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INDIVIDU BERISIKO 
1. TERDAPAT IDE BUNUH DIRI 

2. MEMILIKI RENCANA BUNUH DIRI YANG FATAL 

3. MENGALAMI TEKANAN HIDUP SEHARI-HARI 

4. TAK ADA HARAPAN 

5. SAAT INI MENGALAMI GANGGUAN JIWA 

6. SAAT INI MENDERITA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN 

7. RIWAYAT KELUARGA DENGAN BUNUH DIRI 



MASALAH KLIEN 
1. Kesehatan atau penyakit 

2. Tindak kekerasan 

3. Pekerjaan dan karier 

4. Sekolah 

5. Perkawinan dan keluarga 

6. Hubungan interpersonal 

7. Masalah pribadi 

8. Lingkungan  



PEMBIMBING 
AKADEMIK 

• Membantu mahasiswa meraih ketrampilan dan 

kepercayaan diri yang diperlukan agar sukses saat 

ini dan bertanggungjawab akan masa depan 

mereka. 

• Membantu memfasilitasi materi ajar dan akses 

mendapatkannya serta akses membentuk jaringan 

(peer network) 

• Mendukung mahasiswa dalam setting akademik, 

sosial dan emosional 

→ mempunyai  kemampuan sebagai konselor 



KOMUNITAS SUPPORT 
GROUP 

• SALING BERBAGI PENGALAMAN DAN CARA 

MENGATASI MASALAH 

• HARAPAN ADA FIGUR KOMUNITAS YANG  SUDAH 

TERATASI GANGGUANNYA DAN BISA MEMBANTU 

TEMAN LAIN 

• SEDIKIT KEMAMPUAN KONSELOR BISA MEMFASILITASI 

SUPPORT GROUP 

 



Konseling 

• Bentuk bantuan kepada seseorang (yang sedang 
menghadapi masalah) sehingga orang tersebut 
mampu memecahkan  masalahnya sendiri 

• Dilakukan melalui komunikasi lisan secara 
langsung (tatap muka)  



PENYELESAIAN 
MASALAH 

• Konseling membantu penyelesaian masalah yang 

dilatarbelakangi rasa takut dan atau halangan. 

• Bila rasa takut dan atau halangan tadi teratasi bisa 

dikembangkan perilaku baru dan diintegrasikan 

dalam kehidupan klien. 

• Pusat perhatian dan penyelesaian masalah adalah 

“here and now” 

• Meskipun ada faktor masa lampau yang 

mempengaruhi prosesnya. 



TUGAS KONSELOR 
• Menjadi fasilitator bagi klien dalam membina 

perilaku baru. 

• Ini adalah proses timbal balik dalam konseling yang 

menghormati klien, berempati klien sebagaimana 

adanya. 

 



EMPATI 
• Adalah upaya dan kemampuan untuk mengerti, 

menghayati dan menempatkan diri seseorang di 
tempat orang lain sesuai dengan orang yang 
diempati itu tanpa mancaur baurkan nilai nilai 
pribadi dari orang yang berempati itu dengan nilai 
pribadi orang yang diempati. 

• Berempati berarti tidak bersikap menghakimi baik 
dalam hal membenarkan atau menyalahkan. 

• Empati menerima orang lain sebagaimana 
adanya; 

• Mengerti dan menghargai nilai dan sistem nilai 
orang yang diempati itu. 



DASAR EMPATI 
1. KASIH SAYANG 

2. COMPASSION 

3. BROTHERY LOVE 

4. UKHUWAH ISLAMIYAH….terhadap sesama 

 

. Konseling bukan situasi tempat klien dihakiki, 

disalahkan, diberi nasehta sebagai jalan keluar atas 

dasar” konselor lebih mengetahui yang terbaik bagi 

klien” 



NASEHAT 
• Sebaik apapun nasehat bila dijalankan tanpa 

pengertian, pertimbangan, kecocokan serta tidak 

menyadari dan tidak berani secara bebas dan 

bertanggung jawab mengambil aspek negatif dan 

positif dari nasehat itu akan tidak bermanfaat atau 

tidak berlangsung lama. 

• Dampak buruk: klien akan selalu meminta nasehat 

kepada konselor, atau bila hasilnya kurang baik ia 

akan menyalahkan konselor. 



PROSES KONSELING 
• Klien mengeluh ada persoalan yang sulit 

diselesaikan, merasa dikuasai, dihantui dan dikejar 

atau dikungkung masalah tersebut. 

• Konseling membantu klien melihat situasinyasecara 

lebih jelas (walaupun asalnya dari masa lampau). 

 



Konseling membantu 
klien 

1. mengenal dirinya, rasa takut dan ambivalensi 

yang melatarbelakangi masalahnya 

2. Mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian 

3. Membina harga diri dan kepercayaan diri untuk 

bertindak setelah mengambil keputusan 



TUGAS KONSELOR 
• Membantu agar keputusan yang diambil klien 

adalah realistis; karena seringkali klien telah 

mengetahui pilihannya namun tidak realistis. 

 



PERUBAHAN 
PERILAKU KLIEN 

• Baru akan terjadi bial ia merasa dapat 
mengendalikan sedikit atau banyak persoalannya. 

• Sumber kekuatan perubahan perilaku: kemampuan 
sendiri secara matur, bebas dan bertanggung 
jawab serta (atas kerjasama dg konselor) 
melakukan suatu pengalaman atau penghayatan 
baru walaupun hanya sebentar. 

