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Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Yang saya hormati:
Rektor Universitas Negeri Malang
Ketua dan Anggota Senat Universitas Negeri Malang,
Ketua dan Sekretaris Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang
Para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang
Para Pimpinan Perguruan Tinggi di Malang
Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang
Para Undangan dan Hadirin yang mulia.

Alhamdulillahi-Robbilalamien

Saya bersyukur kehadirot Allah Subhanahu Wa-Ta’ala karena saya
telah diberi-Nya kenikmatan dan kesenangan yang banyak, keluarga yang
baik, bekerja pada Perguruan Tinggi kebanggaan, pemimpin-pemimpin
dan teman-kerja yang baik hati; teman-teman belajar yaitu para mahasiswa
yang sukses. Lebih-lebih, saya telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa-Ta’ala
jabatan Guru Besar yang pada hari ini dalam proses pengukuhan. Jika
dihitung mulai dari pengangkatan saya sebagai Capeg TMT 1 Maret 1985
maka hari ini 28 Februari 2017, sudah 32 tahun kurang satu hari saya
bekerja sebagai tenaga pengajar Prodi BK FIP IKIP Malang. Allah memang
Maha Pemurah.

Usaha mencapai ini memang melalui jalan yang cukup terjal, cukup
sulit. Urusan pokok yang paling alot pemasangan nama bidang ilmu.
Agaknya sulit  meyakinkan orang bahwa dalam bidang ilmupun bisa terjadi
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“kawin-silang”. Bidang ilmupun bisa hibrida. Hibrida pada hewan dan
tanaman lazimnya menghasilkan keturunan atau buah yang unggul.
Semoga saja “ilmu hibrida” pada pengajar juga bisa menghasilkan alumni
yang unggul. Salah satu yang hibrida itu adalah Bidang Ilmu Budaya
Konseling. Akhirnya, disetujui juga oleh tim penilai pusat. Subhanallah-
waalhamdulilah-walaailaha il-Allahu wa-Allahu Akbar. Shalawat dan salam
tercurah kepada Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga,
para sahabat, para pengikut setia, dan kita semua. Aamiin.

Hadirin yang Saya muliakan
“Budaya Konseling” adalah salah satu ilmu hibrida, paduan budaya

dengan konseling. Itu bidang ilmu yang dikenakan kepada saya atas
persetujuan banyak pihak, mulai dari prodi, fakultas, universitas, dan
kementerian. Saya menerimanya dengan senang hati, rasa suka yang
mendalam.

Oleh karena itu, saya menempatkan uraian mengenai budaya konseling
itu pada bagian pendahuluan naskah pidato ini. Naskah ini tersusun atas
sembilan bagian: (1) pendahuluan: budaya konseling, (2) suasana kebatinan
di belakang ramuan konseling berbasis budaya, (3) modal dasar meramu
model konseling, (4) kipas: otak-atik gathuk yang ilmiah, (5) unsur-unsur
pokok konseling model kipas, (6) penutup: rangkuman dan makna-makna,
(7) ucapan terima kasih, (8) daftar rujukan, dan (9) daftar riwayat hidup.

PENDAHULUAN: BUDAYA KONSELING
Bidang ilmu ini, menurut hemat saya, adalah bagus dan sangat jelas.

mencakup tiga dimensi kajian yang sangat urgen bagi profesi konseling.
Tiga dimensi kajian ini sekaligus menunjukkan pertautan budaya dan
konseling. Pertama, konseling adalah produk budaya; Kedua, konseling
adalah produsen budaya; Ketiga, konseling adalah forum perjumpaan
budaya. Dimensi pertama merupakan sebagian kajian penting matakuliah
Landasan Sosial Budaya Bimbingan dan Konseling. Dimensi ketiga
merupakan fokus kajian matakuliah Konseling Multibudaya. Dimensi
kedua merupakan wilayah tumpang-tindih kajian kedua matakuliah itu.
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Sisi-sisi yang mengandung permasalahan lapangan pada ketiga dimensi
ini merupakan bahasan utama matakuliah Problematik Bimbingan dan
Konseling. Saya mengampu matakuliah itu selama 15 – 25 tahun.

Pertama: Konseling adalah produk budaya
Budaya mendorong kelahiran dan perkembangan konseling. Ini adalah

suatu tinjauan positif. Ada pula tinjauan negatif  dalam pengaruh
perkembangan sosial-budaya terhadap perkembangan layanan konseling.
1. Budaya patriarkis. Budaya patriarkis dan matriarkis adalah konsepsi

Johann Jacob Bachofen yang banyak diulas oleg Erich Fromm. Budaya
patriarkis dipandang oleh Fromm sebagai lebih banyak ciri-ciri negatif-
nya daripada ciri positifnya; kebalikan dari budaya matriarkis (Fromm,
1955: 47-50; 58-59). Budaya patriarkis menciptakan pendidikan atau
konseling sebagai alat kontrol sosial. Ini umumnya disuarakan oleh
para penganut teori sosial kritik. Misalnya, bahwa program ‘konseling’,
‘bimbingan’, dan ‘terapi’ begitu banyak dikembangkan dalam berbagai
sektor kehidupan untuk memperkuat perangkat kontrol masyarakat
secara keseluruhan (Berger, 1985: 107). Mungkin inilah sebabnya
mengapa mahasiswa kependidikan, terutama, konseling, jarang sekali
yang bersedia demo atau unjuk-rasa. Mereka sudah “terkontrol”
menjadi lebih “jinak” dibandingkan dengan, misalnya, mahasiswa
lembaga pendidikan non-kependidikan.

2. Budaya kompetitif, budaya lomba. Budaya kompetitif lahir dan
berkembang pesat dalam masyarakat individualis, orientasi hidup
efektif, mengontrol diri dan lingkungan, menguasai alam, dst. (cf. Katz,
1985: 620). Ini mencakup pula budaya perfeksi dan progres (cf.,
Gordon, 1991: 150). Budaya demikian itu ditunjukkan secara jelas
sebagai ciri masyarakat AS. Pertumbuhan pesat profesi konseling
sekolah dan program-program pelatihan prajabatan di AS dimulai sejak
1958 menyusul peluncuran Sputnik Uni Soviet pada 1957 (Givens,
2009: ii; Romano, dan  Kachgal, 2004: 189). AS mengalami semacam
culture shock yang mendorong perlombaan terknologi dan sumberdaya
manusia. Itu adaptasi positifnya. Ada pula adaptasi negatifnya. Dengan
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menawarkan analisis kritis mengenai konseling komunitas, pernah
dibahas di antaranya bahwa sejumlah intervensi konseling akhir-akhir
ini jelas-jelas “ikut-pasar” (market-driven); juga, bahwa kebijakan-
kebijakan Neoliberal (dan pos-neoliberal), sebagaimana pula pelapisan
masyarakat, telah mendorong pengubahan peran konselor, tidak lagi
sebagai penggagas layanan sosial yang unik melainkan, merupakan
pelayanan yang diperjual-belikan, dipasarkan (marketized), menjadi
sebuah “commodity supplier” (Kargul, 2014: 322). Konseling pendidikan
negeri kita agaknya tidak sampai demikian karena sikap-dasarnya yang
altruistik. Semoga.

3. Budaya bersifat dinamis, berubah dan berkembang. Kondisi ini
mewarnai filosofi dan praksis konseling, misalnya banyaknya sumber
pustaka yang menunjukkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat
akan pelayanan konseling pada pendidikan dasar (cf., Mappiare-AT,
2012). Bimbingan dan konseling sudah diterima di negeri kita, khusus-
nya di lingkungan sekolah, bahkan mulai dari TK (cf., Munandir, 1987:
1). Mengapa? Masyarakat yang bercirikan high modernity menimbulkan
dilemma-diri: unification versus fragmentation; powerlessness versus
appropriation; authority versus uncertainty; personalised versus commodified
experience. Ini mengharuskan individu mampu mengelola dilema guna
pemaduan identitas-diri (Giddens, 1991). Konseling komunitas yang
semula berperspektif developmental dan preventif, sebagai pembeda
mendasar dari rumpun profesional lain seperti pekerja sosial dan
psikologi, kecenderungan kini menjadi jenerik bahkan mengalami
krisis identitas karena diferensiasi profesi dan perubahan sosial
(Southern, Gomez, Smith, dan Devlin, 2010: 1).

Kedua: Konseling adalah produsen budaya
Agenda ideal konseling dalam hal ini adalah mempertahankan, mem-

produksi dan mereproduksi, atau membentuk budaya yang dikehendaki
baik pada tingkat individu, kelompok kecil, komunitas, maupun masya-
rakat luas. Dalam hal ini dapat dipakai kerangka tiga sifat klasik layanan
konseling yaitu preventif, pengembangan, dan fasilitatif.
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1. Konseling preventif dapat memiliki upaya-upaya jangka panjang yaitu
mencegah agar tidak menjadi buruk, atau agar tetap bertahan perilaku
berbasis budaya pada individu atau komunitas. Contoh, semua unsur
pada Hofstede’ Axis dapat dipertahankan levelnya (tinggi atau rendah)
atau dicegah perubahannya sepanjang level yang ada memelihara
kemapanan sosial.  Aksis Hofstede mencakup: kesenjangan kekuasaan
(power distance), penolakan pada ketidakpastian, uncertainty avoidance;
individualisme/kolektivisme, indvidualism/collectivism; maskulinitas/
femininitas (masculinity/femininity; serta orientasi jangka panjang/jangka
pendek, long/short-term orientation) (dalam MacCluskie, 2010). Kajian
MacCluskie memokus pada pemanfaatan level-level (tinggi atau
rendah) tiap unsur aksis itu dalam konseling multibudaya. Namun,
menurut hemat saya, sepanjang ciri-ciri perilaku berbasis budaya
tertentu sebagai ekspresi level-level dari aksis itu masing-masing
mendatangkan keseimbangan-dinamis masyarakat setempat, maka itu
dapat dipelihara melalui program-program konseling berjangka-
panjang.

2. Konseling developmental berperan mengembangkan masyarakat mela-
lui pengembangan individu-individu dan kelompok kecil. Misalnya,
upaya agar unsur-unsur karakter individu baik yang jangka pendek
(seketika) maupun yang jangka menengah menjadi lebih baik atau
lebih bermanfaat. Pengembangan unsur-unsur karakter jangka pendek,
misalnya, individu dari cukup produktif menjadi lebih produktif,  dari
kehidupan sehari-hari yang  kurang efektif menjadi “kehidupan yang
efektif  sehari-hari” (KES) yang mantab (cf., Prayitno, 1998). Pengem-
bangan unsur-unsur karakter jangka menengah, misalnya, membangun
kemandirian, menegaskan identitas, menjalin kerjasama, membina
budaya kerja dan budaya belajar, mengembangkan “pohon karier”,
dan semacamnya. Keberadaan konseling dengan komunikasi matriarkis
dapat mengembangkan potensi budaya matriarkis kepemimpinan
dalam sekolah  (cf., Mappiare-AT., 2013a).

3. Konseling fasilitatif  terkait budaya ini dapat berurusan dengan peng-
hentian “erosi budaya”. Layanan konseling diharapkan menghentikan
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erosi budaya pada individu/agen dari komunitas atau masyarakat
kontemporer. Konseling dapat merekonstruksi sistem nilai yang
mengalami dekonstruksi ~ misalnya, sebagai pengaruh tidak
dikehendaki dari “politik identitas” (Mappiare-AT., 2007a); terutama,
medsos dan media massa seperti tayangan tv (sinetron, infotaimen,
lawak, dst).  Tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adanya
dekonstruksi nilai kearaifan lokal: “Merusak barang bagus patut
ditertawakan!”, “Menghancurkan barang karya seni itu adalah indah!”,
“Menggosok-gosok kepala teman itu adalah lucu!”, “Meleceh-lecehkan
orang itu adalah menyenangkan!”, “Mengikat dan menyirami teman
dengan kapur dan air adalah asyik”. “Tampil bencong adalah gaul”.
Semuanya asyik dan heboh! Bahkan sempat direkam (disimpan) dalam
video adanya suatu acara tv swasta dalam mana murid dan guru saling
mencibir dengan mimik buruk. Semakin buruk cibiran dan mimik
guru terhadap murid, atau sebaliknya, semakin besar pula rupiah yang
diterima sebagai hadiah langsung. Dekonstruksi nilai ini terjadi secara
pelan-pelan namun cukup masif dalam berbagai acara telivisi yang
tentu didanai oleh pemilik modal, kapitalis-pasar. Konseling diharap-
kan muncul sebagai counter-culture di sini.

Ketiga: Konseling adalah forum perjumpaan budaya
Konseling dapat dipandang sebagai teknologi ~ ilmu mengenai cara

atau metode membantu orang. Prof. Dr. H. Munandir, MA sering menyebut
hal ini dalam beberapa forum. Ini dapat dipercaya meskipun belum
ditemukan sumber tertulisnya. Dalam pandangan konseing sebagai suatu
teknologi, konseling multibudaya, atau konseling berbasis budaya, memiliki
sekurangnya tiga bagian sistem:  Driver-and-Road System, Content System,
dan Delivary System. Pada sistem-sitem itu terkandung budaya.
1. Budaya pada Driver-and-Road System konseling. Budaya terdapat pada

“pengemudi” konseling (yaitu konselor), pada jalan yang dilalui
aktivitas konseling (budaya konseli, konteks sosial, dan sarana &
prasarana). Budaya pada konseli dan budaya pada konselor menjadi
pertimbangan penting konselor agar konseling bisa efektif
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(MacCluskie, 2010; Morris, 2014). Konselor sangat perlu mengkaji
peranan nilai-budaya diri sendiri dalam proses konseling mereka
(Morris, 2014: 53; Sumari dan Jalal, 2008: 24). Demikian pula budaya
pada konteks tugas konseling dan budaya pada sarana-prasarana
konseling, juga termasuk “sociopolitical dynamics” (Sumari, dan Jalal,
2008: 26) perlu dipahami dan dipertimbangkan baik sebagai pendu-
kung ataupun penghambat dalam membangun konseling berbasis
budaya (Mappiare-AT., Ibrahim, dan Sudjiono, 2009).

2. Budaya pada Content System konseling. Maksudnya, budaya subjektif
yaitu sistem nilai, norma-norma agama/bangsa, kearifan lokal, dan
tata-kebiasaan terkandung pada isi penyelenggaraan konseling,
termasuk isi media-media BK. Budaya subjektif  sebagai isi konseling
dimaksudkan baik untuk mempertahankan perilaku berbasis budaya
yang layak maupun modifikasi nilai-nilai atau perilaku berbasis budaya
tidak-layak menjadi layak. Dengan kata lain, nilai-nilai budaya
merupakan muatan bimbingan dan konseling berbasis budaya
(Mappiare-AT., 2010; 2015; Mappiare-AT., Fachrurrazy, dan Sudjiono,
2010; 2011; 2012; Mappiare-AT., Fachrurrazy, dan Faridati-Zen,
2014; Silondae, 2013). Termasuk dalam bagian ini adalah penyusunan
konten budaya sesuai zaman untuk pelatihan konselor dalam pelaksa-
naan bimbingan konseling pribadi-sosial siswa (Faridati-Zen dan
Mappiare-AT, 2013).

3. Budaya pada Delivary System konseling. Dalam hal ini budaya objektif
khususnya dalam bentuk permainan-permainan rakyat berbasis
kearifan lokal dalam berbagai jenisnya dimodifikasi, dikembangkan
menjadi media konseling dan diterapkan sebagai teknik konseling.
Ada puluhan bentuk-bentuk perminan rakyat yang sering dimainkan
oleh kanak-kanak atau orang dewasa (cf. Hendratno, 2016), dan itu
dapat diadopsi dan dikembangkan untuk pelaksanaan konseling multi-
budaya. Ada kajian mengenai besarnya peluang penerapan berbagai
macam permainan tradisional, seperti engklek, gobak sodor, dan dakon
dalam bimbingan dalam usia dini (Widiasari, Susiati, dan Saputra,
2016). Ada sejumlah penelitian cukup menggembirakan dalam hal
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ini (cf. Asfarina, 2013; Setyaputri, Ramli, dan Mappiare-AT., 2015).
Sebagai contoh, Cangkrukan lebih signifikan meningkatkan
fleksibelitas ekspresi status ego (daripada Segitiga Karpman) karena
beberapa sifat yang melekat padanya yaitu informal, luwes, egaliter,
dan adanya keterbukaan (Asfarina, dkk., 2013: 108).

