TAHAPAN DEMI TAHAPAN DALAM MEWAWANCARAI KEMBALI
ORANG YANG TRAUMA
PERATURAN DASAR
 Kerahasiaan mutlak (tentang perasaan, pengakuan rasa bersalah, dll.).
 Kehadiran dibatasi hanya untuk orang-orang yang terlibat dan team
pewawancara (dan orang tua yang ditinggalkan).
 Aktif mendengarkan (meminta umpan balik, minta lebih banyak informasi
[jangan pernah menanyakan pertanyaan tertutup yang hanya dijawab dengan
ya atau tidak), beri umpan balik tentang apa yang saudara pikirkan mengenai
apa yang mereka katakan).
 Setiap orang dalam kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut, berbicara
untuk diri mereka sendiri saja – jangan ijinkan orang lain mengatakan apa
perasaan dari orang lain, menanggapi, atau apa yang mereka rasakan
sekarang.
 Jangan mengkritik perasaan atau reaksi orang lain.
 Bersikap positif, mendukung, suasana pengertian, didasari pada keprihatinan
Tahap-tahap dibawah ini adalah progresif. Pada waktu Anda mengumpulkan
mereka, biarkan mereka bicara mengenai perasaan mereka. Pertama, fakta-fakta
(apa yang terjadi?), pikiran-pikiran (Apa yang saya pikirkan?, pikiran apa yang
pertama terlintas kepada saya pada waktu itu terjadi?), perasaan-perasaan,
strategi penanggulangan sekarang, gejala-gejala sekarang sejak terjadinya
penenggelaman itu, dll. – lihat tahap-tahap dibawah ini. Jangan melompat dari
tahap pertama ke tahap kelima, dll., tapi juga jangan mengijinkan beberapa orang
(khususnya pria) berhenti pada tahap fakta dan tidak melanjutkan pada tahaptahap pemikiran dan perasaan. Bantu dan minta mereka mengekspresikan diri
mereka. Jangan dibuat bertahap dengan airmata – biarkan itu mengalir, dan
apabila seseorang mulai menangis, tegaskan pada mereka dan yakinkan
kelompok bahwa, hal tersebut adalah dukacita yang sehat dan normal.
Terus yakinkan orang bahwa, mereka itu normal. Beberapa mungkin
mengekspresikan perasaan tertentu (menangis, marah, takut, rasa bersalah,
depresi) – Anda perlu meyakinkan mereka bahwa, hal ini adalah perasaan normal
bagi seseorang yang melalui trauma seperti ini dan tidak ada alasan untuk merasa
malu mengenai perasaan-perasaan itu. Dorong mereka untuk bicara, dan dorong
kuatkan setiap orang dalam kelompok untuk membagikan dan menceritakan
sebanyak mungkin di setiap tahap (sebanyak yang Anda mampu ) satu persatu –
Saya tahu ini tidak bisa dikendalikan dengan paksa, tapi cobalah, sehingga orangorang dapat memproses dengan baik. Penggunaan papan tulis dimana Anda
menunjukkan langkah-langkahnya, akan berguna. Dibawah ini adalah tahap-tahap
dari pewawancaraan kembali:
TAHAP PERTAMA: TAHAP PENGENALAN
Tujuan dari pewawancaraan kembali harus dijelaskan, demikian juga dengan
pentingnya kerahasiaan. Bagikan peraturan dasar dari pertemuan itu – Ceritakan

