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BAB   II  

Psikososial dan Bencana  

 

Bagian ini akan menguraikan teori psikososial dan bencana. Penulisan ini akan 

diuraikan dalam tiga bagian: pengertian psikososial, pengertian dan karateristik bencana serta 

dampak bencana pada aspek psikososial.  

2.1 Pengertian Psikososial 

Istilah psikososial menurut Kamus Lengkap Psikologi berarti menyinggung relasi 

sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis.
1
 Psikososial adalah suatu kondisi yang 

terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya secara 

terintegrasi. Psikososial berasal dari gabungan dua kata, psiko dan sosial. Kata “psiko” 

mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan, dan perilaku), 

sedangkan “sosial” mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang lain 

di lingkungannya. Berdasarkan asal katanya, psikososial menunjuk  pada hubungan yang 

dinamis antara faktor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu 

sama lain.
2
 

Definisi lain juga menyebutkan bahwa aspek psikososial merupakan aspek 

hubungan yang dinamis antara dimensi psikologis/kejiwaan dan sosial. Penderitaan dan 

luka psikologis yang dialami individu memiliki kaitan erat dengan keadaan sekitar atau 

kondisi sosial. Pemulihan psikososial bagi individu maupun kelompok masyarakat 

ditujukan untuk meraih kembali fungsi normalnya sehingga tetap menjadi produktif dan 

menjalani hidup yang bermakna setelah peristiwa yang traumatik. Dengan demikian 

                                                             
1J. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011), 407. 
2Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI, Dukungan Psikososial Bencana – Fastering Community 

Resilience, (Depok, Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI), 2.  
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dampak psikososial adalah suatu perubahan psikis dan sosial yang terjadi setelah adanya 

bencana atau peristiwa traumatik. Masalah psikososial adalah setiap perubahan dalam 

kehidupan individu baik yang bersifat psikis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh 

timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya 

gangguan jiwa (atau gangguan kesehatan) secara nyata, atau sebaliknya masalah 

kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial.
3
 

Psikososial juga dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan hubungan antara 

kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah 

psikososial melibatkan aspek psikis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan 

yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan 

orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi 

dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan orang yang tidak stabil 

mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.
4
 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa psikososial terdiri dari dua 

aspek, yaitu aspek psikologi dan sosial. Psikologi terdiri dari kata psyche yang dalam 

bahasa Yunani berarti “jiwa” dan kata “logos” yang dapat diterjemahkan sebagai 

“ilmu”. Jadi pengertian dari psikologi adalah sebuah ilmu jiwa yang merupakan suatu 

istilah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sehingga kata ini digunakan untuk 

menunjuk kepada sebuah pengetahuan ilmu jiwa.
5
 

Berbicara mengenai psikis manusia berarti membahas juga tentang tingkah 

laku manusia, yaitu mempersoalkan apa yang diperbuat individu dalam 

lingkungannya dan mengapa ia berbuat seperti yang diperbuatnya. Karena faktor-

                                                             
3CMHN, Modul Community Mental Health Nursing (Jakarta : WHO-FIK UI), 2006 
4Ibid. 
5 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), l 



12 
 

faktor yang memengaruhi tingkah laku itu banyak dan bermacam-macam, maka 

tingkah laku individu yang dilibatkannya juga bermacam-macam. Sesungguhnya 

bahwa psikologi lebih menitik beratkan perhatian kepada perbedaan-perbedaan 

tingkah laku ini, meskipun hal ini tidak berarti bahwa mengabaikan sama sekali 

persamaan-persamaan atau kesamaan-kesamaan yang terdapat di dalamnya.
6
 

Sedangkan pengaruh sosial seperti tekanan teman sebaya, dukungan orangtua, 

latar belakang budaya dan agama, status sosial-ekonomi, dan hubungan interpersonal 

semua membantu untuk membentuk kepribadian dan pengaruh psikis seseorang. 

Individu dengan gangguan psikososial sering memiliki fungsi kesulitan dalam situasi 

sosial dan mungkin memiliki masalah berkomunikasi dengan orang lain secara 

efektif.
7
  

Aspek Psikososial yang dibahas dalam hubungan dengan bencana alam adalah 

sebuah pendekatan untuk mendorong ketahanan masyarakat dan individu yang 

menjadi korban bencana. Ini bertujuan untuk membangun kembali kehidupan normal, 

memfasilitasi partisipasi masyarakat yang terkena dampak untuk pemulihan dan 

mencegah konsekuensi patologis dari situasi yang traumatis.
8
 Aspek psikososial 

sebagai bagian dari dampak sebuah peristiwa traumatik seperti bencana pada 

gilirannya menjadi sangat penting karena dalam penangannya jauh lebih menyentuh 

sampai pada bagian psikis serta sosial manusia yang menjadi bagian paling rumit jika 

tidak ditangani dengan baik. 