Hadirin yang saya hormati
Dengan penuh kerendahan hati, saya permaklumkan bahwa saya telah

memberanikan diri “meramu” sebuah model konseling berbasis budaya.
Saya tempatkan bagian ini sebagai inti pidato ini. Izinkan saya menuturkan
secara terbuka suasana kebatinan yang melatarbelakangi keberanian ini.

SUASANA KEBATINAN DI BELAKANG
RAMUAN KONSELING BERBASIS BUDAYA

Setelah saya menyelesaikan S3, Ujian Terbuka pada tgl. 31 Mei 2005,
hanya sedikit pemikiran untuk menjadi Profesor atau Guru Besar, terutama
karena peraturan yang berubah-ubah. Saat itu suasana kejiwaan saya sangat
berlawanan dengan semangat idealis sebelumnya yang berkobar-kobar
untuk kemajuan lembaga tempat-kerja saya, almamater saya tercinta. Saya
menjadi orang yang pragmatis, bahkan sangat pragmatis berjuang bertahan
hidup. Mungkin itu terjadi terutama karena kondisi psikologis dan sosio-
ekonomi saya yang terpuruk, saya jadi menjauh dan terasing dari profesi.

Pertama: Terasing dari profesi, namun segera kembali
Mungkin hampir semua teman yang kuliah S3 sekitar tahun 1997-

2000-an mengalami hal sama ~ krisis moneter negara dan keluarga. Tetapi,
yang saya alami sangat unik. Dalam kondisi krisis moneter keluarga,
pukulan pertama adalah isteri meninggal dunia hanya 13 hari setelah Ujian
Terbuka Doktor. Saya benar-benar terpukul. Dapat dibayangkan situasi-
nya: Satu sisi, selesai kuliah dan menjalani ujian terbuka adalah sangat
membebaskan, membanggakan. Namun ini, pada sisi lain, justru diikuti
suasana berkabung, duka mendalam, sedih memikirkan anak-anak,
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bingung, rasa ambivalen. Cukup lama, tapi saya harus menunjukkan
ketegaran demi anak-anak. Anak-anak juga cukup tegar, bahkan si bungsu
harus menempuh Ujian Kenaikan ke kelas 2 SMA pada pas 3 hari setelah
kehilangan Ibunda. Kami berempat saling menguatkan, hidup harus tetap
berlangsung. Saya sangat beruntung, sebab saya dan ketiga anak masih
punya Sahadat, Shalawat, dan hafalan Al-Fatikhah sedikit, alhamdulillah.

Pelarian saya adalah ke arah positif: pada kerja, maniak-kerja, tetapi
“working for money!” Menyedihkan! Sejak itu, sepanjang bulan-bulan terakhir
2005 dan awal 2006, saya aktif dalam penelitian Tim LPM. Ditugaskan
meneliti ke Bantaeng, dan itu saya jadikan pelarian. Saya banyak me-
ninggalkan anak-anak yang masih memerlukan perhatian Ayah setelah
kehilangan Ibu. Semuanya terpaksa agar dapur bisa ngepul. Sesewaktu
saya mencari ketenangan di Sumbawa, di desa kelahiran saya; suatu kali
juga membawa semua anak-anak. Saya merasa menjauh dari profesi saya,
menjauh dari mengajar, membimbing, dan mengonseling. Saya merasa
terasing dari profesi saya.

Adanya tawaran Detasering dari Dirjen Pendidikan Tinggi membawa
angin segar. Saya melamar, diterima, dan ditugaskan membantu pengem-
bangan institusi dan tri-dharma PT pada Universitas Trunojoyo Madura
tahun 2006. Di sini saya lebih banyak bekerja bersama dosen dan pejabat
struktural. Saya sempat menggagas pembentukan Satgas Pelayanan
Bimbingan Konseling Unijoyo pada Oktober-November. Mungkin ini
adalah sinyal “mendekat” atau “akrab” lagi pada profesi. Hal jelas,
sebelumnya, Juli 2016 saya sempat menikah. Alhamdulillah… saya menda-
patkan wanita yang sangat baik, penyayang, sangat cinta kepada anak-
anak, ahli merancang masa depan, juga pemberi semangat. Kondisi saya
agak pulih secara sosio-psikologis; tetapi orientasinya masih tetap “kerja
untuk uang”.  Perubahan berangsur-angsur terjadi ketika saya berkesem-
patan Detasering kedua kalinya ~ di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(Juli – November 2007).
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Kedua: Berangsur-angsur menekuni profesi
Sebagai Detaser di Unsyiah, berbeda dari Unijoyo, saya lebih banyak

bekerja bersama mahasiswa Prodi BK daripada bersama pejabat struktural
dan dosen. Kegiatan pokok adalah mengajar rumpun matakuliah konseling,
terutama Konseling Individual dan Model-model Konseling pada Jurusan
BK FKIP. Kegiatan terprogram utama lainnya adalah melakukan konseling
trauma pada mahasiswa FKIP Unsyiah. Konseling trauma dengan subjek
yang masih cukup fungsional menjalani proses pendidikan. Lebih tepatnya
adalah subjek dengan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Dengan
demikian, fungsi konseling di sini sebatas mencegah agar pengalaman
traumatik yang pernah dialami mahasiswa tidak sampai mengganggu proses
belajar mereka.

Pada rentang waktu relatif sama, saya juga mengetuai Tim penelitian
multi-years, Hibah Bersaing fokus pada budaya konsumsi remaja dan upaya
bimbingannya pada tiga “Kota Metropolitan Pantai Indonesia”. Bagian
saya pada salah satu SMA negeri di wilayah Darussalam Banda Aceh
(sementara dua orang anggota tim bertugas masing-masing pada satu SMA
negeri di Makassar dan satu SMA negeri di Surabaya). Sebagai “imbalan”
dari pemberian izin penelitian, Kepala Sekolah SMA “x” Darussalam
Banda Aceh meminta saya memberikan pelayanan konseling pada siswa-
siswa setempat. Saya lalu memprogram pelayanan konseling individual
dan konseling kelompok.

Teknik “Focus Group Discussion” merangkap fungsi selain sebagai forum
pengumpulan data riset kualitatif  juga sebagai salah satu forum konseling
kelompok. Selain itu, saya juga mentrasfer penerapan sebuah teknik
pengumpulan data kualitatif yang pernah saya kembangkan dalam riset
untuk disertasi yaitu “interviu mendalam secara-kelakar’, atau “in-depth
jokingly interview” (Mappiare-AT., 2009; dari disertasi 2005) menjadi interviu
konseling secara berkelakar.

Ketiga: Menghayati budaya nusantara dalam praktik konseling
Dalam semua pengalaman mengajar, meneliti, dan (terutama)

mengonseling itu saya menemukan banyak keunikan budaya, kesenjangan



13
MERAMU MODEL KONSELING BERBASIS BUDAYA NUSANTARA: KIPAS

(Konseling Intensif Progresif Adaptif Struktur)

budaya. Misalnya, kebergantungan konseli, tabunya interviu berbeda jenis-
kelamin, dan “kelihaian kelola-kesan” (perilaku berpura-pura) pada pihak
konseli. Ada keunikan budaya yang memudahkan dan ada yang menyulit-
kan praktik-praktik konseling. Contoh, dalam komunikasi konseling
individual, setelah perbincangan mengenai kesulitan dan identifikasi
alternatif pemecahan masalah seorang konseli laki-laki, terjadi percakapan
lanjut:
K’or : “Inti urusan Anda adalah menyelesaikan konflik pribadi antara

melanjutkan kuliah atau berhenti kuliah lalu bekerja….”
(Summary).

K’li : “Iya Pak… Jadi bingung!”
K’or : “Anda bisa memilih salah satu dari antaranya… (Specific Lead).
K’li : …. (diam)
K’or : “Adakah pilihan-pilihan lain Anda?” (Probing).
K’li : (dalam logat Aceh) “Aaach…! Itu sudah Paaak! … Terus

bagaimana saya Pak?”
K’or : … (structuring: role limit)

Ada kesan kebergantungan dalam nada konseli ini. Sepanjang kon-
seling, terkuatkan kesan adanya penghindaran akan tanggungjawab. Pada
lain hal, secara umum, rerata konseli perempuan Aceh selalu melihat ke
pintu di tengah-tengah interviu konseling. Awalnya saya menafsirkannya
sebagai gejala PTSD, kesukaran konsentrasi dan menghindari mem-
bicarakan pengalaman traumatik. Namun ada suatu kejadian unik, yang
akhirnya mengarah pada penjelasan perilaku konseli perempuan dimaksud.

Pada suatu sesi konseling dengan seorang konseli perempuan, maha-
siswa,  tiba-tiba Dekan FKIP menengok ke arah kami sambil berdiri di
depan pintu yang terbuka. Tidak lama kemudian, beliau masuk ruang
konseling kemudian duduk pada sofa di samping konseli. Pada waktu itu
saya duduk di belakang meja-kerja dengan jarak sekitar 1,5 meter dari
konseli. Pada sesi  interviu konseling itu, sebelum Pak Dekan masuk,
kami sedang membahas masalah emosi dan pengalaman traumatik konseli
karena calon suaminya yang hilang terseret gelombang tsunami pada kurang
dari tiga tahun lewat (Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004; pelayanan
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konseling pada awal Agustus 2007). Setelah duduk, Pak Dekan hanya
bertanya basa-basi mengenai kesehatan, kegiatan sehari-hari, program
Detasering saya, dan sebagainya. Rasanya, tidak ada yang terlalu penting.
Saya terpaksa mengakhiri sesi konseling tersebut dengan summary yang
tidak sempurna lalu terminasi.

Setelah kejadian itu, segera saya bertanya kepada teman dosen
Unsyiah. Dengan tertawa-tawa, pertanda akrab, teman dosen menjawab
bahwa mungkin sekali Pak Dekan khawatir ada WH (Wilayatul Hisbah)
atau Polisi Syariah memergoki saya berdua konseli perempuan dalam
ruangan. Dalam hukum di Aceh, berdua-duaan dengan lawan jenis dalam
ruang semacam itu, meskipun itu sesi konseling, bisa dinilai “berkhalwat”
dengan ancaman hukum cambuk.

Meskipun sebelumnya saya menyadari bahwa saya melakukan
konseling dengan klien berbeda jenis dalam konteks nilai-nilai Islami yang
ketat, saya cukup terperanjat menerima keterangan teman. Saya sama sekali
tidak menduga “potensi bahayanya” sejauh itu. Agaknya terjawab pula
mengapa perilaku para klien perempuan sering memandang ke arah pintu
pada momen-momen interviu konseling dengan saya. Sejak saat itu, jika
saya melayani mahasiswa perempuan untuk konseling maka saya melaku-
kan konseling ganda “Multiple Counseling” (Hansen, Zimpfer, dan Easterling,
1967) dalam tipe interaksi dua orang konseli dengan seorang konselor,
atau konseling individual yang biasa dalam ruangan yang juga dihadiri
oleh mahasiwa lain dengan aktivitas berbeda.

Ini menggugah keingintahuan dan upaya solusi ilmiah. Saya mulai
kembali sehat, spirit profesional hadir lagi di hati. Dorongan paling kuat
adalah melakukan kajian ilmiah mengenai budaya terkait konseling.
Dorongan ini semakin kuat karena tuntutan luaran penelitian Hibah
Bersaing yaitu adanya janji menerbitkan artikel dalam jurnal terakreditasi.
Selain itu, saya mulai pula memikirkan untuk naik pangkat, terakhir naik
tahun 1997. Saya semakin memperbanyak menulis artikel jurnal, submit
ke mana-mana, bagaikan menghujani berbagai jurnal terakreditasi ataupun
yang tidak.
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Ini sejalan dengan rasa terganjar atas kepercayaan DP2M yang mene-
rima proposal lanjutan penelitian HB tim saya (th-II, 2008; th-III, 2009).
Saya terus menulis artikel yang pada sisi idealis untuk memahami dan
memublikasikan konteks dan konten budaya konseling, dan pada sisi prak-
tis untuk memenuhi janji pada proposal penelitian, dan keperluan angka-
kredit untuk kenaikan pangkat. Akhir 2010 bahan diduga cukup, berkas-
berkas usulan GB masuk di FIP, akhir 2011 berkas-berkas terkirim ke
Jakarta. Pengkajian ilmiah, penulisan artikel jurnal dan penyiapan buku
ber-ISBN terus saya tekuni sambil melakukan penelitian Hibah Kompe-
tensi pada tahun 2010 dan  2011.

Saya tetap melaksanakan tugas utama dosen di almamater tercinta:
mengampu sejumlah matakuliah di antaranya Sosiologi dan Antropologi
Pendidikan, Landasan Sosial Budaya BK, dan Konseling Multibudaya,
serta secara khususnya saya belajar dengan mahasiswa dalam matakuliah
Problematik BK. Diskusi-diskusi bersama mahasiswa baik S1 maupun
S2 membuat pikiran saya lebih terbuka mengenai kesenjangan budaya
dalam bimbingan dan konseling. Keaktifan selaku instrukur PLPG (sejak
akhir 2007) memiliki kesan tersendiri, sebab secara langsung saya ikut
menyaksikan betapa para Guru BK mengalami kesulitan dalam menerap-
kan model-model konseling terstandar (barat) dalam praktik konseling
mereka. Saya yakin, sebagian besar karena kesenjangan budaya antara
budaya barat (sumber model) dengan budaya Indonesia.

Pada akhir 2011, saya melamar detasering kembali dan diterima
menjadi Detaser pada konteks budaya yang lebih menantang: Universitas
Musamus (Unmus) Merauke, Papua, Maret – Juli 2012. Di sini saya
mengusulkan pembukaan Unit Pelayanan Konseling, pada Jurusan Bahasa
Indonesia FKIP, sebagai tempat “persemaian”. Saya juga berniat
memberikan layanan konseling untuk mahasiswa, sebagaimana waktu di
Aceh. Mahasiswa Unmus terdiri dari berbagai etnis seputar wilayah
Indonesia Timur meliputi Papua, Sumba, Flores, Timor Barat, Maluku,
dan lain-lain (etnis Melanesia), ada pula dari Sulawesi, Jawa dan Menado.
Awalnya saya mencoba melayani konseling dua orang mahasiswa pria dari
suku asli Papua, dan seorang dari Maluku. Saya berupaya memberikan
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pelayanan konseling melalui interviu dalam ruang menurut standar
konseling individual maupun dalam berbagai seting percakapan luar ruang.

Namun, di Unmus saya merasa konseling saya terasa gagal. Penyebab-
nya terutama karena kesenjangan budaya dalam komunikasi. Contoh,
setelah konseli menceritakan berbagai kesulitannya, berlangsung percakap-
an begini: “Artinya, Anda merasa sulit berlaku disiplin, sulit bangun pagi-
pagi, sehingga sering terlambat mengikuti kuliah” (teknik Interpretation);
konseli menjawab dengan suara lemah: “Bapak salah-salahkan saya…
Bapak tidak tahu saya….”. Pada kesempatan lain konselor menggunakan
teknik Request for Clarification ~ setelah perbincangan masalah konseli ~
dan konselor berkata “Anda masih sulit berlaku disiplin, sulit bangun pagi,
sehingga…. (akibatnya apa tadi? Silahkan diteruskan.” Teknik ini adalah
upaya internalisasi: masalah menjadi milik konseli). Pada suatu kasus,
konseli diam sembari melihat ke arah luar atau objek lain di kejauhan.
Atau dengan teknik Request for Summary dengan kalimat “Selama 25 menit
berlalu, kita sudah menemukan ada empat masalah pokok Anda: pertama,
Anda sulit mengerti penjelasan dosen; kedua, belum bisa mengatur waktu;
ketiga, … apa dua yang lainnya? (Klien diberikan kesempatan mengambil-
alih klarifikasi ~ agar konseli menerima tanggungjawab). Konseli cende-
rung tidak bisa mengulangi pembicaraan, kemudian diam, atau berkata:
“Itu sudah!” (kemudian diam, tidak ada usaha mengambil tanggungjawab
melabelkan pengalaman pribadinya, menginternalisasikan masalahnya).
Selain itu, ada pula yang cenderung mengiyakan saja klarifikasi atau
interpretasi konselor: “Iya Bapaa….”, tanpa keterangan. Saya belum tahu
persis apakah ini mirip dengan konsep Jawa “enggeh-enggeh, boten kepanggih”?

