
Panduan Teknis  

Pendampingan Pastoral Trauma Healing Bagi Penyintas Badai Seroja    

(Oleh Tim Relawan Bencana Seroja Majelis Sinode GMIT) 

 

A. Pendahuluan  

Panduan Teknis Pendampingan Trauma Healing Psikososial Pasca Bencana ini disusun 

sebagai langkah awal pendampingan bagi anggota jemaat yang mengalami langsung 

bencana Seroja. Sejauh ini gereja telah hadir dan berusaha memberi pendampingan 

perkunjungan dan penguatan secara fisik. Namun kita tahu bahwa pengalaman melintas 

badai adalah pengalaman membekas secara psikis. Kebutuhan ini akan semakin menguat, 

manakala individu atau komunitas itu mengalami stres traumatik. 

Adalah tugas dan panggilan gereja untuk hadir memberi pendampingan secara utuh, agar 

jemaat, individu dan komunitas benar-benar ditolong untuk memberdayakan lagi 

kehidupannya secara holistik. 1 Petrus 2:9 berbunyi “Kamulah bangsa yang terpilih, 

Imamat yang Rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu dapat 

memberitakan kebaikan-kebaikan-Nya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan 

menuju kepada Terang-Nya yang ajaib”.  

Pengalaman individu dan gereja sebagai penyintas badai adalah sebuah pengalaman yang 

berdampak langsung tetapi juga menjadi sebuah pengalaman baru berteologi yang 

menyaksikan kebaikan Allah di sepanjang proses itu. Maka secara alami tugas dan peran 

gereja secara individu dan lembaga terbangun dalam Imamat Am ini dan akan menjadi 

spirit/kekuatan untuk bangkit bersama menjadi penyintas bagi yang lain. Pelayanan 

pastoral adalah semua melayani semua untuk mengikuti agenda dan jalan Gembala Utama, 

bahwa semua teman seperjalanan melayani semua, terutama yang lemah dan tidak berdaya, 

baik individu, sosial dan kosmis.1    

Pola ini yang akan terbangun dengan sendirinya dalam kesatuan Roh Allah dengan umat-

Nya individu/gereja dan kosmis. Kolose 1:17-20 “Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu 

dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang Sulung, 

yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala 

sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia 

memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada 

di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus”.  

Untuk maksud inilah maka Panduan Teknis Pastoral Trauma Healing Bagi Penyintas Badai 

Seroja ini disusun sebagai alat kerja bagi tim relawan Majelis Sinode GMIT. Panduan 
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teknis ini dibuat sesederhana mungkin agar dapat digunakan oleh kaum awam secara 

manual ataupun kelompok. Berisikan beberapa teknik intervensi yang praksis diambil dari 

beberapa referensi, yaitu bahan relaksasi dan permainan bagi orang dewasa dan anak. 

Tersedia juga Tiga Teknik Pendampingan Korban atau 3 M, yaitu Mendengarkan, 

Meredakan Emosi dan Mengatasi Panik. Beberapa cerita anak sebagai bahan bacaan.   

 

B. Bentuk - Bentuk Pendampingan 

I. Relaksasi/Peregangan 

Relaksasi bertujuan untuk merilekskan diri dari berbagai ketegangan akibat trauma 

agar tubuh dan jiwa kembali rileks. Di sini ada dua model relaksasi/peregangan, 

yaitu relaksasi untuk orang dewasa dan untuk anak.   

  

I.1. Relaksasi Orang Dewasa  

I.1.1. Olah Nafas dan sugesti/meyakinkan diri 2 

Tujuan: Memberi rasa aman dan nyaman pada diri.  

Status: Perorangan/kelompok 

Waktu: 10-15 menit  

Tempat: Di dalam atau luar ruangan 

Cara: Dapat dilakukan secara manual 

 

 Duduk dengan posisi santai dan nyaman, sebaiknya duduk di kursi dengan 

telapak kaki rata dengan lantai dan tangan bisa diletakkan di atas paha.  

 Tarik nafas yang dalam dan keluarkan semuanya…. tarik nafas yang dalam 

keluarkan semuanya…. dan tarik lagi nafas yang dalam keluarkan semuanya. 

Rasakan seluruh nafas anda masuk ke dalam perut dan sekarang sambil 

mengeluarkan nafas… lepaskan semua ketegangan dan kekuatiran anda. 

 Sekarang perlahan-lahan tarik kembali nafas anda dan pejamkan mata. Tarik 

nafas dari hidung, tahan 3 hitungan lalu hembuskan nafas dari mulut secara 

perlahan.  

 Mensyukuri nikmat dari Tuhan dengan mengucapkan kata-kata sugesti seperti:  

Syukur pada Tuhan, iklas, semua akan baik-baik saja, sabar. 

 Lakukan 4-5 kali. 
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I.1.2. Relaksasi Otot 3 

Tujuan: Merilekskan kondisi pikiran tubuh melalui olah otot dengan 

merangsang otak untuk menyadari kemampuannya untuk memilih. 

Status    : Perorangan/kelompok 

Waktu   : 30-45 menit 

Tempat: Dalam atau luar ruangan  

Cara      : Instruksi 

   

 Tarik napas dalam-dalam, lalu hitung 1…2…3…4…5…(selama kira-kira 

15-20 detik) lalu lepaskan, 

 Sekarang kerutkan dahi anda sebanyak mungkin. Tahan 1…2 semakin 

kuat….3 semakin kuat lagi…4…5….lepaskan. ulangi 2 kali sehingga total 

3 kali. 

 Tarik nafas…. lepaskan perlahan…..rasakan perbedaannya, saat tegang 

dan rileks.  

 Sekarang buka mata anda selebar mungkin, tahan. Hitung 

1…2….3….4…tahan 5….sekarang kendorkan (ulangi 2 kali) 

 Tarik nafas…. lepaskan perlahan …. Rasakan perbedaannya saat tegang 

dan rileks. 

 Tutup mata anda sekuat mungkin, rasakan ketegangan disekitar kelopak 

mata….hitung 1…2…3…4…5… lepaskan….rileks….ulangi dua kali. 