Kadang-kadang kedua aspek ini (psikis dan sosial) telah dilihat sebagai sebuah 

pertentangan satu sama lain. Misalnya, dalam konteks bencana besar, beberapa 

                                                             
6Prof. F. Patty MA, Pengantar Psikology Umum, (Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, 1982), 54 
7Psychosocial Disorder, (The Free Dictionary) 

http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Psychosocial+Disorders diunduh pada 24 Oktober 2012. 
8 Psychosocial, Ask, http://www.ask.com/wiki/Psychosocial? Diunduh pada 24 Oktober 2012. 

http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Psychosocial+Disorders
http://www.ask.com/wiki/Psychosocial
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pekerja bantuan kemanusiaan telah menyatakan bahwa untuk fokus pada kesehatan 

mental dari individu adalah tugas yang besar dan dapat dengan mudah membuat 

mereka putus asa. Yang menjadi prioritas lain ialah membangun kembali jaringan 

informal sosial, penyatuan keluarga dan dukungan masyarakat, dan mendukung 

pembangunan kembali bangunan fisik masyarakat yang hancur dengan intervensi 

yang bertujuan bagi individu atau keluarga. Pendekatan individu dan masyarakat  

pada dasarnya tidak benar-benar bertentangan dengan satu sama lain. Penyembuhan 

dan pembangunan kembali masyarakat merupakan fondasi penting untuk 

penyembuhan individu dan keluarga, dan penyembuhan individu dan keluarga yang 

diperlukan untuk rekonstruksi keberhasilan masyarakat. Dalam setiap kasus, prinsip 

mendasar adalah untuk mendorong proses penyembuhan, pada individu, keluarga, dan 

masyarakat.
9
 

Penyembuhan yang dilakukan bagi manusia yang mengalami krisis seperti 

korban bencana tidak hanya dilihat dari kesehatan fisik saja. Manusia harus dilihat 

secara lengkap, utuh dalam keseluruhan sebagai manusia, dan bukan sebagai kasus 

penyakit atau masalah tertentu. Hal ini yang menjadikan manusia sebagai makhluk 

yang holistik. Orang dapat disebut sehat bukan hanya karena “tidak adanya penyakit 

tertentu”, melainkan mampu hidup sehat secara utuh, fisik, mental, spriritual dan 

sosial.
10

 Empat aspek utama dari manusia ini (fisik, mental, spiritual dan sosial) dapat 

dibedakan namun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keempat aspek 

                                                             
9 Dr. U. Gauthamadas, MD, PhD, Disaster Psychosocial Response – Handbook For Community 

Counselor Trainers, (Academy for Disaster Management Education, Planning & Training Martin Luther 

Bhavan, 95 Purasawalkam High Road), 25.  
10 Totok S. Wiryasaputra, Ready to Care, (Yogyakarta : Galangpress, 2006), 35 
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tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Bahkan, mungkin dalam hal-hal 

tertentu kita sulit untuk menggolongkan sesuatu masuk ke dalam aspek yang mana.
11

 

Keempat aspek penting dalam diri manusia dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, aspek fisik; aspek ini berkaitan dengan bagian yang tampak (wadhag, Jawa) 

dari hidup kita. Aspek ini terutama mengacu pada hubungan manusia dengan luar 

dirinya. Dengan aspek ini manusia dapat dilihat, diraba, disentuh dan diukur. Kedua, 

aspek mental; aspek ini berkaitan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. 

Aspek mental ini juga berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, motivasi, dan integrasi diri 

manusia. Aspek mental mengacu pada hubungan seseorang dengan bagian dalam dari 

dirinya (batin, jiwa). Sesungguhnya, aspek ini tidak tampak, sehingga tidak dapat 

diraba, disentuh, dan diukur. Aspek mental memampukan manusia berhubungan 

dengan diri sendiri dan lingkungannya secara utuh, memberdayakan, membuat jarak 

(distansi), membedakan diri, dan bahkan dengan diri sendiri. Ketiga, aspek spritual. 

Aspek spiritual berhubungan dengan jati diri manusia. Manusia secara khusus dapat 

berhubungan dengan Sang Pencipta sejati, Allah. Aspek ini mengacu pada hubungan 

manusia dengan sesuatu yang berbeda jauh di luar jangkauannya. Aspek ini juga tidak 

tampak. Inilah aspek vertikal dari kehidupan manusia. Dalam hal ini manusia bergaul 

dengan sesuatu yang agung, yang berada di luar dirinya, dan mengatasi kehidupannya. 

Aspek ini memungkinkan manusia berhubungan dengan dunia lain, dunia gaib, 

misalnya. Keempat, aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan keberadaan manusia 

yang tidak mungkin berdiri sendiri. Dia tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. 

Manusia harus dilihat dalam hubungannya dengan pihak luar secara horizontal, yakni 

dunia sekelilingnya. Ia harus berada bersama dengan sesuatu atau seseorang lain. Ia 

selalu hidup dalam sebuah interelasi dan interaksi yang berkesinambungan. Ia 

                                                             
11 Ibid., 41  
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memberadakan diri dengan dan dalam relasi dan interaksi. Dia tidak dapat tumbuh 

tanpa relasi dan interaksi. Satu-satunya yang tidak pernah berubah dalam hidup dan 

eksistensi manusia adalah relasi dan interaksi. Relasi dan interaksi dengan diri sendiri, 

sesama dan Tuhan. Inilah rahasia keberadaan manusia.
12

 

Salah satu gejala yang dapat dialami oleh individu setelah peristiwa traumatis 

dan krisis adalah Post Traumatic Stress Disorder  atau PTSD. Trauma berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti luka (Cerney, dalam Pickett, 1998). Kata trauma 

digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang dialami oleh korban. 

