka rasakan merupakan suatu hal 
yang normal.

Kegiatan: 
1. Anak diminta untuk menuliskan atau menggambar perasaan yang 

mereka rasakan sejak bencana terjadi. 
2. Minta anak untuk memikirkan perasaan yang mereka tampilkan pada 

orang lain. Hal ini disebut dengan perasaan yang tampil. 
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3. Minta anak untuk memikirkan perasaan yang tidak mereka tunjukkan 
pada orang lain dan hanya mereka simpan di dalam diri mereka. Hal ini 
disebut dengan perasaan di dalam.

4. Minta anak untuk menggambarkan perasaan yang tampil di luar dan 
perasaan di dalam di dalam kertas. Ajak untuk membicarakan mengenai 
perasaan di dalam dan luar. 

3. Mengelola Perasaan “Saat Kamu Merasa Sedih”
Tujuan: 
untuk mendiskusikan mengenai cara yang tepat untuk mengatasi 
perasaan sedih yang dialami oleh anak pasca bencana.

Kegiatan:
1. Mendiskusikan dengan anak mengenai cara-cara yang dilakukan oleh 

orang lain dalam mengekspresikan kesedihan mereka. 
2. Meminta anak-anak untuk membaca dan melingkari berbagai aktivitas 

yang dapat membantu mereka merasa lebih baik. 
3. Tanyakan pada anak apakah mereka memiliki ide lain. Mereka boleh 

menuliskan pada lembar kerja yang ada. 
4. Bagi anak yang tidak bisa membaca, pendamping dapat membacakan 

dan memberikan kesempatan untuk membagikan apakah aktivitas 
tersebut bermanfaat bagi dirinya.

5. Pendamping juga perlu menyampaikan bahwa tiap orang memiliki 
kebebasan untuk mengekspresikan kesedihan mereka melalui 
tangisan. Menangis bukan pertanda bahwa ia lemah, cengeng, kurang 
macho, dan sebagainya. Menangis merupakan reaksi yang wajar saat 
orang mengalami kesedihan. 

4. Tempat yang Menyenangkan Bagiku
Material: kertas, krayon, spidol, pensil warna

Tujuan: 
membantu anak untuk tetap tenang dan menstabilkan kondisi emosi 
yang berlebih saat ia dihadapkan pada situasi tertentu

Pengantar: 
Setiap orang pasti mempunyai tempat favorit atau yang menyenangkan 
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bagi dirinya. Tempat tersebut bisa merupakan tempat yang nyata atau 
imajinasi. Pendamping bisa memberikan contoh mengenai tempat 
favorit yang dimiliki, misalnya menyukai pantai dengan ombak yang tidak 
terlalu besar, pasir yang halus dengan sedikit terumbu karang. Di sana, 
saya bisa mencium aroma lautan dan bisa merasakan semilir angin, dsb. 

Kegiatan:
1. Minta anak untuk menggambar tempat yang membuat mereka merasa 

senang
2. Minta anak untuk memperhatikan apa yang mereka alami selamat aktivitas 

menggambar

Pertanyaan Reflektif:

1. Apa yang anak rasakan selama menggambar?
2. Apakah ada yang merasa kesulitan untuk menemukan tempat yang 

menyenangkan bagi dirinya? Apa yang membuat mereka mengalami 
kesulitan?

3. Apa yang membuat tempat tersebut menjadi tempat yang menyenangkan 
bagi anak?

5. Penutup
Pendamping perlu menyampaikan bahwa anak dapat mengingat atau 
melihat gambar yang telah mereka buat jika merasa tidak nyaman. Minta 
anak untuk membayangkan tempat tersebut, bagaimana bentuk, bunyi 
yang didengar dan apa yang ia rasakan? Terutama untuk membuat 
mereka merasa lebih baik. 

B. Kotak Perasaan
Material: 
Kotak sepatu/kotak makan/kardus kecil/kotak yang terbuat dari karton. 
Materi untuk menghias kotak (stickers, gambar-gambar majalah), 
peralatan menulis, dll
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Pengantar:
Saat seseorang merasakan perasaan yang sangat kuat, kadang ia 
melakukan sesuatu yang tidak membantu atau tidak aman, seperti saat 
seorang anak sangat marah, ia berkelahi dengan temannya. Ada juga 
anak yang merasa sangat antusias sehingga ia tidak bisa untuk duduk 
tenang dan fokus pada materi yang diberikan. Perilaku atau respon yang 
ditampilkan anak tersebut tidak tepat. Namun, perasaan yang kita alami 
merupakan suatu yang penting. Perasaan tersebut memberi tahu kita 
mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang kita butuhkan. Karena 
perasaan merupakan suatu hal yang penting, kita akan membuat kotak 
perasaan. Isi dari kotak ini dapat mengingatkan  apa saja yang kamu bisa 
lakukan ketika kamu mengalami berbagai perasaan. 

Kegiatan ini bisa dimulai dengan perasaan-perasaan dasar, seperti 
marah, sedih, khawatir, bahagia serta perasaaan yang lebih sulit seperti 
malu, duka, iri, dsb. Perlu dipertimbangkan anak perlu untuk mengetahui 
beberapa cara atau teknik yang dapat dilakukan untuk menetralkan 
atau menurunkan level perasaannya.  Untuk melakukan evaluasi pada 
beberapa teknik biasa dilakukan. Apa yang dilakukan pada waktu dulu 
belum tentu akan juga berlaku di waktu yang berbeda. 

Berikut ini adalah beberapa contoh cara atau isyarat yang dapat diisi oleh 
anak dalam kotak perasaan yang mereka buat, seperti

•	 Melakukan beberapa kali jumping jack  gambar anak atau orang 
sedang melakukan jumping jack

•	 Gambar mata  untuk mengingatkan anak untuk melakukan teknik 
grounding  misalnya saat anak merasakan takut yang kuat.

•	 Meletakan mainan atau benda favorit untuk membantu menenangkan 
diri

•	 Tulisan 10 x   untuk mengingatkan mengatur nafas dan berhitung 
sampai 10 untuk menurunkan rasa marah.

•	 Gambar gelas air  untuk mengingatkan kita untuk minum untuk 
membantu meredakan rasa cemas.
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Situasi bencana dapat menimbulkan perubahan perilaku baik pada 
orangtua maupun anak dimana perubahan perilaku ini merupakan 
reaksi-reaksi yang muncul karena adanya tekanan psikologis dari dalam 
diri orang tua maupun anak. Tekanan-tekanan psikologis secara alami 
menyebabkan jaringan otak bekerja dalam kondisi waspada, yakni kondisi 
yang bersiap untuk fight, flight ataupun freeze (menghadapi situasi yang 
buruk, melarikan diri, atau berdiam diri).

Kondisi waspada yang berlangsung secara terus menerus di dalam diri 
individu meskipun sudah melewati peristiwa traumatisnya atau berada 
daam situasi bencana dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang 
tidak adaptif (tidak tepat), seperti perilaku agresif (cepat marah, cepat 
tersinggung), perilaku depresif (menarik diri, tidak mau melakukan apa-
apa, ketakutan yang berlebihan, terlalu bergantung kepada orang lain).

D. PSIKOEDUKASI UNTUK 
ORANG TUA AGAR 
DAPAT MENJELASKAN 
PADA ANAK MENGENAI 
STABILISASI EMOSI
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Orangtua perlu memahami bahwa kondisi-kondisi tersebut adalah hal 
yang wajar terjadi dan dengan penanganan yang tepat, perilaku-perilaku 
yang tidak adaptif (tidak tepat) dapat berproses kembali menjadi perilaku 
yang lebih baik. Berbagai penanganan yang dilakukan untuk memulihkan 
kondisi psikologis anak bertujuan untuk mengembalikan kinerja jaringan 
otak dalam kondisi wajar (tidak tegang).

Hal ini dapat lebih dipahami melalui ilustrasi mengenai Ambang Batas 
Toleransi (Windows of Tolerance).

Penjelasan Ambang Batas Toleransi 
(Windows of Tolerance)
Ambang Batas Toleransi adalah istilah yang diciptakan oleh Dr. Dan Siegel 
untuk menggambarkan bagaimana reaksi otak yang menggerakkan 
respon perilaku yang terjadi saat individu menghadapi situasi yang berat. 
Seseorang akan menjalani fungsi hidupnya secara adaptif ketika situasi-
situasi yang ia hadapi masih berada dalam Ambang Batas Toleransi yang 
ia miliki. Di sisi lain, ketika situasi yang ada memberikan beban psikologis 
yang berlebihan, individu akan memunculkan reaksi hyperarousal (over 
aktif) atau reaksi hypoarousal (over pasif).

Saat bencana terjadi, beban psikologis yang dihadapi oleh individu 
umumnya sangat berlebihan, sehingga individu bereaksi secara 
hyperarousal maupun hypoarousal demi keselamatan dirinya. Namun 
demikian pada sebagian individu reaksi ini tampak menetap setelah 
terjadinya bencana. Individu masih menampakkan reaksi-reaksi tersebut 
meskipun sudah berada di tempat yang lebih aman. Hal ini disebabkan 
karena jaringan otak masih berusaha mengantisipasi hal-hal berbahaya 
yang dipersepsikan masih akan terjadi. 

Untuk mengembalikan individu pada Ambang Batas Toleransi yang tepat, 
dapat dilakukan berbagai penanganan, salah satunya adalah dengan 
melakukan proses stabilisasi emosi. Proses-proses ini akan membantu 
individu secara psikologis maupun fisiologis (menurunkan kecepatan 
detak jantung, memaksimalkan aliran oksigen dalam darah) untuk kembali 
pada kondisi jaringan otak yang bekerja adaptif (normal).
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Gambaran singkat mengenai konsep Ambang Batas Toleransi dapat 
dilihat pada ilustrasi di bawah ini:
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Yang Dapat Dilakukan Orangtua untuk 
Membantu Anak kembali pada Kondisi 
Psikologis yang Adaptif

Setelah memahami mengenai Ambang Batas Toleransi dan bahwa 
adalah hal yang wajar bagi anak untuk menampilkan reaksi-reaksi yang 
kurang adaptif, baik reaski hyperarousal maupun hypoaruousal, orang 
tua dapat membantu anak untuk kembali pada kondisi psikologis yang 
adaptif melalui berbagai cara. 

Bayi •	Menjaga mereka untuk tetap hangat dan aman
•	Menjauhkan mereka dari kebisingan dan kekacauan
•	Memberikan pelukan  
•	Memberi makan secara teratur dan waktu tidur yang 

terjadwal, jika memungkinkan.
•	Berbicara dengan suara yang tenang dan lembut  

Prasekolah  •	Memberikan mereka waktu dan perhatian lebih
•	Mengingatkan terus bahwa mereka aman
•	Menjelaskan pada mereka bahwa mereka tidak 

dipersalahkan untuk hal buruk yang terjadi.
•	Menghindari memisahkan antara anak dengan orang 

tua, kakak-adik, dan orang dikasihi.
•	Tetap beraktivitas rutin sebisa mungkin.
•	Memberikan jawaban sederhana mengenai apa yang 

terjadi tanpa detail-detail informasi yang mengerikan 
atau menakutkan.

•	Mengizinkan mereka untuk tetap dekat dengan 
pengasuh utama jika mereka merasa takut. 

•	Tetap sabar pada anak yang menampilkan perilaku 
ketika mereka masih lebih muda, seperti mengisap jari 
atau mengompol.

•	Menyediakan kesempatan untuk bermain dan 
bersantai.  
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Usia 
Sekolah 
dan 
Remaja

•	Memberikan mereka waktu dan perhatian yang lebih. 
•	Membantu mereka untuk tetap berkegiatan secara 

rutin.
•	Menyediakan fakta-fakta mengenai apa yang terjadi 

dan menjelaskan apa yang terjadi sekarang. 
•	Mengizinkan mereka untuk bersedih dan jangan 

berharap mereka untuk selalu kuat atau tegar.
•	Mendengarkan pikiran dan ketakuatan mereka tanpa 

menghakimi.
•	Membuat aturan dan harapan yang jelas terutama 

dalam situasi dan kondisi yang berubah secara drastis 
akibat bencana.

•	Bertanya mengenai bahaya yang mereka hadapi, beri 
dukungan dan diskusikan bagaimana cara terbaik untuk 
menghindari bahaya.

•	Mendorong dan memberi kesempatan bagi mereka 
untuk lebih membantu atau berguna bagi orang lain.

•	Memberikan kesempatan pada mereka untuk 
mendengar apa yang orang tua rasakan dan pikirkan 
(berbagi kesedihan dll).

•	Mengingatkan kepada mereka bahwa keluarga (anak-
orang tua) akan melalui masa sulit ini bersama-sama.
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Kegiatan stabilisasi emosi bertujuan untuk membantu individu kembali 
pada respon adaptif dalam Ambang Batas Toleransi yang ia miliki. 
Selain itu kegiatan ini juga dapat membantu individu untuk membentuk 
Ambang Batas Toleransi yang lebih baik. Secara psikologis dan fisiologis 
kegiatan-kegiatan ini akan membantu anak untuk berada dalam kondisi 
yang lebih tenang yang kemudian akan membantunya untuk berpikir 
dan berperilaku secara adaptif. 