Setelah itu, saya membatasi pelayanan konseling, berupaya bercakap-
cakap dengan komunikasi santai di luar ruang, bukan seting terstandar
konseling. Secara umum, agaknya kebanyakan konseli teman komuniasi
saya di Unmus Merauke adalah sangat unik: kurang verbal, sulit menangkap
makna kalimat konselor, dan terkesan siaga terhadap “power” atau “social
influence”, curiga pada pertanyaan, mengabaikan dan tampak kurang senang
pada komunikasi yang fasilitatif (perilaku respek, tulus, empati, hubungan
hangat), serta sulit self-disclosure. Namun, ada pula beberapa konseli yang
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cukup mudah mengikuti alur komunikasi atau percakapan interviu. Teruta-
ma jika suasana percakapan adalah santai dan informal, dilakukan dengan
berkelakar. Penarikan makna itu memang hanya berbasis kasus. Apakah
makna-makna yang saya sebut di atas ini dapat ditransfer untuk memahami
perilaku berbasis budaya semua mahasiswa etnis Melanesia, tentu kembali
kepada pemikir budaya dan konseling lainnya.

Keempat: Refleksi mengenai praktik konseling
Mungkinkah saya (istilah Katz, 1985: 620) dihinggapi YAVIS

Syndrome? Saya yakin bahwa semua kondisi fasilitatif yang dianjurkan untuk
konseling efektif sudah saya terapkan dengan optimal. Namun, lebih sering
gagal-fungsi; lebih tepatnya, saya gagal memfungsikannya terhadap bebe-
rapa konseli dari kalangan mahasiswa etnis Melanesia Unmus Merauke.
Secara teoretik diyakini oleh banyak pakar konseling barat bahwa ada
yang disebut “five basic counselor qualities that are essential for all effective
counseling” (Patterson, 1996: 234; Patterson, 2004: 69-70). Kondisi-kondisi
fasilitatif dimaksud yaitu respek terhadap klien, tulus atau jenuin,
pemahaman yang empatik, mengomunikasikan semua itu kepada klien,
ditambah dengan penstrukturan. Empat yang pertama (berasal dari Carl
Rogers) dipandang sangat ampuh dan bahkan bersifat universal, serta
dikleim tidaklah lekat-waktu dan tidak pula lekat-budaya (Patterson, 2004:
70).

Jujur, saya ragu dengan pernyataan itu. Saya dan rasanya juga banyak
konselor lainnya terkena dengan ungkapan:  “Mereka mendapati bahwa
ilmu-ilmu perilaku terapan itu sarat muatan nilai budaya, dan kajian perban-
dingan menunjukkan adanya perbedaan ~ di bidang tertentu perbedaan
itu banyak dan kadang-kadang tajam ~ antara nilai setempat dan yang
berlaku di barat tempat dikembangkan teori dan pandangan yang dipelajari-
nya itu” (Munandir, 1987a: 2).

Pada intinya, dari semua pengalaman yang saya ceritakan di atas, ada
keraguan besar dalam diri saya setelah menerapkan pendekatan konseling
barat. Lebih tepatnya, muncul lagi keraguan dan kerisauan yang dulu
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(ketika saya bertugas sebagai Konselor di UBKMI IKIP Malang), dan
saya sangat memerlukan Konseling Multibudaya khas Indonesia.

Selepas Detasering, akhir Juli 2012, saya kembali lagi ke almamater
tercinta membawa keraguan dan kerisauan itu dan mendorong saya secara
kuat  untuk semakin intensif mengembangkan matakuliah Konseling
Multibudaya, berbasis penelitian yang pernah saya lakukan pada 2010,
kemudian menjadi buku monograf  (Mappiare-AT., dan Faridati-Zen, 2013)

Kegiatan rutin mengajar tanpa bepergian sejak bulan Agustus 2012,
jika dibandingkan dengan kesibukan kerja di berbagai daerah dalam 7
tahun sebelumnya, terasa seakan sebagai “penganggur” saja ~ kerja kurang
bervariasi. Ini saya pandang sebagai situasi fakum yang menjemukan
terutama karena adanya rasa jenuh menunggu berita hasil usulan GB.
“Pelarian” saya berikutnya adalah kembali menenggelamkan diri dalam
membaca dan menulis mengenai budaya terkait konseling, menyiapkan
materi kuliah sembari mengenang beberapa klien saya di Aceh dan di
Merauke, yang tidak semuanya bisa saya pahami perilaku dan kepribadiannya.

Kadang-kala saya teringat pesan-pesan para guru saya saat kuliah S2
di IKIP Malang. Pada suatu kesempatan konsultasi mengenai bagaimana
menerapkan model konseling secara efektif, Prof. Drs. H. Rosjidan, MA,
pernah bekata kurang-lebih: “Pakailah baju yang sesuai dengan ukuran
badan sendiri, lebih bagus baju yang dijahit untuk dirimu sendiri; baju
orang lain, kedodoran no?!”. Prof. Stephen A. Rollin, Ph.D. (Dosen Tamu),
dalam kuliah Pendekatan Konseling (Teori) di S2 pernah mengatakan
dalam bahasa Inggeris yang berarti “Anda bukan Bandura, bukan Freud,
bukan Aaron Beck, bukan Rogers, bukan Adler, bukan Ellis, bukan
Berne…. Belajarlah menemukan model sendiri yang cocok dan lakukan
menurut model konseling Anda.”

Muncul dorongan kuat untuk menggagas suatu model konseling
berbasis budaya Indonesia, ibarat baju, baju yang sesuai dengan ukuran
orang-orang seperti saya ~ budaya Indonesia. Akan tetapi, apakah cukup
dasar-dasarnya?
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Hadirin yang saya hormati
Setiap usaha profesional, meskipun sekecil ini, tentu perlu memiliki

dasar-dasar yang bersifat ilmiah terutama sistematis dan metodis. Upaya
demikian perlu ditekuni dengan keterlibatan pribadi/profesional yang
mendalam, dengan dasar-dasar pengalaman yang meyakinkan. Inilah yang
saya coba paparkan di sini, dengan penuh kesadaran bahwa masih terdapat
banyak kelemahan di dalamnya.

MODAL DASAR MERAMU MODEL KONSELING
Tidak diragukan bahwa konseling adalah forum perjumpaan budaya.

Jelas pula bahwa perlu adanya ramuan konseling berbasis budaya
nusantara. Lebih-lebih jika diingat bahwa “berbagai pendekatan konseling
dari negara barat terkesan mengandung unsur-unsur sekularisme, yang di
Indonesia hal itu kurang sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia berdasar-
kan Pancasila dan kehidupan keberagamaan yang cukup kuat” (Prayitno,
1998). Namun, rasanya itu belum cukup bisa menggerakkan dan
mendatangkkan keberanian. Ada sebuah motto yang saya temukan ketika
menulis tesis berbunyi:  “If  I am not for myself, who will be for me? If I am for
myself  only, what am I? If  not  now ~  when?”  (Fromm, 1942). Dengan
membaca kembali motto ini, menafsirkan maknanya, dan menghayati-
nya, bangkit daya motivasi sangat kuat yang mendorong saya bersegera
berbuat meramu suatu model konseling berbasis budaya nusantara. Tapi
bagaimana pendekatan dan metode untuk meramunya?

Pertama: Paduan pendekatan posmodern, perspektif  kritik, dan
metode heuristik

Sebagai catatan, sekitar 2011 – 2013 saya sedang menyelesaikan
tulisan mengenai berbagai tipe riset kualitatif untuk bimbingan konseling
dan menerbitkannya (Mappiare-AT., 2013f). Ini adalah usaha meram-
pungkan “proyek” yang sudah cukup lama terbengkalai. Penelusuran-ulang
dan pembaharuan bahan rujukan untuk buku itu juga mendukung
penemuan metode dalam meramu model konseling ini.
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Metode konsepsi ilmu/pengetahuan atau model dan (perilaku)
manusia dengan gaya posmodern, yang pada dasarnya bersifat kritik, dapat
diadopsi dalam meramu model konseling berbasis budaya. “Suara”
perspektif kritik yang mengedepankan “freedom” atas aneka bentuk
dominasi (cf.. Calhoun, dan Karaganis, 2001: 179-200) dipakai dalam
meramu model konseling ini dan dapat pula diterapkan dalam gaya-kerja
konseling. Perspektif  kritik adalah gayut dengan gaya-kerja metodik
posmodern (cf. Hollinger, 1994). Upaya meramu model konseling berbasis
budaya ini adalah wujud praksis Posmodern yang Konstruksionis, bukan
yang dekonstruksionis, bukan seperti yang dimaksud oleh Nietzche. (cf.
Antonio, 2001: 163-178). Posmodern-Konstruksionis adalah perpaduan
kental Konstruksionisme Sosial (al., dari Berger dan Luckmann) dan
Konstruktivisme Psikologis (al., dari Kelly; Maturana dan Varela) (cf.
Rigazio-DiGilio, 2001: 200-202). Karenanya, dalam peramuan model
konseling berbasis budaya ini digunakan patokan “5-R” yaitu cara praktik
“merumuskan-ulang” atau Reformulating , mengerangka-ulang atau
Reframing, menamai-ulang atau Relabeling, dalam posisi peninjau-ulang atau
Revisionist, dan pembaharu atau Reconstructionist (cf. Mappiare-AT., 2011).

Metode yang saya gunakan dalam menemukan fakta, istilah, konsep,
dan proposisi untuk meramu model konseling ini adalah heuristik, heuristic,
dari bahasa Yunani “heuriskein” berarti mencari-temukan sendiri, self-
discoveries dan melibatkan proses-proses diri  (Moustakas, 1994: 16 – 22).
Ini disebut pula ‘Metode Pengalaman Pribadi’ atau “Personal Experience
Methods” (McLeod,  2003: 83). Pendekatan seperti ini, oleh sekelompok
penulis buku riset kualitatif, dinilai sukses dalam membangun Personal
Construct Approach oleh George Kelly (cf. Banister, dkk., 1994: 72 – 91).

Pada dasarnya, Riset Heuristik menyangkut pemaduan perjalanan
hidup pribadi, testimoni (pengakuan) dan analisis (cf. McLeod, 2003: 83).
Subjek terteliti sekaligus peneliti dapat melaporkan pengalaman pribadi
~ berbentuk testimoni ~ pengalaman riel atau ‘confessional tales’,
pengalaman reflektif kesan pribadi atau ‘impressionist tales’, ataupun
pengalaman dengan narasi kritik atau ‘critical tales’ (Vanderstoep, dan
Johnston, 2009: 241).
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Penghayatan multibudaya menjadi faktor penunjang penting bagi upaya
meramu model konseling. Di sini diterapkan konsepsi metode eksperiensial
dari belajar interkultural ke dalam belajar multikultural, terutama “a positive
orientation toward other culture” (Silberman, 2007: 346). Penarikan makna
atas pengalaman pribadi-profesional dilakukan secara reflection in the moment
dan (lebih banyak) reflection about the moment (cf., Remer, 2007,  225).

Kedua: Testimoni  flashback ~ mencari jati-diri dalam pertumbuhan
pribadi/profesi

Status saya sebagai “Konselor” pada UPT – Bimbingan Konseling
Mahasiswa Institut (UBKMI) IKIP Malang, 1987 – 1999, adalah tumpang-
tindih dengan status sebagai mahasiswa S2 BK-PPs IKIP Malang. Sebuah
peluang baik untuk belajar dari pengalaman. Peluang itu tambah diperluas
lagi dengan status sebagai staf pengajar yang tetap dijadwal-aktif mengajar
pada setiap semester. Sungguh sebuah “tumpang-tindih status” yang
memberikan pengalaman belajar yang unik dalam pertumbuhan pribadi/
profesional saya.

Sebagai mahasiswa Program S2 PPs UM, saya dan teman seangkatan
mempelajari isi matakuliah Pengembangan Sistem Pengajaran & Media
yang diampu oleh Prof. Dr. H. Munandir, MA. Beliau mengajar sangat
bersemangat menegaskan bagian-bagian penting dari isi “Rancangan Sistem
Pengajaran” (Munandir, 1987b). Ini agaknya memengaruhi juga gaya
pengajaran saya. Dalam mengajar matakuliah Konseling II: Proses dan
Teknik (1986-1988/1989), khususnya mulai 1988, saya sangat tergoda
oleh model  Systematic Counseling  (Stewart, dkk., 1978) yang memiliki 12
tahap ~ mulai dari penyiapan diri konselor (1.0), proses referal klien (2.0),
sampai dengan evaluasi unjuk-kerja konselor (12.0). Dalam memberikan
layanan konseling, sebagai bentuk praktik mandiri-dalam-lembaga, saya
mencobakan beberapa pendekatan/model konseling.

Namun, besarnya godaan “gaya kerja” sistematis membuat saya nekad
menerjemahkan buku Systematic Counseling  dan menjadi modul 6 unit untuk
mengajar di S1 sambil belajar menerapkannya dalam praktik konseling
(UBKMI). Hasilnya, khusus dalam melakukan konseling adalah beberapa
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event konseling sukses namun lebih banyak “rasa tersiksa” dalam prosedur
ketat behaviorisme. Selanjutnya, dalam bimbingan Prof. Drs. H. Rosjidan,
MA, dalam pengajaran matakuliah Pendekatan Konseling (S2) juga dalam
praktik konseling di UBKMI pada 1988-1989, saya mencoba mempelajari
dan mendalami keterampilan lain konseling dalam model yang lebih
humanis yang saya sebut “tangga makna-makna pribadi”, dan lebih afektif
(cf., Carkhuff, dan Anthony, 1984). Prosesnya cukup menyenangkan
namun hasil saya tidak terlalu terukur sebagaimana tuntutan Konseling
Sistematis-nya Stewart, dkk. Sebagaimana kita paham, buku Carkhuff
dan Anthony sangat konsern pada pengukuran atau penskalaan respon
konselor, bukan pengukuran hasil pada pihak konseli.

Kehadiran seorang Dosen Tamu dari Universitas Florida, yaitu Prof.
Stephen A. Rollin, Ph.D., pada S2 BK PPs IKIP Malang pada 1988-1989
~ suatu keberuntungan ~ meluangkan kami (saya dan teman-teman
seangkatan) untuk belajar padanya. Rollin memperkenalkan pendekatan
sistematis lain untuk menolong secara efektif (orientasi pemecahan
masalah, lebih kognitif) yaitu konseling 3 tahap 9  langkah  (Egan, 1986).
Kami menerjemahkan isi buku itu, mempelajarinya, dan menerapkan
dalam praktik kami masing-masing. Bagi saya, pendekatan sistematis Egan
rasanya memang lebih ringan dari konseling sistematisnya Stewart, dkk.,
namun terasa lebih berat dari modelnya Carkhuff, dan Anthony. Meskipun
dalam prosesnya cukup menyenangkan namun hasilnya belum memuaskan
secara penuh. Ini mendorong ke arah “model sistematis” yang lebih
humanis lagi dari buku yang juga diperkenalkan oleh Rollin, suatu buku
yang menggambarkan proses konseling dalam “kubus humanis” yang
mengandung isi/isu konseling pada satu dimensi dan proses(-teknik) pada
dimensi lainnya (Okun, 1987). Sambil mengajar matakuliah Keterampilan
Dasar Komunikasi dan mempraktikkan konseling, pada sekitar akhir 1988
sampai akhir 1989, saya mencoba memadukan model ini dengan “strategi-
strategi eklektik kreatif ” (Nicholson dan Golsan, 1983) ~ yang juga
memuat konsepsi Carkhuff serta konsepsi yang mirip dengan “kubus-
humanis” Barbara F Okun. Hasilnya cukup memuaskan namun mulai
terasa keperluan adanya model sendiri.
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Dalam peluang besar menulis tesis pada proses penyelesaian S2, godaan
systemtic eclecticism dalam praktik konseling demikian kuat. Di bawah
bimbingan Prof. Drs. H. Rosjidan, MA. (Pembimbing-1) dan Prof. Dr. H.
Munandir, MA (Pembimbing-2), saya menjajaki berbagai kerangka teori
konseling untuk tesis, lalu berkenalan dengan konsepsi konseling adaptif
dan integratif, “the Thinking, Feeling, Acting (TFA) Triangle” (Hutchins dan
Meo, 1987) dan menyadurnya lalu menerbitkannya (Mappiare-AT., 1990:
35-39). Selain itu, ditemukan pula artikel jurnal mengenai konseling adaptif
lainnya yang menampilkan konsepsi gaya komunikasi konselor dalam
kaitannya dengan tingkat kesiapan konseli. Secara teoretik dilukiskan
adanya empat kategori gaya komunikasi konselor berdasarkan kombinasi
Tinggi/Rendah (T/R) pada sifat Arahan/Dukungan (A/D) menurut
tingkat kesiapan konseli (Howard, dkk. 1986: 363-442). Model ini agaknya
lebih kuat daya tariknya bagi saya sehingga saya menerapkannya sebagai
kerangka teori pokok untuk penelitian tesis. Dalam pada itu pula, daya
tarik praktik konseling mandiri-dalam-lembaga membawa penelitian tesis
itu dalam metode Action Research. Salah satu poin hasil penelitian
menunjukkan bahwa gaya komunikasi TA – TD adalah lebih berhubungan
dengan pengungkapan diri frekuensi lebih tinggi dan kadar lebih lengkap
pada konseli daripada gaya komunikasi RA – TD, ataupun TA – RD.
Tidak ditemukan adanya gaya komunikasi RA – RD (Mappiare-AT., 1996;
dari tesis 1992).