 Tarik nafas….. lepaskan perlahan…. Rasakan perbedaannya, saat tegang 

dan rileks. 

 Sekarang buka mulut selebar mungkin…. Lebih lebar lagi 

1…2…3…4…5… ok kembali santai, ulangi dua kali. 

 Tarik nafas…. lepaskan perlahan…. Rasakan perbedaannya…. Saat tegang 

dan rileks. 

 Tegangkan mulut anda dengan cara memoyongkan ke depan, 

1…2…3…4…5… ok sekarang santai. Ulangi dua kali. 

 Tarik nafas… lepaskan perlahan, rasakan bedanya. 

 Angkat kedua bahu, bernapaslah dengan normal, 1…2…3…4…5.. 

sekarang jatuhkan tangan, ulangi lagi dua kali. 

 Tarik nafas…. lepaskan perlahan, rasakan bedanya. 
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 Sekarang kepaklkan tangan anda, rasakan tegangan yang terjadi. Hitung 

1…2…3…4…5…pada hitungan ke 5 lepaskan kepalan tangan, ulangi dua 

kali. 

 Tarik nafas…lepaskan perlahan, rasakan perbedaannya. 

 Angkat tangan anda, lekungkan jari-jari anda ke belakang mengarah ke 

tubuh, 1…2….3…4…5… lepaskan dan santai. Ulangi dua kali. 

 Tarik nafas, lepaskan perlahan rasakan bedanya. 

 Sekarang lengkungkan punggung anda ke belakang. Tahan, pastikan 

tangan anda santai 1…2…3…4…5… lepaskan. Ulangi dua kali. 

 Tarik nafas…lepaskan perlahan rasakan bedanya. 

 Bungkukkan punggung anda ke depan. Tahan dan pastikan anda bernapas 

dengan normal dan kedua tangan anda tetap santai 1….2….3…4…5… 

sekarang santai, ulangi dua kali. 

 Tarik nafas, lepaskan perlahan dan rasakan bedanya. 

 Palingkan kepala ke kanan dan tegangkan leher, 1…2..,.3…4…5… santai 

dan kembalikan posisi kepala, ulangi dua kali. 

 Tarik nafas, lepaskan dan rasakan bedanya. 

 Palingkan kepala ke kiri tegangkan leher 1…2…3….4…5… santai, 

kembalikan posisi kepala. Ulangi dua kali. 

 Tarik nafas, lepas perlahan dan rasakan bedanya. 

 Sekarang tundukkan kepala hingga hampir menyentuh dada, tahan. 

Sekarang kembalikan posisi kepala. Lakukan dua kali. 

 Tarik nafas, lepas perlahan dan rasakan bedanya. 

 Sekarang hirup udara dan simpan di dada, sehingga dada membesar tahan 

1…2…3…4…5… lepaskan, ulangi dua kali. 

 Tarik nafas, lepas perlahan dan rasakan bedanya. 

 Angkat kedua tungkai anda 1…2…3…4…5…turunkan 

 Tarik nafas, lepaskan rasakan bedanya. 

 Lengkungkan jari kaki anda, sekeras mungkin… lalu rileks.  

 Ini mengakhiri prosedur relaksasi. Duduklah atau berbaringlah dengan 

santai.  

 Sekarang rasakan tubuh anda mulai dari kaki hingga ke atas. Sekiranya 

semua sudah santai. Tutup mata tahan satu menit, rasakan rasa hangat yang 

diakibatkan oleh relaksasi itu. Mulai menghitung: 1… merasa sangat 

tenang…2 sangat tenang…3 segar…4 sangat segar…dan 5 syukur pada 

Tuhan. 

 

I.1.3. Imajinasi/Membayangkan: Membuat Tempat Kedamaian 



Tujuan: Membantu penyintas untuk merasa rileks dan nyaman sekaligus 

membangun motivasi diri.  

Status: Perorangan atau kelompok 

Waktu:  30-45 menit 

Tempat: Dalam ruangan dan siapkan instrumen musik dengan alunan lembut. 

Cara     : Instruksi   

 Ambil posisi nyaman, sebaiknya duduk di kursi dengan telapak rata 

dengan lantai dan tangan letakkan di atas paha. 

 Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan semua satu kali. Ulangi sampai 

3 kali.  

 Tarik nafas lagi yang dalam, rasakan nafas anda masuk ke dalam perut 

dan sekarang sambil mengeluarkan nafas lepaskan semua ketegangan 

dan kekhawatiran anda. 

 Lepaskan semuanya dan perlahan-lahan tarik kembali nafas dan 

pejamkan mata.  

 Sambil mendengarkan musik sebagai latar belakang dan sekarang 

dengan kesadaran penuh anda tahu bahwa andalah yang mengendalikan 

keadaan anda saat ini. 

 Sekarang di dalam pikiran anda, cari dan temukan kembali sebuah 

tempat ternyaman, terindah dan tenang yang pernah anda kunjungi.  

 Sekarang di dalam pikiran anda, gambarkan kembali suasana yang ada 

di tempat itu. Gunakan kelima indera anda. Bayangkan apa yang anda 

lihat? Apakah anda sedang di taman? Atau di pinggir pantai? atau di 

atas pegunungan? Atau anda sedang ada di dalam sebuah rumah? 

Bayangkan itu.  

 Sekarang dengarkanlah suara-suara yang ada di sana. Apakah anda 

mendengarkan suara angin? Deru ombak? Gemercik air mengalir? Atau 

seseorang yang sedang anda temui dia berkata sesuatu kepada anda?  

 Dan sekarang anda lebih merasakan tempat itu lebih nyata lagi dengan 

anda dapat menyentuh sesuatu… menghirup udara di sana… dan 

merasakan perasaan di hati anda tentang semua yang ada di sekeliling 

anda. 

 Sekarang perasaan anda seperti sedang dituntun pada sebuah arah atau 

jalan, kemana arah dan jalan itu? Apakah menuju laut? Gunung? Hutan? 

Taman? Anda mengikutinya. Anda dituntun dengan keyakinan bahwa 

di ujung jalan itu ada tempat yang nyaman dan damai buat anda.  

 Nah, sekarang anda sudah tiba dan akan membangun sesuatu di tempat 

kedamaian itu. Anda ingin membangun apa? Apakah anda ingin 

membangun tempat tinggal? Terbuat dari apa lantainya? Apapun yang 

anda pilih, tentukanlah sendiri. Buatlah sekarang.  



 Sekarang anda sedang membangun dindingnya, dengan apa? Pilih 

bahannya.  

 Sekarang anda membangun atapnya, dengan bahan apa? Pilih dan 

lakukan. 

 Sekarang anda sudah selesai membangun tempat kedamaian itu. Anda 

ingin menghiasinya dengan apa? Lakukanlah itu. 

 Apapun yang anda ingin lakukan, teruslah lakukan itu. Mungkin anda 

ingin menaruh sofa, hiasan pada dinding, memberikan gorden dengan 

warna faforit anda. Lakukan semua itu. 

 Anda lalu ingin menikmati suasana ruangan itu dengan duduk pada sofa, 

atau berbaring? Rasakan kenikmatannya… biarkan anda rileks di sana. 

Hilangkan stress anda dengan melakukan apa yang anda mau lakukan. 

 Nah, sekarang berdirilah dan berjalan keluar melalui pintu masuk. 

Sambil berjalan keluar, menolehlah ke belakang dan pastikan anda tahu 

dan yakin bahwa anda mengetahui bagaimana caranya untuk masuk 

kembali ke sana. 

 Dan sekarang berjalanlah kembali ke bawah ke jalan pertama di mana 

anda tadi memulai perjalanan anda. Yakinlah bahwa ketika anda ingin 

kembali ke tempat ternyaman dan damai itu, anda akan mengenali jalan, 

suasana dan arahnya. Suatu saat anda boleh kembali setiap saat, anda 

suka. Untuk kembali duduk atau berbaring untuk kembali rileks, tenang 

dan semua stress anda akan hilang seketika.  

 Nah, sekarang saya akan menghitung. Satu, anda akan merasa darah 

anda mengalir ke jari-jari tangan dan kaki anda. Dua, gerakkan jari-jari 

tangan dan kaki anda. Tiga, Renggangkan tubuh anda. Empat, putar 

leher dan kepala anda, dan Lima, silahkan buka mata. Anda sangat 

sadar, sehat dan segar yakin bahwa anda bisa kembali ke tempat 

kedamaian itu setiap saat kapan anda mau. 

 

I.1.4. Butterfly/Kupu-Kupu 4 

Tujuan: Menolong melepaskan stress, dengan cara bagian tubuh di pinggang 

diaktifkan.  

Status: Perorangan atau kelompok 

Waktu: 1 jam 

Tempat: Dalam ruangan  

Cara : Instruksi  
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 Dimulai dengan senam ringan: 

1. Buka kaki selebar bahu lalu telapak kaki dimiringkan masing-masing ke 

arah yang sama. Lakukan sebanyak 8 kali.  

2. Berpegangan pada tembok dengan kaki sebelah ditekuk terangkat dan kaki 

sebelah dijinjit buat gerakan sebanyak 15 kali secara bergantian. 

3. Berdiri sambil kaki direntang lebar lalu badan ditekuk/dibungkukan ke 

bawah dan tangan memegang ujung kaki kanan lalu dengan perlahan 

bergantian memegang kaki kiri, dilakukan secara berulang. Selanjutnya 

tangan berpindah ke tengah dan diayunkan kebelakang seolah mengambil 

sesuatu, lalu badan ditegakkan dengan tangan memegang pinggang dan 

menolaknya kearah depan dan ditahan untuk beberapa saat.  

4. Gaya duduk dengan bersandar pada tembok dilakukan secara bertahap.   

 Berbaring dengan kaki membentuk butterfly/kupu-kupu.  

 Pinggang diangkat lalu ditahan sambil mencari getarannya.  Jika gerakannya 

sudah dapat maka telapak kaki dapat diratakan pada lantai, lalu nikmati/rasakan 

setiap gerakan tersebut dan biarkan gerakan tersebut melakukan kehendaknya. 

 Peserta tidak boleh menolak atau melawan, melainkan melakukan konfirmasi 

dengan diri dan emosi apapun yang dirasakan saat itu dapat dilepas dengan 

menangis, tertawa, mengerang atau sebagainya.  

 Jika tidak terkendali maka dapat menormalkan kembali diri dengan cara 

meluruskan kaki.  

 Saat peserta sedang melakukan konfirmasi diri lagu Hoponopono diputar (bisa 

ditemukan dalam youtube).  

 

I.2. Relaksasi Anak 5 

Membantu anak untuk menjadi nyaman dengan tubuh dan jiwa mereka. Membantu 

sirkulasi darah dan oksigen ditubuh, membantu merangsang batang otak untuk 

melepas mekanisme freezing/kebekuan/kelumpuhan setelah kejadian trauma.  

I.2.1. Sensor Tubuh 

Tujuan: Mendorong anak untuk menyadari setiap bagian tubuhnya dan melakukan 

self sugesti (mengatakan pada diri) bahwa tubuhnya sehat. Jika sering dilakukan 

maka anak akan terlatih untuk menggunakan kekuatan mental untuk 

mengendalikan tubuhnya. 

Status: Perorangan atau kelompok usia anak 4-8 tahun. 
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Waktu: 15-20 menit. 

Tempat: Dalam atau luar ruangan 

Cara: Manual atau instruksi   

 Minta anak untuk melakukan pengecekan pada tubuhnya dengan meraba 

bagian tubuh mulai dari kepala hingga ke kaki. Biasanya anak 

melakukannya dengan cepat, minta untuk dilakukan dengan perlahan. 

 Mulai dengan menggosok-gosokkan kedua tangan terlebih dahulu, 

tanyakan kepasa anak cahaya apa yang keluar dari tangan? Setiap anak 

boleh memilih warna apa saja.   

 Lalu mulailah dengan mengusap kepala, ke dahi, pipi kanan, pipi kiri, 

belakang kepala, sekeliling leher, pundak kanan, tangan kanan, pundak kiri, 

tangan kiri, dada, perut, kaki kanan, kaki kiri. Ulangi hingga 3 kali. Setiap 

kali selesai berikan dorongan positif dengan mengatakan “tubuh saya 

nyaman dan sehat”. 

  

I.2.2. Menghirup Bunga 

Tujuan: Untuk merangsang anak menghirup oksigen dan nitrogen monoksida 

yang dibutuhkan oleh tubuh yang berguna untuk memberi efek menenangkan 

dan nyaman. 

Status: Perorangan atau kelompok 

Waktu: 15-20 menit 

Tempat: Dalam atau luar ruangan 

Cara: Instruksi   

 Minta anak menyebutkan nama bunga yang harum.  

 Tanyakan siapa yang pernah melihat bunga tersebut. 

 Ajak anak untuk membayangkannya: tutup mata, sekarang hirup baunya 

dengan hidung, ingat dengan hidung. Bagaimana baunya? Harum kan? 

Kita ulangi lagi, 1 2 3 hirup lagi dengan hidung. Bagaimana? Harumkan? 

 Lakukan hal ini beberapa kali, agar anak-anak menghirup banyak udara 

segar.  

 Tanyakan pada mereka bunga apa lagi yang harum. 

  

I.2.3. Teriakan Penghalau Singa 



Tujuan: Untuk membuat anak melepaskan emosi dengan melakukan teriakan 

sekencang-kencangnya. 

Status: Kelompok 

Waktu: 20-30 menit 

Tempat: Luar ruangan 

Cara: Instruksi 

 Mulailah dengan cerita tentang singa yang datang menganggu desa dan 

anak-anak diminta untuk membantu menghalau singa tersebut dengan 

teriakan mereka. 

 Minta anak untuk lari-lari kecil di tempat, semakinlama semakin kencang. 

Kemudian hitung 1…2…3…pada hitunga ke 3 teriaklah bersama-sama 

sekencang mungkin: Haauuuuuu…kembali berlari-lari kecil dan semakin 

kencang kemudian hitung 1..2…3.. teriak haauuuu… lakukan 4-5 kali. 

I.2.4. Melepas Balon Imajiner/Balon Bayangan 

Tujuan: Untuk melepaskan emosi anak yang terpendam sehingga anak dapat 

merasa nyaman setelah melepaskannya. 

Status: Perorangan atau kelompok 

Waktu:  20-30 menit 

Tempat: Dalam atau luar ruangan 

Cara: Instruksi 

 Minta anak menyebutkan emosi atau perasaan negatif yang tersimpan 

dalam hati dan pikirannya, misalkan perasaan sedih, marah, takut atau 

perasaan lainnya. 

 Tanyakan sedih karena apa atau marah karena apa atau takut pada apa? 

 Setelah itu, minta mereka berpura-pura meniup balon. Tanyakan pada 

mereka, apa warna balon yang sedang mereka tiup.  

 Motivasi mereka untuk meniup balon semakin besar. 

 Sekarang anak-anak boleh memasukkan ras takut, marah, sedih ke dalam 

balon.  

 Ajak sekali lagi anak untuk meniup: Yuk, kita tiup lagi. 

 Nah, sekarang rasa takut, sedih dan marah sudah ada dalam balon: Mari 

kita lepaskan balon itu, mari sama-sama menghitung: pada hitungan ke 3 

balon dilepas: 1…2…3…lepaskan balonnya…balon sudah 



terbang…horeee…rasa takut, sedih dan marah kita juga sudah terlepas, 

terbang bersama balon, menghilang di langit.  

 

I.2.5. Menyimpan Emosi 

Tujuan: Membantu anak untuk mengeluarkan emosi yang tersimpan dalam hati 

dan pikirannya dengan cara memindahkan emosi itu ke tempat yang lain. 

Sebelumnya kita menyediakan sebuah wadah kardus atau kaleng. 

Status: Kelompok  

Waktu: 20-30 menit 

Tempat: Dalam atau luar ruangan  

Cara: Instruksi  

 Tanyakan perasaan anak, apa yang saat ini sedang mereka pikirkan atau 

simpan dalam hati. 

 Ajak anak untuk menuliskan perasaan itu pada sebuah kertas, lalu 

menggulungnya dan menyimpannya ke dalam kardus atau kaleng. 

 Lalu kita menutup kardus atau kaleng tersebut, menyimpannya/ 

membuang/mengubur.  

 Katakan kepada anak bahwa apa yang mereka rasakan dan pikirkan sudah 

dipindahkan ke dalam kardus atau kaleng tersebut.  

 Untuk itu jangan lagi memikirkannya, sekarang saatnya bermain. 

 

II. Permainan 6 

Beberapa teknik permainan di bawah ini dapat dipakai setelah setelah relaksasi, 

sehingga menjadi kombinasi pelengkap dari proses pendampingan.   

 

II.1. Ular naga 

Tujuan: Mengajarkan tentang kerjasama dalam tim, kekompakkan dan berbagi 

peran atau tanggungjawab.     

Status: Kelompok 

Waktu: 30 menit 
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Tempat: Dalam atau luar ruangan 

Cara: Instruksi 

 

 Membagi peserta menjadi 3-4 kelompok.   

 Masing-masing kelompok mengambil posisi berdiri berbaris memanjang 

seperti ular naga.  

 Orang pertama akan menjadi pemimpin.  

 Sebelumnya memih satu lagu yang gembira untuk dinyanyikan bersama. 

 Saat lagu dinyanyikan maka kelompok ular naga berjalan dalam barisan 

searah. Barisan jangan sampai putus.    

 Pemimpin akan menuntun arah jalan. 

 Sambil berjalan dan bernyanyi pemimpin akan melakukan beberapa gaya 

jenaka yang wajib diikuti oleh anggota kelompok, sambil bernyanyi.  

 Setelah beberapa saat, pemimpin berpindah ke baris belakang dan orang 

kedua melanjutkannya. Begitu terus secara bergantian hingga lagu dan 

permainan selesai. 

  

II.2. Tertawa Lepas 

Tujuan: Melepaskan emosi yang terpendam untuk membuang stress.  

Status: Kelompok 

Waktu: 15-25 menit 

Tempat: Dalam Ruangan  

Cara: Manual dengan instruksi awal 

 

 Setiap orang dalam kelompok akan mencari objek lucunya masing-masing 

yaitu teman sendiri agar dapat mengundang rasa lucu untuk tertawa. Ini 

dilakukan dengan bebas kepada siapa saja secara lepas tanpa rasa malu dan 

tersinggung.  

 Semakin merasa lucu maka emosi semakin tersalurkan.  

 

II.3. Menyiram Air 

Tujuan: Membuang beban dan stres dalam diri.   

Status: Kelompok  



Waktu: 15-25 menit 

Tempat: Luar ruangan 

Cara: Manual dengan instruksi awal  

 

 Beranggapan bahwa tangan sedang memegang sebuah gayung berisikan air.  

 Berkeinginan untuk mengganggu teman dengan cara menyiramkan air ke 

tubuhnya. Sehingga teman pun balas menyiramkan air.  

 Saling mengejar untuk menyiram dan lari untuk menghindar dari siraman. 

 Ini dilakukan secara bebas dan manual sampai selesai.        

 

II.4. Cermin diri  

Tujuan: Memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

mengeksplorasi/menjelajahi/ untuk mengenali dirinya terhadap situasi tertentu.  

Status: Kelompok 

Waktu: 30 menit 

Tempat: Dalam atau luar ruangan 

Cara: Manual dengan instruksi awal   

 

 Dibutuhkan dua orang yaitu satu menjadi cermin dan satu menjadi orang. 

Tugas cermin adalah mengikuti gerakan orang yang bercermin. Sedangkan 

tugas orang adalah memperbaiki penampilan atau ekspresi.  

 Dengan cara itu orang akan mengevaluasi dirinya baik dari segi penampilan 

dan ekspresi. 

 

III. Teknik Pendampingan 3 M 7 

Teknik pendampingan ini dilakukan dengan dukungan pemetaan diri/kelompok penyintas 

(anak/dewasa) yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Berbagai teknik dapat 

digunakan dalam mengurangi stress dan kecemasan. Misalnya keterampilan untuk mendengarkan 

dan menenangkan atau meredakan emosi yang meledak-ledak, keterampilan untuk memberikan 

emotional first aid dan lainnya. 
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I. Teknik Mendengarkan 

Hampir semua orang ingin menceritakan pengalaman traumatis mereka kepada 

orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan simpati tulus. Pada waktu 

mereka sadar bahwa ada yang mendengarkan mereka maka mereka akan merasa 

dilindungi sehingga tumbuh perasaan aman.  

1. Hadirlah sebagai orang yang siap untuk mendengarkan, tidak boleh tergesa-gesa. 

Tidak sedang memikirkan sesuatu, tinggalkan masalah kita. Tenang dan jangan 

menghakimi. Jangan suka memotong percakapan atau cepat memberi saran.  

2. Fokus pada orang di depan kita, apa yang mereka alami. Rasakan perasaan yang 

sedang berkecamuk didalmanya, baca ketakutan dan kekuatiran mereka. Namun 

jangan terjebak dalam detail ceritanya sehingga kehilangan pandangan tentang apa 

sebenarnya yang dialami.  

3. Berikan pertanyaan yang memancing:  

 Apa yang paling saudara kuatirkan. 

 Kapan saudara menyadari hal itu. 

 Bagaimana saudara bisa memutuskan untuk. 

 Tolong ceritakan mengapa saudara berpikir dan merasa bahwa …. 

4. Beri pertanyaan untuk memperjelas 

 Ketika saudara bilang mereka, siapa yang saudara maksud? 

 Menurut saudara hal-hal apa saja yang paling berpengaruh jika saudara 

bertindak sesuai dengan rencana saudara? 

 Lalu, sampai seberapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk bisa 

mulai merasakan hasilnya. 

 Kira-kira apa saja pengaruh yang akan dirasakan jika anda mengambil 

langkah ini. 

 

II. Teknik Meredakan Emosi 

1. Pegang tangan atau pundak penyintas yang sedang kehilangan kendali atas 

emosinya, pegang agak kuat agar dia menyadari kehadiran kita. 

2. Jika penyintas histeris berusaha menjatuhkan diri atau memukul dirinya segera 

peluk penyintas erat-erat. Tapi jika penyintas hanya menangis, jangan memeluknya 

karena itu akan membuat dirinya menangis semakin lama. Cukup dengan 

memegang tangannya dan menepuk-nepuk punggung tangannya. 

3. Dalam memegang penyintas terkadang perlu penekanan agak kuat, kemudian 

dikendorkan atau dibelai agak kuat agar penyintas menyadari kehadiran kita. 

4. Ajak penyintas mengikuti pola pernafasan “tarik nafas dan keluarkan” melalui 

instruksi dari kita. “jangan fikirkan yang lain, hanya pikirkan nafas yang keluar dan 

masuk. Tarik nafas dan keluarkan, tarik dan keluarkan”. Katakana ini berulang-

ulang. 



5. Jika penyintas sudah lebih tenang dan dapat mengendalikan emosinya, instruksikan 

untuk mengucapkan sesuatu yang memiliki asosiasi positif setiap kali pelepasan 

nafas. Misalnya:  Damai, tenang, atau kata-kata positif lainnya. 

  

III. Pertolongan Pertama Mengatasi Panik 

Latihan ini dapat diberikan untuk menstimulasi neokonteksnya dengan mengatakan 

dan melakukan sesuatu yang menenangkan: 

1. Saya sedang mengalami rasa PANIK. Saya berkata pada diri saya: 

2. Nama saya…… (sebutkan nama diri sendiri) 

3. Saya sedang di ….(sebutkan lokasinya) 

4. Umur saya….. 

5. Sekarang hari ….. 

6. Sekarang tanggal ….. 

7. Tepuk tangan 10 X dan ucapkan 1 sampai 10 

8. Injak bumi 6 kali dan ucapkan 1 hingga 6 

9. Katakan “saya tenang”. 

  

IV. Cerita Anak (Story Telling) 8 

 

1. MENJADI ANAK YANG CERDIK 

Tujuan : Diharapkan anak dapat belajar berpikir cerdas dan dapat memecahkan  

   masalah dan mencari jalan keluarnya. 

 

Di suatu senja, berjalanlah seekor kancil dengan gembira menuju sebuah sungai.  

Ia bermaksud menyebrangi sungai untuk menemui temannya yang bernama kelinci. Si kancil 

berjalan menuruni jalan yang terjal hingga ia tiba di tepi sungai. Namun saat hendak menyebrangi 

sungai, Tiba-tiba, munculah seekor buaya, Auuuuh, betapa terkejutnya si kancil, ia lalu mundur 

beberapa Langkah. Kembali ke tepi sungai. 

Kancil  : Hai buaya kau telah mengejutkanku 

Buaya : “Hahahaha aku akan memakanmu” (kancil makin gemetar karna takut sambil berpikir 

keras) 
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Kancil  :  Buaya, aku pikir kau tidak akan habis memakanku sendirian, aku punya usul agar kau 

memanggil teman-temanmu yang lain agar bisa bergotong royong memakanku 

Buaya: (agak bingung) begitukah, baiklah aku segera memanggil teman-temanku yang lain, (lalu 

pergi dari hadapan kancil). 

Tak butuh waktu yang lama, kembalilah buaya dengan teman-temannya, ini teman-temanku. 

Kancil: Kalau begitu berbarislah menuju tepi sungai yang sebelah sana aku akanmenghitung 

jumlah kalian. Lalu berbarislah kawanan buaya itu dari tempat kancil berdiri hingga ke tepian 

sebelah. Lalu kancil melompat di atas punggung buaya sambil menghitung. Satu, dua dan 

seterusnya hingga tibalah ia di seberang sungai. 

Kancil: Wahai buaya kawanku terima kasih kau dan teman-temanku sudah membantuku 

menyeberangi sungai ini,” lalu melanjutkan perjalanannya. Sementara buaya dan teman-temannya 

saling pandang dan bingung tanpa menyadari apa yang terjadi. 

Pesan: Ketika kita alami bahaya dan kesusahan, tetaplah tenang, berpikir jernih dan cerdik untuk 

menemukan cara terbaik membebaskan diri, tentu jangan lupa berdoa. 

 

2. PANDAI MEMBALAS BUDI 

Tujuan: Diharapkan anak dapat belajar mengucapkan terima kasih. Belajar 

mengingat kebaikan dan berbagi kebaikan dengan sesama. 

Di suatu siang yang terik ada seekor semut berjalan menju sebuah sungai untuk minum melepaskan 

dahaga. Itu biasa dilakukan setiap hari. Kini ia bergerak maju menuruni jalan ketepian sungai untu 

meminum air, namun tak di sangka semut tergelincir pada sebuah batu yang licin membuat ia jatuh 

kedalam air, Saat ia akan keluar dari sungai itu dengan merangkak naik sambil berpegangan pada 

ranting dahan. Tiba-tiba bertiuplah angin dengan kencang, menggoyangkan seisi bumi, ranting 

tempat semut bergantung tak lepas dari hempasan angin itu sehingga iapun ikut terhempas jatuh 

ke dalam sungai dan pusaran air yang deras. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan arus, sambil 

berteriak: “Tolooooong aku, toooolooong aku!” dengan harapan ada yang menolongnya.  

Namun tak ada yang mendengarnya. suaranya tertelas oleh arus sungai yang deras. Semut nyaris 

putus asa dan menyerah, namun ia berpikir tak ada salah mencoba berteriak sekali lagi dengan 

kekuatan yang masih tersisa, siapa tahu ada yang mendengar, dengan menarik napas Semut pun 

berteriak, toooolong akuuuuuu, tolooong akuuuu.”  

Kali ini suara teriak minta tolong sang semut terdengar oleh seekor merpati yang sedang asyik 

bertengger pada sebatang pohon di tepi sungai. Sang merpati mencari dari mana datangnya suara 

teriak minta tolong itu. Ternyata matanya menangkap seekor semut yang lemas terombang-ambing 

oleh arus sungai yang deras. Merpati bergegas memetik sehelai daun dengan mulutnya dan terbang 

dan berada di atas semut.  



Merpati memanggil Semut: “Semut, apakah kau mendengar aku, aku segera menolongmu. Hanya 

engkau harus naik ke atas daun ini. Kamu pasti bisa ayooooo naik”. Semut pun berusaha naik ke 

atas daun dengan sisa tenaga yang ia punya. Dan up berhasiil. Tanpa membuang waktu merpati 

terbang kembali ke pohon dan melepaskan semut yang berhasil diselamatkan. 

Semut berkata: “Terima kasih banyak kawan aku akan selalu ingat kebaikanmu menolongku”. 

Merpati menjawab “Sama-sama sebagai sesama mahkluk ciptaan Tuhan kita wajib saling 

menolong”. Lalu keduanya pun berpisah dan mereka melanjutkan hidup masing-masing.  

Kemudian beberapa waktu telah lewat, saat merpati sedang asyik bercengkrama dengan kawan-

kawannya, datanglah seorang pemburu… sedang mengincar sang merpati. 

Kebetulan di tempat itu lewatlah semut dan ia melihat merpati menjadi sasaran tembak sang 

pemburu. Semut pun ingin membalas budi pada merpati, maka semut pun merayap dengan dengan 

cepat menuju si pemburu. Ia pun lalu menggigit kaki pemburu dan pemburu yang merasa kesakitan 

itu pun lalu berteriak sehingga merpati terbang. Akibat sang pemburu gagal menembak sang 

merpati. 

Merpati lalu mengepakkan sayap sebagai tanda terima kaih kepada semut yang sudah 

menyelamatkannya dari tangan pemburu. Semut pun tersenyum karena dapat menolong dan 

membalas kebaikan merpati. 

Pesan: Selalu ucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Berusahalah 

untuk membalas suatu kelak sesuai kemampuan kita.  

 

3. SABAR DAN TERUS BERUSAHA 

Tujuan: Diharapkan kita belajar berpikir memecahkan masalah dan mencari 

solusinya. 

Adalah seekor burung gagak terbang berputar-putar sebuah taman. Rupanya ia sedang mencari air, 

gagak itu kehausan akan tetapi ia belum menemukan air. Namun, gagak tidak putus asa ia terus 

berputar-putar mengelilingi taman untuk mencari air. Akhirnya, gagak menemukan sebuah tempat 

berisi air. Gagak segera menukik menuju tempat itu, namun ternyata air di dalamnya tidak penuh 

hanya berisi setengah. Gagak tidak bisa meminum airnya kemudian ia berusaha mematuk tempat 

itu dengak paruh agar bocor, namun tempat air itu terlalu keras dan kuat bagi gagak.  

Gagak berpikir bagaimana caranya agar ia dapat meminum air dari situ, akhirnya, gagak dapat ide. 

Gagak memungut kerikil dan memasukkannya ke dalam tempat air tersebut. Semakin banyak 

kerikil yang masuk ke dalam wadah tersebut, semakin naik permukaan airnya. Gagak terus 

memasukkan kerikil ke dalam tempat air dengan sabar sampai permukaan airnya naik dan bisa di 

jangkaunya. Kemudian, gagak pun bisa meminum air itu untuk menghilangkan dahaganya. 

 



Pesan: Saat kita menemui hambatan seperti kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah, jangan putus 

asa.  Bersabar dan terus berusaha mengatasi hambatan sambil berdoa tentunya. Tetap berpikir dan 

bertindak kreatif, adalah kunci mengatasi persoalan. 

 

4. JUJUR BERBUAH MANIS 

Tujuan: Diharapkan anak mampu bersikap jujur dan tidak mengambil sesuatu yang 

bukan haknya.  

Seorang lelaki bolak-balik di tepi hutan. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Oh, rupanya ia 

mencari kapak miliknya yang hilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik menyusuri jalan yang 

dilaluinya untuk mencari kapaknya, namun belum juga ditemukan. Karena hari sudah senja, lelaki 

itu memutuskan untuk pulang. 

Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, lelaki itu sangat sedih. Ia tidak bisa mencari nafkah tanpa 

kapak tersebut. Lelaki itu adalah seorang tukang kayu. Ia juga tidak memiliki uang untuk membeli 

kapak yang baru. Sesampainya di rumah, ia hanya termenung. Tidak lama seorang nampak 

mendekatinya dan berkata: “Mengapa engkau terlihat bersedih?” tanya orang asing itu. “Aku 

kehilangan kapakku!” jawabnya.  

Ooooh, tepat sekali. Aku menemukan kapak ini di hutan, mungkin ini milikmu”, kata orang asing 

sambil menyodorkan sebilah kapak yang terbuat dari emas. Lelaki itu memeprhatikan kapak yang 

sodorkan kepadanya, kemudian berkata, “bukan. Ini bukan kapak milikku.” Kalau yang ini 

mungkin milikmu”, ujar orang asing itu sambil menyodorkan sebuah kapak yang terbuat dari 

perak.  Oh bukan. Kapak ini juga bukan juga milikku. Aku tidak mungkin memiliki uang untuk 

membeli kapak yang terbuat dari perak.” Kalau kapak ini rasanya milikmu? “Aku menemukannya 

di hutan”. Ujar orang asing itu. Tangannya menyodorkan sebilah kapak dari besi. “Ya, benar. Ini 

memamg kapak milikku. Aku bisa bekerja kembali mencari kayu. Terima kasih “kata lelaki itu.  

“Ambillah ketiga kapak ini, aku senang bertemu dengan orang jujur. Aku menghadiahkan kapak 

emas dan perak ini untukmu,” terang orang asing itu. Tukang kayu sangat senang memperoleh 

hadia kapak emas dan perak. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada orang asing itu. 

Pesan: Ambillah hanya apa yang menjadi milik kita, jangan pernah mengambil apa yang bukan 

milik kita. 

 

5. BELAJAR BERPIKIR KREATIF  

Tujuan: Diharapkan anak mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. 

Seorang kaisar negeri China memperoleh hadiah seekor gajah dari raja negeri india. Sang kaisar 

baru pertama kali melihat gajah. Karena itu, ia merasa senang sekaligus penasaran. Kaisar merasa 



penasaran, berapa berat gajah tersebut. Kaisar lalu mengumpulkan para mentrinya dan bertanya: 

“Siapa di antara kalian yang tahu cara menimbang gajah?” tanya kaisar. 

“Maaf kaisar, kita tidak memiliki timbangan besar yang bisa digunakan untuk menimbang gajah 

ini”, ujar salah seorang menteri. Menteri-menteri lainnya sependapat dengan menteri itu. Tidak 

ada alat yang bisa digunakan untuk menimbang binatang sebesar itu. “Aku tahu caranya, ayah,” 

ujar putera kaisar yang baru berumur 8 tahun. Saat itu, ia ikut dengan ayah berkumpul dengan para 

menteri. 

“Ooooh ya, bagaimana caranya kita mengetahui berat gajah tersebut? “Serahkan padaku”, kata 

putra kaisar. Jawab Raja, mantap. Kemudian, Putra Kaisar itu meminta disiapkan perahu di tepi 

danau. Gajah tersebut dinaikkan keatas perahu. Putra kaisar meminta prajurit menandai batas garis 

air pada perahu.  Lalu gajah di bawa lagi ketepi danau dan diturunkan. Setelah itu Putra Kaisar 

meminta agar perahu diisi dengan batu bata sampai air danau menyentuh garis saat perahu dinaiki 

gajah.  “Timbanglah semua batu bata itu dengan demikian kita tahu berapa berat gajah ini.” 

Terang putra kaisar. Sang kaisar dan semua yang hadir merasa bangga dengan kecerdasan putra 

Kaisar. 

Pesan: Selalu ada cara untuk mengatasi masalah, mari kita berpikir kreatif dalam memecahkan 

setiap masalah. 

 

6. HIKMAH DI BALIK MUSIBAH 

Tujuan: Diharapkan kita dapat menerima setiap musibah dengan iklas, belajar 

tunduk pada kehendak Allah.  

Alkisah di sebuah kerajaan hiduplah seorang ayah dan puteranya yang mulai beranjak dewasa. 

Suatu hari kuda milik sang ayah pergi entah kemana, karena tidak biasa kuda itu pergi 

meninggalkan kendang sampai seharian. Sudah tiga hari kuda milik sang ayah tidak juga muncul 

ke kandangnya. Sang ayah sudah mengiklaskan kepergian kudanya tersebut. Akan tetapi keesokan 

harinya sang kuda pulang dengan mengajak seekor kuda lain. Tentu saja sang ayah senang karna 

kudanya kembali di tambah ada seekor kuda lain yang bersamanya. Para tetangga sangat senang, 

“Woooouuooh kau beruntung sekali mendapat seekor kuda baru,” seru para tetangga. 

 

Sang ayah hanya tersenyum. Tentu senang karena kepulangan kuda di tambah kuda baru tersebut, 

walau tak ditunjukan secara berlebihan. Sang Putra sangat senang berkuda dan ingin mencoba 

untuk menaiki kuda baru tersebut. Walau sang ayah agak keberatan dengan keinginan putranya, 

namun ia ijinkan juga puteranya menaiki kuda tersebut. Akan tetapi kuda baru tersebut belumlah 

jinak alias liar, akibatnya sang putera terjatuh dari kuda baru tersebut. Tentu sebagai ayah ia sangat 

sedih atas cidera yang dialami oleh puterannya. 



 

Namun ia tidak larut dalam kesedihan, ia belajar bersyukur baik untk putranya juga kuda baru yang 

membuat anaknya ceidera. Seminggu sudah sang putera berbaring di atas tempat tidur karena 

kakinya patah, ia selalu dibantu oleh sang ayah untuk melakukan banyak hal. Tiba-tiba datanglah 

petugas kerajaan untuk mendaftar setiap pemuda agar mengikuti pelatihan untuk berperang. 

Betapa bersyukurnya sang ayah karena putranya tidak ikut serta karna kakinya patah. 

Seorang ibu yang sangat bersedih mengatakan uneg-unegnya. “Beruntunglah kau hai saudaraku 

karena anakmu masih bersama-sama denganmu walau kakinya patah. Sedangkan aku harus 

terpaksa membiarkan anakku pergi ke medan perang, entahlah ia pulang hidup ataukah tidak 

pulang karena mati di medan perang. Sang ayah terhenyak. Sambil menatap tetangga yang masih 

bersedih. Ia berguman dalam hatinya “Ya ini mungkin salah satu anugerah di balik musibah yang 

menimpah puteraku. Aku harus belajar bersyukur” batinnya. 

Pesan: Selalu ada hikmat dibalik setiap peristiwa dan musibah yang kita alami. Belajarlah 

bersyukur walau keadaannya sulit.  

 

7. JANGAN TAKUT MENGHADAPI TANTANGAN 

Tujuan: Diharapkan anak tidak takut menghadapi rintangan.  

Alkisah ada seekor kambing yang sedang gundah, karena salah satu anaknya diterkam serigala. 

Dalam kegundahannya kambing berpikir keras bagaimana ia dapat menyelamatkan diri bersama 

beberapa anaknya yang masih kecil dari ancaman serigala. Suatu sore ia mendapatkan ide. Ia dan 

anak-anaknya harus pindah dan tinggal di atas tebing. 

Namun persoalan lain muncul, bagaimana soal bahan makanannya. Bukankah di atas tebing tak 

ada rumput selain batu karang? Mungkin ada lumut yang bisa jadi bahan makanan demikian pikir 

induk kambing itu. “Aku akan mengajarkan anak-anakku untuk beradaptasi dengan lingkungan 

baru,” tekad sang induk.  

Maka ia dan anak-anaknya berupaya mendaki tebing tempat tujuan yang baru, walau berkali-kali 

mereka terjatuh namun mereka tidak putus asa. Bersama anak-anak dan komunitas kambing 

lainnya mereka terus memanjat dan akhirnya mereka sampai di atas tebing. 

Beberapa waktu kemudian, seriga kembali ke tempat ia biasa memangsa kambing dengan mudah 

namun betapa terkejutnya.  “Aneh, tidak biasanya kok sepi ya?” Biasanya banyak kambing di sini 

berkeliaran,”gumam serigala. “Kami sudah pindah di sini, seru kambing dari atas tebing.”  

Kemarilah kalau kau menyantap kami,” tantang kambing lainnya.  

Serigala berupaya memanjat tebing agar dapat menyantap daging kambing yang lezat. Beberapa 

kali berupaya memanjat, namun gagal. Karena terus terjatuh, maka serigala menjadi putus asa dan 



memutuskan pergi dan mencari santapan yang lain. Sementara itu para kambing bersorak senang 

karena mereka dapat hidup tenang bebas dari ancaman serigala. 

Pesan: Saat bertemu dengan kesulitan jangan lekas putus asa, berusahalah terus dan jangan lelah 

meminta nasehat orang lain yang lebih ahli untuk mendapat jalan keluar. 

C. Penutup  

Untuk relaksasi dan permainan alangkah baiknya jika para relawan melatih diri terlebih 

dahulu dengan mengikuti petunjuk yang ada sebelum melakukan pendampingan. Semoga 

bahan ini bermanfaat.   

 

  

 

 

 

 

 