A. Pengantar Kegiatan Stabilisasi Emosi
Psikoedukasi Mengenai Perasaan Pada Anak
Setiap orang pasti pernah mengalami ataupun merasakan perasaan/emosi 
tertentu. Perasaan yang kita alami bisa muncul dalam berbagai bentuk. 
Kita dapat mengetahui seseorang sedang bahagia saat kita melihat mata 
seseorang berbinar-binar, senyum lebar di wajahnya. Kita juga dapat 
mengetahui seseorang sedang marah, saat nada suaranya meninggi, 
memukul teman lain, mukanya memerah, badannya menegang. Ada juga 
seseorang yang merasa sedih, ia memilih untuk mengurung diri, tidak 
mau bermain dengan temannya. Saat kita merasa cemas, kadang perut 

E. KEGIATAN STABILISASI 
EMOSI
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kita merasa mual, kepala pusing, badan mendingin. Perasaan seseorang 
atau diri kita sendiri, dapat kita ketahui dari perubahan perilaku, pikiran, 
raut wajah, tubuh dan nada suara kita.   

Dalam kegiatan ini, beri kesempatan pada anak untuk menyebutkan 
berbagai perasaan yang telah mereka alami atau ketahui. Beri kesempatan 
pada anak untuk mengekpresikan berbagai perasan yang mereka 
ketahui. Mereka bisa menampilkan dari ekspresi wajah, postur tubuh 
dan tindakan. Beri kesempatan pada anak lain untuk menebak apa yang 
ditampilkan atau diekspresikan oleh temannya. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan ini:

1. Berikan penjelasan singkat mengenai apa itu perasaan/emosi
Fasilitator dapat menunjukkan gambar-gambar yang mencerminkan 
perasaan-perasaan tertentu. Libatkan anak untuk mendeskripsikan 
gambar-gambar tersebut dan kondisi-kondisi yang menyebabkan 
terjadinya ekspresi tersebut.
Instruksi: Mari lihat gambar ini, disini terdapat berbagai gambar wajah. 
Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang marah (sambil 
menunjuk gambar-gambar tersebut). Kira-kira apa yang menyebabkan 
orang ini tersenyum? Apa yang menyebakannya merasa sedih? Apa 
yang menyebabkannya merasa takut? (dan lain sebagainya)

BUKU PANDUAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK KORBAN BENCANA ALAM110



2. Minta anak berefleksi sejenak mengenai apa yang ia rasakan.
Instruksi: Apa yang kamu rasakan saat ini? Apakah saat ini kamu masih 
merasakan rasa sedih, takut atau marah?

3.  Beri penjelasan bahwa reaksi tersebut wajar mengingat peristiwa 
yang terjadi
Instruksi: Perasaan-perasaan takut, marah atau sedih wajar terjadi saat ini.

4. Ajak anak untuk melakukan Stabilisasi Emosi
Instruksi: Sekarang ada beberapa kegiatan yang dapat membantumu 
untuk merasa lebih baik. Kegiatan ini sangat menyenangkan dan aman 
untuk kita lakukan.

B. Teknik Dasar Stabilisasi Emosi
Tehnik-tehnik dasar ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum 
melakukan aktifitas-aktifitas stablisisasi emosi yang bersifat lanjutan. 
Tehnik dasar ini dirancang dengan sangat sederhana dan dapat 
dilakukan tanpa penggunaan alat bantu tertentu. Hampir sebagian besar 
populasi masyarakat dapat melakukan aktifitas ini, karena teknik-teknik 
ini hanya melibatkan pengaturan nafas dan gerakan tangan yang sangat 
sederhana. 

Penguasaan teknik-teknik dasar ini akan sangat membantu ketika 
melakukan aktifitas-aktifitas stabilisasi emosi yang bersifat lanjutan. 
Karena pada teknik-teknik lanjutan akan selalu disertai dengan pelibatan 
teknik-teknik dasar (Pernafasan Perut & Gerakan Kupu-kupu).

1. Pernafasan Perut (Diaghpragmatic Breathing)
Pernafasan perut atau yang juga dikenal dengan pernafasan diafragma 
adalah pernafasan yang melibatkan kontraksi diafragma. Pada tipe 
pernafasan ini, udara masuk ke dalam paru-paru dimana kemudian udara 
seolah-olah dialirkan ke dalam perut. Secara alami, pernafasan perut 
dapat memberi pengaruh yang positif pada kondisi psikologis. 

Pernafasan perut membuat kita mampu untuk tetap bernafas secara 
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normal, sementara oksigen yang dialirkan di dalam darah berada dalam 
tingkatan yang lebih optimal. Secara langsung hal ini akan menurunkan 
respon fisiologis fight and flight (respon dalam kondisi tertekan).

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Pernafasan Perut:
1. Untuk pertama kali (belajar), letakkan telapak tangan di atas perut. 
2. Tarik nafas melalui hidung 
3. Bayangkan aliran udara yang masuk melalui hidung mengalir mengisi 

perut. Bila dilakukan dengan benar, telapak tangan akan terdorong 
oleh perut. 
Untuk anak dapat dikatakan “bayangkan perutmu membesar seperti 
balon”

4. Hembuskan nafas secara perlahan.
Untuk anak dapat dikatakan “bayangkan balon di dalam perutmu 
mengecil”

5. Lakukan beberapa kali sampai merasa lebih nyaman. 
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2. Pernafasan 4 Hitungan
Ini adalah gerakan pernafasan yang dapat dilakukan setelah anak sudah 
menguasai pernafasan perut. Aktifitas pernafasan 4 hitungan juga secara 
efektif dapat membantu menstabilisasi gejolak emosi yang sedang 
terjadi. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Pernafasan 4 hitungan:
1. Tarik nafas dalam-dalam dalam 4 hitungan 
2. Tahan nafas di dalam perut selama 4 hitungan
3. Hembuskan nafas selama 4 hitungan. 
4. Ulangi sampai penyintas merasa lebih nyaman.

Selama melakukan aktifitas ini, fasilitator perlu mengingatkan anak agar fokus 
pada hitungan dan aliran udara yang masuk, ditahan dan dihembuskan 
secara perlahan. 

3. Gerakan Kupu-Kupu
Gerakan Butterfly Hug (Gerakan Kupu-kupu) atau Hug of Self Love (pelukan 
untuk menyayangi diri sendiri) digunakan secara umum pertama kali oleh 
Lucina Artigas saat memberikan penanganan psikologis kepada para 
penyintas bencana badai topan Paulina di tahun 1997. Dalam beberapa 
peristiwa penanganan penyintas bencana, gerakan Butterfly Hug terbukti 
mampu memberikan rasa nyaman secara psikologis bagi mereka yang 
mengaplikasikannya (Artigas & Jarero, 2016).

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Gerakan Kupu-Kupu:
1. Silangkan tangan di depan dada dengan posisi jari-jari tangan 

mengarah ke bahu. Posisi ibu jari tangan kanan dan tangan kiri dapat 
terkait antara satu dengan yang lainnya.
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2. Lakukan tepukan perlahan ke arah badan seperti kepak sayap kupu-
kupu secara bergantian antara telapak tangan kanan dan telapak 
tangan kiri.

3. Tarik dan buang nafas secara perlahan bersamaan dengan menepukkan 
telapak tangan kanan-kiri secara lembut dan bergantian ke arah badan.

4. Setelah 16 kali tepukan (1 set), tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan 
secara perlahan.

5. Ulangi sampai merasakan perasaan yang lebih positif (tenang, nyaman, 
bahagia).

Penerapan Gerakan Kupu-kupu ini dapat disertai dengan penerapan 
teknik stabilisasi seperti tempat aman (safe place), peristiwa positif (point 
of power), dan lain-lainnya. Pernafasan yang digunakan dalam penerapan 
Gerakan Kupu-kupu adalah pernafasan perut (diaphragmatic breathing).

C.  Teknik Stabilisasi Lanjutan
1. Tempat Aman (Safe Place)
Pasca bencana alam, penyintas umumnya memiliki isu yang terkait 
dengan ketakutan akan keselamatan mereka (safety), meskipun penyintas 
sebenarnya telah berada di tempat yang secara fisik lebih aman. Rasa 
takut yang ada dalam pemikiran penyintas merupakan hal yang bersifat 
psikologis karena kejadian yang mereka alami. 

Dalam aktifitas Tempat Aman ini, penyintas diajak untuk menciptakan 
tempat aman di dalam alam pikiran mereka. Bagi anak-anak, aktifitas ini 
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akan disertai dengan penggambaran konkrit dari tempat aman tersebut, 
sehingga perlu disediakan peralatan menggambar seperti kertas, crayon 
atau pensil warna untuk mendukung aktifitas ini. 

Berikut langkah-langkah untuk melakukan aktifitas tempat aman:

1. Awali kegiatan dengan melakukan Gerakan Kupu-kupu. 

2. Setelah itu minta anak untuk membayangkan satu tempat yang dapat 
menimbulkan perasaan nyaman, tenang atau aman. 

Instruksi: “pejamkan matamu sejenak, lalu bayangkan sebuah tempat 
dimana kamu merasa nyaman, tenang dan damai ketika berada di 
tempat tersebut. Tempat tersebut dapat berupa tempat yang nyata 
seperti pemandangan alam atau tempat yang kamu ciptakan sendiri 
di dalam imajinasimu. Pastikan bahwa ketika kamu membayangkan 
berada di tempat tersebut, kamu merasakan perasaan aman, tenang 
atau damai.”

3. Beri waktu bagi anak untuk berpikir.

4. Setelah beberapa saat minta anak untuk menggambarkan tempat 
tersebut pada selembar kertas yang telah tersedia.

Instruksi: “Bila sudah mendapatkan tempat dimana kamu merasa 
aman, tenang atau damai, gambarkan tempat tersebut pada selembar 
kertas. Kamu boleh menggunakan peralatan yang disediakan, serta 
memberi warna pada gambar yang telah dibuat”

5. Beri waktu bagi anak untuk menggambar. Bila aktifitas dilakukan secara 
berkelompok, tunggulah sampai semua anak selesai menggambar.

6. Setelah selesai menggambar, minta anak untuk meletakkan gambar 
di hadapannya. Lalu lakukan Gerakan Kupu-kupu sambil melihat ke 
gambar tersebut.
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Instruksi: “Letakkan gambar di hadapanmu (pangkuan – bila tidak ada 
meja), kemudian mari lakukan Gerakan Kupu-kupu sambil melihat 
gambar tersebut. “
Lakukan Gerakan Kupu-kupu sampai beberapa kali, instruktur 
bisa sesekali memberi kata-kata yang menenangkan seperti 
“rasakan perasaan damai di tempat tersebut”. Fasilitator juga perlu 
mengingatkan anak untuk sesekali menarik nafas dalam-dalam dan 
menghembuskannya perlahan.

7. Fasilitator mengingatkan bahwa kegiatan Tempat Aman ini bisa 
dilakukan secara mandiri oleh anak dengan langkah-langkah yang tadi 
telah dilakukan bersama-sama.

2. Peristiwa Positif (Point of Power)
Para penyintas yang masih terguncang secara psikologis, umumnya turut 
jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang negatif, meskipun sebenarnya 
terdapat beberapa kesempatan untuk membangun kembali kehidupan 
mereka. Dalam hal ini aktiftas stabilisasi Peristiwa Positif (Point of Power) 
dapat membantu penyintas untuk mengakses ingatan-ingatan positif 
yang mereka miliki, yang secara langsung akan menjadi kekuatan internal 
bagi diri mereka.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan aktifitas Peristiwa Positif:

1. Awali aktifitas ini dengan melakukan Gerakan Kupu-Kupu

2. Setelah itu, minta anak untuk mengingat peristiwa positif apa yang 
terjadi hari ini (contoh: peristiwa lucu, peristiwa menyenangkan, 
peristiwa yang bisa disyukuri).

Instruksi: “Coba kamu ingat satu peristiwa positif yang terjadi hari ini, 
yang bila kamu mengingatnya saat ini kamu akan merasa nyaman, 
tenang atau bahagia. Peristiwa itu dapat berupa kejadian yang lucu, 
atau kejadian yang menyenangkan, atau sesuatu yang kamu syukuri”

3. Beri kesempatan bagi anak untuk berpikir sejenak.
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4. Minta anak untuk menggambarkan peristiwa tersebut, serta bagian 
yang paling positif dari peristiwa tersebut (bila dilakukan dalam 
kelompok, beri kesempatan semua anggota kelompok untuk 
menceritakan peristiwa positif yang mereka alami).

Instruksi: “Ceritakan peristiwa positif yang kamu alami, bagian mana 
dari peristiwa tersebut yang paling menyenangkan untukmu?”

5. Setelah anak bercerita mengenai peristiwa positif yang ia alami, 
fasilitator kemudian perlu menanyakan perasaan positif yang dialami 
dan dimana letak perasaan tersebut dirasakan di dalam tubuh anak.
Instruksi: “saat mengingat peristiwa tersebut, perasaan positif apa yang 
kamu rasakan? Di dalam tubuhmu dari kaki sampai kepala, dimanakah 
kamu merasakan perasan positif tersebut? “

6. Setelah anak mendeskripsikan perasaan positifnya serta letak perasaan 
tersebut pada bagian tubuhnya, lakukan Gerakan Kupu-kupu sambil 
peserta membayangkan peristiwa positif tersebut, perasaan positif 
yang dialami serta fokus pada bagian tubuh dimana ia merasakan 
perasaan positif tersebut.