Ini membawa saya ~ setelah lulus S2 ~ mencari lebih jauh model
konseling yang sesuai dengan gaya komunikasi TA-TD (Tinggi Arahan –
Tinggi Dukungan) yang saya nilai “unggul” itu. Penjajakan pendekatan
konseling berlanjut: mulai dari Trait and Factors (Edmond G. Williamson),
Transactional Analysis (Erich Berne), Reality Therapy (William Glasser),
sampai saya mendapati diri dengan gaya komunikasi yang bersesuaian
dengan REBT ~ dengan konsepsi A-B-C-D (Activating event, Beliefs system,
Consequence, dan Discussion-Debate-Disputing ~ untuk memodifikasi iB
menjadi rB (Albert Ellis). Pada waktu relatif  sama, saya menjadi anggota
Tim Pengajar matakuliah Mikro-konseling di bawah binaan Prof. H.
Rosjidan, MA., antara 1991 – 1996. Pada masa-masa itu, Pendekatan
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REBT selalu menjadi pilihan saya ketika teman-teman anggota Tim mem-
bagi tugas (spesialisasi) dalam mengajar matakuliah Mikro-konseling.
Pengalaman itu  mendorong saya untuk menambang lebih banyak lagi
dari bacaan berbagai pendekatan dan model konseling. Namun, entah suatu
kesialan atau keberuntungan, dalam upaya menambang konsep dan model
konseling khas itu, saya “tersesat dalam rimba bahan pustaka”, bahkan
saya tenggelam dalam upaya memahami kerangka empat paradigma
konselingnya R. Rocco Cottone (1992) ~ yang saya pelajari sekitar
pertengahan 1996.

Cottone memperkenalkan empat paradigma konseling ~ Organic
Medical, Psychological, Systemic-Relational, dan Contextual. Dua paradigma
konseling terakhir Cottone itu ternyata berperspektif  sosial-budaya.
Systemic-Relational Paradigm berpatokan pada teori sistem sosial; sementara
Contextual Paradigm berpatokan pada teori kritik sosial, khususnya kritik
feminisme. Ini lalu menggugah kembali memori saya pada bacaan jauh-
jauh sebelumnya mengenai sosial-budaya dan kaitannya dengan konseling
dalam buku klasik Donald Hansen (1969). Ide yang kembali sangat
menggoda saya adalah pernyataan C. Gilbert Wrenn (seorang pakar terke-
muka konseling Amerika) yang menulis kata pengantar buku yang diedit
oleh Donald Hansen: Jelas sekali, tulis Wrenn, bahwa sosiologi sebagai
suatu disiplin yang berurusan dengan semua fungsi sosial adalah perlu
mengkaji konseling dan para konselor haruslah akrab (familiar) dengan
konsep-konsep dan kriteria sosiologis sebagai hal yang mereka terapkan
ke dalam konseling (dalam Hansen, 1969: vii).

Konsep-konsep dan proposisi dalam bukunya Hansen dan isi buku
Cottone, khususnya penjelasan dua paradigma terakhir (Systemic Relational,
dan Contextual) mendorong orientasi kajian saya atas konseling ke dimensi-
dimensi struktur/sistem sosial dan budaya, dan rasanya sangat kuat penga-
ruh karya Hansen dan karya Cottone yang membawa saya menempuh S3
dalam bidang Ilmu Sosial. Ini merupakan suatu upaya akademik dalam
pencaritemuan penjelasan sosial budaya untuk konseling. Suatu upaya
panjang mencari jati-diri/profesi. Saya merasa bahwa arah dan langkah
saya adalah benar lebih-lebih jika mengingat pernyataan bahwa konselor
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sebagai profesional layanan bantuan  menggunakan pengertian-pengertian
(konsep-konsep) dan azas-azas kaidah ilmu perilaku selain psikologi
seperti sosiologi dan ilmu pendidikan. Serta bahasan yang menyangkut
tingkahlaku membawa orang ke soal alam budaya dengan tata nilainya
yang merupakan faktor penting penentu tingkahlaku (Munandir, 1987a:
1).

Ringkasnya, sebagai bagian utuh dari testimoni, pengalaman riel dan
pengalaman reflektif kesan pribadi saya itu, intinya ditegaskan bahwa
“Saya telah bekerja dengan ‘baju orang lain’ dan saya sangat tidak bermar-
tabat, seakan-akan telah menganiaya diri; namun semuanya adalah sangat
bermanfaat, sangat berharga, dan sangat menolong sebagai proses belajar
dalam penemuan jati-diri”. Kenyataan belakangan, memang, bahwa di
Amerika Serikat sendiri, beberapa teori konseling barat secara jelas telah
dikeritik atas kelemahan aplikasinya (MacCluskie, 2010: 185, 191, 196).

Ketiga: Teknik Kejawen ~ otak-atik-gathuk
Pada sisi lain, sebagai bagian tidak terpisahkan dari testimoni saya,

ada pengalaman cukup bermakna dalam riset tesis S2. Setelah saya melam-
paui masa-masa sulit bahkan kritis dalam penyusunan proposal penelitian
untuk tesis, kelanjutannya, saya merasa mendapatkan perlakuan sangat
baik dari kedua pembimbing. Saya dibebaskan  menyusun instrumen peneli-
tian secara kreatif. Salah satunya adalah upaya pembuatan akronim nama
instrumen pengumpulan data, yaitu Observasi Berpedoman Identifikasi
Gaya Interaksional Konselor (OBIGIK) dan Observasi Berpedoman
pENgungkapan-diri Klien (OBENK).

Ada perasaan terganjar di situ. Itu sejalan dengan perasaan dalam
bekerja sebagai “Konselor” UBKMI dalam periode waktu relatif sama.
Saya pribadi, saya kira juga semua teman “Konselor” UBKMI pada sekitar
1987 – 1997/1998, merasakan senang dan nyamannya bekerja sebagai
“Konselor” di bawah bimbingan Prof. H. Rosjidan, MA pada waktu itu.
Beliau telah mengonsep dan menerapkan “Bimbingan dan Konseling
Sistemik” di UBKMI.  Waktu itu terbentuk jaringan pelayanan bimbingan
dan konseling pada setiap fakultas di IKIP Malang, yaitu UBKMF.
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Bimbingan dan Konseling Sistemik ini secara riel memberikan pelayanan
yang masif  kepada seluruh mahasiswa IKIP Malang. Bahkan sempat
bekerjasama dengan Depnaker. Ini saya pandang sebagai “masa keemasan”
bimbingan dan konseling atau UBKMI IKIP Malang. Kami bekerja lebih
sering tidak ada HR. Namun kami merasa terganjar karena banyaknya
konseli memanfaatkan layanan konseling. Mahasiswa berkunjung ke
UBKMI, entah untuk mendapatkan informasi pemahaman diri dan hasil
tes inteligensi ataupun informasi peluang kerja dari Depnaker. Puncak
masa keemasan itu  adalah ketika tahun-tahun awal Proyek 3S (Student
Support Servicess) dan CPD (Career Planning Development) di IKIP Malang
(dimulai 1997).

 “Bimbingan Konseling Sistemik”-nya Pak Rosjidan, yang menurut
penghayatan saya bernuansa sosiologis itu, telah mengawali “pemikiran-
pemikiran aneh” saya mengenai bimbingan dan konseling. Pada sisi
konseptual dan teoretik, saya melihat konseling lebih sebagai sebuah
profesi sosial daripada psikologis dan karenanya perlu didekati secara
sosial/sistemik selain psikologis. Dari segi praktis-lapangan, bimbingan
dan (khususnya) konseling perlu dijalankan dengan pertimbangan sosial
budaya, penuh kekerabatan, keluwesan, kebebasan, dan kegembiraan,
serta meluangkan berkembangnya kreativitas,. Karena itu, di tengah-tengah
masa keemasan UBKMI itu, setelah akronim instrumen untuk tesis (1992)
saya jadi sangat senang meng-otak-atik akronim dalam penyusunan dan
penamaan media bimbingan dan koseling di UBKMI. Media yang saya
kembangkan di antaranya: (1). Media “MAU” (Meraih Angka-nilai
Ultimet) untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan belajar, 1995.
(2). Media berjudul “P.A.C.A.R” (Pilihanku – Ayah-bunda – Calon lain –
Acara-kencan – Realisasi) untuk mengembangkan keterampilan berpa-
caran yang efektif, normatif, dan selamat, 1996. (3). Media “A.K.R.A.B”
(Aku & Kau, Relasi Akrab & Baik) untuk mengembangkan keterampilan
hubungan antarmanusia, 1997. Setiap media bimbingan konseling itu
memiliki basis teori konselingnya masing-masing. Namun, cara yang saya
terapkan waktu itu dalam memberi nama dan mengerangka isinya adalah
dari “Budaya Kejawen” yaitu teknik  otak-atik, otak atik, otak-atik … lho…
gathuk!
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Hadirin yang terhormat
Nama model konseling berbasis budaya yang saya ramu ini adalah

KIPAS. Ini adalah akronim dari Konseling Intensif  (dan) Progresif  (yang)
Adaptif  (terhadap) Struktur. Ada kolega dan sahabat dekat saya yang
menilai bahwa strategi yang saya gunakan menata akronim dalam meramu
nama konseling ini adalah otak-atik-gathuk. Itu benar sekali; namun, itu
memiliki dasar ilmiah.

KIPAS: OTAK-ATIK GATHUK  YANG ILMIAH
Patokan-patokan rasional, logis atau ilmiah tetap diutamakan dalam

penyusunan akronim dalam konseling berbasis budaya ini. Patokan
dimaksud adalah berkenaan dengan cara analisis yang beralasan, sistematis;
bahasa yang cermat, dan etika; sebagaimana dituturkan di bawah ini.
Uraian bagian ini dalam pola lain (mengikutkan penjelasan lebih detail
mengenai sumber dan sifat-sifat sifat buku sumber) telah pernah disajikan
dalam sosialisasi kalangan terbatas (Mappiare-AT., 2013b). Untuk paparan
dalam bagian ini, sudah dilakukan penambahan dan pencermatan di sana-
sini, selain tampilan singkat.

Pertama: Meramu akronim dengan “Chaos analysis”
Cara yang ditempuh adalah berusaha menemukan makna dan konsep

pokok yang rasional, logis, dan ilmiah terlebih dahulu. Masukan dari
penguasaan sumber-sumber dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai
kawasan konseling memperkuat landasan ilmiah suatu makna untuk
menjadi konsep atau konstruk. Setelah tiap makna dari rangkaian konsep/
konstruk tersusun logis, barulah dicaritemukan label yang tepat untuk
membentuk akronim KIPAS. Proses integrasi antarkonsep, pemecahan,
dan penukaran tempat secara pantas, selalu mengacu pada patokan
rasional, logis atau ilmiah itu. Dalam perspektif kualitatif, cara ini disebut
“Chaos analysis”, dijuluki “a New Science”, dengan tipe khusus “menambang
bahasa” (“Mining Language”) atau “Ideonomy”. “The suffix –nomy suggest the
laws concerning or the totality of  knowledge about a given subject. Ideonomy means
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the laws of ideas, or the totality of knowledge about idea” (van Doren, 1991:
385).

Cara “Chaos analysis” mengantarkan ilmu pada penjelasan bagaimana
suatu fenomena (materi) tersusun dalam suatu pola, bagaimana suatu pola
dapat tersusun dalam rangkaian pola. Salah satu tipenya disebut “Ideonomy”.
Penemunya adalah seorang pria terkenal bernama Partrick Gunkel, yang
hidup di Austin, Texas. Dia menghabiskan hari-harinya dalam menciptakan,
memperluas, dan mendefinisi-ulang daftarnya mengenai ide dan benda.
Setiap daftar disebutnya “organon”, yang diikatnya dengan cara mengguna-
kan kombinasi, permutasi (tata-ulang urutan), transformasi (pengubahan
bentuk), generalisasi, spesialiasi, interseksi (persilangan), interaksi, reapli-
kasi, rekursif  (penggandaan, pengulangan kesamaan-diri), dan sebagai-
nya, atas organon yang ada (van Doren, 1991: 387). Patokan itu diterapkan
di sini, didasari pengalaman khusus 25 tahun mengolah-istilah dalam
penyusunan Kamus Istilah Konseling dan Terapi (Mapppiare-AT., 2006).
Akivitas olah-istilah itu dipermudah oleh potensi istilah dalam bahasa
Indonesia. Olah istilah dalam bahasa Indonesia sering disebut otak-atik
gathuk. Sesungguhnya, teknik otak-atik gathuk adalah sesifat dengan “Chaos
analysis” tipe “Ideononmy”.

Kedua: Potensi istilah dalam bahasa Indonesia dan perspektif etika
Potensi istilah dalam bahasa Indonesia adalah sangat banyak dan

memudahkan penyusunan akronim karena bahasa Indonesia berasal dari
aneka istilah bahasa lain: Arab, Melayu, Inggris yang diindonesiakan, bahasa
Sangsekerta, dan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa. Akibatnya, satu
istilah dalam bahasa Indonesia memiliki banyak sinonim (padanan kata)
dengan pengertian yang sama atau mirip. Tegasnya, banyak sekali tersedia
pilihan kata untuk melambangkan suatu makna tertentu. Sekali suatu
satuan makna tertentu ditetapkan, tersedia banyak pilihan istilah/kata
terutama untuk mewakili ruang-lingkup isi suatu satuan makna. Setelah
sejumlah istilah/kata ditemukan, dicarikan secara selektif istilah atau
konsep yang cocok diekstrak huruf  inisialnya untuk mengisi salah satu
unsur inisial akronim yang ingin disusun, misalnya, KIPAS. Dengan
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demikian, dapat dihindari cara-cara artifisal, dibuat-buat, atau dipaksa-
paksakan.

Imbuhan di depan kata, atau awalan, merupakan potensi lain yang
dapat digunakan. Inisial “T” pada akar-kata “Terampil” atau “C” pada
kata “Cakap” dapat dan bahkan lebih tepat diganti dengan awal “ke”
sehingga didapatkan inisial “K” pada bentukan kata “Keterampilan-hidup”
atau “Kecakapan-hidup” untuk konsep “Life-skills”. Inisial “K” juga dapat
diperoleh dari kata Kelola-diri sebagai pengganti manajemen-diri (self-
management) atau administrasi-diri (self-administration) yang pada dasarnya
bermakna sama. Begitupun konsep “Play” menjadi “Permainan” dan bukan
kata “main”, konsep “Planning” menjadi “Perencanaan”, bukan “rencana”.
Tidak ada penyimpangan logika dan perkosaan ilmiah yang terjadi di sini.

Etika adalah perspektif terakhir namun sangat penting dalam meramu
konseling berbasis budaya menjadi konstruksi KIPAS. Konstruksi akronim
dalam perspektif etika di sini mengacu pada pendapat seorang filosof
logika, matematika dan bahasa yang lahir di Viena Austria yaitu Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Meskipun hakekat filosofinya adalah “anti-
systematic through and through”, sejalan dengan “Chaos analysis”, dia peduli
etika dengan mengedepankan tindakan moral, bahwa perkataan yang benar
adalah yang didasari dengan etika, moralitas, dan logika yang baik (Stanford
Ensyclopedia of  Philosophy, 2009).