dan jelaskan bahwa, peraturan-peraturan dasar ini dirancang untuk membantu
perkembangan rasa aman dan rasa percaya. Pastikan bahwa, ruangan itu sendiri
bisa meningkatkan rasa percaya diri dan sikap moral yang baik. Pastikan bahwa,
pada tahap ini orang-orang yang tepat berada dalam ruangan – jangan ijinkan
siapapun yang tidak terlibat secara langsung dalam krisis / apa yang terjadi berada
dalam ruangan (kecuali orang yang melakukan pewawancaraan kembali). Kita
perlu menjadikan pewawancaraan kembali itu sebagai keharusan bagi mereka
yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa kritis. Beberapa orang tidak akan suka
berada disitu – beritahukan ini sejak awal – teknik yang efektif adalah dengan
memberitahukan bahwa, mereka mungkin tidak perlu berada di ruangan itu, tetapi
sangat mungkin akan menolong mereka jika ada orang lain yang juga berada
dalam ruangan itu.
TAHAP KEDUA : TAHAP FAKTA
Orang yang diwawancarai kembali berbicara tentang apa yang terjadi – fakta-fakta
mengenai kejadian tersebut. Biasanya cukup mudah untuk mengatakan apa yang
terjadi (fakta-fakta dan detail-detail ), tetapi membagikan perasaan kita tentang apa
yang terjadi, itu lebih sulit. Biarkan orang itu menggambarkan fakta-fakta mengenai
diri mereka dan kejadian tersebut:
 Dimana mereka berada
 Apa yang mereka lihat, dengar, dan cium.
 Apa yang mereka lakukan di dalam dan disekitar kejadian tersebut.
Jika situasinya telah menjadi sangat menyakitkan maka akan tidak nyaman untuk
menceritakan fakta-fakta, tapi keuntungan besarnya adalah jika suatu hal telah
diceritakan secara terbuka maka orang yang menceritakan hal itu akan merasa
ada kuasa yang memampukan dia mengatasi situasi tersebut dan tidak akan
dikalahkan oleh hal itu. Memori-memori yang menekan menuntun pada
pengembangan
sejumlah
perasaan-perasaan
menyakitkan
secara
berkesinambungan yang tidak penting bahkan merusak. Pada tahap ini kelompok
mengkontribusikan semua fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kejadian
tersebut menjadi nyata kembali di dalam ruangan.
TAHAP KETIGA: TAHAP PEMIKIRAN
Orang tersebut diminta mendiskusikan pemikiran pertamanya selama peristiwa
tersebut. Atau pemikiran pertama ketika mereka berhenti memikirkan secara
otomatis. Ini menolong untuk masuk ke dalam aspek-aspek pribadi dari situasi
tersebut. Pemikiran pribadi seringkali tersembunyi dibalik fakta-fakta dan
membawa mereka keluar kepada penegasan terbuka kepada pewawancara yang
pemikirannya sendiri penting dan tidak boleh dilupakan atau dikuburkan dibawah
fakta-fakta dari situsi itu. Contohnya, pemikiran pertama yang mereka ingat ialah
“Saya akan mati. Apa yang akan terjadi dengan isteri dan anak saya?”
TAHAP KEEMPAT: TAHAP REAKSI / EMOSIONAL / PERASAAN
Hal ini menolong orang itu berpindah dari tingkat kognitif kepada tingkat emosi dari
proses ini. Tingkat kognitif adalah apa yang kita pikirkan dan tingkat emosional
ialah apa yang kita rasakan. Orang yang mengabaikan tingkat emosional