Instruksi: “Mari lakukan Gerakan Kupu-kupu sambil bayangkan peristiwa 
positif yang kamu alami (sebutkan peristiwanya) , sambil rasakan 
perasaan positif di dalam bagian tubuhmu “

Contoh: “Mari lakukan Gerakan Kupu-kupu sambil membayangkan 
peristiwa kamu bercanda dengan temanmu, sambil rasakan perasaan 
senang yang ada di dalam hatimu (dada)”.

7. Biarkan anak melakukan gerakan Kupu-kupu sebanyak 3 sampai 4 set. 
Setelah itu akhiri dengan Pernafasan Perut.

8. Ingatkan anak bahwa tehnik stabilisasi ini dapat ia gunakan secara 
mandiri dengan langkah-langkah yang tadi telah dilakukan secara 
bersama-sama.
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3. Menuliskan Kalimat Positif tentang Diri Sendiri
Aktifitas ini dapat berdiri sendiri atau merupakan lanjutan dari aktifitas 
menggambar tempat aman. Bila dilakukan sebagai lanjutan dari aktifitas 
tempat aman, maka kalimat positif yang dituliskan oleh anak dilakukan di 
bagian belakang dari kertas yang telah digambar tempat aman. 

Aktifitas ini sendiri bertujuan untuk membantu anak mengakses hal yang 
positif tentang dirinya, dimana dalam hal ini menuliskan pemikiran yang 
positif akan membantu anak yang berada dalam kondisi emosional untuk 
mulai berpikir dalam tahapan kognitif (logika). 

Peralatan yang dibutuhkan untuk teknik stabilisasi ini adalah kertas dan 
alat tulis berwarna (pensil warna/crayon)

Berikut langkah-langkah untuk melakukan tehnik stabilisasi ini:

1. Mulai dengan melakukan Gerakan Kupu-kupu

2. Beri waktu penyintas untuk merasakan ketenangan saat melakukan 
Gerakan Kupu-kupu.

3. Setelah itu instruksikan penyintas untuk memikirkan satu kalimat positif 
untuk dirinya sendiri. Kalimat itu bisa berhubungan dengan dirinya saat 
ini atau harapannya di masa depan. 

Instruksi: “Saat ini coba kamu pikirkan satu kalimat positif yang 
bila kamu ucapkan untuk dirimu, kamu akan merasakan perasaan 
nyaman, bahagia, tenang atau perasaan positif lainnya. Kalimat itu bisa 
berupa sesuatu yang baik mengenai dirimu atau harapanmu di masa 
mendatang.“

Instruktur bisa memberikan contoh : “Contoh kalimatnya bisa sebagai 
berikut : Saya sekarang dalam kondisi yang aman atau saya berhasil 
mengatasi kesulitan ini atau saya pasti bisa melewati semua ini “

4. Setelah beberapa saat, penyintas diminta menyebutkan kalimat positif 
yang ada di pikirannya. Kemudian, minta penyintas menuliskan kalimat 
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tersebut pada kertas di hadapannya dengan menggunakan warna 
yang ia sukai.

Instruksi: “Apa kalimat positif yang kamu dapatkan ? Tuliskan kalimat 
tersebut dengan menggunakan warna yang kamu sukai “

5. Setelah penyintas menuliskan kalimat tersebut, minta ia melihat kalimat 
tersebut, membacanya di dalam hati, merenungkannya sambil lakukan 
Gerakan Kupu-kupu.

Instruksi: “Lihat kalimat yang telah kamu tuliskan, kamu dapat 
membacanya di dalam hati, sambil kita bersama-sama melakukan 
Gerakan Kupu-kupu”

6. Lakukan Gerakan Kupu-Kupu sebanyak 3 set.

7. Setelah selesai dengan aktifitas ini, instruktur mengingatkan penyintas 
bahwa tehnik stabilisasi ini dapat ia lakukan secara mandiri dengan 
langkah-langkah seperti yang sudah dilakukan.

4. Menggambar Terang-Gelap
Pada aktifitas stabilisasi ini, penyintas akan membuat gambar berwarna 
terang yang muncul dari balik warna hitam (warna gelap). Tehnik 
stabilisasi ini bertujuan untuk memberikan insight (ide) positif bahwa dari 
balik kesulitan masih terdapat harapan untuk membangun sesuatu yang 
baik. Teknik stabilisasi ini dilakukan setelah penyintas mampu melakukan 
tehnik-tehnik stabilisasi sebelumnya.

Peralatan yang dibutuhkan: Kertas, crayon dan pensil.

Langkah-langkah untuk melakukan tehnik stabilisasi ini adalah sebagai 
berikut:

1. Mulailah dengan melakukan Gerakan Kupu-kupu sebanyak 2 set.
2. Minta anak untuk mewarnai selembar kertas dengan warna-warna 

cerah.
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Instruksi: “Warnailah selembar kertas ini dengan warna-warna cerah 
(terang) 

3. Setelah kertas terisi penuh dengan warna-warna cerah, minta penyintas 
untuk memberikan warna hitam di atas seluruh warna-warna cerah 
tersebut.

Instruksi: “Beri warna hitam di atas seluruh warna-warna cerah yang 
telah kamu buat”  

4. Setelah kertas sudah terisi seluruhnya dengan warna hitam di atas 
warna cerah, minta anak menggoreskan pensil di atas warna hitam 
yang sudah dibuat, goresan-goresan itu dapat berupa gambar 
pemandangan atau gambar-gambar lainnya yang menarik. Warna-
warna cerah akan timbul dari goresan-goresan yang dibuat oleh anak.

Instruksi: “Sekarang gunakanlah pensil untuk membuat gambar dengan 
menggoreskannya di atas warna hitam. Gambar tersebut boleh berupa 
pemandangan atau apapun yang menarik bagimu”
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5. Setelah gambar yang berwarna-warni sudah selesai dibuat, tanyakan 
pada anak perasaan positif apa yang ia rasakan setelah melihat 
gambar yang sudah selesai. Kemudian minta anak untuk melakukan 
Gerakan Kupu-Kupu sambil menatap gambar tersebut dan fokus pada 
perasaan positif yang ia rasakan.

Instruksi: “tatap gambar yang telah kamu selesaikan, rasakan perasaan 
positif yang timbul (sebutkan sesuai yang dirasakan oleh penyintas), 
lalu lakukanlah Gerakan Kupu-Kupu.

6. Beri waktu pada anak untuk melakukan Gerakan Kupu-Kupu sebanyak 
2 set. Akhiri dengan Pernafasan Perut.

7. Ingatkan anak bahwa aktifitas stabilisasi ini dapat ia lakukan secara 
mandiri sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya sudah 
dilakukan.
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PSSA merupakan kegiatan pendampingan kelompok yang bertujuan 
untuk pemulihan. PSSA tidak dirancang untuk anak-anak yang 
mengalami masalah psikologis yang serius, seperti gangguan stress 
pasca trauma (PTSD). Kegiatan-kegiatan di dalam PSSA bertujuan 
untuk pencegahan tapi bukan untuk penyembuhan. 

Sasaran dari PSSA adalah:
1. Anak belajar mengenali kelebihan, memanfaatkan kekuatan dalam 

diri, serta relasi yang baik dengan anak lain dalam menghadapi situasi 
hidup yang sulit.

2. Menormalisasi kehidupan anak.
3. Mengurangi resiko kegagalan anak dalam beradaptasi dan mengalami 

gangguan mental yang serius.
4. Mengenali anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan 

merujuk ke pihak profesional.

Dalam kegiatan PSSA, tujuan dari tiap pertemuan dibuat secara terstruktur 
dan berurutan. Terstruktur yang dimaksud adalah dapat diprediksi dan 
teratur sehingga anak dapat memperkirakan apa yang akan mereka 
lakukan. Struktur dari kegiatan PSSA ada kegiatan pembuka, utama, 
kelompok dan penutup. Struktur tersebut selalu perlu dilakukan tiap kali 
kegiatan PSSA dijalankan. 

F. PSYCHOSOCIAL 
STRUCTURED 
ACTIVITIES (PSSA)
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Berurutan yang dimaksud dalam kegiatan PSSA adalah mengikuti urutan 
dari 5 fase. Tiap fase memiliki karakteristik yang berbeda dan biasanya 
minimal terdiri dari 3 sesi.  Berikut ini adalah gambaran dari masing-
masing fase di kegiatan PSSA. 

FASE 1
RASA AMAN
• Anak merasa 

menjadi bagian 
dari kelompok

• Anak mampu 
mengungkapkan 
dirinya secara 
terbuka

• Anak  mampu 
menciptakan 
situasi aman  bagi 
anak lain

FASE 5
PERENCANAAN 
MASA DEPAN
• Anak dapat 

membuat 
perencanaan

• Anak dapat 
membuat prioritas 
mengenai hal yang 
akan mereka raih

•  Anak dapat 
bertanggung 

•  jawab atas 
komitmen yang ia 
buat

FASE 3
NARASI PRIBADI
• Anak dapat menceritakan 

dan mereflesikan 
pengalaman masa lalunya

• Anak dapat mengungkapkan 
isi hati, baik perasaan 
nyaman dan tidak nyaman 
bagi dirinya

• Anak  dapat memberikan 
dukungan pada orang lain

FASE 4
PENYESUAIAN DIRI
• Anak dapat 

menyelesaikan 
masalah bersama 
dengan orang 
lain, dengan cara 
bernegosiasi dan 
bekerja sama dengan 
yang lain

• Anak dapat 
berkomunikasi dengan 
orang lain

• Anak  dapat 
membantu dan 
menguatkan orang lain

Kegiatan 
Pembuka

Kegiatan 
Kelompok

Disesuaikan dengan 
Fase  PSSA

Kegiatan 
Penutup

Kegiatan 
inti

FASE 2 
PENGHARGAAN 
DIRI
• Anak dapat 

mengenal dirinya 
dari sudut pandang 
orang lain 

• Anak  dapat 
menghargai diri 
sendiri dan orang 
lain 

• Anak dapat 
mengidentifikasi 
dan menerima 
dukungan sosial 
dari orang lain
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Kegiatan yang Dapat Dilakukan dalam Pendekatan PSSA

Kegiatan yang dilakukan dapat bermacam-macam tapi yang paling 
penting adalah penarikan makna dari tiap kegiatan.  Penarikan makna 
atau proses refleksi merupakan bagian penting dari kegiatan PSSA. 
Biasanya beberapa kegiatan dilakukan tanpa dsertai dengan tujuan yang 
ingin diraih sehingga tidak ada makna dari aktivitas tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam 
pendekatan PSSA.
•	 Kegiatan kreatif

Kegiatan ini berkaitan dengan seni (tari, musik, lukis) dan menulis.  
Dalam kegiatan ini tidak mementingkan bagus atau tidaknya karya 
dihasilkan. Kegiatan ini lebih menekankan pada proses pembuatan, 
menampilkan dan menjelaskan karya yang anak buat.

•	 Kegiatan yang menggunakan gerak tubuh
Olahraga, tari, senam dan drama termasuk dalam kegiatan ini. Anak 
bebas mengekspresikan apa yang ia alami dan rasakan melalui gerakan 
tubuh. Kegiatan olah tubuh dapat menyeimbangkan kerja otak.

•	 Bermain peran
Kegiatan ini memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan 
apa yang ia alami dan rasakan. Kemampuan akting anak tidak menjadi 
fokus dari kegiatan ini tapi pesan apa yang disampaikan anak. Setelah 
kegiatan bermain peran berakhir, fasiliatator mengajak anak untuk 
mendiskusikan apa yang terjadi di dalamnya.  

•	 Permainan kerja sama
Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Kita bisa 
menyelipkan nilai atau hal yang bisa dipelajari dalam aktivitas bermain. 
Permainan kerja sama dapat meningkatkan rasa aman dan keakraban. 
Dalam permainan kerja sama tidak ada yang kalah, keberhasilan 
seorang anak bergantung pada keberhasilan anak yang lain serta 
permainan yang dilakukan dipastikan dapat dilakukan oleh setiap anak 
sehingga dapat mengembangkan rasa kompeten dari seorang anak.  
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•	 Keterampilan
Kegiatan keterampilan, seperti tikar, anyaman, origami, dsbnya. Kegiatan 
ini mendorong proses berpikir kreatif, ketekunan, dan konsentrasi. 
Kegiatan ini dapat membuatnya untuk fokus dan mengalihkan 
perhatian dari peristiwa yang anak alami. Hasil keterampilan tersebut 
juga dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Struktur Kegiatan PSSA
A. Kegiatan Pembuka
Kegiatan pembuka merupakan kegiatan tertentu yang diulangi dalam 
beberapa kesempatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun 
rutinitas dan kebiasaan anak agar mereka merasa aman dan nyaman 
karena dapat memperkirakan apa yang akan terjadi. Biasanya kegiatan 
pembuka yang dilakukan dalam waktu yang singkat (5 menit) dan dapat 
mencairkan suasana. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti 
yell-yell (lagu kelompok), games atau aktifitas pencair suasana.