Kejadian atau pengalaman traumatik akan dihayati secara berbeda-beda antara 

individu yang satu dengan lainnya, sehingga setiap orang akan memiliki reaksi yang 

berbeda pula pada saat menghadapi kejadian yang traumatik. Pengalaman traumatik 

adalah suatu kejadian yang dialami atau disaksikan oleh individu, yang mengancam 

keselamatan dirinya (Lonergan, 1999). Oleh sebab itu, merupakan suatu hal yang 

wajar ketika seseorang mengalami shock  baik secara fisik maupun emosional sebagai 

suatu reaksi stres atas kejadian traumatik tersebut. Kadangkala efek aftershock ini 

baru terjadi setelah beberapa jam, hari, atau bahkan berminggu-minggu. Menurut 

Kaplan dan Sadock (1997) dalam bukunya Synopsis Psikiatri, pasien yang 

diklasifikasikan sebagai penderita gangguan stres paska trauma, mereka harus 

mengalami suatu stres emosional yang besar yang menyebabkan traumatik bagi 

hampir setiap orang. Menurut Stamm (1999), stres traumatik merupakan suatu reaksi 

yang alamiah terhadap peristiwa yang mengandung kekerasan (seperti kekerasan 

kelompok, pemerkosaan, kecelakaan, dan bencana alam) atau kondisi dalam 

kehidupan yang mengerikan (seperti kemiskinan, deprivasi, dll). Kondisi tersebut 

                                                             
12 Ibid., 39-40 
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disebut juga dengan stres pasca traumatik (atau Post Traumatic Stress Disorder/ 

PTSD).
13

 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PTSD adalah sejenis gangguan 

kecemasan umum yang berkembang setelah mengalami kejadian yang menakutkan 

atau serangan fisik maupun perasaan terancam. Dimana, gejalanya dapat berupa 

pengalaman kembali kejadian traumatis, lebih sensitiv, dan penumpulan emosi.
14

 

Seseorang mengembangkan PTSD adalah akibat respon terhadap suatu trauma 

yang ekstrem – sebuah kejadian yang mengerikan yang seseorang alami, saksikan, 

atau dipelajari, terutama yang mengancam hidup atau yang menyebabkan penderitaan 

fisik. Pengalaman tersebut menyebabkan seseorang merasakan takut yang sangat kuat, 

atau perasaan tidak berdaya.
15

 

Kaplan dan Sadock (1997) mengatakan bahwa gangguan stress paska 

traumatic dapat tampak pada setiap usia, namun paling menonjol pada dewasa muda, 

karena sifat situasi yang mencetuskannya. Untuk wanita, paling sering adalah 

penyerangan dan pemerkosaan. Jumlah perempuan yang mengalami trauma adalah 

dua kali dibandingkan dengan kaum pria. Gangguan kemungkinan terjadi pada 

mereka yang sendirian, bercerai, janda, mengalami gangguan ekonomi, atau menarik 

diri secara sosial.
16

 

Gejala-gejala Stres pasca trauma adalah sebagai berikut: 

1.    Terdapat stressor yang berat dan jelas (kekerasan, perkosaan, bencana, 

perang,dll), yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang berarti bagi hampir 

setiap orang. 

                                                             
13Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), diuduh dari 

http://psikologiuhuy.wordpress.com/2010/08/12/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/ pada tanggal 03 April 

2013. 
14Ibid. 
15Ibid. 
16Ibid 

http://psikologiuhuy.wordpress.com/2010/08/12/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/
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2.    Penghayatan yang berulang dari trauma itu yang dibuktikan oleh terdapatnya 

paling sedikit satu dari hal berikut: 

 Ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa itu 

 Mimpi-mimpi yang berulang dari peristiwa itu 

 Timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan, seolah-olah peristiwa 

traumatik itu sedang timbul kembali, karena berkaitan dengan suatu gagasan atau 

stimulus/rangsangan. 

3.    Pengumpulan respon terhadap, atau berkurangnya hubungan dengan dunia luar, 

yang mulai beberapa waktu sesudah trauma, dan dinyatakan paling sedikit satu 

dari hal berikut: 

 Berkurangnya secara jelas minat terhadap satu atau lebih aktivitas yang cukup 

berarti 

 Persaan terlepas atau terasing dari orang lain 

 Afek  (alam persaan) yang menyempit atau afek depresif (murumg,sedih, putus 

asa) 

4.    Paling sedikit ada dua dari gejala-gejala berikut ini yang tidak ada sebelum 

trauma terjadi, yaitu: 

 Kewaspadaan atau reaksi terkejut berlebihan 

 Gangguan tidur (disertai mimpi-mimpi yang mengelisahkan) 

