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right now trauma pada anak

R asa sedih terus terasa setiap membaca pemberitaan 
tentang tragedi Sandy Hook di Amerika Serikat. Tidak 
terbayang perasaan keluarga para korban, terutama 

anak-anak dan para guru yang selamat dan melihat langsung 
peristiwa tersebut. 

Seperti yang ditulis dalam New York Daily News, tidak hanya 
penembakan yang disaksikan anak-anak. Setelah suara senjata, 
di hari yang sama, mereka melihat banyak sekali orang berlarian 
di sekolah mereka. Saat itu anak-anak ini juga diminta untuk 
berjalan bergandengan bersama, menunduk, dan menutup mata 
untuk keluar dari sekolah. “Aku mendengar banyak suara senjata 
ditembakkan,” ucap Brendan Murray (9), salah satu murid Sandy 
Hook yang saat itu sedang mengikuti kelas olahraga. “Aku juga 
mendengar banyak sekali yang menangis”.

GITA CHANDRA R.

14 Desember 2012, Adam Lanza 
(20) melakukan penembakan di 
Sandy Hook Elementary School yang 
menewaskan 20 siswa dan 6 orang 
dewasa juga ibunya dan dirinya 
sendiri. Dunia pun bersedih. Tentunya, 
tak terkecuali Anda, orang tua dengan 
anak-anak berusia sama dengan 
korban penembakan ini.
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Hanya satu hari. Namun kejadian 
yang harus mereka saksikan mungkin 
tidak lekas hilang dari ingatan mereka. 
Seluruh warga Connecticut pun terus 
berusaha menjaga mental para korban 
yang selamat dengan memastikan mereka 
tetap merasa nyaman dan bisa melakukan 
segala aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

“Ada atau tidak adanya trauma yang dirasakan 
anak, rutinitas yang dijalankan seperti biasa dapat mengurangi 
tekanan dan membuat si kecil merasa nyaman,” ucap Anna 
Surti, akrab disapa Nina, psikolog dari klinik terpadu Psikologi 
Universitas Indonesia menanggapi tragedi ini. 

Itulah yang juga coba dilakukan pihak Sandy Hook Elementary 
School kepada murid-muridnya. Januari ini, para murid dan guru 
akan mulai menempati sekolah mereka di lokasi yang berbeda. 
Pihak sekolah dikabarkan berusaha membuat suasana kelas serupa 
dengan kelas mereka sebelumnya, bahkan bila memungkinkan, 

dengan meja, kursi, warna cat, hingga 
hiasan kelas yang sama.

Rasa khawatir apakah tragedi Sandy 
Hook akan terjadi di sekolah si kecil 

mungkin tidak terlalu Anda rasakan. 
Namun, bagaimana bila tragedi lainnya 

dialami anak Anda? Entah itu bencana alam, 
kecelakaan, ataukah kebakaran. Saat Anda 

berusaha mengatur perasaan agar tetap terlihat 
tegar, bisakah anak Anda melakukan hal yang sama?

“Ya, trauma memang bisa terjadi pada siapa saja, baik orang 
dewasa maupun anak-anak. Bedanya, orang dewasa mungkin 
lebih stabil dan tahu bagaimana ia harus bersikap,” kata Nina. 
Berbeda dengan anak-anak. Mereka mungkin sedang mencari tahu 
bagaimana agar mereka bisa merasa aman dan nyaman. Di saat-
saat seperti inilah umumnya mereka ingin lebih sering dipeluk dan 
ditenangkan. “Perhatian dan kebersamaan keluarga akan sangat 
membantu mereka melalui trauma yang mereka alami,” kata Nina.

“Aku mendengar banyak suara senjata ditembakkan,” –Brendan Murray (9), murid 
Sandy Hook Elementary School.

Saat tragedi terjadi, anak cenderung mencoba mencari tahu 
bagaimana agar mereka bisa merasa aman dan nyaman. Di saat 

inilah mereka ingin lebih sering dipeluk dan ditenangkan.

Apakah si Kecil 
Mengalami 
Trauma?
Menurut Nina, pertama 
perhatikan dulu apakah si 
kecil memiliki indikator 
yang menandakan trauma. 
“Perhatikan apakah ada 
perubahan perilaku anak,” 
Contohnya, seperti menangis 
terus-terusan, murung, 
selalu menunduk, hingga 
tidak mau bicara, atau malah 
menjadi lebih agresif dengan 
menjadi pemarah dan mudah 
membanting barang. Bila 
terdapat perubahan sikap 
seperti ini, Nina menyarankan 
agar orang tua lebih banyak 
melakukan kegiatan bersama. 
Tingkatkan pada aktivitas, 
bukan pemberian barang. 
Perlahan anak akan merasa 
lebih nyaman. Namun, bila 
dalam 2 bulan hal ini belum 
menenangkannya, jangan ragu 
membawanya ke psikolog anak.

Sebuah tragedi bisa terjadi di mana saja 
pada siapa saja. Termasuk teman atau kerabat 
dekat Anda dan di lokasi sekitar tempat 
tinggal Anda. Suara sirene ambulans atau 
mobil pemadam kebakaran yang melewati 
si kecil saat kebakaran terjadi, hingga 
banyaknya tangisan korban bencana alam 
yang dilihat si kecil di televisi bisa membekas 
di ingatannya. Rasa takut dan berbagai 
pertanyaan pun mungkin muncul di benak 
mereka. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? 
Dr. Paul Coleman, psikolog dan penulis 
buku How to Say It to Your Child When 
Bad Things Happen menyarankan Anda 
melakukan hal berikut:
 Tetaplah bersikap tenang. Ya, Anda 

mungkin juga kaget dengan tragedi yang 
terjadi di lingkungan Anda. Tapi, cobalah 
untuk tetap tenang di depan si kecil. Buat si 
kecil mengerti bahwa sesuatu memang terjadi, 
namun itu hanya sementara, dan segalanya 
akan baik-baik saja. 
 Bertanya sebelum menjelaskan apa 

pun. Tidak perlu terburu-buru mengatakan 
‘jangan khawatir’ kepada mereka. Coba 
tanyakan kepada si kecil apa yang ia rasakan, 
dan apa yang ia khawatirkan. Setelah mengerti 

apa yang menjadi kekhawatirannya, Anda 
baru bisa menenangkan mereka.
 Jangan salahkan kekhawatiran 

mereka. Biarkan mereka tahu bahwa apa 
yang mereka rasakan itu wajar. Tidak perlu 
menyalahkan mereka karena merasa takut 
dan khawatir.
 Dampingi mereka saat menyaksikan 

pemberitaan di televisi. Bila menurut Anda 
si kecil masih terlalu muda untuk mengerti 
coba lindungi mereka dari rasa takutnya. 
Menurut Nina, anak yang masih kecil mungkin 
juga belum mengerti bila melihat pemberitaan 
yang terus diulang berkali-kali. Mereka bisa 
menganggap bahwa hal tersebut memang 
terjadi berulang-ulang , bukan hanya sekali 
saja, sehingga bisa terjadi kembali. 
 Hindari membuat mereka semakin 

khawatir. Ya, hal buruk mungkin memang 
terjadi saat kita hidup di dunia. Tapi, anak 
Anda tidak perlu mengetahui semuanya, kok! 
Bila si kecil merasa sangat ketakutan, Anda 
bisa mengatakan bahwa tragedi yang ia lihat 
tidak akan terjadi pada diri mereka. Anda 
mungkin merasa berbohong, namun langkah 
ini dapat menenangkan dan membuat mereka 
tidak merasa cemas.

SESEORANG YANG DIKENALNYA...
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