B. Kesepakatan Bersama
Tujuan: membuat aturan dalam berkegiatan sehingga proses PSSA dapat 
berjalan dengan lancar.
Waktu: 10 menit
Peralatan: flipchart, spidol
Deskripsi kegiatan:
Fasilitator menggali usulan dari peserta mengenai aturan-aturan yang 
akan diterapkan selama kegiatan dilakukan. Fasilitator meminta masukan 
dari peserta yang lain atas usulan yang diberikan serta mencatat hal-
hal yang disepakati sebagai aturan dalam berkegiatan. Fasilitator perlu 
memahami dan memastikan bahwa aturan yang disepakati merupakan 
aturan yang dapat mendukung dan bukan menghambat kelancaran 
proses kegiatan PSSA. Kesepakatan bersama yang telah disepakati 
ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua peserta setiap kali 
kegiatan dilakukan. 

Jika peserta cenderung pasif, fasilitator dapat memberi masukan kepada 
peserta. Minta pendapat dari peserta apakah mereka menyetujui 
masukan yang disampaikan oleh fasilitator atau tidak. Fasilitator juga 
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bisa menanyakan apakah ada masukan lain dari peserta mengenai 
kesepakatan yang dibuat di dalam kelompok. 

Beberapa contoh aturan dalam kesepakatan bersama:
1. Tepat waktu, kegiatan diawali pukul … s/d ….
2. Berbicara secara bergantian. 
3. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta lain dan baru 

menanggapi setelah peserta lain selesai berbicara.
4. Cerita yang disampaikan selama kegiatan bersifat rahasia.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan, bahasa yang baik, dan tidak 

menyudutkan peserta yang lain.

Kesepakatan bersama selalu disampaikan kembali setelah kegiatan 
pembuka dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan anak 
mengenai kesepakatan yang dibuat dan anak dapat mematuhi aturan 
yang disepakati. 

C. Kegiatan Inti dan Kelompok
Dalam kegiatan ini fasilitator memiliki peranan untuk menentukan 
kegiatan yang akan dilakukan.  Kegiatan inti dan kelompok yang 
disesuaikan dengan tujuan fase dari PSSA. Fasilitator memberikan 
penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan.  Setelah anak 
memahami aktivitas tersebut, fasilitator bertugas untuk mengamati anak 
dan proses kegiatan. Jika anak mengalami kesulitan, fasilitator dapat 
membantu anak tersebut dengan memberikan penjelasan lebih lanjut. 
Dalam tiap kegiatan yang dilakukan, bagian paling penting adalah proses 
refleksi setelah anak berkegiatan. Tujuan dari kegiatan ini agar anak dapat 
mendapatkan hal baru dan menarik pembelajaran dari kegiatan tersebut. 

Berikut ini adalah contoh dari kegiatan PSSA. 

Level 1: Membangun Rasa Aman dalam Kelompok
“Bola Pelindung (Kegiatan Kelompok)”
Usia: 5-18 tahun
Waktu: 15 menit 
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Peralatan: bola karet (bahan yang tidak menyakiti peserta), ruang yang 
memadai
Deskripsi Kegiatan:

1. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk membentuk lingkaran 
Contoh narasi: Sekarang kita akan bermain bola pelindung. Ada 
yang tahu permainannya seperti apa? (mendengarkan apa yang 
disampaikan oleh peserta). Sekarang kakak minta adik-adik untuk 
membentuk lingkaran yang besar.

2. Fasilitator meminta dua peserta untuk berdiri di tengah lingkaran. 
Satu peserta bertugas menjadi pelindung dan satu peserta lainnya 
menjadi yang dilindungi. 
Contoh narasi: “sekarang kakak minta 2 orang untuk berdiri di tengah 
lingkaran.” Setelah ada 2 anak di tengah lingkaran, “Satu orang akan 
jadi pelindung dan 1 orang akan jadi yang dilindungi. Tugas yang 
melindungi adalah menghalangi bola yang dapat mengenai teman 
yang dilindungi. Pelindug tidak boleh mendekat atau merebut bola 
dari pelempar. Yang dilindungi hanya perlu bersembunyi agar tidak 
terkena lemparan bola. “Sekarang siapa yang mau dilindungi? dan 
siapa yang mau melindungi?” 

3. Fasilitator perlu menyampaikan pada peserta bahwa pelempar 
harus melempar bola tersebut secara lembut atau tidak menyakiti 
yang lain.
Contoh narasi: teman-teman bisa mengoper ke peserta lain yang ada 
di lingkaran untuk memudahkan melempar bola ke arah …. (sebutkan 
nama anak yang dilindungi). Ingat tujuan dari permainan ini adalah 
mengenai peserta yang dilindungi bukan untuk menyakitinya. 
Jadi tidak boleh untuk melempar bola kencang-kencang. Apakah 
dipahami? 

4. Saat peserta yang dilindungi terkena bola, beri kesempatan pada 
peserta lain untuk berada di tengah, baik menjadi pelindung ataupun 
yang dilindungi.  
Contoh narasi: siapa dua peserta yang ingin ada di tengah? (setelah 
ada yang maju) siapa yang mau dilindungi dan melindungi?
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5. Jika memungkinkan beri kesempatan pada tiap peserta untuk 
merasakan berada di tengah. Kegiatan bisa disesuaikan dengan 
waktu yang dimiliki. 

Alternatif Kegiatan:
1. Fasilitator dapat menambah bola yang digunakan menjadi 2.
2. Jika diperlukan, fasilitator dapat menambah jumlah sukarelawan 

untuk menjadi pelindung.

Pertanyaan Reflektif:
1. Bagaimana perasaannya saat berada di tengah, baik sebagai 

pelindung dan yang dilindungi?
2. Bagaimana perasaannya saat ingin melempar bola kepada anak 

yang  dilindungi?
3. Apa yang dapat kita pelajari dari kegiatan ini?
4. Mengapa kita perlu untuk melindungi teman kita?
5. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi teman kita dalam 

kehidupan sehari-hari?

Catatan: 
Permainan ini tidak sesuai apabila digunakan pada anak-anak yang 
berasal dari daerah-daerah yang berkonflik. 

Level 2: Penghargaan Diri 
“Hadiah Untuk Teman (Kegiatan Inti)”
Usia : 5-18 tahun                              
Waktu: 45 menit
Peralatan: kertas, alat gambar (spidol, pensil warna, krayon)
Deskripsi Kegiatan:

1. Seluruh anak duduk dalam lingkaran.

2. Setiap anak diminta untuk menggambar di dalam kertas yang 
diberikan. Gambar tersebut akan menjadi hadiah untuk temannya. 
Contoh narasi: sekarang kita akan membuat hadiah untuk teman. 
Hadiahnya berupa gambar yang akan kalian berikan kepada teman 
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yang duduk di sebelah kanan kalian.  Hadiah yang kalian gambar bisa 
berbentuk macam-macam, bisa gambar bunga, mainan, alat tulis, 
dan sebagainya. Apakah sudah dimengerti? Jika sudah mengerti, kita 
bisa memulainya sekarang.

3. Setelah selesai menggambar, anak diberi kesempatan untuk 
memberikan hadiah yang telah mereka buat pada temannya dan 
menyampaikan alasan dari pemberian hadiah tersebut.
Contoh narasi: ok, sekarang jika sudah selesai menggambarnya 
semua, kita akan mulai untuk memberikan gambar ke teman kalian. 
Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan 
memulainya sekarang.

4. Fasilitator mengajak anak untuk membahas mengenai pengalaman 
mereka  dalam kegiatan ini

Alternatif Kegiatan:
•	 Anak dapat memberikan hadiah tidak hanya dari gambar yang ia buat 

saja. Anak dapat menggunakan simbol-simbol, seperti kerikil sebagai 
hadiah yang akan diberikan pada anak lain. Kerikil sebagai bentuk 
apresiasi karena anak tersebut suka menolong teman yang lain. Perlu 
dipastikan jika menggunakan simbol lain, keamanan dan keselamatan 
anak terjamin. 

Pertanyaan Reflektif:
1. Apakah anak mengalami kesulitan untuk menentukan hadiah yang 

akan diberikan pada temannya? 
•	 Jika ya, apa yang membuatnya sulit? 
•	 Jika tidak, apa yang membuah hal tersebut mudah?

2. Apa yang anak alami dan rasakan saat memberikan hadiah pada 
temannya?

3. Apa yang anak alami dan rasakan saat menerima hadiah dari teman?
4. Apa yang dapat kita pelajari dari kegiatan ini?
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Level 3: Narasi Pribadi

“Menggambar Kegiatan yang Menyenangkan (Kegiatan Inti)”
Usia: 5-18 tahun
Waktu: 45 menit
Peralatan: kertas, alat gambar (spidol, krayon, pensil warna), kertas lipat, 
gunting, lem

Deskripsi Kegiatan:
1. Fasilitator mengajak anak untuk menggambarkan pengalaman yang 

menyenangkan dalam hidup mereka, seperti pengalaman berlibur, 
bermain dengan teman, menang lomba, dsbnya.

2. Fasilitator menyampaikan kepada anak tidak ada gambar yang jelek 
ataupun salah karena tidak ada penilaian atas gambar yang anak buat.

3. Setelah seluruh anak selesai fasilitator dapat meminta anak untuk 
menceritakan apa yang mereka gambar. Anak lain diminta untuk 
mendengarkan dan menghargai apa yang diceritakan oleh temannya.

Catatan:
Dalam kegiatan ini diharapkan seluruh anak dapat berpartisipasi dengan 
menceritakan kembali gambar yang telah mereka buat. Jika jumlah anak 
terlalu banyak, misalnya lebih dari 15 anak, lebih baik bagi anak dalam 
kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mereka diminta untuk menceritakan 
kembali apa yang mereka gambar dalam kelompok kecil. Fasilitator dapat 
berkeliling untuk memantau aktivitas kelompok. Setelah selesai berbagi, 
fasilitator dapat memandu proses refleksi. 

Pertanyaan Reflektif
1. Apa yang terjadi dan anak rasakan selama menggambar?
2. Apa yang dapat anak pelajari dari kegiatan ini?
3. Bagaimana rasanya bisa mengekpresikan pengalaman yang dimiliki 

dalam gambar?
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Level 4: Penyesuaian Diri
“Pelabuhanku/Kapalku (Kegiatan Kelompok)”
Usia: 5-18 tahun
Waktu: 25 menit
Peralatan: koran bekas
Deskripsi Kegiatan:
1. Fasilitator membentuk 4-5 kelompok kecil.
2. Tiap kelompok akan diberikan lembaran koran yang sama .
3. Fasilitator meminta anak untuk berdiri di atas lembaran koran.
4. Lalu fasilitator memperkecil ukuran lembar koran. 
5. Anak-anak diminta untuk bertahan dalam ukuran koran yang semakin 

lama semakin kecil.

Narasi Kegiatan:
Fasiitator mengajak anak untuk membayangkan lembaran koran tersebut 
adalah kapal. Kapal tersebut sedang berlayar untuk menuju sebuah pulau. 
Namun, saat berada di tengah samudera, kapal tersebut mulai dikelilingi 
ikan hiu. Ikan hiu mulai menyerang kapal (saat fasilitator menyampaikan 
hal tersebut, fasilitator mulai merobek kertas koran yang ada). Dilanjutkan 
dengan serangan-serangan hiu lainnya. Kapal yang tersisa semakin kecil 
terus berlayar hingga tiba di pulau tujuan.  

Pertanyaan Reflektif:
1. Apa kesulitan yang anak alami?
2. Apa yang dilakukan oleh tiap kelompok untuk memastikan tiap anak 

dalam tim dapat tetap bertahan di lembar koran yang kecil?
3. Apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan ini?
4. Mengapa kita perlu dapat menyesuaikan diri dalam permainan ini?

Level 5: Perencanaan Masa Depan
“Jam Pribadiku (Kegiatan Inti)”
Usia : 5-9 tahun
Waktu: 45 menit
Peralatan: kertas, alat gambar (spidol, pensil warna, krayon)
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Deskripsi Kegiatan:
1. Anak-anak duduk dalam posisi melingkar. 
2. Fasilitator membagikan 1 lembar kertas pada masing-masing anak.
3. Tiap anak diminta untuk menuliskan jadwal sehari-hari mereka yang 

berisi  kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
kegiatan tersebut

4. Anak dapat mendekorasi jadwal yang telah mereka buat.
5. Setelah anak selesai, fasilitator mengajak anak untuk membagikan apa 

yang mereka tulis.

Pertanyaan Reflektif:
1. Apakah ada anak yang mengalami kesulitan untuk membuat jadwal 

ini? Apa yang membuat anak mengalami kesulitan?
2. Apa saja kegiatan yang bermanfaat bagi anak? Mengapa hal tersebut 

bermanfaat?
3. Apa kegiatan yang kurang bermanfaat bagi anak? Mengapa hal 

tersebut kurang bermanfaat?
4. Adakah kegiatan yang ingin diganti oleh anak? Jika ada, apa yang ingin 

mereka ubah? Mengapa anak ingin mengubah kegiatan tersebut?

D. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup bertujuan untuk menormalisasi kondisi anak setelah 
kegiatan inti dilaksanakan. Biasanya kegiatan yang dipilih merupakan 
kegiatan yang menenangkan dan dapat digunakan pada pertemuan 
berikutnya. Kegiatan yang dilakukan bisa sama dengan kegiatan pembuka.
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Tujuan Kegiatan  : Membangun Rasa Aman bagi Anak
Peserta   : Anak usia 11 – 17 tahun
Jumlah Peserta  : 10 – 15 orang
Waktu Kegiatan  : 90 menit
Peralatan yang dibutuhkan : Alat tulis, kertas.
Jumlah Fasilitator  : 2 orang (1 orang memandu kegiatan,
     1 orang melakukan observasi dan 
     membantu pelaksanaan kegiatan)

1. Perkenalan dan Penyegaran

Fasilitator memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan mengucapkan 
salam, menyebutkan nama dan asal fasilitator. Kemudian fasilitator 
menjelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dilakukan serta 
peranan fasilitator dalam kegiatan tersebut. 

Contoh narasi yang diucapkan:
“Selamat siang, nama saya Budi dari Yayasan ABCDE, hari ini saya akan 
membantu teman-teman sekalian untuk mengikuti kegiatan yang akan kita 
lakukan bersama-sama. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini bertujuan 
untuk membantu teman-teman sekalian untuk mengatasi masalah atau 
kesulitan yang mungkin timbul karena kejadian (bencana) yang teman-
teman alami.” 

G. CONTOH STRUKTUR 
KEGIATAN DUKUNGAN 
PSIKOSOSOSIAL BAGI ANAK 
KORBAN BENCANA ALAM
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Setelah fasilitator memperkenalkan diri, fasilitator mengajak peserta 
kegiatan untuk melakukan energizing (penyegaran) terlebih dahulu. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan positif dengan 
peserta kegiatan serta untuk membantu peserta fokus pada kegiatan 
yang akan dilakukan. 

Contoh narasi yang diucapkan:
“Sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan teman-teman sekalian, mari 
kita lakukan aktifitas yang akan membuat kita lebih siap dan lebih segar 
untuk mengikuti kegiatan ini. Sekarang mari kita berdiri dan melakukan 
gerakan senam seperti yang saya contohkan.” 

(Fasilitator mencontohkan gerakan senam yang terdiri dari 6 hitungan, 
peserta harus mengikuti gerakan-gerakan tersebut, lakukan gerakan ini 
dari tempo yang lambat sampai tempo yang cepat).

Setelah mencontohkan gerakan senam, fasilitator kemudian meminta satu 
persatu peserta kegiatan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, 
usia dan hobi, dilanjutkan dengan melakukan gerakan senam 6 hitungan 
sesuai dengan kreasi peserta tersebut. Saat peserta mencontohkan 
gerakan senam hasil kreasinya, peserta yang lain menirukan.

Contoh narasi: 
“Baiklah, sekarang giliran teman-teman untuk memperkenalkan diri 
satu persatu. Perkenalkan diri mulai dari nama, usia dan hobi. Setelah 
memperkenalkan diri tolong contohkan gerakan senam yang terdiri dari 6 
hitungan untuk diikuti oleh teman-teman lainnya.”

2. Peraturan
Setelah sesi perkenalan selesai, fasilitator menjelaskan mengenai 
peraturan-peraturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Hal ini 
bertujuan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta memberikan 
rasa nyaman dan aman bagi seluruh peserta kegiatan.

Contoh narasi: 
“Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa peraturan yang 
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akan kita sepakati bersama. Antara lain adalah kita ingin agar kegiatan ini 
merupakan sesuatu yang nyaman dan aman bagi teman-teman sekalian, 
sehingga selama kegiatan berlangsung kita perlu untuk mendukung 
satu sama lain dan tidak diperbolehkan mengejek atau mengganggu 
peserta lainnya. Begitu juga saat memberikan pendapat atau berbicara 
diharapkan kita melakukannya secara bergantian. Agar kita dapat lebih 
fokus dan tidak terganggu, selama kegiatan berlangsung diharapkan agar 
teman-teman tidak menggunakan ponsel, kecuali untuk keperluan yang 
mendesak.” 

Sesudah menyampaikan peraturan, fasilitator perlu menanyakan apakah 
peraturan tersebut dapat disepakati dan apakah ada pertanyaan atau 
tambahan dari peserta.

3. Psikoedukasi Mengenai Bencana dan Dampaknya
Sesi ini dimulai dengan kegiatan membentuk “Lingkaran ke dalam dan 
lingkaran ke luar”. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman 
bagi peserta mengenai dampak bencana terhadap kondisi dirinya dan 
penyesuaian yang perlu dilakukan. 

Contoh narasi: 
“Saat ini kita akan melakukan sebuah aktifitas yang menarik. Mari membagi 
kelompok ini menjadi dua kelompok yang terdiri dari kelompok laki-laki 
dan kelompok perempuan. Masing-masing kelompok akan bergandengan 
tangan dan membentuk lingkaran dengan wajah masing-masing peserta 
menghadap ke dalam lingkaran. Tugas dari masing-masing kelompok 
adalah membuat bentuk lingkaran ini menghadap ke arah luar tanpa 
memutus gandengan tangan. Bila sudah siap mari kita mulai.”
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Setelah aktifitas ini selesai dilakukan, fasilitator menanyakan beberapa 
pertanyaan refleksi kepada peserta. Antara lain apa yang dipelajari dari 
aktifitas yang telah dilakukan, bagaimana rasanya saat tidak ada ide 
untuk memecahkan masalah, bagaimana rasanya saat ada teman yang 
berhasil memecahkan masalah, bagaimana rasanya ketika bersama-
sama di dalam kelompok.

Fasilitator kemudian dapat memberikan pemahaman bahwa saat 
bencana terjadi, situasi yang sama juga berlaku di dalam aktifitas yang 
baru saja dilakukan, bahwa bencana dapat mengubah kondisi kita secara 
ekstrem (drastis). Untuk menyesuaikan diri terhadap situasi ini kita perlu 
melakukan beberapa hal, antara lain bekerjasama dengan orang lain, 
berada dalam kelompok, saling memberikan dukungan, dan lain-lainnya.

Selanjutnya fasilitator menjelaskan bahwa dampak dari bencana 
selain berupa dampak fisik (kerusakan bangunan, cedera pada tubuh, 
berkurangnya sumber penghidupan) juga terdapat dampak psikologis 
antara lain merasakan kesedihan yang mendalam, rasa marah atau rasa 
bersalah. 

Namun demikian dengan dukungan psikososial yang tepat (berupa 
dukungan dari teman-teman, seperti pada kegiatan yang barusan 
dilakukan) kita bisa mencapai kondisi psikologis yang lebih baik.

4. Stabilisasi Emosi
Setelah menjelaskan mengenai bencana dan dampaknya, fasilitator 
menjelaskan mengenai proses stabilisasi emosi. Kegiatan ini didahului 
dengan aktifitas yang menggambarkan kondisi tidak stabil menjadi stabil. 
Minta satu peserta untuk berdiri dengan satu kaki, sampai ia sulit untuk 
mempertahankan posisinya. Setelah itu minta ia untuk melakukan hal 
tersebut sekali lagi, kali ini ia boleh melakukan apa saja untuk membuatnya 
bisa bertahan lebih lama dalam posisi tersebut, sementara itu teman-
teman yang lain boleh memberikan bantuan yang diperlukan.

Tujuan kegiatan ini adalah agar peserta memahami bahwa peserta 
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memiliki daya untuk melakukan stabilisasi emosi. Selain itu agar peserta 
dapat menciptakan rasa aman secara psikologis bagi dirinya.

Contoh narasi:
“Saya minta salah satu dari kalian untuk berdiri disini dengan satu kaki. 
Hal ini tentu sulit dilakukan bukan? (tanya setelah peserta kehilangan 
keseimbangan). Sekarang lakukan hal ini lagi namun kamu boleh 
melakukan apa saja untuk mempertahankan keseimbanganmu, misalnya 
dengan menggunakan peralatan, bertopang pada kursi atau pada tubuh 
temanmu. Teman-teman yang lain juga dapat memberikan bantuan agar 
ia dapat menyeimbangkan posisinya.” 

Setelah kegiatan ini selesai, fasilitator menjelaskan bahwa dalam 
kondisi yang kurang stabil atau kurang nyaman secara fisik, kita dapat 
melakukan sesuatu untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Begitu juga 
secara psikologis (perasaan), saat kita merasa kurang nyaman kita dapat 
melakukan beberapa hal untuk membuat kondisi psikologis kita menjadi 
lebih baik. Antara lain dengan melakukan stabilisasi emosi yang akan 
diajarkan setelah ini, atau dengan bantuan dari orang lain.

Selanjutnya fasilitator mencontohkan gerakan butterfly hug (dapat 
dibaca pada halaman xxx) sebagai dasar dari kegiatan stabilisasi emosi. 
Kemudian minta peserta untuk menggambarkan satu lambang atau 
simbol yang merepresentasikan rasa aman.

Contoh narasi: 
“Setelah tadi kita melakukan butterfly hug, sekarang teman-teman tolong 
buat satu gambar yang melambangkanr rasa aman. Gambar ini dapat 
berupa suatu simbol, tempat, atau benda yang kalau teman-teman 
membayangkannya, teman-teman merasa aman.”

Setelah seluruh peserta selesai menggambar, fasilitator kemudian 
meminta peserta untuk melakukan butterfly hug sambil menatap gambar 
yang telah ia buat. 
Kemudian, fasilitator dapat menanyakan apa yang dirasakan peserta 
setelah melakukan kegiatan ini.
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5. Menulis Surat untuk Aku
Setelah selesai dengan kegiatan di atas, fasilitator meminta peserta untuk 
melakukan kegiatan “Menulis Surat untuk Aku”. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menanamkan dan membagikan rasa aman yang dirasakan kepada 
anggota kelompok lainnya. 

Contoh narasi:
“Sekarang masing-masing dari teman-teman tulislah sebuah surat yang 
ditujukan untuk diri kalian sendiri. Surat ini berisi bahwa kondisi yang sulit 
telah dilewati dan saat ini teman-teman berada dalam situasi yang lebih 
aman. Selain itu terdapat juga teman-teman lain yang mendukung teman-
teman dan memberikan rasa aman. Tuliskan juga mengenai adanya 
harapan di masa mendatang”.

Setelah peserta selesai menulis surat, minta masing-masing peserta 
membacakan suratnya sementara peserta lain harus memberikan respon 
yang positif berupa pujian atau kata-kata penyemangat bagi peserta 
yang selesai membacakan surat.

Contoh narasi:
“Sekarang masing-masing dari teman-teman akan membacakan surat 
yang telah selesai ditulis. Setelah seorang teman selesai membacakan 
surat, teman-teman yang lain secara bergantian memberikan kata-kata 
positif atau motivasi bagi teman yang selesai membacakan suratnya.”

Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, fasilitator dapat menanyakan 
bagaimana perasaan peserta ketika bisa bercerita mengenai kondisinya, 
bagaimana perasaannya ketika mendapat dukungan dari teman-teman 
lainnya.

6. Penutup
Sebelum menutup kegiatan fasilitator dapat menanyakan apakah ada 
pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan oleh peserta terkait dengan 
kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu fasilitator mengingatkan 
kembali bahwa peserta sekarang memiliki kelompok yang dapat saling 
mendukung untuk memberikan rasa aman. Kemudian fasilitator menutup 
kegiatan dengan mengucapkan terimakasih.
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Contoh narasi:
“Terimakasih untuk keikutsertaan teman-teman sekalian pada kegiatan ini. 
Dari kegiatan ini kita juga belajar bahwa kita mampu menciptakan rasa 
aman untuk diri kita sendiri. Selain itu meskipun berada dalam situasi 
yang kurang nyaman kita juga memiliki teman-teman yang akan saling 
mendukung untuk bersama-sama berjalan ke kondisi yang lebih baik lagi”.
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Ketika mendampingi anak, relawan pendamping anak juga bisa rentan 
terhadap stres yang muncul dikarenakan pekerjaannya. Sebagai contoh, 
intensitas berkegiatan yang tinggi dengan anak-anak korban bencana 
alam kemudian membuat pendamping anak mengabaikan waktu 
untuk istirahat yang cukup, yang pada akhirnya pendamping menjadi 
mudah lelah secara emosional dalam bekerja; atau pendamping anak 
tidak memahami beban tugas dan tanggung jawabnya sehingga saat 
menghadapi anak yang mengalami trauma berat justru membuat 
relawan tersebut takut untuk berkegiatan bersama anak.

Karena itu pendamping anak juga membutuhkan perawatan diri 
psikologis (self-care) bagi dirinya sendiri agar ia dapat bekerja dengan 
optimal serta meminimalkan risiko terjadinya stres berkepanjangan pada 
dirinya. Perawatan diri psikologis yang optimal melibatkan 3 aspek, yaitu 
Relasi dengan Organisasi, Tanggung Jawab Pribadi Pendamping Anak, 
serta Relasi dengan Anak. 