 Persaan bersalah karena lolos dari bahaya maut, sedangkan orang laintidak, atau 

merasa bersalah tentang perbuatan yang dilakukannya agar tetap hidup 

 Kesukaran konsentrasi 

 Penghindaraan diri dari aktivitas yang membangkitkan ingatan tentang peristiwa 

traumatik itu.  
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2.2 Pengertian dan Karakteristik Bencana 

Kamus Pusat Riset Epidemiologi Bencana mendefinisikan bencana sebagai 

suatu kejadian yang menyebabkan kerusakan meluas atau kesusahan. Bencana juga 

diartikan  sebagai sebuah situasi atau peristiwa yang menguasai kapasitas lokal, yang 

memerlukan permintaan ke tingkat nasional atau internasional untuk bantuan 

eksternal. Meskipun ruang lingkup dan dampak bencana jauh lebih besar daripada 

keadaan darurat yang sederhana, penting untuk diingat bahwa tidak ada dua bencana 

yang persis sama.
17

 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN), 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.
18

 

Setiap bencana adalah unik dan sifat-sifat atau tingkat kritis bencana tersebut 

akan sangat membantu menentukan tingkat kerusakan atau dampak pada individu dan 

kelompok-kelompok. Karakter ini menjadi penting karena akan sangat membantu 

memilah apa saja yang menjadi kebutuhan korban bencana dalam suatu kelompok 

                                                             
17 Kevin Becker ,Psy. D, Guy Sapirstein, Ph. D and Jeffrey Weir, MA LCMHC, Psychological Support 

for Survivors of Disaster – A Practical Guide, (The United Stated : IBM Corporation, 2008), 3 
18 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Definisi dan Jenis Bencana, diunduh dari 

http://www.bnpb.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana pada 16 Maret 2013.  

http://www.bnpb.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana%20pada%2016%20Maret%202013
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daripada berasumsi bahwa semua orang akan merasakan dampak dari bencana dengan 

cara yang sama dalam peristiwa tertentu.
19

 

Menurut Dr. U. Gauthamadas pada Academy for Disaster Management 

Education Planning and Training, bencana adalah sebuah fenomena multi-dimensi 

yang sangat kompleks. Dari perspektif umum, ada banyak cara untuk 

mengelompokkan bencana. Klasifikasi bervariasi tergantung pada kriteria yang 

digunakan
20

, misalnya: 

a. Besarnya kerugian (kematian, jumlah cedera). 

b. Bahaya dikenal atau tidak dikenal dengan tingkat kecemasan yang lama. 

c. Risiko berulang, tingkat peringatan dan kesiapsiagaan pada level masyarakat 

dan individu. 

d. Dampak keparahan dan pengaruhnya terhadap fungsi masyarakat. 

e. Ancaman kehidupan - misalnya sejauh mana melarikan diri atau tidak 

mungkin selama atau segera setelah terjadinya bencana. 

f. Penghancuran properti dan kerugian materi. 

g. Kerusakan struktur komunitas. 

Bencana Alam versus Bencana Buatan Manusia 

Bencana Alam (Natural Disaster), seperti angin badai, banjir dan gempa bumi 

yang menimpa makhluk hidup datang dengan meninggalkan perasaan ketidak 

berdayaan sehingga menyebabkan tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh 

manusia atau makhluk hidup untuk mencegahnya. Bencana ini tidak memandang 

siapa yang dipengaruhi kerusakan yang tidak terbatas sehingga menyebabkan mereka 

                                                             
19Ibid. 
20 Dr. U. Gauthamadas, MD, PhD, Disaster Psychosocial Response – Handbook For Community 

Counselor Trainers, (Academy for Disaster Management Education, Planning & Training Martin Luther 

Bhavan, 95 Purasawalkam High Road), 6 



20 
 

hidup dalam keterbatasan untuk sementara waktu. Tidak nyata pelaku bencana ini 

yang bisa disalahkan, yang mungkin adalah orang-orang menjadi marah dan 

mempertanyakan Tuhan dengan keyakinan agama mereka.21 

Bencana buatan manusia (Manmade Disaster), seperti dalam serangan teroris, 

juga biasanya tak terduga. Ketika berhadapan dengan bencana buatan manusia, 

gagasan bahwa 'jika kita dapat menemukan dan mengurangi musuh kita akan sekali 

lagi aman' – ini adalah motivator yang kuat bagi banyak individu. 

Bencana Pribadi (Personal Disaster) adalah istilah yang sering digunakan 

untuk menggambarkan pengalaman  individu yang tragis, kematian yang traumatis, 

dll. Bencana Komunitas atau Kelompok (Community Disaster) digunakan untuk 

merujuk pada suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kelompok yang lebih luas 

atau masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah bencana dengan tingginya angka 

kematian masyarakat maka akan menyebabkan kesedihan yang mempengaruhi 

banyak pihak, seperti: anggota keluarga dekat, keluarga, dan teman tau orang lain 

yang mungkin saja menderita kehilangan usaha, pekerjaan dan properti.
22

 

Bencana pada dasarnya mempengaruhi populasi dan dengan demikian 

membutuhkan pendekatan populasi, respon psikososial dan kesehatan, yaitu 

menghubungkan kesehatan masyarakat dan kasus kesehatan pribadi dalam respon 

untuk mencapai efek yang optimal. Yang termasuk dalam setiap populasi tertentu, 

adalah : 

a. Mereka di pusat maupun di pinggiran daerah terjadinya bencana. 

b. Mereka yang hidupnya „langsung‟ terancam serta mereka yang menjadi 

'nyaris' terancam. 