• Hal ini akan meberikan dampak ada suatu saat 
klien dapat mengandalikan sebagian dari 
hidupnya atau persoalannya. 

• Penghayatan baru akan membantunya membina 
perilaku baru. 



FOKUS KONSELING 
1. INTERVENSI KRISIS 

2. PENYELESAIAN MASALAH JANGKA PANJANG 

3. MENDUKUNG PERUBAHAN PERILAKU JANGKA 

PANJANG ( cth: konseling HIV) 



SYARAT KONSELOR 
YANG BAIK 

1. Kemauan untuk belajar dari pengalaman 

2. Kemauan untuk menerima orang lain 

sebagaimana adanya 

3. Kemampuan melakukan pendekatan 

fenomenologis terhadap klien; tidak berdasarkan 

prasangka tertentu, teori tertentu melainkan 

pendekatan yang berupaya menjabarkan semua 

fenomena klien secara rinci oleh indera konselor 

dibarengi kesan/ penghayatan subyektif dari 

konselor. 



4. Kemampuan menjadi pendengar yang baik dan 

pendengar aktif(mampu berempati, tidak 

menghakimi) 

5. Sanggup menghadapi prasangka diri sendiri terhadap 

kien, termasuk perasaan tidak menyukai klien. 

6. Tidak sembarang memotong pembicaraan klien, 

dapat mengenal hal bermakna dalam pembicaraan 

klien serta menelusurinya lebih lanjut. 

7. Tidak memotong pmbicaraan klien bila 

pembicaraannya tak berfokus atau berbicara tentang 

hal yang tak bermakna 



8. Dapat menginterpretasi perasaan dan emosi klien 

9. Bersikap wajar 

10.Dapat mengenal yang tersurat dan tersirat dari 

pembicaraan klien, termasuk mengenal bahasa 

tubuh klien 

11.Dapat berbicara dan membahas tentang soal 

yang sensitif dan pribadi klien secara nyaman dan 

sensitif 

12.Kemampuan dan berkeinginan untuk menguji 

asumsi dan hipotesisnya 

13.Bersifat optimistis 



14.Mampu dan trampil memberi dukungan 

15.Mampu membina hubungan yang saling percaya 

16.Mengetahui keterbatasan diri sendiri 



TEMPAT YANG LAYAK 
UNTUK KONSELING 

• Konseling bisa dilakukan dimana saja asalkan 

bersifat pribadi, nyaman, tenang, tidak berisik oleh 

suara lain, tidak diinterupsi oleh hal apapun. 

 



MENJAGA 
KERAHASIAAN 

• Penting untuk membina rasa percaya klien 

terhadap konselor. 

• Kerahasiaan harus nyata dalam perilaku konselor, 

serta dalam penyimpanan data klien baik dalam 

catatan atau komputer agar data tidak tersebar 

keluar 



APA YANG HARUS 

DILAKUKAN ? 



JIKA KITA SENDIRI 
YANG MENGALAMI 

1. KENALI DIRI SENDIRI 

2. MELAKUKAN HAL YANG MEMBUAT NYAMAN 

3. MENENANGKAN DIRI 

4. MENCARI PERTOLONGAN 



JIKA ORANG TERDEKAT YANG 

MENGALAMI 
1. FOKUS MENDENGARKAN MEREKA 

2. HINDARI MENCERAMAHI 

3. BERSIKAP SABAR, PEDULI DENGAN PERASAAN 

4. PERCAYA PADA NALURI KITA UNTUK MENOLONG 



• Caregiver gangguan jiwa disarankan mengikuti 

support grup, grup psikoedukasi untuk berbagi 

pengalaman satu sama lain.  

• Psikoedukasi efektif mengurangi beban caregiver 

dan hal ini sebaiknya dipertahankan dalam jangka 

panjang.  

• Meskipun perubahan yang terjadi tidak segera, 

psikoedukasi mengurangi distress psikologis jangka 

panjang.  

 

PSIKOEDUKASI MENINGKATKAN 
INISIATIF KOMUNITAS DALAM 
MANAJEMEN GANGGUAN JIWA 



• Psikoedukasi seringkali membahas tentang perilaku 

negatif, mengembangkan kemampuan mengenali 

tanda dan gejala, keteraturan minum obat serta 

ritme sosial dan harian.  

• Motivasi untuk minum obat juga tergantung pada 

perilaku, keyakinan dan persepsi akan risiko oleh 

pasien dan caregiver 



• Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melindungi 

dan meningkatkan kesehatan mental di level 

individu dan komunitas seperti menjalin hubungan 

dengan orang sekitar kita, berusaha tetap aktif, 

membantu orang lain.  

• Kita juga perlu menciptakan komunitas yang sehat 

dan menghilangkan hambatan yang 

menyebabkan seseorang berusaha untuk tetap 

sehat jiwa.  

PENTINGNYA INISIATIF KOMUNITAS 
DALAM MANAJEMEN GANGGUAN 

JIWA 



• Banyak orang berpikir pemulihan (recovery) 

hanyalah untuk orang dengan gangguan jiwa 

berat, sedang atau ringan, nyatanya pemulihan 

adalah untuk semua orang.  

• Pemulihan bukan hanya menguntungkan orang 

dengan gangguan jiwa namun juga komunitas dan 

keluarga. 

PENUTUP 



TERIMA KASIH 


