
Psychological First Aid



PFA itu apa ya? Hmm…



APA ITU PFA?

• Istilah PFA pertama kali muncul pada dekade 1940-an 
saat Perang Dunia II.

• PFA=P3K=Pertolongan pertama pada orang yang 
mengalami masalah psikis dan sebagai tindak
pencegahan memburuknya kondisi mental seseorang

• Sebagai bentuk dukungan sosial

• Sangat mengutamakan kemampuan mendengarkan
dan memahami perasaan orang lain

• Membantu orang lain untuk memiliki akses terhadap
informasi yang dibutuhkan

• Melindungi orang lain dari bahaya fisik maupun psikis



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah

mendapatkan edukasi dan pelatihan”







“Prinsip PFA”

• Bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh
profesional

• PFA bukan wawancara psikologis
• PFA tidak sama dengan konseling
• PFA bukan intervensi psikologi klinis
• Pendamping dalam PFA tidak memaksa penyintas

untuk menceritakan secara detail terkait
perasaan dan masalah mereka. Pendamping
wajib mendengarkan bila penyintas ingin
bercerita.
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“Mengapa PFA mjd Penting?”

• Penyintas akan lebih baik secara psikis bila 
(WHO, 2015):

• Merasa terlindungi, terhubung dengan orang lain, tenang, 
dan memiliki harapan

• Memiliki akses informasi, akses sosial, dan akses emosional

• Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat 
beradaptasi dengan masalah

• Ketiga hal tsb “disediakan” oleh pendamping 
dalam PFA



PFA: Siapa, Kapan, dan Di mana?

• Siapa yg memperoleh manfaat PFA?
• Semua orang (anak dan dewasa) yang mengalami situasi 

krisis dan masalah psikis

• Kapan sebaiknya PFA diberikan?
• Segera setelah seseorang mengalami masalah psikis/ 

distres

• Di mana sebaiknnya PFA diberikan?
• Di mana pun selama lokasi tersebut aman dan menjaga 

privasi penyintas



Penyintas yg Membutuhkan Perhatian
Lebih

• Anak dan Remaja, khususnya yang terpisah/ 
berpisah dari orangtuanya

• Orang dengan keterbatasan fisik, lansia, ibu 
hamil

• Orang yang berisiko mengalami diskriminasi 
atau tindak kekerasan, misalnya: etnik 
minoritas (pada bencana perang atau 
kerusuhan), orang dengan masalah kejiwaan, 
wanita (pada kasus kejahatan seksual/ KDRT)



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang 
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah 

mendapatkan edukasi dan pelatihan”



Apa itu Bantuan Psikologis?

• Bantuan psikologis adalah 
perhatian/dukungan yang dilakukan antara 
dua orang atau lebih dalam bentuk proses 
bercerita, mendengarkan, atau 
menghubungkan orang yang mengalami 
masalah emosional dengan sumber bantuan 
profesional 



PRINSIP AKSI PFA (3L)

• LOOK/AMATI

• Peka terhadap kondisi siswa 

• LISTEN/DENGARKAN

• Mau mendengarkan cerita siswa

• LINK/HUBUNGKAN

• Mau membantu jika siswa memang butuh 
penanganan psikis lebih lanjut (hubungkan ke 
profesional di bidang tersebut)

Video Pelatihan/psychological first aid.mp4


Yuk Lakukan PFA

PFA

Amati
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• Baik korban maupun pelaku yang
terlibat dalam kasus hukum
mengalami guncangan emosi yang
berpengaruh terhadap pikiran dan
perilaku mereka (Probowati, 2008).

• Pendampingan psikologis diberikan
dengan permintaan/persetujuan
aparat hukum
(polisi/pengacara/jaksa/hakim).

• Idealnya, pendampingan psikologis
diberikan kepada seluruh individu
yang terlibat kasus hukum, namun

karena keterbatasan individu,
prioritas saat ini adalah
pendampingan psikologis terhadap
perempuan dan anak.

• Saat ini, kepolisian resort di
Indonesia sudah ada Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak
(Unit PPA).

Mengapa Diperlukan 
Pendampingan Psikologis?



• Pada dasarnya, pendampingan psikologis dapat 
diberikan di seluruh tahapan kasus hukum, yaitu:

– Tahap pemeriksaan awal (memberikan stabilisasi jika 
emosi pelaku/korban masih labil)

– Tahap penyusunan BAP (membantu kepolisian 
menggali informasi dari pelaku/korban)

– Tahap persidangan (menjadi saksi ahli atau 
mendampingi pascapersidangan)

– Tahap pemulihan (khusus untuk korban, 
mendampingi hingga beberapa waktu setelah kasus 
berakhir). 

Kapan Pendampingan Psikologis 
dapat Diberikan?



• Waktu

• Alat dan Teknik Psikologis yang 
Digunakan

• Bahasa/Cara Berkomunikasi

Faktor yang Berpengaruh terhadap 
Efektivitas Pendampingan pada Anak



• Permainan ini sangat sederhana, namun cukup efektif untuk mengenal emosi yang sedang dirasakan 
oleh anak. Konselor cukup membawa kertas atau stiker yang berisi enam emoticon. 

• Tiap emoticon mewakili emosi (dari kiri atas ke kanan) senang/bahagia, sedih, marah, ingin menangis, 
takut, atau jijik. Jawaban anak bisa menjadi pembuka ke pertanyaan lainnya. Misalnya, jika anak 
menjawab dia sedang takut, tanyakahlah apa yang membuatnya takut. 

• Jika anak belum mau menjawab, biarkan saja hingga anak merasa nyaman dengan kehadiran konselor. 

Permainan Mengenal Emosi 



• Skala emosi digunakan sebagai alat bantu untuk 
memudahkan psikolog mendeteksi apa yang dirasakan 
oleh anak. 

• Skala ini digunakan jika anak sudah memastikan emosi 
apa yang dirasakan olehnya. Misalnya, anak mengatakan 
sedang bahagia, psikolog bisa bertanya, bahagianya yang 
seperti apa. 

• Psikolog dapat menunjukkan emoticon yang ada pada 
skala emosi. Jenis-jenis emoticon di dalam skala dapat 
dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Skala Emosi



• Hand Puppet adalah teknik stimulasi cerita pada 
anak dengan menggunakan boneka.

• Photo voice adalah teknik stimulasi cerita 
dengan menggunakan media foto. Lewat teknik 
ini, korban diajak menyusuri lokasi tertentu 
sambil diberikan kamera untuk mengambil foto 
apa pun yang mereka anggap menarik. 

Hand Puppet dan Photo Voice



Apa Bentuk PFA yang dapat Dilakukan oleh 
Pendamping/Konselor?

• Berikan Stabilisasi (Menenangkan diri): menarik 
nafas , memberikan air minum, memeluk, 
menggenggam tangan, memegang bahu

• Identifikasi Perasaan dan Pikiran dan apa 
dampaknya terhadap Perilaku mereka (dengan 
bahasa anak)

• Identifikasi bagaimana peristiwa tsb terjadi (dengan 
bahasa anak, dengan menggunakan permainan)

• Libatkan anak untuk menemukan alternatif solusi 

• Identifikasi kelebihan/potensi anak



Panduan Praktik PFA

• Sharing Kasus (Group Discussion)
• Tiap kelompok terdiri dari 3-5 orang. Silakan tiap anggota kelompok

menyampaikan pengalaman menangani kasus anak berkebutuhan
hukum. Sepakati satu kasus yang akan diambil mjd kasus kelompok.
Desain alur penanganan kasus sesuai prinsip PFA. Evaluasi apakah
penanganan yang dilakukan selama ini sudah selesai dengan
prinsip PFA