Berikut adalah beberapa petunjuk teknis mengenai perawatan diri 
psikologis:

H. PERAWATAN DIRI (SELF 
CARE) BAGI RELAWAN 
PENDAMPING ANAK
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Dalam aspek Relasi Dengan Organisasi
1. Organisasi harus memiliki mekanisme rujukan yang jelas dan baku 

dalam merujuk pendamping anak mendapatkan layanan psikologis 
atau medis.

2. Organisasi harus memiliki prosedur evakuasi dan keselamatan 
dalam situasi darurat yang baku serta memberikan pelatihan kepada 
pendamping anak mengenai prosedur tersebut.

3. Organisasi punya deskripsi kerja atau tugas yang jelas bagi pendamping 
anak.

4. Organisasi punya jalur komunikasi dan manajemen yang jelas.
5. Organisasi menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Misalnya: 

kesempatan beristirahat, makanan yang higienis, memberikan privasi 
bagi pendamping anak di luar jam kerjanya.

6. Memberikan informasi dasar kepada pendamping anak mengenai 
sikap dan praktik budaya setempat, serta sistem dari organisasi sosial 
yang ada di komunitas.

7. Memberikan pengetahuan dan informasi dasar kepada pendamping 
anak mengenai krisis atau bencana yang terjadi serta kondisi 
masyarakat yang terdampak, khususnya mengenai anak.

8. Organisasi memiliki mekanisme supervisi yang memadai dan sensitif 
budaya dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan 
psikologis pendamping anak.

9. Menyediakan dukungan bagi pendamping anak yang mengalami atau 
menyaksikan kejadian luar biasa atau traumatis. Misalnya: menyediakan 
konselor/psikolog jika pendamping anak mengalami depresi atau 
trauma. 

Dalam aspek Tanggung Jawab Pribadi 
dari Pendamping Anak
1. Dapat mengenali tanda-tanda stres berkepanjangan.
2. Punya pengetahuan yang baik dan memadai mengenai strategi 

mengelola stres dan dapat menerapkannya dengan baik kepada 
dirinya sendiri. Misalnya: teknik relaksasi.
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3. Menyediakan waktu untuk diri pribadi dan berkomunikasi dengan 
keluarga atau orang terdekat.

4. Dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan kesehatan dan 
psikososial yang tersedia. Misalnya: memiliki nomor Hotline rumah 
sakit atau klinik terdekat untuk layanan medis atau psikologis.

Dalam aspek Relasi dengan Anak
1. Punya pengetahuan yang baik dan memadai mengenai anak, 

khususnya anak dalam konteks bencana serta perkembangan anak.
2. Memahami konteks budaya dan norma setempat di mana anak berada.
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LAMPIRAN
KARAKTERISTIK SASARAN
PANDUAN TEKNIS DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 
BAGI ANAK KORBAN BENCANA

1. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat (PATBM) (Sumber: Modul & Pedoman PATBM)

a. Gambaran Umum

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada 
tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai 
tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai 
ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan 
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, 
sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak - dilakukan 
dengan cara: (1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi 
mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; 
(2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait 
Perlindungan Anak; (3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi 
pelanggaran hak Anak; (4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial bagi Anak; (6) melakukan pemantauan, pengawasan dan 
ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (7) 
menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif 
untuk tumbuh kembang Anak; (8) berperan aktif dengan menghilangkan 
pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan (9) memberikan ruang 
kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Ruang Lingkup Kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya 
pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi 
jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring 
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dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti: 
P2TP2A, UPTD PPA, LSM, Puskesmas, Babinsa dan institusi sosial yang 
ada di masyarakat. Pola kerja PATBM ini sangat partisipastif dengan 
melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan 
perlindungan anak. Adapun tujuan dari PATBM adalah menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak dari perlakukan kekerasan di masyarakat. 
Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
di tingkat desa atau kelurahan. 

Contoh-contoh unsur masyarakat di desa/kelurahan yang terlibat menjadi 
aktivis PATBM antara lain tokoh masyakarat, tokoh agama, ketua RT, ketua 
RW, guru, aktivis PKK, aktivis Posyandu, aktivis masyarakat lainnya, dll. 
Karena unsur-unsurnya terdiri dari masyarakat di akar rumput, para aktivis 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari segi pendidikan, ekonomi, 
sosial dan budaya.   

b. Struktur

I. Tingkat Pusat

Kemen PPPA merupakan organisasi di tingkat pusat yang bertanggung 
jawab terhadap pengelolaan PATBM. Semua Kedeputian di lingkungan 
Kemen PPPA secara terpadu mendukung program, akan tetapi yang 
menjadi penanggung jawab utama adalah Deputi Bidang Perlindungan 
Anak. 

II. Tingkat Provinsi

Badan atau Dinas yang mengurusi PPPA di tingkat provinsi merupakan 
organisasi perwakilan pemerintah daerah provinsi yang bertanggung 
jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak teritegrasi berbasis 
masyarakat di daerahnya. Organisasi ini umumnya mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah 
dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengoordinasikan 
pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di 
lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota, serta menguatkan dan 
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mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Dalam mendorong pengembangan PATBM ke kabupaten/kota, Badan/
Dinas PPPA provinsi dibantu secara teknis oleh seorang pendamping 
yang selanjutnya disebut pendamping provinsi. Pendamping provinsi 
bertugas:

1. Menjadi narasumber dalam pengembangan kapasitas dalam isu 
tertentu seperti monitoring dan evaluasi bagi aktivis-aktivis PATBM dari 
desadesa/kelurahan-kelurahan;

2. Menyediakan asistensi teknis bagi Badan atau Dinas PPPA untuk 
pengembangan PATBM (seperti membuat kajian atau survey untuk 
evaluasi dampak program PATBM atau analisis anggaran); dan

3. Terlibat melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil 
pengembangan PATBM.

III. Tingkat Kabupaten/Kota

Pengembangan PATBM akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 
pertama dari setiap provinsi ditetapkan ada dua kabupaten/kota yang 
menjadi lokasi pengembangan PATBM. Pada tahun-tahun berikutnya 
akan diperluas sesuai dengan hasil evaluasi dan kemampuan sumber 
dukungannya. 

Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan, Badan/
Dinas PPPA kabupaten/kota dibantu oleh fasilitator yakni relawan aktivis 
pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan 
kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Badan/Dinas PPPA dalam 
mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang 
fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. 
Fasilitator kabupaten/kota bertugas: 

1. Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang 
rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/yang 
mewakili;
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2. Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat 
mendukung pengembangan PATBM;

3. Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan 
mendayagunakan potensi;

4. Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan 
tugas: a) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh 
penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya 
PATBM b) Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan 
warga c) Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan 
aktivis PATBM, menyusun struktur dan pembagian tugas, dan membangun 
komitmen. d) Memafasilitasi pembentukan dan atau pengembangan 
PATBM di desa/kelurahan. e) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/
konsultasi teknis kepada Tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu 
membangun dan mengembangkan kemampuan mereka dalam: 
Menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak 
(khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi/sumber; Menyusun 
rencana kegiatan (sesuai dengan ketersediaan dukungan sumber daya); 
Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi 
setiap kegiatan; Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap 
anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam 
penanganan kasus; Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun 
rencana tindak lanjut; Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan 
secara berkala f) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan 
pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat 
desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM. g) 
Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para 
pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah 
maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan).

5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil 
kegiatan PATBM desa/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM 
di tingkat kabupaten/kota.

6. Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/ 
kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Badan 
atau Dinas PPPA.
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IV. Tingkat Desa/Kelurahan

Pelaksanaan PATBM yang digerakan oleh aktivis-aktivis warga masyarakat 
dirancang ada di tingkat desa/kelurahan di bawah tanggung jawab 
pemerintah desa/kelurahan. Kegiatan-kegiatan PATBM secara teknis 
digerakan orang-orang yang peduli dan secara sukarela bersepakat 
menjadi kader dalam tim kerja PATBM yang bergerak secara bersama-
sama dalam upaya perlindungan anak.

Penanggung Jawab

Kementerian 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Fasilitator Nasional

Fasilitator Daerah 
Provinsi

Fasilitator Daerah 
Kabupaten/Kota

Bagan Struktur PATBM

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Provinsi

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kabupaten/Kota

Pemerintah Tingkat 
Desa/Kelurahan

Aktivis PATBM

Fasilitator/Pelatih
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2. Satgas PPA
 (Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah 
Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2017)

a. Gambaran Umum

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang 
selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk 
untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke 
organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah 
daerah. Satgas PPA berkedudukan di Ibu Kota provinsi, kabupaten/kota 
atau di desa. Tugas Satgas PPA adalah membantu organisasi layanan 
perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk 
menangani masalah perempuan dan anak di daerah. Fungsi Satgas PPPA: 

1. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang 
mengalami permasalahan di daerahnya;

2. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan 
dan anak yang mengalami permasalahan;

3. Melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang 
dapat membahayakan dirinya;

4. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang 
mengalami permasalahan; dan

5. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan 
anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Keanggotaan Satgas PPA berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, 
lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, 
tenaga kesehatan, psikiater, atau anggota satgas lain terkait perempuan 
dan anak yang telah dibentuk di daerah.
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b. Struktur

Kedudukan Satgas PPA:
1. Kedudukan Satgas PPA tingkat provinsi berada di bawah koordinasi 

kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat 
provinsi

2. Kedudukan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota berada di bawah 
koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
tingkat kabupaten/kota

3. Kedudukan Satgas PPA tingkat desa berada di bawah koordinasi Kepala 
Desa

Keanggotaan Satgas PPA:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Anggota

3. Forum Anak
 (Dasar Hukum: Permen PPPA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam 
Pembangunan)

a. Gambaran Umum
Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah (Kemen PPPA) 
dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari 
berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak. Forum anak harus 
didukung sekretariat agar dapat berjalan dengan baik dan pengurus 
sekretariat dapat melibatkan maksimal 40 persen orang dewasa atau 
pemuda yang belum menikah. Mengingat bahwa forum anak merupakan 
media bagi anak untuk menyampaikan aspirasinya, dengan demikian 
maka forum anak merupakan pilar utama partisipasi anak khususnya 
dalam dimensi sosial. 
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Forum anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus 
organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah 
satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan 
kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi. Misalnya 
anak-anak yang bakat di bidang seni suara memperjuangkan adanya 
kegiatan kompetisi atau lomba di bidang seni suara; anak yang minat 
di bidang menulis memperjuangkan adanya perlombaan menulis atau 
pertemuan penulis anak, pelatihan teknik menulis yang baik, dll. Forum 
anak merupakan media yang baik bagi anak untuk menyalurkan inspirasi, 
suara maupun aspirasinya secara berjenjang dari tingkat kelurahan 
hingga tingkat nasional.

b. Struktur

Forum Anak difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (Kemen PPPA) dengan 
penanggung jawab di Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. 
Pembentukan forum-forum anak secara berjenjang mulai dari tingkat 
kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Berikut struktur 
internal forum anak.

4. Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI 
 Sumber: Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008, https://www.republika.co.id/

berita/nasional/umum/14/06/11/n701es-inilah-tugas-babinsa-tni-ad

Babinsa alias Bintara Pembina Desa TNI AD merupakan satuan teritorial 
TNI AD paling bawah, yang berhadapan paling langsung dengan 
masyarakat. Dia berada di bawah Komando Rayon Militer, bagian dari 
Komando Distrik Militer dan Komando Resor Militer, yang menginduk 
pada Komando Daerah Militer.

Seorang Bintara Pembina Desa memiliki wilayah operasi yang luasannya 
bervariasi, dari cuma satu desa hingga beberapa desa. Dia juga bisa punya 
asisten yang berpangkat tamtama TNI AD, sesuai dengan keperluan 
dan kondisi nyata setempat. Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk 
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melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu 
komandan Komando Rayon Militer. Secara pokok, tugas-tugas mereka 
meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, 
demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya.

Hal ini meliputi banyak sekali aspek, yaitu aspek SDM, SDA, sarana-
prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya. Contoh aplikasinya 
pada saat bencana alam terjadi di satu wilayah, maka Babinsa ini 
menjadi ujung tombak informasi awal operasi militer selain perang 
berupa operasi kemanusiaan TNI AD atau gabungan.

Aplikasi lain di antaranya, dia yang tahu di mana saja sumber air bersih, 
lapangan yang bisa dijadikan penampungan pengungsi, warga yang 
memiliki radio amatir yang akan sangat bermanfaat dalam berkomunikasi, 
dan lain sebagainya, sampai jumlah cadangan pangan tersedia. Juga 
memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi wilayah 
bagi pasukan tempur yang bertugas di wilayahnya. Semuanya harus dia 
laporkan pada komandannya pada kesempatan pertama.

