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Response to 9/11 Attacks

 First week

 44% of adults & 35% of children – 1 or 

more substantial stress symptoms

 Intrusive thoughts

 Very upset when reminded

Nightmares, sleep disturbance

 Poor concentration

 Anger outbursts



Response to 9/11 Attacks

 20% of Americans know someone who was missing, 

hurt or killed

 64% had a shaken sense of safety & security

 43% less willing to travel by airplane

 Within 2 months in Manhattan 

 7.5% increase in PTSD (67,000 new cases)

 9.7% increase in Depression (87,000 new cases)

 Secondary trauma via TV and other media correlate 

to PTSD symptoms – 60% witnessed via live TV



What Is a Crisis....?



LANDASAN TEORI KRISIS

 Erikson (1950-59)
 Krisis dapat membantu 

perkembangan 
kepribadian individu

 Krisis dapat membantu 
perkembangan 
mekanisme coping 
individu

 Krisis dapat berpotensi  
sbg  “peluang” maupun 
“luka”

 Caplan (1961)
 Peristiwa krisis yang

datang secara tiba-tiba
jika diatasi dengan baik
akan dapat mendukung
pertumbuhan diri



Definisi Teori Krisis
 Crisis = merusak fungsi bagian yg penting

 Siklus hidup merupakan rangkaian peristiwa yang 
menstimuli terjadinya krisis, tergantung cara individu 
meresponnya

 Krisis menjelaskan reaksi emosi dari situasi yang 
berbahaya dan bukan situasinya sendiri

 Krisis merupakan “panggilan untuk bertindak”

 Situasi krisis berpeluang untuk membuat 
perkembangan diri individu mjd lebih baik maupun 
lebih buruk



Next .......
 Krisis dapat dipandang sebagai suatu tantangan, 

ancaman atau kerugian

 Hal tsb tergantung pada cara memandang emosi dan 

fisik yg digunakan sebagai sumberdaya untuk 

mengatasi situasi krisis

 Tidak setiap peristiwa berbahaya menjadi suatu krisis 

bagi setiap orang karena belum tentu menghasilkan 

keadaan yg tidak seimbang



Krisis merupakan suatu titik balik
yang memungkinkan individu untuk
tumbuh dan berkembang, atau
menyebabkan dirinya merasa tidak
puas, gagal, dan kehidupannya kacau
balau.

Krisis dapat terjadi ketika mekanisme
coping individu tidak dapat berfungsi
dengan baik atau tidak mendapat
dukungan dari orang lain saat ia
membutuhkannya.



Definition Crisis:
 Krisis adl persepsi atau cara merespon suatu 

peristiwa atau situasi yg sulit ditolerir individu krn 

melebihi sumberdaya dan mekanisme coping yg 

dimilikinya 

(James & Gilland, 2001)



Karakteristik Krisis

 Dibatasi waktu, biasanya ± 6 minggu

 Terdiri dari dua tipe tahapan :
– Berusaha mengatasinya dg cara sebelumnya

– Berusaha mencoba berbagai alternatif baru

 Tidak terorganisir

 Individu menjadi lebih terbuka pd perubahan

 Berpeluang u/ mengatasi masalah yg belum 
terselesaikan sebelumnya

 Menjadi pengalaman yg berharga



Elements Crisis 
 Hazardous Event (peristiwa berbahaya)

 The Vulnerable State (Tahap Rentan)

 The Precipitating factor (faktor persepsi)

 The state of active crisis (tahapan krisis 

yang aktif)

 Mengalami gejala sress fisik dan psikis

 Sikap panik dan tidak berdaya

 Fokus meminta bantuan pada orang lain

 Efisiensi diri yang rendah



Penyebab Krisis

kondisi transisional :
pensiun / mutasi, 
relokasi, anggota 

keluarga baru, konflik 
keluarga, tidak ada 
keluarga, penyakit

internal distress :
kehilangan harapan, 
putus asa, depresi, 

stress posttraumatic, 
reaksi drugs, 

dorongan bunuh diri

kehilangan yang 
hebat : loss job, 
death, tragedy, 
operasi, cacat, 

perang, terorisme, 



Tipe Peristiwa yang Berbahaya

 Peristiwa yang bisa diprediksi :
 Dapat dialami setiap orang

 Bersifat normatif dan dapat diprediksi

 Membutuhkan mekanisme problem solving yg baru

 Misal : Kelahiran, Kematian, Pernikahan, dll

 Peristiwa yang tidak bisa diprediksi :
 Hanya dialami sebagian orang

 Bersifat tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi

 Membutuhkan mekanisme problem solving yg baru

 Misal : kehilangan pekerjaan, kecelakaan, sakit



Pre-Crisis Stage

 Ada atau tidaknya situasi yang berbahaya 

krisis individu tergantung dari persepsi 

terhadap masalah (realistis atau tidak)

 Jika seseorang memiliki kemampuan 

mechanisme yang baik maka akan ada solusi 

untuk mengatasi masalah

 Melalui peristiwa yang dialami, mekanisme 

copingnya akan berkembang dan berfungsi 

lebih baik lagi



Crisis Stage

 Kegagalan dalam proses mekanisme coping

 Respon individu terhadap masalah itu unik

 Permasalahan inti menjadi semakin intens pada 

tahap ini

 Intervention may lead to resolution of crisis and 

growth may be achieved – new coping mechanisms 

developed

 Intervensi dapat berdampak pada resolusi krisis dan 

pertumbuhan perkembangan mekanisme coping baru 

yang di capai



Post Crisis
 Terjadi pertumbuhan yang lainnya atau kemunduran

 Jika tidak ada pemecahan akan terjadi diorganisasi 
besar

 Menjadi lebih sulit untuk mengerahkan sumberdaya 
dan mencari bantuan tambahan

 Berdampak pada kerusakan atau maladaptif

 Intervensi krisis pd tahap ini mungkin dapat 
memulihkan keadaan individu hingga merasa 
sejahtera

 Disisi lain, kebimbangan yg dialami individu dapat 
memicu bunuh diri
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