seringkali berakhir pada menderita penyakit-penyakit yang berhubungan dengan
stress. Pertanyaan khas yang menggerakkan orang dari tingkat kognitif ke tingkat
emosional dari proses adalah: “Hal terburuk apa yang terjadi dari peristiwa itu?”
atau "Apa hal yang paling Anda ingat dari peristiwa itu?" Mengejutkan sekali
mendapati pernyataan-pernyataan rumit yang keluar karena dipicu oleh pertanyaan
ini. Hal ini menolong orang menyadari bahwa, adalah wajar untuk memiliki
perasaan, selain pemikiran, mengenai pengalaman tertentu. Tahap ini merupakan
tahap penyebaran. Pada posisi ini mereka mungkin akan berbicara tentang
perasaan takut, rasa bersalah, sikap kaku ataupun kemarahan. Mereka dapat juga
melaporkan tentang ingatan-ingatan tertentu seperti “Saya ingat bunyi suara
senapan yang dikokang”. "Saya ingat tatapan matanya dan ketika saya tutup
mata, saya tetap dapat melihat dia menatapku, dan berteriak meminta
pertolongan."
Pertanyaan-pertanyaan yang Anda perlu tanyakan pada tahap ini adalah:
 “Bagaimana perasaanmu sekarang?”
 “Bagaimana perasaanmu pada waktu hal itu terjadi?”
 “Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini sebelumnya?”
 Pastikan tidak seorangpun yang mendominasi, tidak ada yang diabaikan, dan
tidak ada yang meninggalkan ruangan. Kemungkinan di tahap inilah seseorang
ingin pergi, karena mereka takut pada emosi mereka sendiri, sangat
menginginkan mengontrol emosi mereka dengan segala cara, dan mereka pikir
satu-satunya cara untuk mengontrol emosi mereka hanya dengan pergi.
TAHAP KELIMA: TAHAP GEJALA DAN HASIL-HASIL
Tanda-tanda dan gejala-gejala kognitif, fisik, emosional dan tingkah laku apakah
yang diakibatkan oleh penderitaan yang dulu telah dialami dan terus dialami hingga
kini? Mencakup tiga periode waktu: selama peristiwa terjadi, setelah peristiwa
terjadi dan keadaan sekarang ini. Tanyakan mereka untuk membicarakan dampakdampak dari stress seperti; sulit tidur, nafsu makan yang rendah, ketidakmampuan
untuk kembali bekerja, perasaan muak, rasa bersalah, tidak dapat berdoa, dll.
Tolong mereka untuk melihat bahwa gejala-gejala mereka itu normal, wajar dalam
menanggapi tekanan, bahkan bersifat universal. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa
Anda tanyakan selama tahap ini:
 “Apakah Anda mengalami hal-hal yang tidak biasa pada saat mengalami
insiden itu?”
 “Apa hal-hal yang tidak biasa yang Anda alami sekarang?”
 “Apakah kehidupan Anda berubah sejak kejadian tersebut? Berubah
bagaimana?”
 Pada tahap ini, orang-orang sering menggambarkan “gejala menanggapi
tekanan” yang normal.
TAHAP KEENAM: TAHAP PENGAJARAN ATAU PENJAMINAN KEMBALI
Pada waktu tanda-tanda kesusahan telah didiskusikan, maka sekarang sang
pewawancara mulai memberi informasi mengenai reaksi-reaksi stress dan apa
yang harus dilakukan untuk mengurangi hal itu. Katakan pada mereka bahwa, hal
tersebut adalah normal – dukungan, pengertian, penjaminan kembali mengenai

