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Program studi yang ditempuh

 Counselor education program

 Jurusan Clinical Mental Health Counseling

 Bantuan pada orang yang memiliki proses kognitif yang normal dan
sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Sebagai contoh, sakit
secara fisik, kematian orang yang dicintai, dan masalah hubungan
atau perceraian

 Juru

 Rehabilitation counseling is focused on helping people who have 
disabilities achieve their personal, career, and independent living 
goals through a counseling process.

 san Rehabilitation Counseling

http://en.wikipedia.org/wiki/Disabilities
http://en.wikipedia.org/wiki/Counseling


Tempat studi





Pengalaman kerja praktek/ 

internship

 Hocking College Counseling center

 Klien berasal dari Amerika, Negara Timur Tengah, dan juga China

 Praktek dilakukan selama 2 semester (sekitar 600 jam praktek)

 Memperoleh supervise dari counselling center maupun dari

professor di kampus



Ragam Isu Permasalahan klien

 Penyesuiaian diri Mahasiswa Internasional

 Rehabilitasi konseling klien dengan keterlambatan mental

 Kesulitan-kesulitan psikologis secara pribadi – social

 Isu pelecehan seksual

 Gangguan psikologis (klinis)

 Trauma

 Homoseksual

 Kriminal

 Keluarga

 Kematian (grief counselling)



Pendekatan yang sering

digunakan

 Kognitif : Rational Emotive Behaviour Therapy dan Reality therapy

 Adlerian therapy

 Existential therapy: Victor Frankl dan Gestalt



Berhadapan dengan Klien

Indonesia

 Mereka adalah orang-orang dari masyarakat kolektif

 Self yang berbeda  self tidak terpisahkan

 Memiliki afiliasi spiritual yang sangat kuat dibandingkan dengan
orang Amerika kebanyakan

 Rata-rata orang asia meyakini suatu agama atau kepercayaan

 Perlu penyesuaian penerapan pendekatan konseling



Refleksi teori konseling

Barat (liberal/individualistic) Timur (Asia) Authoritarian/ collective)

- Masyarakat dibangun melalui nilai

invidualisme yang kuat (semenjak

mulainya revolusi Industri)
- Setiap individu berurusan langsung

dengan Negara (dampak jaminan

Negara terhadap hidup setiap

individu)
- Proses individuasi  menjadikan

individu menjadi mandiri menjadi

penting

- Konseling berkembang pesat, 

karena setiap individu memiliki

keyakinan akan otoritas penuh

yang dimilikinya

- Masyarakat timur bertahan hidup

secara berkelompok-kelompok

- Kolonialisme berkepanjangan
membuat ikatan kelompok kuat

- Negara berurusan dengan individu

dalam kelompok-kelompok

masyarakat (keluarga, rt, 

kelurahan, dsb)

- Proses penyesuaian diri individu di 

dalam kelompok lebih prioritas

- Konseling masih terus berjuang

karena orang lebih memilih datang

kepada orang yang dituakan, 

ulama, bahkan paranormal



Konseling di masyarakat kolektif

 Untuk menghadapi klien dari budaya kolektif, seorang konselor perlu

memperhatikan hubungan klien dengan keluarganya atau

kelompoknya. (konflik, koalisi, keseimbangan kekuatan, dan status 

klien di dalam keluarga)

 Uni Soviet Runtuh  Negara timur dipaksa Negara barat untuk

mengadopsi system demokrasi dan politik liberal  ancaman untuk

masyarakat kolektif.

 Sejatainya, ancaman itu melukai hak asasi manusia masyarakat

kolektif dengan dalih demokrasi, hak asasi manusia, dan sekarang

terorisme. 

 Terpaparnya masyarakat timur kepada imperialisme barat, teknologi, 

media, ilmu pengetahuan berdampak pada melunturnya budaya-
budaya kolektif  masyarakat individualis.



Implikasi dalam layanan konseling

untuk orang Asia

 Konselor perlu melihat seberapa keterikatan individu pada

kelompoknya atau tingkat individualitasnya (pengambilan

keputusan)

 Perlunya penerimaan, toleransi, dan penerimaan positif tanpa

syarat bagi klien (kepercayaan berperan penting)

 Sepanjang hayat mereka hidup berkelompok, kemungkinan untuk

menjadi benar-benar sebagai entitas yang mandiri sangat kecil.

 Dengan demikian, menanggapi klien tidak bisa terlepas dari

keberadaan keluarga, teman, kelompok, maupun masyarakatnya. 

Mereka adalah self yang tidak terpisah (indivisible self)



“Saat ini ada kebutuhan yang sangat mendesak yaitu

membuat kerangka baru dalam konseling. Jika tidak, 

maka konseling berada dalam bahaya karena akan

menjadi alat budaya elit untuk memaksa dan

membenarkan budaya tunggal terhadap kehidupan

social, ekonomi, politik, dan bahkan militer. Itulah yang 

disebut dengan sebutan Westenisasi atau pembudayaan

barat”

Paul B. Pedersen