Ketiga: Contoh-contoh ramuan akronim
Nama-nama ahli konseling eklektik dan lainnya dengan cara meramu

akronim seperti yang saya upayakan di sini ada banyak. Ini bukanklah
suatu cara baru, asing, aneh, apalagi berbuatan yang “aneh-aneh”.  Charles
D. Bortle (2013) mengistilahkan cara seperti ini sebagai “mnemonic acronym”.
Dalam konseling atau terapi, sejak lama tersohor akronim “BASIC-ID” ~
akronim dari Behavior, Affection, Sensation, Imagery, Cognition, Interpersonal
Relationships, Drugs/Died ~ dari Multimodal oleh Arnold Lazarus, sehingga
dikutip dalam banyak sumber konseling (cf., Cormier, dan Cormier, 1985:
151; Osipow, Walsh, dan Tosi, 1984: 102). Pada bagian lain, Gerard Egan
menawarkan akronim “SOLER” sebagai proses menunjukkan perhatian
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secara  pisik, suatu microskills untuk menjadi”the Skilled Helper”. SOLER
berarti face the client Squarely, adopt an Open, Lean towards the other (client),
maintain good Eye contact, try to be relatively Relaxed (Egan, 1984: 76-77).

Dalam dunia pengajaran, khususnya strategi pembelajaran, akronim
macam ini sangat banyak digunakan dalam pelabelan dan deskripsi perang-
kat pembelajaran. Dalam dunia pengajaran kita tersohor secara nasional
akronim “PAKEM” (Pengajaran-Aktif-Kreatif-Efektif-Menyenangkan).
Ada pula “PAIKEM Gembrot” (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,
Efektif, Menyenangkan, Gembira dan Berbobot). Melalui program
Workstation P4TK-BMTI Bandung tahun 2007, di Jayapura muncul pula
sebutan pembelajaran “MATOA” (Menyenangkan Atraktif  Terukur Orang
Aktif)  (Taslimuharom, 2011).

Salah satu strategi untuk menuntun siswa melakukan latihan reflektif
(in the moment dan about the moment) dalam Experiential Learning, pengajar
dapat menggunakan pertanyaan dalam kerangka “GURU questions” sebagai
akronim dari Ground, Understand, Revise, Use  (Remer, 2007: 224-238).
Pengajaran dengan Quantum Teaching menggunakan cukup banyak akronim.
Misalnya, terbuka untuk mendapatkan pemahaman  “WOW” (Wide Open
Wonder); modalitas belajar yaitu “V.A.C” (Visual, Auditory, Kinesthetic),
kerangka disain belajar kuantum yaitu “EEL Dr. C” (Enroll, Experience,
Label, Demonstrate, Review, Celebrate); inteligensi majemuk yang perlu
diperhatikan yaitu “SLIM-n-BIL” (Spatial-Visual, Linguistic-Verbal,
Interpersonal, Musical-Rhythmic, Naturalist, Bodily-Kinesthetic, Interpersonal,
Logical-Mathematical); dan prinsip menguasai bahan ajar dan membuat siswa
tekun yaitu “KEG” (Know it, Explain it, Get it) (DePorter, Reardon, Singer,
dan Nourie, 1999).

Improvisasi merupakan kekhasan Quantum Teaching dalam mengorkes-
trasikan pesan-pesan konseptual, dalam mempelajarinya, dan dalam pene-
rapannya. Dalam penyusunan pesan konseptual yang “berat” dan “rumit”,
seperti konstruksi model konseling, improvisasi diusahakan melalui
penyusunan dan terutama penerapannya.  Pemilihan kata yang unik namun
tepat dalam melabelkan suatu makna dan menjadi istilah/konsep adalah
berfungsi untuk menghindari kejenuhan dalam belajar. Improvisasi dalam
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orkestrasi penerapan suatu model adalah bergantung pada kreativitas
konselor. Dalam KIPAS sudah dikondisikan hal ini melalui berbagai cara
logis dan (semoga) artistik.

Hadirin yang terhormat
Tibalah pada bagian puncak dari upaya kecil ini yaitu ramuan

sementara konseling berbasis budaya nusantara, Model KIPAS. Pandangan
folosofis KIPAS, menyangkut hakikat manusia atau “realitas manusia
Indonesia”, adalah cukup lugas. Disebutkan, misalnya, bahwa konselor
Indonesia merupakan sosok manusia Indonesia ideal yaitu memiliki kualitas
karakter sebagai Manusia Indonesia Seutuhnya atau MIS, yang kualitas
pandangan hidup dan praktik, kehidupan psiko-sosio-pisik, serta niatnya
(dunia-akhirat) adalah “pantas” (seimbang-selaras-serasi). Itu bercirikan
“kepribadian yang berorientasi pada yang “pantas”, menghindari yang
rumit-rumit, menginginkan yang sederhana, yang terkelola, praktis dan
hal penting bermanfaat untuk semua. Suatu pandangan filosofis “ada-
pragmatis-ideal”; yaitu menyukai yang sudah ”ada” secara “pragmatis”,
sekaligus juga menghargai yang “ideal”. Intinya, pandangan hidup konseling
berbasis budaya Indonesia, sudah tentu merupakan refleksi dari filosofi
Bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila (Lebih lengkap dalam
Mappiare-AT., 2013c, 40-41).

Juga telah diuraikan ciri pribadi konseli/siswa Indonesia beserta
pengharapannya. Pada intinya, konseli Indonesia ingin diperlakukan secara
bebas dan aman (sekaligus) ~ pembebasan yang mendatangkan rasa aman,
rasa aman yang mendatangkan kebebasan (freedom and security). Ini
merupakan transfer dari penteorian indentitas subjek dari suatu riset, yang
merefleksikan bahwa “Subjek dapat berorientasi kebebasan sekaligus tetap
memahami diri dalam suasana sekuritas (dapat bebas dan aman sekaligus)
dalam kehidupan sosial duniawi” (Mappiare-AT., 2009: 213). Ini adalah
“gaung suara” demokrasi ~ berisi hak dan pemosisian sosial-psikologis
secara pantas. Konseli Indonesia selayaknya tidak diposisikan sebagai “si
kasus”, “orang sakit”, bahkan selayaknya konseli tidak diposisikan sebagai
“bermasalah”. Dari interpretasi kualitatif  atas berbagai fenomena sosial
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siswa, saya berani sampai pada pernyataan bahwa “Para siswa,  senegatif
apapun perilakunya, tidak menyukai label-label yang menghinakan, mema-
lukan, atau merendahkan diri mereka, dari guru atau konselor” (Mappiare-
AT., 2013c: 41-42) ~ di situ dikaji lebih lengkap dengan basis riset budaya
dan teori).

Dengan demikian, sebagai klarifikasi, pandangan kepribadian model
konseling ini adalah berbasis “Sosi-Budaya Nusantara”, berorientasi
“Psikologi Timur” yang berkecenderungan positif  memandang setiap
manusia, kehidupan, dan situasi ~ ada “untung”-nya setiap musibah.
Implikasinya, dalam konseling, konselor lebih fokus pada mencaritemukan
kekuatan konseli atau keuntungan di balik kelemahan atau masalah-
masalah konseli. Psikologi positif yang sudah banyak dikaji oleh ahli barat
dapat digunakan sebagai sebagian penjelas fenomena unik manusia ini
(cf., Magyar-Moe, Owens, dan Conoley, 2015); dan digunakan proses-
proses positif dalam konseling yang mengutamakan kekuatan konseli
(Scheel, Davis, dan Henderson, 2012). Ke depan, tentu kita juga perlu
mencaritemukan kekhasan cara berpikir positif konseli Indonesia.

Dengan filosofi demikian itu, semoga model konseling yang diramu
ini memenuhi harapan yang menekankan pentingnya konseling pendidikan
dalam bingkai kearifan. “… ketajaman analisis dan kelincahan imajinasi
itu perlu selalu dibingkai dengan kearifan yang diangkat dari konteks
kelembagaan dan kemasyarakatan termasuk kelembagaan dan kemasya-
rakatan Indonesia masa depan” (Raka-Joni, 2005: 5). Sejumlah kajian
sebelumnya mengenai model konseling berbasis budaya nusantara ini
adalah sangat bersesuaian dengan kelanjutan kalimat itu yang menyatakan:
“Hanya dengan pemikiran analitik-sintetik-pragmatik seperti ini dapat
ditemukan niche Konselor Indonesia yang berpeluang tampil unggul dan
akuntabel dalam konteks kelembagaan dan kemasyarakatan Indonesia”
(Raka-Joni, 2005: 5).

UNSUR-UNSUR POKOK KONSELING  MODEL KIPAS
Rasanya, kutipan terakhir di atas ini memberikan suatu semangat dan

pengharapan bahwa pemikiran mengenai model konseling berbasis budaya
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nusantara ini akan dapat diterima sekarang dan lebih-lebih untuk masa
depan. Ini dapat dipahami jika direnungkan dan berusaha dipahami unsur-
unsurnya yang cukup lugas. Ada empat unsur pokok konseling yang
diakronimkan menjadi KIPAS dan yang ditampilkan di sini. Sebagian besar
dari empat unsur ini dipandang sudah cukup alasan rasional atau dukungan
riset budaya yang mendasarinya. Unsur dimaksud adalah nama model,
pemosisian-diri konselor, tema bahasan konseling, dan langkah-langkah
konseling.

Pertama: Nama Model ~ KIPAS
Nama KIPAS adalah akronim dari Konseling Intensif  (dan) Progresif

(yang) Adaptif  (terhadap) Struktur. Uraian cukup lengkap mengenai nama
ini sudah dipaparkan dalam publikasi terdahulu (Mappiare-AT., 2013e:
118-128). Sebagai suatu bagian penting dari upaya sosialisasi, unsur nama
ini dibahas-ulang di sini dengan struktur isi yang cukup singkat dan cukup
gamblang. Hal yang paling diwanti-wanti oleh pendahulu kita adalah
mempertahakan konseling Indonesia dalam bingkai pendidikan,
menghindari yang disebut “menebar jala sejagat” (cf., Raka-Joni, 2005:
7), jauh dari maksud ekspansi wilayah layanan.
1. Konseling. Konseling yang dimaksud di sini adalah konseling

pendidikan, terutama pendidikan dalam seting persekolahan. Model
konseling yang sedang diramu ini diniati untuk konseling pendidikan
persekolahan. Namun, tidaklah menutup kemungkinan model ini
diaplikasikan oleh seseorang dalam pendidikan seting luar
persekolahan.

2. Intensif. Konsep “Intensif ” secara singkat berarti pengerahan segala
daya-upaya  tersedia untuk mencapai hasil optimal. Diharapkan ada
hasil nyata tiap langkah. Untuk itu, kerja diwujudkan melalui
pengerahan daya-upaya (meskipun) terbatas untuk mencapai hasil
optimal. Namun kerja intensif di sini adalah humanis, berbeda dengan
intensifikasi industri barang.

3. Progresif. Konsep “Progresif ” mengacu pada proses kerja yang maju
berkelanjutan, ke arah kemajuan, ke arah yang lebih baik daripada



34 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

yang sudah-sudah. Konselor berupaya memulai sesuatu pekerjaan
secara cepat, lebih dini, mencapai hasil yang lebih awal; serta semakin
maju semakin meningkat kualitas kerja dan hasilnya. Misalnya,
menjalin keakraban dengan konseli/siswa sejak hari pertama dirinya
menyentuhkan kakinya di suatu sekolah atau pada kesempatan
pertama dirinya bertemu siswa.

4. Adaptif. Konsep “Adaptif ” adalah sifat atau kondisi penuh dengan
kemampuan melayani tuntutan-tuntutan struktur atau sistem (lingkungan),
mencakup kepekaan, daya tanggap terhadap tuntutan lingkungan, daya
sibernetik dan ekuilibrium diri, daya mampu mengubah sistem dalam
diri untuk memenuhi tuntutan lingkungan atau struktur. Konseling
seharusnya tidak terlalu bergantung pada dukungan sistem (system
support); namun sebaliknya, diharapkan dapat menjadi sistem
pendukung struktur di atas dan di bawahnya.

5. Struktur. Struktur sekolah menunjuk pada suatu sistem yang memiliki
unsur-unsur statis dan dinamis. Unsur  statisnya adalah tiga bidang
kerja definitif yaitu administrasi dan managerial, kurikulum dan penga-
jaran, dan bidang kesejahtaraan siswa (BK).  Struktur statis itu dileng-
kapi dengan pranata yaitu peran dan aturan yang tegas. Struktur dina-
mis sekolah terdiri dari otoritas sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, Pengurus komite sekolah, wali kelas, koordinator,
dan semacamnya, serta pemangku organisasi intra siswa.
Keraguan akan fungsi dan hasil konseling sekolah selama ini sesung-

guhnya cukup jelas adanya, misalnya melalui pengamatan sehari-hari,
laporan identifikasi masalah lapangan mahasiswa peserta kuliah Problde-
matik BK (dari-tahun-ke-tahun), pengalaman membimbing mahasiswa
PPL/KPL, penuturan Guru BK, penampilan praktik peserta PLPG, dsb.
Ada pula riset yang menegaskan adanya resistensi pelajar terhadap
pelayanan bimbingan dan konseling terutama terkait dengan atribut
personal, sebab khusus di antaranya adalah kurang intensifnya pelayanan
konseling (Luddin, 2014: 231).

Secara teoretik, ditengarai pula bahwa konseling kurang dapat
beradaptasi terhadap pergerakan struktur/sistem masyarakat bahkan sejak
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lama (Hansen, 1969: 297). Konseling akan mampu beradaptasi dengan
struktur jika, ke dalam, memiliki pertumbuhan pengetahuan ilmiah sebagai
bagian dari ide progres (cf., Gordon, S., 1991: 150-151). Ini sejalan dengan
pandangan Talcott Parsons dalam konstruksi model teori struktur-dan-
aksi sosialnya yang terkenal dengan fungsi-fungsi AGIL (Adaptive, Goal
attainment, Integration, Latent pattern-maintenance) (cf., Holton, 2001; Parsons,
1966).  Kerangka-kerja AGIL adalah sangat potensial diterapkan untuk
organisasi-organisasi sosial baik di dalam (misalnya, universitas, dan
departemen-departemen pemerintahan) maupun yang di luar negara
(misalnya, organisasi PBB). Sebuah sistem/struktur konseling yang sangat
ideal adalah yang dapat memiliki kriteria  ‘sistem hidup’ (“living systems”)
yang dideskripsikan sebagai ‘mesin otopuisis’ (“autopoietic machines”), namun
bukanlah pada sifat ‘mesin’ yang mekanis dan materialistik melainkan
ditonjolkan pentingnya sifat ‘hidup’ (living), hubungan yang otonom dan
kreatif-diri pada sistem dan konsekuensinya  (Maturana dan Varela, 1980:
xxvi, 78).

Sifat adaptif pada konseling, ke luar,  ditandai kepemilikan dan
kemampuan berkembang dalam hal strategi untuk bekerjasama saling-
menguntungkan (mutually symbiotic) atau (jika perlu) untuk bersaing dengan
sistem-sistem atau organisasi profesi sejenis lainnya. Ini semua adalah
fungsi dari kecerdasan. Hanya sistem yang cerdas yang bisa bertahan-
hidup (survive) dalam tuntutan lingkungan yang semakin tumbuh, berkem-
bang, dan maju pesat. Ada persaingan antarprofesi di manapun di dunia.
Ini tidak bisa dinafikan, ini adalah hakekat makhluk atau sistem. Sistem
yang tidak cerdas akan punah, dan BK sebagai sebuah sistem tidak meng-
inginkan hal itu, karenanya harus mampu beradaptasi. Namun, gaya-kerja
intensif-progresif  (sebagai suatu cara beradaptasi) adalah turun dari kultur
industri yang “keras” untuk meningkatkan kondisi duniawinya, “mau
menang sendiri” dan cenderung opresif, tidak membebaskan  (Gordon,
1991, 151). Kultur “keras” yang mewarnai gaya-kerja “intensif-progresif-
adaptif ” dalam sistem ekonomi dan industri adalah tidak cocok dengan
gaya-kerja sistem konseling yang humanis-egalitarian baik dalam ranah
kiprah ilmu, penyusunan model, maupun penerapan model.
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Karena itu, orientasi normatif  atas tindakan, unsur-unsur nilai,
ideologi dan religius, sebagaimana dituturkan oleh Pasons dalam wacana
“Struktur atas Aksi Sosial” ~ terutama mulai dari bahasan pandangan
Emile Durkhem [Ch.XII, hal. 407]; serta bahasan mengenai “The Emergence
of  a Voluntaristic Theory of  Action from the Idealistic Traditions, Part III: 473,
sampai dengan metodologi Max Weber dan teorinya (Parsons, 1966: 473-
694) ~ adalah perlu diadopsi dan dikukuhkan dalam sistem konseling.
Dengan kata lain, dalam gaya-kerja “Intensif-Progresif-Adaptif ” pada
KIPAS  terdapat pertimbangan nilai, seperti nilai-nilai religius, nilai-nilai
kultural, dan rasa moral (cf., Gordon, 1991, 489-490). Wujud paling
kongkretnya adalah etika profesi.