                                                             
21Ibid., 3-4 
22Ibid. 
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c. Mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai dan yang mungkin atau 

tidak mungkin telah hadir dalam bencana itu sendiri. 

d. Dan masyarakat luas.  

Pada umumnya, ketika terjadi bencana alam di suatu tempat, maka perhatian 

dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat bahkan lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat akan tertuju pada bagaimana kebutuhan-kebutuhan fisik yang sangat 

dibutuhkan oleh korban bencana pada saat itu, yang bisa dipenuhi sesegera mungkin.  

Kebutuhan fisik sangat mudah diukur, sehingga menyebabkan hal tersebut menjadi 

prioritas utama untuk diberikan kepada korban bencana. Namun, aspek lain yang 

lebih penting justru malah tidak dianggap, misalnya aspek psikososial dari bencana.  

Memang jika mengukur hal tersebut, aspek psikososial sangat bersifat abstrak 

sehingga menyebabkan hal-hal yang dibutuhkan oleh korban dalam hal ini menjadi 

kabur sehingga tidak disediakan pelayanannya oleh pemerintah dan pihak-pihak yang 

lain. Tidak disadari bahwa dampak psikososial kemudian menjadi sangat penting 

untuk ditangani karena justru akan menyebabkan penderitaan yang sangat lama bagi 

korban jika tidak diatasi dengan baik.  

 

2.3 Dampak Bencana pada Sistem Psikososial 

Bencana yang terjadi secara mendadak dan cepat umumnya mengakibatkan 

perasaan syok dan ketidakberdayaan pada korban. Dampak bencana yang ditimbulkan 

dapat terjadi pada sistem  manusia secara holistik, dampak pada sistem properti, 

sistem sosial, dan pada sistem lingkungan.  
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Dampak Bencana pada Sistem Psikologi 

a) Dampak bencana pada aspek fisik. 

Secara umum, setiap bencana akan mempengaruhi sistem tubuh 

manusia. Pada aspek fisik, dampak yang ditimbulkan dapat berupa  badan 

terasa tegang, cepat lelah, susah tidur, mudah terkejut, palpitasi, mual, 

perubahan nafsu makan, dan kebutuhan seksual menurun. Reaksi-reaksi ini 

merupakan yang paling sulit untuk dihindari oleh seseorang yang 

mengalaminya. Reaksi tersebut terjadi secara otomatis.
23

 Dalam menghadapi 

stres, reaksi fisik yang dialami seseorang tampil sebagai reaksi yang dapat 

diamati oleh orang lain maupun reaksi yang hanya dirasakan oleh dan 

diketahui oleh seseorang yang mengalaminya.
24

 

b) Dampak bencana pada aspek psikis 

Secara khusus dampak bencana pada aspek psikis ini adalah terhadap 

emosi kognitif korban. Pada aspek emosi terjadi gejala-gejala sebagai berikut: 

syok, rasa takut, sedih, mudah menangis atau sebaliknya mudah marah, 

dendam, rasa bersalah, malu, rasa tidak berdaya, gelisah, kehilangan emosi 

seperti perasaan cinta, keintiman, kegembiraan atau perhatian pada kehidupan 

sehari-hari. Pada aspek kognitif, korban bencana ini juga mengalami 

perubahan seperti: pikiran kacau, salah persepsi, menurunnya kemampuan 

untuk mengambil keputusan, daya konsentrasi dan daya ingat berkurang, 

mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan, dan terkadang menyalahkan diri 

sendiri, terus-menerus memikirkan sesuatu. Reaksi dalam aspek pikiran yang 

                                                             
23 Mundakir, “Dampak Psikososial Akibat Bencana Lumpur Lapindo Di Desa Pajarakan Kecamatan 

Jabon Kabupaten Sodiarjo” (Depok: FIK UI, 2009), 21 
24Tirza T Laluyan., et al., Pemulihan Trauma : Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana 

Alam (Depok : Universitas Indonesia, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 

LPSP3, 2007), 18. 
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terlintas maupun dikembangkan dalam benak cenderung dapat dikendalikan 

atau dapat diubah oleh seseorang ketika menghadapi stres. Biasanya korban 

akan berusaha untuk menghindari pikiran tentang bencana dan menghindari 

tempat, gambar, atau suara yang mengingatkan korban pada bencana tersebut 

serta menghindari pembicaraan tentang hal itu.
25

 Jika hal ini terus 

berkepanjangan, maka akan menimbulkan dampak lain pada aspek perilaku. 