tanggapan-tanggapan yang wajar. Titik permulaan yang baik adalah mengatakan
kepada orang yang diwawancarai bahwa, gejala-gejala yang dialami adalah normal
dan umumnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Pengajaran khusus
mengenai reaksi-reaksi terhadap stress dan teknik-teknik untuk mengurangi dan
menanggulangi stress perlu diberikan. Pertanyaan-pertanyaan adalah informasi
pengundang yang berhubungan dengan proses dukacita atau hal-hal spesifik yang
sewajarnya diberikan. Selebaran seringkali dipergunakan pada tahap ini. Berilah
masukan-masukan tentang hal-hal yang dapat menolong, cara-cara untuk
memelihara diri Anda sendiri.
TAHAP KE TUJUH: TAHAP RANGKUMAN DAN RE-ENTRY
Ini adalah tahap rangkuman – ringkasan pertemuan dan menjawab semua
pertanyaan. Mengenali hal-hal spesifik berkenaan dengan jaminan akan tindak
lanjut. Mengembangkan perencanaan tindakan mengenai bagaimana orang
tersebut atau kelompok tersebut akan berkembang kedepan. Tawarkan lebih
banyak bantuan kepada individu-individu jika mereka ingin berbicara lagi sekarang
atau besok atau minggu depan – Undang mereka untuk berbicara dan yakinkan
mereka yang akan berbicara tersebut. Selalu mendoakan dan melayani orang yang
diwawancarai itu sebelum dia pulang. Kita bisa berbicara panjang lebar, tapi pada
akhirnya hanya Allah yang akan membawa pemecahan, pemulihan, kesembuhan
dan pertumbuhan. Janji untuk bertemu kembali dibuat jika diperlukan. Diskusikan
hal-hal mengenai bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi masa transisi
kembali ke sekolah, pekerjaan atau keluarga. Pernyataan rangkuman perlu dibuat
oleh Pewancara. Bahan bacaan mengenai bagaimana mengendalikan stress
dapat diberikan kepada orang yang diwawancarai itu. Pewawancara mengulangi
lagi bahwa, ia bersedia untuk melanjutkan sesi selanjutnya yang diperlukan, secara
khusus bertemu secara pribadi.
TAHAP KE DELAPAN: TAHAP TINDAK LANJUT
Setiap Insiden mempunyai potensi membangkitkan perasaan yang memerlukan
lebih dari satu sesi pertemuan untuk menyelesaikannya.
 Sesi lanjutan dapat dibuat sesuai keperluan untuk seluruh kelompok atau
sebagian kelompok atau untuk individu tertentu. Buatlah janji pertemuan
lanjutan jika itu diperlukan.
 Individu-individu mungkin menyadari perlunya pertolongan dari konselor atau
penasehat jika perasaan terluka atau gejala-gejalanya itu kelihatannya telah
berlangsung lama, tidak terkendalikan lagi, kelihatannya semakin memburuk,
menjadi mimpi buruk yang berkelanjutan, atau sudah merasuki kehidupan
keluarga dan pekerjaan.

WAWANCARA SECARA TERATUR / EVALUASI
Pertanyaan-pertanyaan yang disarankan untuk wawancara dengan seluruh staff setiap
6-12 bulan.
1. Apa yang paling anda sukai dari keberadaan Anda dalam lingkungan masyarakat ini?
Dan
paling sedikit ?
2. Apa yang paling anda sukai dari pekerjaan Anda ? Dan paling sedikit ?
3. Karunia atau kemampuan anda yang utama ............................................?
Karunia dan kemampuan anda yang lain ..................................................?
4. Apakah pekerjaan yang anda selesaikan secara spesifik pada tahun lalu ?
5. Apakah tujuan-tujuan/standar-standar anda yang telah sedikit merosot dalam
pencapaiannya ? Pekerjaan ? Karakter ?
6. Bagaimana caranya pemimpin anda bisa menolong agar anda bisa melakukan pekerjaan
dengan lebih baik lagi ?
7. Apakah pekerjaan anda sekarang sudah menggunakan kapasitas terbaik anda ?
Bagaimana caranya anda bisa menjadi lebih efektif ?
8. Apakah anda membutuhkan pengalaman yang lebih atau pelatihan dalam berbagai aspek
dari pelayanan anda sekarang ini ? Bagaimana hal itu bisa terjadi ?
9. Tujuan-tujuan dan standar-standar baru apakah yang menurut anda harus dibuat dalam
departemen anda untuk tahun yang akan datang ?
10. Apakah keputusan-keputusan yang ada di departemen anda diputuskan melalui diskusi
atau diterima dari pimpinan secara langsung ? Seberapa besar Anda diijinkan mengambil
inisitaif ?
11. Apakah yang membuat Anda merasa bahwa, pekerjaan yang anda kerjakan itu dihargai
dan dinilai ?
12. Apakah anda bertumbuh dalam iman untuk keuangan anda ?
13. Apakah rumah tempat anda tinggal sudah layak ?
14. Dalam cara-cara apakah staff kelompok kecil anda ditolong agar bertumbuh secara
rohani ?
15. Bagaimana caranya agar hubungan anda dengan gereja lokal yang mengutus anda