5. Babinkamtibmas (Bintara Pembina 
Keamanan Ketertiban) POLRI 

 Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat) 

Babinkamtibmas merupakan anggota POLRI yang menjadi pengemban 
Polisi Masyarakat yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan. Fungsi:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : 
mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan 
Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, 
memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan

2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk 
meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung 
tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri 
berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Harkamtibmas)
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4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan 
dan kegiatan masyarakat

5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang 
memerlukan

6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat 

desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada 

masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan 
dan social.

Tugas Pokok dari Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan 
masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi 
yang kondusif di desa / kelurahan. Sementara kegiatan yang dilakukan 
antara lain:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, 

korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam 

dan wabah penyakit; dan
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau 

komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan 
Polri.

Babinkamtibmas memiliki keterampilan:

1. deteksi dini
2. komunikasi sosial
3. negosiasi dan mediasi
4. kepemimpinan
5. pemecahan masalah sosial
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6. UPTD PPA/P2TP2A
 Sumber: Permen KPPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, https://jdih.kemenpppa.go.id/
peraturan/4.%20Permen%20Pembentukan%20UPTD%20PPA%20%20%20final.pdf 

a. Karakteristik (UPTD PPA)
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam 
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

 Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah 
provinsi dan derah kabupaten/kota.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan:

a. pengaduan masyarakat;
b. penjangkauan korban;
c. pengelolaan kasus;
d. penampungan sementara;
e. mediasi; dan
f. pendampingan korban.

 UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya 
berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai 
penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah 
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 
UPTD PPA.

Sesuai pembagian urusannya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa penyediaan layanan perlindungan 
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terhadap perempuan dan anak merupakan kewenangan yang ditangani 
oleh Kemen PPPA dan Dinas PPPA (atau melalui UPTD PPA) Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Penanganan kasus tersebut tersebar dengan rincian 
sebagai berikut :

KASUS YANG DITANGANI 13 UPTD PPA INISIATOR TAHUN 2017

NO NAMA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KASUS YANG DITANGANI 
UPTD PPA

1 Sumatera Utara 294 kasus
2 Lampung 79 kasus
3 DKI Jakarta 1.916 kasus
4 Jawa Tengah 94 kasus
5 Sulawesi Barat 16 kasus
6 Sulawesi Selatan 82 kasus
7 Bireuen 62 kasus
8 Bandung 151 kasus
9 Surakarta 87 kasus
10 Bantul 103 kasus
11 Sleman 129 kasus
12 Sidoarjo 185 kasus
13 Kutai Kertanegara 169 kasus

TOTAL 3.367 kasus

13 (tiga belas) Provinsi dan Kabupaten/Kota diatas merupakan daerah 
yang menjadi inisiator terbentuknya UPTD PPA di Indonesia. Dalam 
pembentukannya, komitmen pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam 
menghadirkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah 
lainnya. Sampai saat ini, sudah terdapat 24 UPTD PPA yang terbentuk 
dimana sebanyak 11 UPTD PPA berada di wilayah Provinsi yaitu Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka 
Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan 
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Sulawesi Barat. Sedangkan 13 UPTD PPA lainnya tersebar di wilayah 
Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bireuen, Kota Metro, Kota Bandung, 
Kabupaten Subang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, 
Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sleman, Kota Denpasar, Kabupaten 
Kutai Kertanegara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Luwu 
Utara. 

b. Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA
1. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kelas A

2. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kelas B
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3. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A

4. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas B
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Daftar database UPTD Provinsi

NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP

KANTOR UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN UPTD NOMENKLATUR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAS UPTD EMAIL

1 Provinsi Aceh

2 Provinsi Sumatera 
Utara

Suryani/ 
085261385242,

Jalan Iskandar 
Muda No. 272 
Medan

061 80513957 - UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sumatera 
Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Provinsi Sumatera Utara

Tipe A dinas.pppa.provsu@
gmail.com

3 Provinsi Sumatera 
Barat

Mulyadi/ 
081363470044

Jl. Rasuna Said No 
74 Padang

0751-7053781 - UPTD PPA Peraturan Gubernur Sumatera Barat 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pem-
bentukan UPTD PPA

Tipe A uptdppa.sumbar@
gmail.com

4 Provinsi Riau - Jl. Diponegoro No 
36 A, Komp. Ge-
dung Wanita Pekan-
baru

0811707098 0811707098 UPT P2TP2A Peraturan Gubernur Provinsi Riau 
No 56 Tahun 2017

Tipe A p2tp2a@riau.go.id

5 Provinsi Kepulau-
an Riau

Herman/ 
081347715031

Jl. Riau Nomor 
1-2, Kota Tanjung 
Pinang, Prov Kepri

08117711881 UPT PPA Peraturan Gubernur Provinsi Kepu-
lauan Riau Nomor 81 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Unit Pelaksa-
na Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
Pada Dinas Pemberdayaan Perem-
puan, Perlindungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Ber-
encana Provinsi Kepulauan Riau

Tipe A uptdp2tp2akepri@ya-
hoo.com

6 Provinsi Jambi Asi Noprini/ 
081271506723

Jl. Jenderal A. Yani 
No 09, Telanaipura,
Jambi

0741 60160 UPTD PPA Peraturan Gubernur Provinsi Jambi 
Nomor 61 Tahun 2018

Tipe A uptdppa.provjambi@ 
gmail.com

7 Provinsi Sumatera 
Selatan

Marius Rus-
di/085267971 
576 (plt)

Jl. Ade Irma Nasut-
ion No 1254

085267971576 0711 314004 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sumatera Se-
latan No 20 Tahun 2018 tentang 
UPTD P2TP2A

Tipe A mariusrusdi13@gmail.
com

8 Provinsi
Kepulauan Bang-
ka Belitung

Martina/
08117177690

Komplek Perkan-
toran
dan Pemukiman 
Terpadu Pemprov 
Kep. Bangka Be-
litung Jl. Pulau Be-
litung - Kelurahan 
Air Itam

0717 4255117 081363341655 UPTD PPA Peraturan Gubernur Kepulauan Bang-
ka Belitung
Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pem-
bentukan dan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja UPTD Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

TIPE A uptdppa.babel@gmail.
com

9 Provinsi Lampung Amsir/ 
081274581141

Jl. Puri Bersakih 
Blok EE 5 Taman 
Puri Way Halim, 
Bandar Lampung

0721 709600 - UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Lampung No-
mor 3 Tahun 2017 tentang Pemben-
tukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada 
Dinas Daerah Provinsi Lampung

Tipe A indoman_lampung@
yahoo.com

10 Provinsi Bengkulu Ainul/ 
0811735021

Jl. Pembangunan 
Nomor 13 Kota 
Bengkulu

073621124 085357910808 UPTD PPA Peraturan Gubernur Bengkulu No-
mor 34 Tahun 2017

Tipe A ns.risma29@gmail.com
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Daftar database UPTD Provinsi

NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP

KANTOR UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN UPTD NOMENKLATUR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAS UPTD EMAIL

1 Provinsi Aceh

2 Provinsi Sumatera 
Utara

Suryani/ 
085261385242,

Jalan Iskandar 
Muda No. 272 
Medan

061 80513957 - UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sumatera 
Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Provinsi Sumatera Utara

Tipe A dinas.pppa.provsu@
gmail.com

3 Provinsi Sumatera 
Barat

Mulyadi/ 
081363470044

Jl. Rasuna Said No 
74 Padang

0751-7053781 - UPTD PPA Peraturan Gubernur Sumatera Barat 
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pem-
bentukan UPTD PPA

Tipe A uptdppa.sumbar@
gmail.com

4 Provinsi Riau - Jl. Diponegoro No 
36 A, Komp. Ge-
dung Wanita Pekan-
baru

0811707098 0811707098 UPT P2TP2A Peraturan Gubernur Provinsi Riau 
No 56 Tahun 2017

Tipe A p2tp2a@riau.go.id

5 Provinsi Kepulau-
an Riau

Herman/ 
081347715031

Jl. Riau Nomor 
1-2, Kota Tanjung 
Pinang, Prov Kepri

08117711881 UPT PPA Peraturan Gubernur Provinsi Kepu-
lauan Riau Nomor 81 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Unit Pelaksa-
na Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
Pada Dinas Pemberdayaan Perem-
puan, Perlindungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Ber-
encana Provinsi Kepulauan Riau

Tipe A uptdp2tp2akepri@ya-
hoo.com

6 Provinsi Jambi Asi Noprini/ 
081271506723

Jl. Jenderal A. Yani 
No 09, Telanaipura,
Jambi

0741 60160 UPTD PPA Peraturan Gubernur Provinsi Jambi 
Nomor 61 Tahun 2018

Tipe A uptdppa.provjambi@ 
gmail.com

7 Provinsi Sumatera 
Selatan

Marius Rus-
di/085267971 
576 (plt)

Jl. Ade Irma Nasut-
ion No 1254

085267971576 0711 314004 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sumatera Se-
latan No 20 Tahun 2018 tentang 
UPTD P2TP2A

Tipe A mariusrusdi13@gmail.
com

8 Provinsi
Kepulauan Bang-
ka Belitung

Martina/
08117177690

Komplek Perkan-
toran
dan Pemukiman 
Terpadu Pemprov 
Kep. Bangka Be-
litung Jl. Pulau Be-
litung - Kelurahan 
Air Itam

0717 4255117 081363341655 UPTD PPA Peraturan Gubernur Kepulauan Bang-
ka Belitung
Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pem-
bentukan dan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja UPTD Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

TIPE A uptdppa.babel@gmail.
com

9 Provinsi Lampung Amsir/ 
081274581141

Jl. Puri Bersakih 
Blok EE 5 Taman 
Puri Way Halim, 
Bandar Lampung

0721 709600 - UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Lampung No-
mor 3 Tahun 2017 tentang Pemben-
tukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada 
Dinas Daerah Provinsi Lampung

Tipe A indoman_lampung@
yahoo.com

10 Provinsi Bengkulu Ainul/ 
0811735021

Jl. Pembangunan 
Nomor 13 Kota 
Bengkulu

073621124 085357910808 UPTD PPA Peraturan Gubernur Bengkulu No-
mor 34 Tahun 2017

Tipe A ns.risma29@gmail.com
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NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP

KANTOR UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN UPTD NOMENKLATUR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAS UPTD EMAIL

11 Provinsi DKI Ja-
karta

Sylvia/ 
081383615999

Jl. Raya Bekasi 
Timur KM.18, Jatin-
egara Kaum, Pulo 
Gadung, RT07/
RW06,
Jatinegara Kaum,

021.47882898 081317617622 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 397 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan Anak

TIPE B uptd.p2tp2a.dki@
gmail.com

12 Provinsi Jawa Ten-
gah

Isti Ilma/ 
081325172813

Jl. Pamularsih No 
28, Semarang

0247 602952 0247 6632577 Satpel Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 95 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Teknis SPT-PPA

Tipe B pptjateng@gmail.com

13 Kalimantan Ten-
gah

Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 20 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Susunan Or-
ganisasi. Tugas, Fungsi da Tata Kerja 
UPTD PPA pada D3AP2KB

Tipe A

14 Provinsi
Kalimantan Utara

Arief Rakhman/
081392010036

UPTD PPA Peraturan Gubernur Kalimantan 
Utara Nomor 1
Tahun 2019

15 Provinsi
Kalimantan Selatan

16 Provinsi Sulawesi
Tengah

17 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Messi/ 
082194700450

Jl. Urip Sumoharjo 
No 269, Komp. 
Kantor Gubernur 
Sulsel Gedung E

082189059050 082189059050 UPT P2TP2A Peraturan Gubernur Sulawesi Sela-
tan No 53 Tahun 2016 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa-
na Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak

Tipe A p2tp2a.sulawesisela-
tan@gmail.com

18 Provinsi Sulawesi 
Barat

Ela/ 
081355024550

Jl. K.H Abdul Malik 
Pattana Endeng, 
Kab. Mamuju

- 081342506525 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sulawesi Barat 
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Fung-
si dan Tata Kerja  Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Provinsi Sulawesi Barat

Tipe A -

19 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Sri Gun-
tine/0821942 
72048

Jl. Pangeran An-
tasari Nomor 1 
Komplek Bumi Pra-
ja Anduonohu

0401 3195714 085398082141 UPTD PPA Peraturan Gubernur Sulawesi Teng-
gara Nomor 71 Tahun 2017

Tipe B p2tp2a.prov.sultra@
gmail.com

20 Provinsi NTB
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NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP

KANTOR UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN UPTD NOMENKLATUR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAS UPTD EMAIL

11 Provinsi DKI Ja-
karta

Sylvia/ 
081383615999

Jl. Raya Bekasi 
Timur KM.18, Jatin-
egara Kaum, Pulo 
Gadung, RT07/
RW06,
Jatinegara Kaum,

021.47882898 081317617622 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 397 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan Anak

TIPE B uptd.p2tp2a.dki@
gmail.com

12 Provinsi Jawa Ten-
gah

Isti Ilma/ 
081325172813

Jl. Pamularsih No 
28, Semarang

0247 602952 0247 6632577 Satpel Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 95 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Teknis SPT-PPA

Tipe B pptjateng@gmail.com

13 Kalimantan Ten-
gah

Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 20 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Susunan Or-
ganisasi. Tugas, Fungsi da Tata Kerja 
UPTD PPA pada D3AP2KB