Reaksi dalam aspek perilaku ini merupakan reaksi stres yang paling jelas 

karena dapat diamati oleh orang lain. Ketika mengalami stres seseorang 

menampilkan suatu perilaku sebagai bentuk reaksi pertahanan diri terhadap 

situasi yang dirasakan mengganggu atau mengakibatkan stres. Perilaku yang 

ditampilkan dalam batas-batas tertentu merupakan suatu reaksi yang wajar 

sebagai respon terhadap stres. Suatu perilaku sebagai reaksi stres perlu 

diperhatikan atau ditangani lebih lanjut jika tampil pada seseorang secara 

berlebihan atau sebaliknya sangat minim. Ciri-cirinya seperti menarik diri, 

sulit tidur,  putus asa, ketergantungan, perilaku lekat yang berlebihan atau 

penarikan social,  sikap permusuhan, kemarahan,  merusak diri sendiri,  

perilaku impulsif  dan  mencoba bunuh diri.
26

 

  Selain itu, mengenai kedalaman trauma yang diakibatkan oleh stres 

atau depresi akibat kehilangan ini, Wiryasaputra mengemukakan beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, antara lain;
 27

 

1. Bentuk atau sifat yang hilang (Maujud Versus Mujarad). 

Kehilangan yang mujarad (abstrak) jauh akan menimbulkan 

                                                             
25Ibid., 19.  
26Ibid, 20 
27 Totok S. Wiryasaputra, Post-Traumatic Disaster Psychological Services – PTDPS (Pondok 

Tridharma Manunggal, 2005), 37-41 
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persoalan psikologis yang berkepanjangan dan kronis, 

misalnya kehilangan kesempatan, cita-cita, silahtirohmi antar 

sesama anggota masyarakat, ikatan sosial keagamaan, adat-

istiadat (paling tidak untuk sementara waktu tidak dapat 

melakukannya).  

2. Cara kehilangan (Sementara versus Permanen). Semakin 

permanen kehilangan semakin menimbulkan goncangan. Hal 

ini pasti akan menimbulkan dampak psikologis yang sangat 

kompleks dan berat.  

3. Lapisan Kehilangan (Tunggal versus Bertumpuk). Bencana 

jelas sekali menimbulkan kedukaan yang bertumpuk-tumpuk 

dalam waktu yang sangat singkat. Kehilangan anggota 

keluarga, kehilangan rumah, kehilangan lahan pertanian, 

kehilangan komunitas, kehilangan pekerjaan, kehilangan 

simpanan uang, kehilangan aktifitas sosial-kemasyarakatan-

keagamaan dan sebagainya. Makin bertumpuk kedukaannya 

makin dalam kedukaannya, apalagi dalam waktu yang sangat 

singkat. Mereka tidak hanya merasakan kesuraman masa 

lalunya (depresif), melainkan juga hopeless (putus asa) dan 

helpless (merasa tidak ada yang segera menolong); 

pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlambat menolong. 

Helpless ini dapat kemudian menjadi bencana kedua secara 

psikologis. 

4. Nilai Objek yang Hilang (Rendah versus Tinggi). Makin 

tinggi nilai yang diberikan kepada objek yang hilang, makin 
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dalam kedukaan dan goncangan batin yang dialami oleh 

korban. 

5. Tingkat Hubungan Emosional (Dangkal versus Dalam).  

Selain kedalaman kedukaan dipengaruhi oleh nilai objek 

yang hilang, kedukaan juga dipengaruhi oleh kedalam 

hubungan emosional orang yang kehilangan dengan objek 

yang hilang. 

6. Visi Kehidupan (Jelas versus Kabur). Makin kabur visi 

seseorang, keluarga, komunitas atau sekelompok orang 

semakin dalam pengalaman kedukaannya. Visi yang jelas 

akan membantu seseorang, keluarga, komunitas untuk 

menatap dengan mantap, karena bencana dapat menjadikan 

visi seseorang atau komunitas menjadi gelap. 

7. Tingkat Antisipasi (Ada versus Tidak Ada). Secara umum 

dapat dikatakan bahwa bencana yang diantisipasi akan 

memiliki dampak psikologis yang lebih ringan daripada yang 

tidak diantisipasi. Inilah pentingnya disaster education atau 

training. Pendidikan ini bisa dilakukan dengan berbagai 

media: tatap muka, cetak dan elektronika. Juga lembaga adat 

istiadat dan kegamaan perlu dimanfaatkan untuk pendidikan 

ini. 

c) Dampak bencana pada aspek Spiritual 

Manusia sebagai makhluk yang utuh atau holistik memiliki kebutuhan 

yang kompleks yaitu kebutuhan biologis, psikologis, sosial kultural dan 
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spiritual.
28

 Spiritual digambarkan sebagai pengalaman seseorang atau 

keyakinan seseorang, dan merupakan bagian dari kekuatan yang ada pada diri 

seseorang dalam memaknai kehidupannya. Spiritual juga digambarkan sebagai 

pencarian individu untuk mencari makna (Bown dan Williams, 1993 dalam 

Mundakir). Dyson, Cobb dan Forman (1997) yang juga dikutip oleh Mundakir 

menyatakan bahwa spiritual menggabungkan perasaan dari hubungan dengan 

dirinya sendiri dengan orang lain dan dengan kekuatan yang lebih tinggi.  