Kedua: Posisi-diri konselor
Posisi-diri atau pemosisian-diri, “self-positioning”, merupakan konsep

berbasis teori sosial dan budaya. Pemosisian-diri senantiasa berkaitan
dengan kesadaran-diri akan posisi seseorang di antara teman interaksi (cf.
Giddens, 1986: 83-86). Teori mengenai posisi-diri, secara khusus, merupa-
kan wacana yang relatif  baru dalam keilmuan sosial. Teori ini adalah
termasuk dalam pendekatan konstruksionis dan interaksionis yang mulai
muncul dalam tahun 1980-an terutama dalam bidang kajian-kajian jender
(Tirado, dan Gálvez, 2007). Ini adalah kebalikan dari kerangka-kerja lebih
lama dikenal sebagai teori peran yang bermakna relatif  kaku, menetap,
dan secara formal. Sesuatu pemosisian diri bersimplikasi pada keperluan
memosisikan orang lain, dan sebaliknya, agar bisa bermakna (Zelle, 2009:
4).

Posisi diri merupakan konsep mengenai penempatan diri seseorang
dalam interaksi skala kecil dengan sifat-sifat sangat dinamis dalam mana
perbedaan-perbedaan budaya dapat secara mendasar mempengaruhi
aktivitas posisioning (cf., Harré, 2012; Tan, dan Moghaddam, 1995: 388;
Tirado, dan Gálvez, 2007). Dalam pemosisian diri konselor sudah
mengandung apa yang dalam konseling dikenal dengan kondisi-kondisi
fasilitatif  konselor (cf. Carkhuff, dan Anthony, 1984: 52); dan mencakup
sejumlah keterampilan komunikasi untuk memfasilitasi hubungan dan
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saling pemahaman antara pihak-pihak yang berinteraksi (cf. Carkhuff,
2008). Dari riset budaya Indonesia yang sudah cukup banyak dilakukan
akhir-akhir ini dapat diramu keutuhan posisi diri konselor dalam akronim
KIPAS:
1. Kawan. Konselor sebagai kawan bagi konseli/siswa memiliki ciri-

ciri egaliter (Titisandy, 2010), kesetaraan dengan nilai-nilai humanistik,
memandang individu seutuhnya tanpa melihat status sosial dan jabatan
(Riswanto, 2016), bersikap bijaksana, adil, tenang (Gumilang, 2016a;
Zubaidah, Lasan, dan Ramli, 2015), atau wicaksono dan andap asor
(bahasa Jawa) atau sopan-santun (Siswanto, 2006). Ini bisa didasari
oleh nilai-nilai “sipakalebbi” (saling meninggikan, saling menghormati),
atau “sipakatau” (saling-mengorangkan) atau “ripakatau” (bahasa
Bugis), atau “mengorangkan”, atau menghargai konseli; pandangan
bahwa konseli adalah manusia bermartabat sebagaimana konselor (cf.,
Mappiare, 2007b: 175, 178, 179, 181).

2. Inovator. Dalam posisi-diri sebagai inovator bagi konseli itu, konselor
dilengkapi dengan sifat inspiratif (Hasyim, 2015), memiliki prakarsa
(Siswanto, 2006), cerdas (Zubaidah, Lasan, dan Ramli, 2015); didasari
nilai-nilai acca (bahasa Bugis) atau cakap memiliki ciri penuh
pertimbangan, terampil berkomunikasi dan menyelesaikan masalah,
serta berpikir logis (Rahmi, 2017).

3. Pamong. Posisi-diri ini diturunkan langsung dari konsep asli Ki Hadjar
Dewantara, dengan sifat-sifat ngemong atau momong atau mengasuh
(Wangid, 2009), namun juga memiliki pengaruh-sosial (social-influence),
dijadikan sebagai tempat mengadu, dan suka membantu (Zubaidah,
Lasan, dan Ramli, 2015), terampil dalam tugas sebagai penasihat,
pencegah (Gumilang, 2016a), yang tepo seliro (bahasa Jawa) atau
memiliki toleransi (Siswanto, 2006), saling menghargai antarpemeluk
agama, suku, dan ras yang berbeda-beda (Riswanto, 2016), khususnya
dalam melakukan “kunjungan rumah” (Wangid, 2009, 139), atau
kunjungan keakraban; didasari nilai-nilai warani (bahasa Bugis) atau
berani dengan ciri pokok adanya kesiapan diri dan kestabilan emosi
(Rahmi, 2017).
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4. Abdi. Konselor perlu memosisikan diri sebagai abdi atau pelayan yang
jujur dan peduli (Gumilang, 2016a), menampilkan keaslian diri, tidak
berdusta, dan (sebaliknya) berkata jujur kepada orang lain (Riswanto,
2016), dan altruistis (Titisandy, 2010; Riswanto, 2016). Posisi-diri ini
perlu pula dilengkapi dengan sikap sabar. Semua ciri sifat/sikap posisi-
diri ini didasari oleh nilai-nilai lempu (bahasa Bugis) atau jujur, dapat
dipercaya, menghormati hak orang lain, rendah hati, prososial dan
terutama ta’at kepada Tuhan (Rahmi, 2017).

5. Suporter. Konselor juga perlu memosisikan diri sebagai suporter atau
penyemangat (Gumilang, 2016a) bagi konseli/siswa, dengan ciri
pribadi teguh pendirian, pantang menyerah, dan berjiwa tangguh
(Zubaidah, Lasan, dan Ramli, 2015); didasari nilai-nilai getteng (bahasa
Bugis) atau keteguhan hati sehingga konsisten (Rahmi, 2017).
Berdasarkan pengalaman praktik konseling mandiri-dalam-lembaga,

pemosisian-diri di atas ini dapat ditemukan hanya dalam tiga level keaktifan
konselor berbasis budaya (tidak tampak pada dua level pertama): (a) Sangat
pasif  di sekolah sehingga “Ditemukan” oleh para siswanya (Level-1); (b)
Masih pasif  namun ada di sekolah, ada di kontornya, sehingga dapat
“Ditemui” sesekali oleh siswa (Level-2); (c) Aktif mengolah data siswa
sehingga konselor “Menemukan” siswa yang memerlukan bantuan (Level-
3); (d) Lebih aktif menyampaikan tafsiran hasil olahan data dengan cara
“Menemui” siswa yang membutuhkan layanan responsif (Level-4); (e)
Sangat aktif memanfaatkan data dan  “Bertemu” dengan siswa dalam
interaksi konseling (Level-5).

Ketiga: Tema Bahasan dalam Konseling
Telah berhasil diramu lima tema bahasan dalam konseling mengenai

kepribadian konseli. Tiga di antaranya diekstrak dari konsep yang dikenal
dalam bimbingan dan konseling yaitu bidang-bidang belajar, pekerjaan,
dan sosial. Namun bimbingan dan terutama konseling sangat diharapkan
pula membantu konseli membahas atau mengurusi karakter dan identitas
para peserta didik/konseli. Dengan demikian, ada lima “urusan pribadi”
konseli yang dijadikan tema bahasan konseling. Kelima “tema bahasan”
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yang disebutkan di bawah ini adalah bagian utuh dari kepribadian konseli.
Dengan demikian, konsep “kepribadian” dipandang tidak perlu lagi
dicantumkan sebagai tema tersendiri dalam KIPAS:
1. Karakter. Karakter, sebagai suatu kriteria kepribadian, mempunyai

dua sisi yaitu yang nyata dan yang diharapkan. Karakter ideal adalah
Manusia Indonesia Seutuhnya, atau MIS (Gumilang, 2016b; Mappiare-
AT., 2013c). Karakter ideal konseli menurut Founding Fathers Indonesia
ada cukup banyak, di antaranya adalah nasionalisme-internasionalisme
yang implikasinya sesuai dengan Standar Kompentensi Kemandirian
Peserta Didik, SKKPD (Ariyanto, Mappiare-AT,  dan Irtadji, 2016:
181). Berlandaskan akar budaya bangsa, dapat disusun kategori umum
karakter MIS dalam “paduan pantas” atau keutuhan pandangan hidup
yang PANTeS sebagai berikut:  1). Pola-pikir utuh ~ pemikiran menge-
nai pribadi-kemanusiaan-lingkungan; 2). Aksi-posisional utuh ~
kesiapan-bertindak yang praktis-realis-idealis; 3). Norma-luwes utuh
~ mempertimbangkan standar-standar individualisme-kolektivisme-
universalisme; 4). Tenggang-rasa utuh ~ mempertimbangkan rasa
etnis-nasionalis-internasionalis; dan 5). Sistem-keyakinan/nilai utuh
~ berorientasi materialis-Sosialis-Religius. Kriteria utama yang pantas
adalah yang luwes ~ seimbang-selaras-serasi ~ antara unsur-unsur
dari karakter (Mappiare-AT., 2015).

2. Identitas. Identitas pribadi menunjuk pada jati-diri seseorang sebagai
agen atau aktor. Identitas terekspresikan dalam simbol-simbol bahasa,
busana, benda-benda milik, dan aksi agen/aktor. Identitas adalah
dimensi sosial dari pribadi yang mencakup self, diri, dan sifatnya bisa
utuh, bisa pula tidak, namun jelas lekat-kultur (cf., Mappiare-AT., 2009).
Identitas melibatkan ‘pengakuan’ (oleh diri) atau “announcements” dan
penempatan (oleh orang lain) atau “placements”, dalam mana unsur
‘pengakuan’ dan ‘penempatan’ itu bertransaksi dalam interaksi sosial
selaku penentu identitas (McMohan, 1995: 18). Identitas diberikan
secara sosial. Identitas harus juga dipertahankan secara sosial...”
(Berger, 1985: 141). Penegasan identitas adalah sangat penting dalam
era “high modernity” akhir-akhir ini dalam mana agen/individu
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mengalami dilema-diri; dan pemahaman terhadap dilema-diri adalah
penting untuk menyediakan narasi utuh mengenai identias-diri (cf.,
Giddens, 1991). Identitas konseli dapat ditinjau-bahas dalam konseling
dari berbagai segi: (1) Jenis kelamin dan gender, (2) Etnisitas, (3)
sistem Nilai/religi; (4) Strata sosial atau kelas sosial-ekonomi, (5)
jalur Pendidikan/pekerjaan (dan Karier). Agar lebih mudah dihafal,
dapat diakronimkan menjadi “JENiS-PK” (dibahan lebih lengkap,
Mappiare-AT., 2013d: 3).

3. Pekerjaan. Pekerjaan (dan Karier) adalah tema kajian konseling yang
secara pasti menyertakan kajian kepribadian. Pada satu sisi, kajian
menyangkut pemikiran dan perencanaan masa depan, dan pada lain
sisi adalah latihan-latihan identifikasi dan klarifikasi ciri-ciri pribadi,
latihan-latihan pembuatan pilihan dan pengambilan keputusan peker-
jaan. Untuk menampakkan ruang-garap urusan-urusan siswa di sini,
beberapa kemungkinan urusan pekerjaan (dan karier) diilustrasikan
dalam subtema: (1). Kaji kondisi khusus pribadi terkait pekerjaan (dan
karier);  (2). Elaborasi untuk insight fakta diri; (3). Ramu-padu peluang-
kerja dan pengharapan orang berpengaruh; (4). Jajak-padukan fakta-
diri dan tuntutan dunia kerja; (5). Antisipasi kebermaknaan kerja dan
kepuasan kerja kelak. Kelimanya diakronimkan dalam kerangka
“KERJA”.

4. Akademik. Akademik (belajar) sebagai tema pembahasan dalam
konseling meliputi banyak dimensi belajar (studi) konseli, terutama
tujuan dan strategi belajar, potensi dan realisasi, pendukung dan
penghambat, dan banyak lagi faktor lain yang terkait belajar. Dalam
keperluan deskripsi pembahasan tema akademik dalam konseling,
diperlukan pengelompokan paparan yang mudah diingat. Unsur-unsur
pokok urusan akademik siswa dalam konseling dapat dikelompokkan
menjadi lima subtema AKADS yaitu: 1). Afeksi belajar meliputi sikap
dan sifat yang sangat khusus atau mendalam dan yang sangat umum
atau permukaan; 2). Kognisi/pemikiran yaitu makna-makna pribadi
siswa meliputi pemahaman, akomodasi; 3). Aksi dan akuisisi
(acquisition) belajar meliputi tindakan belajar, produk atau hasil belajar
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dan penggunaan hasil belajar sebagai balikan (feedback); 4). Daya tarik
tujuan menyangkut intensionalitas yaitu kesadaran diskursif atas
tujuan; dan 5) Strategi belajar meliputi metode, keterampilan, dan
kebiasaan belajar.

5. Sosial. Tema sosial atau “kehidupan sosial”, atau lebih persisnya lagi
“kecakapan hidup sosial” siswa mencakup bidang luas sebagai
konsekuensi dari hakikat manusia sosial. Dalam kehidupan sosial
setiap orang berpeluang mengekspresikan diri dalam aksi dan komuni-
kasi atau interaksi yang favoribel dan secara acak dapat disebutkan,
misalnya, persahabatan, kedekatan, cinta, altruistisitas, tanggung-
jawab, empati-pergaulan, toleransi-etnis, toleransi antarumat beraga-
ma, dan sebagainya (Taufik, 2012). Meskipun ada banyak hal, semua-
nya dapat direduksi dalam lima subtema yang dapat dikategorikan
dalam orientasi SOSIA: 1). Situasi interaksi, yaitu menyangkut selek-
tivitas orientasi interaksi pada situasi formal/nonformal; 2). Output
interaksi atau produktivitas interaksi atau produktif-nonproduktif
orientasi pergaulan-sosial; 3). Saluran dan jaringan komunitas yaitu
terbatas atau meluas, atau soal kecairan (fluidity) komunikasi; 4).
Internal vs eksternal arah ekspresi, sifat introvert vs ektrovert, atau
sifat ekspresif  atau nonekspresif  ke luar diri; 5). Andalan-diri menurut
kepentingan diri atau kepentingan orang lain, atau keberanian tempuh-
resiko logis dan tanggungjawab-sosial.

Keempat: Langkah-langkah konseling
Semua siswa/konseli mempunyai keperluan untuk bertumbuh-

kembang menuju kehidupan ideal, meninggalkan kondisi pribadi yang
tidak diidealkan. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan konseling
yang menggembirakan menuju  kondisi yang diidealkan itu. Semua siswa
berhak mendapatkan kabar-gembira mengenai dirinya, pelayanan yang
mendatangkan rasa gembira dalam konseling, yang menguntungkan dan
membanggakan diri konseli dan orangtuannya. Oleh karena itu, ramuan
model konseling KIPAS diorientasikan bersifat “happy eclecticism” dalam
pelaksanaannya di sekolah (Sprinthall, Peace, dan Kennington, 2001: 111).
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Dengan ini, diharapkan dapat dikurangi bahkan dihilangkan kesan “kabar
buruk” bagi konseli dan orangtuanya ketika menerima “surat panggilan”
dari konselor untuk menjalani konseling. Kegembiraan konseli dalam kon-
seling diharapkan dapat melebihi kegembiraan siswa dalam pembelajaran
kuantum (cf., DePorter, dkk., 1999). Kegembiraan dalam konseling KIPAS
diciptakan sejak awal. Bagian ini sudah banyak dipaparkan dalam karya-
karya sebelumnya dengan penekanan yang berbeda-beda.
1. Kabar gembira.  Suasana gembira diharapkan tercipta bahkan sejak

pertama kali klien menerima informasi mengenai adanya peluang baik
bagi dirinya untuk menerima layanan konseling. Kerangka materi infor-
masi dalam kabar gembira sudah barang tentu berkaitan dengan salah
satu atau lebih tema bahasan konseling (karakter,  identitas, pekerjaan
(dan karier), akademik, dan sosial. Kabar gembira cocok disampaikan
pada dua seting:
a). Pada penyiapan konseling yang tertuju langsung pada siswa/

konseli. Kabar gembira ini dilakukan berdasarkan asesmen awal
status konseli ~ ditemukan sejumlah aspek positif atau potensi
dan kekuatan konseli (sebagai materi kabar gembira). Konselor
menyampaikan kabar gembira itu melalui “Surat Undangan”. Di
dalamnya ditekankan adanya peluang dan kesempatan konseli
membicarakan kelebihan-kelebihannya. Surat disampaikan
langsung dari tangan konselor ke tangan siswa (tanpa perantara)
disertai dengan pernyataan-pernyataan positif yang memberikan
harapan rasional dan proporsional. Dapat pula, jika dipandang
perlu, surat undangan yang bersifat sama disampaikan kepada
orangtua siswa yang bersangkutan dengan cara sama. Ini adalah
perilaku ngajeni konseli/orangtuanya, atau praktik  berdasarkan
nilai-nilai “sipakalebbi” atau “sipakatau” (bahasa Bugis), mendekati
konsep saling menghormati,  saling menghargai, saling
mengorangkan.

c). Pada momen-momen inisiasi interviu konseling, diupayakan
secara berkelakar, konselor menyampaikan kabar gembira
berkenaan dengan materi potensi positif  konseli  dan penggalian
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potensi dan sifat-sifat postif lain dan kekuatan-kekuatan konseli
di balik perilaku sekarang. “Kabar gembira” juga secara pasti
ditunjukkan oleh konselor yang tampak dalam semua tampilan-
nya, bukan hanya pada kata-kata khusus, cara-duduk, jabat
tangan, dan segala yang disebut “teknik”.

2. Integrasi data dan internalisasi. Dalam langkah ini, konselor
memadukan berbagai keterangan yang ditemukan dalam langkah
perama. Untuk memperbesar peluang sukses konseli, konselor diharap-
kan memilih satu saja tema bahasan yang paling mendesak untuk
seseorang konseli. Di sini konselor bersama konseli mengelola rang-
kuman “urusan-inti” konseli dalam format-format atau skema-skema
yang mudah dibaca.

Konselor tidak cukup berbicara saja. Konselor meluangkan
konseli memegang lembaran yang berisi skema rangkuman “urusan-
inti” diri dalam interviu; dan keduanya berkolaborasi, membicarakan,
meninjau-ulang, dan merevisi bersama skema “urusan-inti” konseli.
Konseli diharapkan dapat melengkapi unsur-unsur “urusan-inti”
dengan kemungkinan label khususnya masing-masing: “aset-
terabaikan” (“sebab-sebab masalah”), dan “aset-ideal/terbarukan”
(tujuan konseling).

Label khusus “aset-terabaikan” mencakup pilihan-pilihan, tentu
tidak terbatas pada, kategori: (1) Keterampilan terpendam dan tersia-
siakan, (2) Intelek terpendam dan tersia-siakan, (3) Power tersimpan/
terbuang sia-sia, (4) Assosiatif-berlebihan, (5) Sensitif simpang-
orientasi. Sebagai contoh aset-aset terabaikan dalam peminatan (khu-
sus kategori Intelek terpendam dan tersia-siakan) adalah pernyataan:
“Siswa memiliki potensi kuat bidang sosial dan prestasi tinggi
kelompok matapelajaran keilmuan sosial namun siswa mengarahkan
diri atau diarahkan oleh keluarga untuk masuk MIPA.

Adapun label khusus “aset-ideal/terbarukan” terdapat pilihan-
pilihan, tentu tidak terbatas pada, kategori: (1) Kecakapan-hidup
produktif, (2) Intelijen/cerdas berpikir kritis, (3) Piawai/penuh-daya,
(4) Analis-aktif  dan realistis, (5) Sensitif  pada norma/nilai, sensitif



44 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

pada kebaikan. Contoh pernyataan (khusus kategori Intelijen/cerdas
berpikir kritis): “Agar siswa memiliki sikap pasti memilih jurusan sesuai
dengan bakat dan minatnya dan kukuh dalam pendirian itu”.

Ketegasan tujuan konseling (kejelasan label khusus “aset-ideal/
terbarukan”) ini memungkinkan selesai dalam waktu relatif  singkat,
asalkan terakomodasi ciri kerja intensif-progresif  dari KIPAS. Akan
sangat bagus jika skema “urusan-inti” itu sudah berhasil disusun
drafnya di luar interviu konseling atau sudah dibangun dalam
pertemuan konseling kelompok dalam jam-jam BK. Capaian akhir
yang diharapkan dari langkah kedua ini adalah adanya kesepakatan
konseli bahwa itu adalah urusan-inti konseli, bukan urusan-inti
konselor. Ini adalah proses internalisasi.

3. Perencanaan tindakan. Ciri progresif  dalam proses kerja KIPAS
tampak sekurangnya pada langkah satu, dua, dan tiga. Pada langkah
ketiga ini, konseli dibantu menata rencana tindakan secara matang.
Perencanaan tindakan dimaksud menyangkut penetapan pilihan dari
beberapa strategi modifikasi KIPAS yang tersedia yaitu sekurangnya:
Kelola-diri dan rekonstruksi pribadi,  Immunisasi-diri dan internalisasi
nilai-budaya, Pemberdayaan (empowering), Analisis-diri dan situasi,  dan
Sensitisasi  sosial (sarasehan). Tujuan proses pada langkah ini ada
tiga:
a) Konseli memiliki pemahaman yang jelas mengenai strategi

modifikasi pilihan untuk meninggalkan suatu kategori khusus
“aset-terabaikan” menuju suatu kategori khusus “aset-ideal/
terbarukan”. Strategi modifikasi pilihan konseli bersama konselor
dapat dipetakan dalam tabel ini.
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b). Konseli menerima strategi modifikasi pilihan yang sesuai dengan
rumusan khusus “urusan-inti” konseli pada sesuatu tema bahasan
tertentu, yaitu pernyataan khusus mengenai “aset-terabaikan”
(basis, atau keadaan sekarang dirinya) menuju  “aset-ideal/
terbarukan” (tujuan konseling).

c). Konseli memiliki komitmen dan kesukarelaan menjalani strategi
modifikasi pilihan (berupa teknik-teknik pengubahan) yang sesuai
untuk mengantarkan konseli dari situasi hidup dengan “aset-
terabaikan” menuju situasi hidup lebih produktif dengan “aset-
ideal/terbarukan”.

4. Aktualisasi rencana (tindakan).  Apa yang sudah direncanakan dan
disepakati dalam langkah ketiga segera dilaksanakan dalam langkah
ini. Agar konseli dapat segera bergerak dari  keadaan “aset-terabaikan”
menuju keadaan “aset-ideal/terbarukan”, ada sekurangnya lima pilihan
strategi untuk diaktualisasikan, dengan kekhasan peruntukannya dan
keluwesannya masing-masing. Ada sekurangnya empat hal penting
yang perlu diperhatikan dalam hal ini:
a). Aktualisasi rencana (berupa tindakan-tindakan pengubahan)

dalam proses konseling lazimnya akan berjalan lancar dan sukses
jika bertolak pada komitmen dan kesukarelaan berbuat yang sudah
dicapai dalam langkah  perencanaan.

b). Pelaksanaan strategi modifikasi untuk aktualisasi tindakan tentu
juga dapat fleksibel atau luwes. Konselor bersama konseli dapat

Aset-terabaikan 
(Basis) 

Srategi Modifikasi 
 

Aset-ideal/terbarukan 
(Tujuan Konseling) 

Keterampilan terpendam dan 
tersia-s iakan 

Kelola-diri dan rekonstruksi 
pribadi 

Kecakapan-hidup 
produktif 

Intelek terpendam dan tersia-
siakan 

Immunisas i-diri dan 
internalisasi nilai-budaya 

Intelijen/cerdas berpikir 
kritis 

Power tersimpan/terbuang 
sia-sia 

Pemberdayaan (empowering) Piawai/penuh-daya 

Assosiatif-berlebihan Analisis-diri dan situasi Analis-aktif dan realistis 
Sensitif simpang-orientas i Sensitisasi  sosial (sarasehan) Sensitif pada norma/nilai, 

sensitif pada kebaikan 

Tabel 1: Strategi Modifikasi Pilihan di antara Basis dan Tujuan Konseling



46 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

meninjau-kembali dan memilih-ulang secara bebas, rasional, dan
proporsional strategi-strategi modifikasi dan teknik-teknik
pengubahan tersedia untuk pelaksanaan strategi atau aktualisasi
tindakan sesuai dengan tema bahasan, perincian basis dan tujuan
konseling, serta situasi tersedia.

c). Intensifikasi peran konseli sangat diperlukan dalam aktualisasi
rencana ini. Keterlibatan penuh konseli tentu sangat diperlukan
dalam implementasi strategi dalam seting konseling.

d). Sering diperlukan intensifikasi peran konseli dalam pelaksanaan
kegiatan mandiri antarsesi konseling, misalnya pantau-diri, dan
laporan-diri,  untuk secara efektif  mencapai aset-ideal/terbarukan.

5. Selebrasi/sertifikat untuk konseli. Selebrasi aslinya adalah istilah
“celebration”. atau “celebrate” sebagai langkah akhir pengajaran kuantum
(DePorter, dkk., 1999: 30-34). Ada sekurangnya empat tingkatan
selebrasi dalam konseling:
a). Pada momen akhir setiap suatu sesi konseling diharapkan ada

suatu bentuk “perayaan” kecil-kecil yang dilakukan oleh konseli
untuk dirinya sendiri mengiringi kesuksesannya meluangkan
waktu untuk konseling. Ucapan syukur sambil berkata, misalnya:
“Syukuralhamdulillah, Allah telah memberiku waktu konseling
hari ini”.

b). Setiap konseli berhasil menyelesaikan suatu bagian dari sebuah
tema bahasan konseling ~ karakter,  identitas, pekerjaan (dan
karier), akademik, dan sosial ~ konseli dibiasakan melakukan
perayaan lebih nyata. Bagus diawali dengan ungkapan syukur
secara verbal.  Namun, lebih bagus lagi jika konseli melakukan
kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan bagi dirinya dan
dikaitkan dengan tema bahasan yang berhasil diselesaikannya.

c). Setiap konseli berhasil mencapai suatu prestasi nyata secara tuntas
pada suatu tema bahasan konseling, disarankan konselor
menyediakan Sertifikat kepada konseli sebagai suatu bentuk seleb
rasi. Sertifikat Sukses Konseling dapat mendatangkan rasa senang
dan bangga pada diri konseli dan keluarganya. Tidak mustahil
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suatu Sertifikat Sukses Menegaskan Pilihan Karir adalah berman-
faat bagi konseli dalam hidup bermasyarakat kelak. Dapat pula
dipertimbangkan kemungkinan pemberian “nilai kepribadian” di
dalam suatu Sertifikat Konseling, yang menyumbang bagi pencer-
matan penilaian kepribadian oleh Wali Kelas. Hal jelas, sertifikat-
sertifikat pertanda sukses konseling itu dapat menjadi bukti kinerja
atau bahan akuntabilitas konselor.

PENUTUP: RANGKUMAN DAN MAKNA-MAKNA
Rangkuman.  Ada beberapa sari-pati yang dapat kita ekstrak dari

uraian dan paparan di depan.
1. Bagian pendahuluan menampakkan adanya hubungan dekat, saling

memberi warna, saling-mengisi antara budaya dan konseling. Budaya

Gambar 1: Peta Alir (Langkah-langkah) KIPAS, Revisi dari Edisi Perdana
(2013b)
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dapat mempercepat pertumbuhan konseling; konseling dapat memodi-
fikasi budaya, sekurangnya pada tataran komunitas, kelompok kecil,
atau individu; dan konseling adalah forum perjumpaan budaya.  Upaya
meramu konseling berbasis budaya ini adalah kajian yang fokus pada
yang tersebut terakhir.

2. Bagian kedua menampakkan besarnya peran pengalaman pribadi dalam
pertumbuhan profesional. Kesadaran profesional dan kesadaran
budaya mengenai kesenjangan budaya dalam praktik  memang
berlangsung dalam ranah subjektif. Ini suatu proses “bekerja dengan
hati” atau “memasukkan dalam hati” pengalaman kerja. Proses ini
menggugah adaptasi budaya dan kajian-kajian ilmiah (objektif)
mengenai budaya konseling. Ini mendorong keperluan adanya ramuan
konseling berbasis budaya nusantara.

3. Bahasan mengenai modal dasar meramu model konseling, pertama-
tema, menunjukan pendekatan paduan posmodern, perspektif kritik,
dan metode heuristik. Pendekatan paduan ini mengesyahkan adanya
“perlawanan pada kemapanan” konseling (barat). Metode heuristik
(kualitatif) menyediakan diri untuk mengesyahkan testimoni
pengalaman pribadi dari suatu praktik konseling yang terpercaya. Salah
satu wujudnya di sini adalah testimoni  flashback ~ mencari jati-diri
dalam pertumbuhan pribadi/profesi. Ini lebih menyangkut
pencaritemuan isi suatu model konseling.

4. Seayun-selangkah dengan pendekatan posmodern, perspektif kritik,
dan metode heuristik, tersedia suatu “teknik Kejawen” yang disebut
“otak-atik gathuk”. Sesungguhnya, teknik ini adalah sesifat dengan
“Chaos analysis” tipe “Ideononmy”. Dalam meramu isi, format dan
struktur konseling berbasis budaya digunakan teknik ini secara ilmiah
sehingga membentuk akronim KIPAS. Peramuan akronim ini menjadi
mudah karena banyak tersedia sinonim kata bahasa Indonesia. Banyak
contoh akronim dalam konseling, pengajaran, dan bidang lain, yang
dibangun secara “otak-atik gathuk” ~ diterima oleh teoretisi dan praktisi.

5. Uraian dan paparan unsur-unsur pokok konseling model KIPAS
diawali dengan penegasan bahwa filosofinya turun dari Pancasila.
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Pandangannya mengenai kepribadian berbasis “Sosi-Budaya Nusan-
tara”, berorientasi “Psikologi Timur”, cenderung positif  memandang
setiap manusia, kehidupan, dan situasi, serta diyakini ada kekuatan
di balik kelemahan manusia. Selanjutnya dipaparkan empat akronim
pokok KIPAS. Salah satunya adalah nama KIPAS, akronim dari
konseling intensif  (dan) progresif  (yang) adaptif  (terhadap) struktur.
Selain itu, diuraikan dan dipaparkan arti KIPAS yang menunjuk pula
pada posisi diri konselor, tema bahasan konseling, dan langkah-langah
konseling.
Makna-makna. Sesunggunya kita sering sekali mengajak mahasiswa

kita untuk “bekerja dengan hati”, “memasukkan dalam hati” pengalaman
belajarnya, sekurangnya belajar dengan melibatkan hati. Dalam konseling,
pengajaran, dan terutama dalam ujian tugas akhir, kita sering bertanya
kepada konseli atau mahasiswa kita, “Apakah makna-makna yang telah
Anda petik dari proses-proses ini?” Begitu pula: Apa makna yang dapat
kita petik dari materi pidato ini?
1. Berbekal kerja dengan paduan hati-pikir-tindakan, kita dapat belajar

banyak dari pengalaman kita masing-masing untuk memperkaya
hasanah bimbingan dan konseling Indonesia. Rasanya ini sangat
sejalan dengan brand-name universitas kebanggaan kita “the Learning
University”.

2. Pengalaman negatif dan bahkan mungkin perilaku menyimpang dalam
perjalanan karier dan pertumbuhan profesi seseorang dapat secara
mudah diputar-balik ke arah positif  dan lebih bermanfaat lagi jika
orang itu mendapatkan kesempatan berbuat positif.

3. Di balik kelemahan dan masalah hidup seseorang terkandung
seonggok kelebihan yang dapat diaktualisasikan, yaitu dicaritemu-
kan, diungkapkan, diekspresikan, dan dimanfaatkan. Itu tentu memer-
lukan lingkungan yang memberikan peluang, selain kontrol positif.