Tipe A

14 Provinsi
Kalimantan Utara

Arief Rakhman/
081392010036

UPTD PPA Peraturan Gubernur Kalimantan 
Utara Nomor 1
Tahun 2019

15 Provinsi
Kalimantan Selatan

16 Provinsi Sulawesi
Tengah

17 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Messi/ 
082194700450

Jl. Urip Sumoharjo 
No 269, Komp. 
Kantor Gubernur 
Sulsel Gedung E

082189059050 082189059050 UPT P2TP2A Peraturan Gubernur Sulawesi Sela-
tan No 53 Tahun 2016 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa-
na Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak

Tipe A p2tp2a.sulawesisela-
tan@gmail.com

18 Provinsi Sulawesi 
Barat

Ela/ 
081355024550

Jl. K.H Abdul Malik 
Pattana Endeng, 
Kab. Mamuju

- 081342506525 UPTD P2TP2A Peraturan Gubernur Sulawesi Barat 
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Fung-
si dan Tata Kerja  Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Provinsi Sulawesi Barat

Tipe A -

19 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Sri Gun-
tine/0821942 
72048

Jl. Pangeran An-
tasari Nomor 1 
Komplek Bumi Pra-
ja Anduonohu

0401 3195714 085398082141 UPTD PPA Peraturan Gubernur Sulawesi Teng-
gara Nomor 71 Tahun 2017

Tipe B p2tp2a.prov.sultra@
gmail.com

20 Provinsi NTB
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Daftar database UPTD Kabupaten/Kota

NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP KANTOR 

UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN 
UPTD

NOMENKLATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAS 
UPTD

1 Kabupaten Bi-
reuen - Aceh

Mimi/ 
085277967208

Jl. Medan Banda Aceh Gam-
pong Paya lipah, Kecamatan 
Peusangan, Kabupaten Bi-
reuen

082274731600 082274731600 UPTB P2TP2A Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Susunan Organ-
isasi  dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pember-
dayaan Perempuan Dan Anak Pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen

Tipe A

2 Kabupaten Labu-
hanbatu - Sumat-
era Utara

Nurlianah/ 
085261636562

Jln. H. Idris Nomor 2, Ran-
tauprapat

0624 2600941 0624 2600941 UPTD PPA Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelak-
sana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerin-
tahan Kabupaten Labuhanbatu

Tipe B

3 Kota Dumai - 
Riau

Ayu/ 
081268210679

Jl. Kesuma Jayamukti, Dumai - 082174460123 UPTD PPA Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organi-
sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Kerja 
UPTD PPA Kelas A pada Dinas PPPA Kota 
Dumai

Tipe A

4 Kabupaten Pelala-
wan - Riau

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisa-
si, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA 
Tipe A pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan

Tipe A

5 Kabupaten Kuan-
tan Singingi - Riau

6 Kabupaten Kepu-
lauan Meranti 
- Riau

Plt. Junaidah / 
085365096929

7 Kota Palembang - 
Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun No. 3 
Palembang

0711 445985 112 UPTD PPA Tipe A

8 Kota Lubuk Ling-
gau - Sumatera 
Selatan

Devy/ 
081367521896

Jl. Garuda RT III Kel. Bandung 
Kiri, Kec. Lubuk Linggau

0733325437 - UPT PPA Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 50 
Tahun 2017

s

9 Kota Metro- 
Lampung

Yulia/ 
085269078650

Jl. Soekarno Hatta No 17 
(16C) Mulyojati, Metro Barat, 
Kota Metro

0725 43690 081540999005 UPTD PPA Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 
Pemerintah Kota Metro

Tipe A

10 Kabupaten Lam-
pung Selatan

Sri Handrayani/ 
0812 79210176

Jl. Mustafa Kemal No 31 Ka-
lianda, Lampung Selatan

0727 321567 08117211999 UPTD PPA Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 
Tahun 2017

Tipe A

11 Kota Cilegon - 
Banten

Masita/ 
085966475130

12 Kabupaten Bo-
gor- Jawa Barat (5 
UPTD)

Enung / 
08138156 6440

Jl. Alun-alun Jonggol, Bogor UPTD PPA 
(Wilayah II)

Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 
Berencana

Tipe A

Dadang/ 
085778800133

Jl. H. Usa Ciseeng, Kab. Bo-
gor

UPTD PPA 
(Wilayah III)
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Daftar database UPTD Kabupaten/Kota

NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP KANTOR 

UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN 
UPTD

NOMENKLATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAS 
UPTD

1 Kabupaten Bi-
reuen - Aceh

Mimi/ 
085277967208

Jl. Medan Banda Aceh Gam-
pong Paya lipah, Kecamatan 
Peusangan, Kabupaten Bi-
reuen

082274731600 082274731600 UPTB P2TP2A Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Susunan Organ-
isasi  dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pember-
dayaan Perempuan Dan Anak Pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen

Tipe A

2 Kabupaten Labu-
hanbatu - Sumat-
era Utara

Nurlianah/ 
085261636562

Jln. H. Idris Nomor 2, Ran-
tauprapat

0624 2600941 0624 2600941 UPTD PPA Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelak-
sana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerin-
tahan Kabupaten Labuhanbatu

Tipe B

3 Kota Dumai - 
Riau

Ayu/ 
081268210679

Jl. Kesuma Jayamukti, Dumai - 082174460123 UPTD PPA Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organi-
sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Kerja 
UPTD PPA Kelas A pada Dinas PPPA Kota 
Dumai

Tipe A

4 Kabupaten Pelala-
wan - Riau

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisa-
si, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA 
Tipe A pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan

Tipe A

5 Kabupaten Kuan-
tan Singingi - Riau

6 Kabupaten Kepu-
lauan Meranti 
- Riau

Plt. Junaidah / 
085365096929

7 Kota Palembang - 
Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun No. 3 
Palembang

0711 445985 112 UPTD PPA Tipe A

8 Kota Lubuk Ling-
gau - Sumatera 
Selatan

Devy/ 
081367521896

Jl. Garuda RT III Kel. Bandung 
Kiri, Kec. Lubuk Linggau

0733325437 - UPT PPA Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 50 
Tahun 2017

s

9 Kota Metro- 
Lampung

Yulia/ 
085269078650

Jl. Soekarno Hatta No 17 
(16C) Mulyojati, Metro Barat, 
Kota Metro

0725 43690 081540999005 UPTD PPA Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 
Pemerintah Kota Metro

Tipe A

10 Kabupaten Lam-
pung Selatan

Sri Handrayani/ 
0812 79210176

Jl. Mustafa Kemal No 31 Ka-
lianda, Lampung Selatan

0727 321567 08117211999 UPTD PPA Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 
Tahun 2017

Tipe A

11 Kota Cilegon - 
Banten

Masita/ 
085966475130

12 Kabupaten Bo-
gor- Jawa Barat (5 
UPTD)

Enung / 
08138156 6440

Jl. Alun-alun Jonggol, Bogor UPTD PPA 
(Wilayah II)

Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 
Berencana

Tipe A

Dadang/ 
085778800133

Jl. H. Usa Ciseeng, Kab. Bo-
gor

UPTD PPA 
(Wilayah III)
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NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP KANTOR 

UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN 
UPTD

NOMENKLATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAS 
UPTD

Karwita/ 
085691001087

Jl. Raya Bogor-Jasinga KM 24 0251 8649238 UPTD PPA 
(Wilayah V)

Rita/ 
081519012682

Jl. Kebon Jati, Tamansari, 
Bogor

UPTD PPA 
(Wilayah IV)

Yani/ 
085880869133

Jl. Raya KHR Moch Toha No 
362, Ciawi

UPTD PPA 
(Wilayah I)

13 Kabupaten Sub-
ang - Jawa Barat 
(15 UPTD)

Yana Suprikhat

(081221331996)

Jl. Alun-Alun Selatan

No 2 Pagaden, 41252

- - UPTD PPA Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daer-
ah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Subang

Tipe A

Asep Edi 
Suryadi/ 
082115449979

KK. Mayjen Sutoyo Sm No 
40, Kec. Subang

- -

Abdurrah-
man Saleh/ 
082112646829

Jl. Raya Ciberes No 10, Pa-
tokbeusi Subang

- -

Supardi/ 
081394110745

Jl. Pasirbungur Sukamandi - -

Romli/ 
085320844493

Jl. Alun-Alun Selatan nNo 
56, Kec. Sagalaherang

- -

Ade Suryadi/ 
085213492537

Jl. Raya Pusakaratu, Kec. 
Pusakanagara

- -

Endang Der-
mawan/ 
083840027480

Jl. Raya SurthaAtmaja No 2, 
Sirap Tanjungsiang

- -

Agus Rahman/ 
082127106996

Jl. Raya Jaitreja No 02, Kec. 
Compreng

- -

Entin Suartini/ 
081319236595

Jl. Raya Kalijati, Kec. Kalijati - -

Siti Ainun/ 
082118949644

Jl. Raya Lempar Cirangkong 
Km 06, Kec. Cijambe

- -

Aep Saepulloh/ 
085224330803

Jl. Husen Kertadibrata No 05 
RT 5/RW 1 Lengkong Jaya - 
Pamanukan

- -

Ida Farida/ 
085323191222/ 
082215367556

Jl. Raya Binong - -

Ade Juni/ 
087828007890

Jl. Raya Sukamandi - -

Nenti Susanti/ 
085321858281 
(PLT-Kasubag TU)

Jl. Raya Jalancagak No 2, 
Kec. Jalancagak

- -

R Rachmat 
Gumelar/ 
081221565697

Jl. Raya Cibogo KM 61, Kec. 
Cibogo

- -
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NO DAERAH NAMA KEPALA 
UPTD ALAMAT KANTOR NO. TELP KANTOR 

UPTD
NO. HOTLINE 

LAYANAN 
UPTD

NOMENKLATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAS 
UPTD

Karwita/ 
085691001087

Jl. Raya Bogor-Jasinga KM 24 0251 8649238 UPTD PPA 
(Wilayah V)

Rita/ 
081519012682

Jl. Kebon Jati, Tamansari, 
Bogor

UPTD PPA 
(Wilayah IV)

Yani/ 
085880869133

Jl. Raya KHR Moch Toha No 
362, Ciawi

UPTD PPA 
(Wilayah I)

13 Kabupaten Sub-
ang - Jawa Barat 
(15 UPTD)

Yana Suprikhat

(081221331996)

Jl. Alun-Alun Selatan

No 2 Pagaden, 41252

- - UPTD PPA Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daer-
ah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Subang

Tipe A

Asep Edi 
Suryadi/ 
082115449979

KK. Mayjen Sutoyo Sm No 
40, Kec. Subang

- -

Abdurrah-
man Saleh/ 
082112646829

Jl. Raya Ciberes No 10, Pa-
tokbeusi Subang

- -

Supardi/ 
081394110745

Jl. Pasirbungur Sukamandi - -

Romli/ 
085320844493

Jl. Alun-Alun Selatan nNo 
56, Kec. Sagalaherang

- -

Ade Suryadi/ 
085213492537

Jl. Raya Pusakaratu, Kec. 
Pusakanagara

- -

Endang Der-
mawan/ 
083840027480

Jl. Raya SurthaAtmaja No 2, 
Sirap Tanjungsiang

- -

Agus Rahman/ 
082127106996

Jl. Raya Jaitreja No 02, Kec. 
Compreng

- -

Entin Suartini/ 
081319236595

Jl. Raya Kalijati, Kec. Kalijati - -

Siti Ainun/ 
082118949644

Jl. Raya Lempar Cirangkong 
Km 06, Kec. Cijambe

- -

Aep Saepulloh/ 
085224330803

Jl. Husen Kertadibrata No 05 
RT 5/RW 1 Lengkong Jaya - 
Pamanukan

- -

Ida Farida/ 
085323191222/ 
082215367556

Jl. Raya Binong - -

Ade Juni/ 
087828007890

Jl. Raya Sukamandi - -

Nenti Susanti/ 
085321858281 
(PLT-Kasubag TU)

Jl. Raya Jalancagak No 2, 
Kec. Jalancagak

- -

R Rachmat 
Gumelar/ 
081221565697

Jl. Raya Cibogo KM 61, Kec. 
Cibogo

- -
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c. Karakteristik (P2TP2A)
 Sumber: Permen PPPA No.6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak.P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan 
terpadu, yang berfungsi sebagai: 

a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan 
c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

d. Struktur Kelembagaan P2TP2A 
a. dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota/Camat; 
b. keanggotaan berasal dari unsur struktural dan non struktural yang 

berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat; dan 
c. sumber biaya pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A 

Provinsi Kabupaten, Kota , dan Kecamatan bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan/ atau sumber lainnya 
yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Memberitahukan kepada  
orang lain 

Berteriak 

Mendapat pelukan  

Menghabiskan waktu 
bersama keluarga 

Menari mengikuti musik 

Menangis 

Menonton video 
atau film lucu

Olahraga

Berjalan dengan hewan 
peliharaan

Bermain di Lapangan

Memberikan pelukan  

Bermain alat musik  

Tertawa Terbahak-bahak 

Mendengarkan lagu

Mengatur nafas agar lebih 
tenang

LEMBAR KERJA SAAT KAMU MERASA SEDIH
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