Bencana adalah fenomena kehidupan yang maknanya sangat 

tergantung dari mana seseorang memaknainya. Disinilah aspek spiritual ini 

berperan. Dalam kondisi bencana, spiritualitas seseorang merupakan kekuatan 

yang luar biasa, karena spiritualitas seseorang ini mempengaruhi persepsi 

dalam memaknai bencana selain faktor pengetahuan, pengalaman, dan sosial 

ekonomi. 

Kejadian bencana dapat merubah pola spiritualitas seseorang. Ada 

yang bertambah meningkat aspek spiritualitasnya, ada pula yang sebaliknya. 

Bagi yang meningkatkan aspek spiritualitasnya berarti mereka meyakini 

bahwa apa yang terjadi merupakan kehendak Yang Kuasa Sang Pencipta yang 

tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Mereka mendekat dengan cara 

meningkatkan spiritualitasnya supaya mendapatkan kekuatan dan pertolongan 

dalam menghadapi bencana atau musibah  yang dialaminya. Sedangkan bagi 

yang menjauh umumnya karena dasar keimanan atau keyakinan terhadap Sang 

Pencipta rendah, atau karena putus asa.  

 

 

                                                             
28 Mundakir, 29-30. 
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Dampak Bencana pada Sistem Sosial 

Peristiwa bencana telah menyebabkan kehancuran kehidupan sosial budaya, 

misalnya pudarnya ikatan kekeluargaan yang terbangun dari generasi ke generasi. 

Rusaknya solidaritas antar tetangga yang merupakan buah interaksi puluhan tahun, 

tradisi dan budaya yang menjadi praktik bersama sejak nenek moyang, yang 

menyatukan perasaan dan pengalaman, telah musnah. Bila perubahan sosial akibat 

bencana tersebut diatas tidak mendapat perhatian serius, maka tidak menutup 

kemungkinan dampak sosial lebih lanjut akan terjadi, misalnya kenakalan remaja, 

konflik keluarga, tawuran antar kelompok masyarakat, pencurian, dan rusaknya 

norma masyarakat.
29

 

Mirdasy dalam bukunya Bernafas Dalam Lumpur menjelaskan pendapat 

Michael Cernea, seorang antropolog dari Georger Washington University, Amerika 

Serikat bahwa dampak disintegrasi sosial, tercerai-berainya masyarakat, dan 

hancurnya budaya sangatlah serius, meskipun tak kasatmata dan tidak bisa 

dikuantifikasikan. Rusaknya komunitas, hancurnya struktur tatanan masyarakat, 

tercerai-berainya jaringan formal dan informal, perkumpulan-perkumpulan, 

merupakan kehilangan modal sosial yang sangat mahal meski tak bisa 

dikuantifikasi.
30

 

a). Dampak bencana pada aspek keluarga 

Menurut Friedman (1998) di dalam Mundakir, keluarga memiliki berbagai 

fungsi, yaitu: fungsi afektif, sungsi sosialisasi dan penempatan sosial, fungsi 

reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan. Fungsi-fungsi tersebut 

merupakan konsekuensi dari struktur keluarga dan saling berhubungan erat.  

                                                             
29 Mundakir, 27-29. 
30 Muhammad Mirdasy, Bernafas Dalam Lumpur (Yogyakarta: M. I Press, 2007).    
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Fungsi sosial keluarga dalam hal ini terkait dengan hubungan kekeluargaan 

yang terjadi yaitu ikatan kekeluargaan yang merenggang. Kerenggangan hubungan 

keluarga ini umumnya disebabkan karena tempat tinggalnya terpisah dan terjadinya 

disharmoni keluarga. Tempat tinggal yang terpisah ini menyebabkan hubungan 

silahturami berubah, baik kepada keluarga dekat maupun kepada sesama anggota 

masyarakat. Dengan tempat tinggal terpisah, hubungan emosional mereka juga 

mengalami perubahan. Kondisi ini akan berdampak pada peran-peran sosial yang 

seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Friedman tadi.
31

 

Selain fungsi sosial, Friedman juga mengemukakan fungsi ekonomi yang 

meliputi penyediaan sumber-sumber untuk bertahannya hidup dengan proses 

pengambilan keputusan yang berfokus pada pengalokasian yang tepat dari sumber-

sumber tersebut.  Pengkajian tentang fungsi ini dapat memberikan gambaran tentang 

kemampuan keluarga untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, papan dan perawatan 

kesehatan secara memadai.
32

 

b). Dampak bencana pada aspek hubungan sosial kemasyarakatan 

Selain keluarga mengalami perubahan, hubungan sosial kemasyarakatan juga 

mengalami perubahan. Perubahan yang diakibatkan oleh bencana bisa saja  

menyebabkan hubungan solidaritas yang melemah. Solidaritas merupakan tindakan 

timbal balik dari anggota kelompok masyarakat yang dilakukan secara memuaskan 

sesuai peran dan hirarki dalam struktur kelompok atau masyarakat. Solidaritas 

                                                             
31Mundakir, 144, dikutip dari Friedman, M. M., Family Nursing: Research, Theory and Practic, 

Connecticut: Appleton & Lange, 2003.  
32Ibid., 146-147. 
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masyarakat tergantung pada tingkat kepercayaan antar anggota masyarakat, sikap, dan 

norma-norma yang ada di masyarakat.
33

 

Pendapat lain yang berhubungan dengan solidaritas dalam hubungan sosial 

juga dijelaskan oleh Emile Durkheim yang dikutip oleh Mundakir, bahwa dalam 

perkembangan sosial, solidaritas dapar dilakukan dengan dua tipe yaitu solidaritas 

makanik dan organik. Solidaritas mekanik adalah bentuk primitif, awal dari organisasi 

kemasyarakatn yang masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ciri 

khas dari solidaritas mekanik ini adalah adanya kecenderungan ide bersama sehingga 

dalam tata sosial mempunyai keseragaman dan kesadaran kolektif yang tinggi. 

Sedangkan solidaritas organik merupakan solidaritas yang berhubungan dengan 

pembagian peran yang menyertai perkembangan sosial yang terjadi. Solidaritas 

organik ini umumnya lebih berkembang dalam perbedaan daripada kesamaan.
34

 

c). Dampak bencana pada aspek lingkungan 

Akibat terjadinya bencana alam, tentu menimbulkan kerugian bagi kehidupan 

masyarakat seperti rusaknya rumah, rusaknya fasilitas umum, hilangnya harta benda 

bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.
35

 Rusaknya rumah masyarakat akibat 

bencana alam, menyebabkan masyarakat pindah ke tempat pengungsian dengan 

persediaan fasilitas hidup yang terbatas atau mengungsi ke tempat saudara yang 

jaraknya cukup jauh dari tempat kejadian. 

Selain itu, terjadinya bencana alam juga menyebabkan rusaknya fasilitas atau 

sarana pendidikan yang ada seperti gedung sekolah, peralatan belajar dan 

terganggunya proses belajar mengajar. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh 

terhadap terbatasnya pemberian layanan pembelajaran dari sekolah kepada peserta 

didik. Padahal mendapatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik merupakan 

                                                             
33Ibid., 148., dikutip dari Gerungan W. A, Psikologi Sosial (Bandung: Rafika Aditama, 2004).  
34Ibid., 
35 Mundakir, 38-39. 
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salah satu hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh 

negara, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, 

ayat 2.  

Sebagai akibat kerusakan lingkungan, selain rusaknya infrastruktur, fasilitas 

lain yang menyangkut kebutuhan dasar manusia juga terganggu, misalnya 

ketersediaan air bersih, distribusi bahan makanan dan pencemaran lingkungan. Semua 

dampak lingkungan ini, cepat atau lambat akan mengancam status kesehatan korban 

bencana.  

Bencana tidak hanya berdampak pada pribadi tapi juga pada komunitas. Paska  

bencana dapat saja tercipta masyarakat yang mudah meminta (padahal sebelumnya 

adalah pekerja yang tangguh), masyarakat yang saling curiga (padahal sebelumnya 

saling peduli), masyarakat yang mudah melakukan kekerasan (padahal sebelumnya 

cinta damai). Bencana yang tidak ditangani dengan baik akan mampu merusak nilai-

nilai luhur yang sudah dimiliki masyarakat. 

Saat korban dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dan bermigrasi di 

tempat lain, tanpa pelatihan dan bekal yang memadai, tidak hanya kehidupan mereka 

yang terancam, namun juga identitas dirinya. Mereka dipaksa menjadi peladang 

padahal sepanjang hidupnya adalah nelayan, ataupun sebaliknya. Sebagai akibat 

jangka panjangnya, konflik perkawinan meningkat, kenaikan tingkat perceraian pada 

tahun-tahun setelah bencana dapat terjadi dan juga meningkatnya kekerasan intra-

keluarga (kekerasan pada anak dan pasangan). 

Bantuan yang tidak terorganisir dan menempatkan korban sebagai objek pada 

akhirnya, sama menghancurkannya dengan efek psikologis individual. Pemberian 

bantuan yang tidak terpola menempatkan korban sebagai objek yang tidak berdaya, 
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pada akhirnya merusak etos kerja mereka dan terjadi ketergantungan pada pemberi 

bantuan. 

Bencana fisik bisa menghancurkan lembaga masyarakat, seperti sekolah dan 

komunitas agama, atau dapat mengganggu fungsi mereka karena efek langsung dari 

bencana pada orang yang bertanggung jawab atas lembaga-lembaga, seperti guru atau 

imam. Saat guru, tokoh adat atau tokoh agama menjadi penyintas dari bencana dan 

tidak dapat mejalankan fungsinya, maka sarana dukungan sosial dalam komunitas 

menjadi terganggung. Beberapa penelitian menunjukkan meningkatnya kekerasan, 

agresi,  penggunaan  narkoba dan alkohol pada saat sistem masyarakat tidak berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu beberapa lembaga keagamaan merespon cepat, dengan 

mengirim ustad-ustad, pendeta atau tokoh agama lainnya ke daerah bencana. Para 

tokoh agama memberikan kontribusi penting untuk menghidupkan  kembali aktivitas 

dan ritual agama. 
36

 

 

                                                             
36 Kuriake Kharismawan, Panduan Program Psikososial Paska Bencana (Center For Trauma Recovery 

Unika Soegijapranata, 2010).  