menjadi lebih baik?
16. Karunia-karunia rohani apa yang anda perlu anda kembangkan?
17. Apakah ada pertumbuhan dalam kemampuan anda untuk menjangkau dan menginjili
orang lain?
18. Apakah anda telah menjadi lebih efektif dalam membagikan iman anda ?
19. Apakah anda sedang bertumbuh dalam kasih anda kepada Allah?
20. Apa pengalaman terbaik Anda dalam bekerja dengan orang lain ? Pengalaman
terburuk ?
21. Apakah anda memiliki hubungan yang hancur dengan orang di departemen / team/
kantor yang tidak terselesaikan ?
PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK PEWAWANCARAAN KEMBALI
BAGI GEMBALA, UTUSAN INJIL DAN PEKERJA GEREJA
(PADA WAKTU UTUSAN INJIL SEDANG CUTI ATAU TELAH KEMBALI KE
RUMAH ; atau SETIAP 3-6 BULAN UNTUK UTUSAN INJIL, GEMBALA-GEMBALA
DAN PEKERJA GEREJA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Berikanlan gambaran garis besar secara singkat tentang pelayanan anda akhir-akhir
ini.
Bagaimana dengan penyesuaian diri yang Anda lakukan terhadap lapangan pelayanan
Anda dan bagaimana penyesuaian diri Anda terhadap benturan kebudayaan?
Hal-hal apa yang anda telah lakukan secara berbeda? Hal-hal apa yang sebenarnya
tidak perlu?
Bagaimana hubungan Anda di lapangan dengan orang-orang lokal, sesama rekan
Utusan Injil, rekan gembala, dengan gereja dan sebagai keluarga? Bagaimana cara
Anda menjaga hubungan pernikahan anda ditengah situasi sekelilingmu?
Bagaimana Anda menjaga dan memelihara vitalitas rohani anda? Apa yang kami,
sebagai gereja/badan pengutus telah perbuat secara berbeda dan yang telah lebih
menolong Anda?
Hal apa yang paling membuat anda tawar hati dalam masa terakhir pelayana anda?
Apakah anda mengalami serangan-serangan rohani? Bahgaimana Anda mengatasi
serangan rohani itu?
Apakah visi jangka panjang Anda telah berubah?
Bagaimana keadaan Anda setelah kembali dari lapangan?
Bagaimana dan apa yang telah dilakukan team pendukung Anda? Apakah gereja lokal
Anda mendukung? Bagaimana caranya agar kami bisa lebih mendukung?
Bagaimana keadaan keuangan Anda? Apakah seluruh kebutuhan Anda telah terpenuhi
/ didukung? Jika tidak, bagaimana Anda mengatasi itu?
Seperti apa rasanya dalam posisi sebagai sebagai isteri dan ibu? Apakah keadaan

12.

sebagai keluarga menjadi pembuka pintu dalam pelayanan? Apakah Anda telah dapat
menolong dan mendukung suamimu?
Beban doa dan waktu untuk berdoa.

Penekanan pada saat pewawancaraan kembali ini adalah memberikan suasana lingkungan
yang aman untuk menceritakan baik pengalaman positif maupun negatif yang telah terjadi
di lapangan, mengijinkan Utusan Injil untuk menceritakan apa saja yang ada di hati mereka,
dan menyambut mereka kembali dengan cara mendengarkan mereka.
---oOo—oOo---

PERTANYAAN-PERTANYAAN PEWAWANCARAAN KEMBALI
Harap diingat supaya mengikuti beberapa tahapan yang berbeda-beda jika diperlukan,
khususnya jika waktu yang normal berubah menjadi pengalaman yang traumatis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hal yang paling saya sukai dalam waktu pelayanan saya adalah……...
Hal yang paling tidak menyenangkan dalam waktu pelayanan saya adalah………...
Pelajaran yang paling berarti yang Tuhan ajarkan pada saya adalah…………..
Hal-hal dalam hidup saya yang saya lihat mengalami perubahan besar adalah…….....
Satu cerita untuk merangkum apa yang Tuhan buat melalui saya adalah………....
Tantangan terbesar yang saya alami sewaktu kembali pulang dari ladang pelayanan
adalah……...
Hal yang paling saya syukuri kepada Allah adalah…………....
Dampak dari tugas pelayanan saya terhadap diri saya adalah………….. ...
Penetapan waktu dari kepulangan saya itu baik/buruk, sebab…………….....
Beberapa dampak positif yang dikerjakan oleh sesama rekan Utusan Injil dalam hidup
saya adalah…
Dampak-dampak buruk yang dikerjakan oleh sesame rekan Utusan Injil dalam hidup
saya adalah....
Bagian saya dalam hal ini adalah. ...
Bagaimana tingkat dukungan kepada saya mempengaruhi saya……….....
Apakah saya memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit tujuan?
Apa akibat dan dampak yang dikerjakan oleh harapan-harapan saya dalam hidup saya?

(Diadaptasi dari STEPPING OUT). Untuk Utusan Injil: Baca dan pelajari pertanyaanpertanyaan ini dan jawablah untuk diri anda sendiri – lebih baik secara tertulis di kertas.
Dan carilah seseorang yang dapat diajak berbicara dan mendoakan.
JENIS-JENIS PERTANYAAN LAIN YANG BISA DITANYAKAN
•
•
•

Kata-kata apa yang bisa Anda pakai untuk menggambarkan kepulangan anda ke rumah?
Kata-kata apa yang bisa Anda pakai untuk menggambarkan Anda berada di rumah /
disini sekarang?
Kata-kata apa yang bisa menjelaskan hal yang paling menyenangkan dengan berada di
rumah?

•
•

Kata-kata apa yang bisa menjelaskan hal-hal yang paling sedikit anda nikmati dengan
berada di rumah?
Peristiwa atau situasi apa yang paling menolong anda sejak kepulangan Anda ke rumah?

Sejauh ini apakah sudah merupakan hal terbaik jika memiliki beberapa pertanyaanpertanyaan untuk anda sendiri, atau secara sederhana langsung pergi bertemu tanpa terlalu
banyak formula-formula persiapan dan hanya bercakap-cakap secara normal saja dengan
mereka.
Jawaban mengenai perasaan/pengalaman bisa meliputi: kesulitan, kebingungan, baik,
membosankan, terkucil/terisolasi, frustasi, beristirahat, datar, melelahkan, menggairahkan,
mengecewakan, kecemasan, tidak pada tempatnya, dirampas, kecewa, menentukan, marah,
menyakitkan, rasa bersalah, sedih, ketakutan, fantastis, perubahan hidup.
TOPIK-TOPIK LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN
•
•
•
•
•
•
•

Pengharapan orang-orang untuk kehidupan team
Aspek-aspek yang baik dari team
Aspek-aspek yang kurang baik dari team
Peran individu dalam team
Apa yang orang-orang pelajari dari pengalaman kehidupan team
Area konflik atau perselisihan dan jalan keluar mereka
Garis besar dan gambaran dari kehidupan team

Ingatlah bahwa, kebanyakan team adalah team jangka pendek jadi mereka ada dalam tahap
bulan madu – mau memberi kesan baik kepada orang lain, jadi pewawancaraan kembali
umumnya selalu positif. Sikap bertahan adalah baik dan perlu ditinggalkan sebagai taktik.
Apakah mereka bersentuhan dengan kehidupan nyata dari apa yang mereka lihat?
Kata-kata apa yang Anda pakai untuk menggambarkan tahun pelayananan Anda?

Melelahkan, biasa, pencapaian/pemenuhan, sandungan, persahabatan-persahabatan,
anugerah, luar biasa, kehormatan, pengalaman, bergantung, karunia, pernikahan,
pencerahan, frustasi, kesepian, stress, tekanan, percobaan, memikat, pewahyuan, berbahaya,
menggairahkan, peregangan, mimpi buruk, tantangan, indah, belajar, orang-orang,
kesetiaan, dasar, tertawa, berharga, menggembirakan, komunikasi. Semua kata-kata atau
gambaran ini dapat berubah menjadi pertanyaan yang baik, contoh: Apakah Anda pernah
merasa kesepian? Mengapa (mengapa tidak)?”.
---oOo—oOo---

