SETTING YANG MENYEDIAKAN BIMBINGAN DI AMERIKA SERIKAT
NO
SETTING
1. Sekolah Dasar

1.

2.
2.

Sekolah-Sekolah
Bukan Negeri

3.

Layanan
Pekerjaan

4.

Rehabilitasi
Pekerjaan

1.
2.

KONSELOR
Konselor sekolah dasar yang
telah memiliki persyaratan
sertifikasi.
Konselor yang mampu
berkolaborasi dengan siswa
Pastoral
Terlatih dalam bidang
penempatan
Terlatih dalam bidang terapi

KONSELI
1.
2.
3.
4.

Siswa
Guru
Staf sekolah
Orang tua

1. Siswa yang sekolah di
sekolah-sekolah gereja
2. Siswa yang sekolah di
3.
sekolah-sekolah swasta
sekuler
3. Siswa sekolah populasi
khusus
1. Minimal harus bergelar sarjana, 1. Mereka yang memasuki
khususnya yang berasal dari
pasar kerja dengan
jurusan ilmu-ilmu sosial, dan
pengalaman kerja yang
dia harus memiliki pengalaman
sangat kecil atau tidak ada
selama lima belas jam semester
sama sekali
dalam mata kuliah konseling
2. Mereka yang
atau mata kuliah terkait dan
membutuhkan informasi
memiliki pengalaman selama
tentang peluang-peluang
satu tahun yang terkait dengan
kerja dan kualifikasinya
konseling
sendiri
2. Sistem klasifikasi konselor tiga
3. Mereka yang ingin mencari
level:
pekerjaan baru
a. Level pertama adalah ahli
4. Para dewasa yang masuk
muda konselor kerja atau
atau masuk kembali ke
trainee (kualifikasi
pasar kerja
minimalnya adalah seperti
5. Mereka yang mengalami
tersebut diatas)
cacat fisik atau mental
b. Level kedua adalah konselor 6. Mereka yang mengalami
kerja, yang harus memiliki
kekeliruan pengaturan
gelar master
kerja atau mereka yang
c. Level ketiga adalah konselor
menghadapi masalahmaster, yang harus memiliki
masalah personal yang
gelar master dan
menghambat kemampuan
pengalaman selama tiga
kerja mereka
tahun, setidaknya
pengalaman dalam
konseling kerja.
1. Lulusan college atau universitas 1. Mereka yang mengalami
dengan kredit dalam bidang
gangguan yang
konseling, psikologi dan bidangmenghambat pekerjaan
bidang terkait
mereka
2. Posisi level-entri dibutuhkan
2. Mereka yang memiliki
dua tahun dalam
kemungkinan yang masuk
menyelesaikan program gelar
akal untuk bekerja dalam
master dalam konseling
sebuah periode waktu yang
rehabilitasi; training level
rasional
lulusan diberikan oleh sekitar
3. Mereka yang berada dalam
tujuh puluh lima universitas
rentang usia kerja.

NO
SETTING
5. Lembaga
Pengoreksi
(Koreksional)

KONSELOR
1. Pekerja sosial
2. Psikolog
3. Psikiater

6.

Administrasi
Veteran

1. Psikolog eksperimental
2. Psikolog klinis
3. Psikolog konseling terlatih
dengan gelar Doktor (Ph.D)

7.

Program
Bimbingan
Masyarakat

1. Psikolog klinis
2. Konselor penempatan
3. Konselor perencanaan
4. Psikolog perkembangan
5. Konselor perkawinan
6. Konselor keluarga
7. Konselor pendidikan
8. Pekerja sosial
9. Psikiater
10.Konselor pastoral

8.

Pusat Krisis

1. Konselor gelar master dalam
psikologi
2. Konselor gelar master dalam
bimbingan/konseling
3. Konselor gelar master dalam
kerja sosial
4. Konselor gelar doctor dalam
konseling
5. Konselor gelar doctor dalam
psikologi klinis.

KONSELI
1. Narapidana yang sedang
menjalani hukuman
2. Bekas atau mantan
narapidana
1. Veteran yang
membutuhkan bantuan
dalam rehabilitasi
pekerjaan, pendidikan dan
training.
2. Veteran (era-Vietnam) yang
mengalami masalah
penyalahgunaan obat,
pendidikan dan training
yang tidak memadai
sebelum dan selama
layanan militer, masalahmasalah psikologis yang
terkait dengan kontroversi
politis di seputar perang
3. Veteran dan personel
layanan dengan layanan
setelah 31 Januari 1955
4. Anak dari para veteran yang
mengamai catat permanen
atau total
5. Veteran yang mengalami
gangguan terkait-layanan
yang ingin masuk kedalam
program training untuk
mempersiapkan diri
terhadap pekerjaanpekerjaan yang sesuai.
1. Masyarakat yang
membutuhkan bantuan
dalam penentuan pilihan
pendidikan dan pekerjaan
2. Orang-orang yang
terpinggirkan, orang-orang
cacat, orang tua dan
mereka yang tidak
beruntung secara sosial
yang membutuhkan
pekerjaan yang sesuai
orang-orang dalam keadaan
krisis:
1. Kecanduan
2. yang akan Bunuh diri
3. Masalah seksual
4. Perkosaan
5. Hamil di luar nikah
6. Kematian
7. Meninggalkan rumah
8. Depresi, dan sebagainya.

NO
SETTING
9. Praktek Pribadi

KONSELOR
1. Konselor yang pekerjaannya
tidak didukung oleh sebuah
lembaga dan menggantungkan
gajinya dari bayaran klien
2. Bekerjasama dengan profesi
lain, seperti: psikologi,
konseling perkawinan dan
keluarga, kerja sosial, dan
lainnya.
3. Ditemukan di kota-kota besar
atau kota-kota yang banyak
memiliki universitas
4. Memenuhi aturan lisensi dan
sertifikasi yang dirancang untuk
melindungi public
10. Pendidikan Tinggi 1. Konselor professional dan
terlatih
2. Konselor perencanaan dan
konselor penempatan
11. Bisnis dan Industri memiliki ketrampilan dalam
memberikan layanan langsung dan
tidak langsung dalam komunitas
bisnis dan industry
konselor yang terlatih dan mampu
12. Rumah Sakit dan
Tempat
bekerja sebagai tim dalam dunia
Perlindungan
kesehatan

KONSELI
1. Orang-orang yang
membutuhkan konseling
perkembangan pendidikan
2. Orang-orang yang
membutuhkan konseling
pekerjaan dan karier
3. Orang-orang yang
membutuhkan konseling
masalah-masalah personal
lain yang tidak
membutuhkan psikoterapi
jangka panjang dan intensif

Mahasiswa yang
membutuhkan bimbingan
berbagai rentang masalah
kehidupan manusia.
pekerja yang menghadapi
masalah

1.
2.
3.
4.
5.

Pasien
Keluarga pasien
Perawat
Penduduk
Profesional kesehatan
lainnya