4. Pernyataan-peryataan positif  dari dosen, guru, atau konselor dapat
bermakna pribadi positif  yang mendalam bagi subjek belajar. Dalam
kasus ini, pernyataan-pernyataan positif demikian itu telah menimbul-
kan keberanian untuk meramu sebuah model konseling berbasis
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budaya. Diharapkan ke depan model konseling berbasis budaya ini
dapat diramu dan diolah terus sehingga semakin sesuai dengan ukuran-
ukuran orang Indonesia. Untuk itu, peluang dan kontrol adalah sama-
sama diperlukan.

5. Mari kita coba mentransfer makna-makna butir ke-1 sampai dengan
butir ke-4 di atas ini kepada pengalaman pribadi konseli kita. Jika
konseli diberikan peluang belajar dari pengalamannya, diberikan
kesempatan berbuat positif, dibantu dalam mengaktualisasikannya,
dan proses bantuan itu melalui model konseling yang tepat maka ke
depan akan lebih banyak lagi pemuda-pemudi Indonesia yang
terselamatkan dari erosi budaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bapak Rektor, Ketua Senat, dan hadirin yang saya muliakan

Alhamdulillah Ya Rabb. Atas kuasa Allah azza wa jalla, saya berdiri
sekarang di tempat terhormat ini sebagai Guru Besar Universitas Negeri
Malang. Semoga ada ridho dari-Nya. Hal pasti, ini memungkinkan terjadi
karena dukungan banyak pihak.

Dengan meminta maaf kepada yang lebih atas dari saya, izinkan saya
pertama-dan-utama untuk berterimakasih kepada “guru kecil saya yang
sangat besar jasanya”, yaitu mahasiswa S1. Mereka telah menyediakan
peluang belajar bagi saya bagaimana mengajar dan membimbing dengan
tepat, sejak saya resmi menjadi dosen negeri, 1985. Saya berterimakasih
pula kepada para siswa, mahasiswa Bapak/Ibu Guru subjek penelitian
saya. Mereka telah memberi saya peluang belajar dari pengalaman sangat
kaya mengenai praksis penelitian. Juga saya sangat berterimakasih kepada
alumni IKIP Malang/UM, alumni BK Unsyiah, juga beberapa mahasiswa
di Unmus, yang pernah bekerja bersama saya ketika mereka memecahkan
masalah pribadi mereka. Di antara lebih dari seratus konseli, meskipun
ada beberapa yang gagal, tentu lebih banyak yang berhasil. Dalam banyak
sesi interviu konseling itu, mereka telah memberi saya praktik langsung



51
MERAMU MODEL KONSELING BERBASIS BUDAYA NUSANTARA: KIPAS

(Konseling Intensif Progresif Adaptif Struktur)

dan memungkinkan saya menarik makna dan belajar bagaimana
mengonseling dalam budaya berbeda-beda. Sayang sekali, saya tidak boleh
menyebut nama Anda..., yang tadinya bingung menentukan calon suami,
kini Anda berbahagia dengan suami “pilihan konseling”; yang semula sulit
mengatur waktu belajar, akhirnya tamat juga; yang tadinya ragu memilih
Prodi, kini Anda telah menjadi dosen juga dalam prodi pilihan Anda,
sebuah karir “pilihan konseling”, dst.; dan saya bangga, sekarang anda
semua telah menjadi konselor bagi diri Anda sendiri. Saya ingin menyebut
nama Anda, namun itu tidaklah etis. Jangan kuwatir, rahasia Anda tetap
terjamin, termasuk beberapa kaset rekaman suara Anda ketika konseling
bersama saya; masih tersimpan dengan rapi.

Kini saya dapati diri berdiri di belakang podium kehormatan ini. Apa
yang saya capai dan bagaimana kadar capaian saya, rasanya masih sangat
jauh jika dibandingkan dengan prestasi profesor BK pendahulu saya.
Khususnya prestasi Prof. Drs. H. Rosjidan, MA.; Prof. Dr. H. Munandir,
MA. (almarhum) dan Prof. Dr. Tjokorde Raka Joni, MA. (almarhum);
ketiganya saya sebut sebagai benar-benar guru besar pada masanya,
berkaliber Internasional. Ketiganya juga telah mengajarkan banyak hal,
langsung ataupun tidak langsung kepada saya; dan karenanya saya
menyampaikan terimakasih yang tiada terhingga atas jasa-jasa ketiga beliau
ini. Pada satu sisi, bayang-bayang prestasi beliau selama ini menjadi
patokan ‘timbang-tinimbang’ dalam benak saya: “pantaskah saya bergelar
Profesor?”; dan gelar itu kini disematkan pada saya. Kini saya bertanya
pada diri sendiri: “pantaskah ini disebut prestasi?”

Kalau pencapaian ini pantas disebut prestasi, saya lebih suka memak-
nainya sebagai prestasi Prodi BK FIP UM. Prestasi kita dalam menyambung
estafet pengembangan ilmu dan nafas kehidupan Jurusan BK FIP UM di
arena persaingan antar-PT. Mengapa? Kami di Jurusan BK FIP UM sampai
dengan pertengahan tahun 2014 lalu masih was-was, menunggu masa dalam
mana jurusan kami mungkin akan dibina oleh jurusan sejenis dari
universitas swasta sekitar Malang yang mungkin akan lebih dahulu memiliki
profesor BK. Suatu keberuntungan yang melegakan adalah turunnya SK
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GB untuk Prof. Dr. Hj. Nurhidayah, M.Pd., dan dikukuhkan pada akhir
2015. Saya merasakan itu ibarat obat bagi Jurusan kita.

Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyusul
pula, mengisi perjuangan Jurusan BK FIP UM. Untuk itu, saya
berterimakasih tiada terhingga kepada teman-teman Jurusan BK (seturut
abjad) yaitu Dr. H. Adi Atmoko, M.Pd.; Dr. Blasius Boli Lasan, M.Pd.;
Dr. Carolina L.Radjah, M.Kes.; Dr. Dhany M. Handarini, M.A.; Drs. Djoko
Budi Santoso, M.Pd.; Dra. Elia Flurentin, M.Pd.; Dra. Hj. Ella Faridati
Zen, M.Pd.; Drs. Hariadi Kusuma, M.Pd.; Drs. H. Hermiyanto, M.Pd.;
Dr. H. Im Hambali, M.Pd.; Dr. H. M. Ramli, M.A.; Dr. Hj. Muslihati,
M.Pd.; Dr. H. Triyono, M.Pd.; Drs. H. Lutfi Fauzan, M.Pd,; Drs. H.
Widada, MPA. Semua kita telah bekerjasama, dalam waktu dan tempat
berlainan (mulai dari saat kuliah S1, Kuliah S2, menjadi Konselor di
UBKMI/UPT-BK IKIP Malang, acara studi banding, sampai pada berbagai
kepanitiaan, acara seminar, lokakarya, workshops, konferensi, pada
beberapa daerah. Pada tiap kerjasama itu telah mendatangkan motivasi
tersendiri, faktor pendukung tersendiri yang semuanya membuat saya dapat
berdiri di sini. Tidak lupa pula saya menyampaikan ucapan terimakasih
kepada para senior pendahulu saya, yatu (seturut abjad) Dr. Djumadi
Darmodjo, M.Pd (almarhum); Dra. Esti Wuryani Djiwandono; Drs. F.I.
Sukarman, M.Pd.; Dra. Hayinah, M.Si; Drs. Ikhsan Suwandi (almarhum),
Drs. Indung Abdullah Saleh (almarhum); Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi;
Dra. Soesilowindradini, MA; Prof. Dr. Soetoyo Imam Utoyo, M.Pd
(almarhum); dan Dra. Hj. Tatiek Romlah, M.A.; yang kesemuanya telah
memberikan banyak inspirasi kepada saya sejak saya menjadi mahasiswa
S1 beliau, sampai menjadi kolega dosen.

Ada 3 periode dekan FIP yang terlampaui dalam pengurusan kenaikan
pangkat saya ini. Karenanya, saya berterimakasih dan mendo’akan
keselamat ukhrawi untuk Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd. (almarhum)
atas suasana persaudaraan dan dukungan yang telah diberikan kepada
saya. Terimakasih khusus saya tujukan pula kepada Prof.  Dr. H. Supriyono,
M.Pd. (Mantan Dekan FIP periode 2010-2014), dan Dekan FIP sekarang
yaitu Prof. Dr. H. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.; termasuk staf  beliau
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pada masanya masing-masing (yang demikian banyak dan tidak bisa saya
sebutkan satu-per-satu di sini) yang juga memberikan dukungan besar
untuk kelancaran usulan saya.

Selanjutnya, saya menyampaikan terimakasih khusus kepada Rektor
UM Prof. Dr. H. Ah. Rofi’udin, M.Pd, yang sejak masih PR-II dulu banyak
membantu dan memotivasi dalam menghadapi Ujian Kelayakan Tesis;
serta para Wakil Rektor; Ketua Senat UM Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH,
M.Hum, Sekretaris Senat Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu
Wardhana, MA., M.Si, serta anggota Senat UM; mantan Ketua Komisi
Guru Besar Prof. H. Suhadi Ibnu, M.Sc., Ph.D, dan sekretaris yang kini
menjadi ketua yaitu Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd., dan Sekretaris Komisi
GB UM Prof. Dr. Arif  Hidayat, M.Si.; secara  khusus kepada Rektor UM
periode 2010-2014 Prof. Dr. H. Suparno, juga kepada Dr. Koesmintardjo,
M.Pd, mantan Dekan FIP dan mantan PR-I; Tim Penilai Angka Kredit di
FIP, khususnya Prof. Dr Sa’dun Akbar, M.Pd.; juga terimakasih kepada
TPAK UM serta tim penilai eksternal/reviewer dari Universitas Negeri
Padang Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., M.Ed., Kons.; Prof. Dr. Firman, MS.,
Kons.; dan Prof. Dr. Mudjiran, MS., Kons. Beliau-beliau telah berkenan
menilai dan memberi pertimbangan usulan Guru Besar saya, sehingga
disetujui oleh semua pihak otoritas pengusulan Guru Besar UM, Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Berikutnya, saya tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada para
Dosen saya ketika studi pada S3 terutama yang terkait langsung dengan
Disertasi yaitu Prof. A. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., PPs Unair Surabaya
(Promotor); Prof. Dr. Irwan Abdullah, Sekolah Pascasarjana UGM,
Jokyakarta (Ko-promotor-1, juga sebagai dosen MKPD, Matakuliah
Penunjang Disertasi); dan kenangan khusus pada guru saya yang sangat
rendah-hati yaitu Dr. Sanapiah Faisal (almarhum), mantan Ketua Program
PLS pada PPs UM (Ko-promotor-2). Terimakasih pula kepada yang
menawarkan ide mengenai kajian identitas perempuan Islam pemakai jilbab
dan penajaman teori dan metode penelitian kualitatif, khususnya Dosen
pengampu MKPD yaitu Prof. Dr. J. Nasikun (almarhum) (FISIPOL UGM);
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Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. (PPs UIN Sunan Kalijogo Jokyakarta),
dan Dr. Dede Oetomo (PPs Unair).

Juga, ucapan terimakasih saya tujukan kepada para Dosen Penguji
Disertasi (mulai dari Ujian Proposal, Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup,
dan Ujian Terbuka, kesemuanya sangat banyak melatihkan berpikir kritis
dengan bingkai kesabaran, terutama, Prof. Soetandyo Wignyosoebroto,
MPA., Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, MA., Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA
(ketiganya dari Unair), Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, M.Si. (PPs UIN
Malang),  Prof. Dr. H. Musa Asy’arie (PPs UIN Sunan Kalijogo Jokyakarta),
Prof. Dr. Ruslan Effendi, drg, M.S., SpKg. (Direktur PPs Unair), Prof. Dr.
H. Saladien (UM), dan Prof. Dr. Abd. Syukur Ibrahim (UM).

Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada teman-teman
seperjuangan S3 Unair, teman saling memotivasi, mencari dan memburu
Dosen Pembimbing atau Penguji (urutan abjad) Abdul Hamid, S.Ag.,
M.Ag. (almarhum)  (UIN Surabaya), Prof. Dr. H. Ach. Fatchan, M.Pd,
M.P. (almarhum) (UM), Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si. (UNIMA),
Dr. I. Nyoman Subanda, M.Si. (Undiknas Singaraja), Dr. Lukmono Hadi,
M.S (UPN Veteran Yogyakarta), Dr. Machya Astuti, M.Si. (UPN Veteran
Yogyakarta), Prof. Dr.Mudjia Rahardjo, M.Si. (kini Rektor UIN Malang),
Prof. Dr. Musta’in, M.Si. (Unair),  Dr. Soetomo, M.Si. Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo), Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si. (UGM), Dr.
Suko Susilo M.Si. (Institut Agama Islam Tribakti, IAIT, Lirboyo Kediri),
dan Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.; juga kepada Prof. Dr. Tajoer Ridjal,
M.Pd. (kekak kelas yang menginspirasi); dan banyak lagi.

Masih terkait dengan dukungan penyelesaian studi S3, saya mengucap-
kan terimakasih tidak terhingga kepada mantan Rektor UMM (sekarang
Mendikbud) Prof. Dr. H. Muhadjir Effendi, Drs., M.AP., Pimpinan  dan
staf  Fakultas Psikologi UMM yaitu Dra. Diyah Karmiyati, M.Si, dan Dr.
Latipun, Drs., M.Kes., beserta semua staf  pengajar Fakultas Psikologi
UMM, yang telah memberikan ruang-ruang meneliti di Faultas Psikologi
UMM serta dukungan moril dan materil. Juga saya berterimakasih atas
bantuan teman-teman yang sering meminjamkan saya kamar kosnya atau
dukungan lain ketika saya berkonsultasi di Yokyakarta, yaitu Dr. Sudjiono,
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SPd., M.Si., Drs. Fattah Hidayat, S.Psi, M.Psi (keduanya FPPSI UM), Fattah
Setiawan Santoso, S.Ag., M.Ag. (UIN Sunan Kalijogo, Jogyakarta), dan Dr.
Basti Tetteng, S.Psi., M.Si., serta isterinya Eva Meizara Puspita Dewi, S.Psi.,
M.Si., Psikolog (UNM).

Ucapan terimakasih khusus untuk saudaraku (seturut abjad) Drs.
Alwisol, M.Pd. (almarhum) (teman diskusi teori psikologi dan konseling,
serta teman curhat banyak hal), Drs. Fachrurrazy, Ph.D (teman diskusi
dan curhat terutama dalam detasering di Unijoyo dan Unsyiah), Prof. Dr.
Fatahanurawan, M.Psi., M.Ed. (teman diskusi dan curhat di Pojok Riset,
FPPSI UM), Dr. Irtadji., M.Si (teman konsultasi religi, Mantan Kepala
UBKMI/UPT-BK), Dr. Muhana Gipayana, M.Pd (teman bincang-bincang
soal jurnal dan soal-soal profesi lainnya), Prof. Waras, M.Pd  (teman diskusi
soal-soal tulis-menulis dan jurnal, sejak zaman Koran Kampus
Komunikasi, mantan Ketua LP3), Drs. Widjianto, M.Kom (teman belajar
sejak SMP dan teman konsutasi soal komputer dan otomotif).

Rasa terimakasih pula kepada teman kuliah S1 IKIP Malang, Input
Sarjana Muda atau input SMA yaitu (seturut abjad) Dr. Abdul Madjid,
M.Pd., Drs. Ali Fauzi, M.Pd., Drs. K.H. Ali Fauzi Muslim A., Drs. Asmuni,
M.Pd. (almarhum), Dra. Cicik Rahmawati (amarhumah), Dr. Edy Legowo,
M.Pd., Dra. Faizah, Dr. Mudjito, AK., M.Si., Dra. Riyati, Dra. Sri
Sumartinah (almarhumah), Drs. Sudjarwoto, M.Pd., Dr. Tamsil Mu’is,
M.Pd., Drs. Tumardi, M.Pd., Dra. Syamsiah Nanang, dan semua-semuanya.
Juga rasa terimakasih kepada para mahasiswa Program S2, S3 BK
Pascasarjana UM, juga para pimpinan dan staf pimpinan Pascasarjana
UM.

Juga rasa terimakasih kepada anggota GWA KIPAS yang hadir di
tengah-tengah kita yaitu Ahmad Hanafi, S.Pd., Anisa Prafitralia, S.Pd.I.,
M.Pd., Dr. Esty Rohyani, M.Pd., Kons., Evi Winingsih, M.Pd., Dody
Riswanto, M.Pd., Fitriana, S.Pd, Galang Surya Gumilang, M.Pd., Lilla
Maturizka Ayu Asfarina, M.Pd., M. