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Penanggulangan bencana terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada peningkatan 
kesadaran  bahwa  untuk  dapat memberikan  bantuan  atau  dukungan  yang  optimal 
pada saat‐saat awal setelah bencana tidak hanya hal‐hal yang bersifat fisik saja yang 
harus  diperhatikan.  Jika  sebelumnya,  penanganan  awal  pada  bencana    masih 
terfokus pada pencarian  korban  yang hilang, pemberian pertolongan pertama dan 
pemulihan  kondisi  kesehatan  secara  fisik.   Hal  ini mulai  berubah  dalam  beberapa 
tahun  belakangan  ini.  Intervensi  krisis  yang  diberikan  mulai  memperhatikan 
kebutuhan psikologis dan sosial. 
 
Sebagai  salah  satu  bentuk  intervensi  krisis  yang  relatif  baru,  evaluasi  pelaksanaan 
maupun penelitian‐penelitian tentang PFA masih harus dilakukan dan dikembangkan 
lebih banyak lagi. Beberapa laporan yang ada dari mereka yang berkecimpung dalam 
penanganan  bencana menyebutkan  PFA  bisa  diterima  dan  dirasakan manfaatnya 
baik oleh  para penyintas maupun mereka yang bekerja pada masa tanggap darurat 
(Ruzek,  Brymer,  Jacobs,  Layne,  Vernberg,  Watson,  2007).  Penelitian  lain 
menyebutkan  bahwa  PFA mendukung  resiliensi  baik  pada  level  individu maupun 
komunitas.  Resiliensi  sendiri  merupakan  kapasitas  yang  dimiliki  seseorang  untuk 
dapat  pulih  dan  berkembang  mengatasi  situasi  sulit  yang  dialami  (Tugade  & 
Fredrikson,  2004).    Di  mana  hal  ini  akan  meningkatkan  self  efficacy  (keyakinan 
diri/perasaan  mampu),    mengurangi  dependensi  dari  penyintas  itu  sendiri  dan 
mendukung  proses  pemulihan  jangka  panjang  (Napoli,  2007).  Konsep  yang 
mendasari PFA masih memungkinkan pengembangan yang lebih luas dalam beragam 
bencana yang terjadi (Van Ommeran, Saxena, & Saraceno, 2005). Konsep PFA terus 
dikembangkan  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  berbagai  kelompok 
yang  ada  di  masyarakat  saat  bencana. Menjadi  tantangan  bagi  kita  untuk  terus 
mengembangkan sebuah layanan yang didukung data empiris maupun pembelajaran 
dari lapangan. 
 
PFA sebagai serangkaian keterampilan perawatan dasar yang bersifat praktis dapat 
dipergunakan  juga  dalam  aspek  kehidupan  sehari‐hari  lainnya,  seperti mengatasi 
situasi atau pengalaman sulit yang dialami seseorang atau komunitas.  Namun dalam 
penanganan  bencana,  karena  PFA merupakan  salah  satu  bentuk  intervensi  krisis 
tentu  saja  tidaklah  cukup.  Dalam  hal  ini  ada  dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan, 
aspek horizontal dan vertikal.  
 
Pada aspek horizontal, layanan PFA tidak dapat dilepaskan dari layanan lainnya yang 
diberikan  pada  saat  bencana  seperti  pemenuhan  kebutuhan  medis,  makanan, 
penyedian  tempat  tinggal  sementara,  sanitasi,  air  bersih  dan  yang  lainnya. 
Diperlukan  koordinasi  dengan  layanan‐layanan  tersebut.  Selain  memenuhi 



kebutuhan  langsung  dari  penyintas,  PFA  harus  dapat  menghubungkan  penyintas 
dengan penyedia layanan lain tersebut. 
 
Sedangkan  pada  aspek  vertikal,  PFA  berhubungan  erat  dengan  layanan  dukungan 
psikososial maupun kesehatan jiwa yang lebih spesifik seperti konseling atau teknik‐
teknik terapi tertentu. Seperti yang yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya 
bahwa tidak semua orang yang mengalami kejadian traumatis akan mengembangkan 
gangguan  psikologis  atau  mental  (McFarlane  &  Yehuda,  1996).    Oleh  sebab  itu 
menjadi  penting  pada  layanan  awal  atau  dasar  yang  diberikan  untuk  dapat 
mengidentifikasi  orang‐orang  yang  memiliki  kebutuhan  layanan  lebih  lanjut  atau 
layanan jangka panjang. Selain itu PFA juga diharapkan dapat memberikan informasi 
pada  penyintas  tentang  situasi  yang  terjadi  maupun  reaksi  yang  mereka  alami, 
sehingga  mereka  dapat  menyadari  seandainya  mereka  membutuhkan  layanan 
lanjutan  jika  reaksi‐reaksi  tersebut  terus  dirasakan  dalam  beberapa minggu  atau 
beberapa bulan setelah bencana. Penyintas  juga perlu mendapat  informasi tentang 
bagaimana mereka  dapat memperoleh  layanan  lanjutan  tersebut.  untuk  diapain? 
Maksudnya  untuk  direfer  kan  ya?  Supaya  tidak  hanya  berhenti  sampai  tahap 
identifikasi saja. 
 
Dalam  sebuah  bencana  yang  besar, menjadi  tantangan  untuk  dapat menyediakan 
layanan yang berkesinambungan. Ini hanya dapat terjadi jika para penyintas merasa 
nyaman dan merasakan manfaat dengan layanan yang diberikan sebelumnya.  Maka 
dari  itu menjadi  penting  untuk  terus mengembangkan  teknik  intervensi  krisis  ini 
sebagai awalan yang baik dalam sebuah proses pemulihan. 
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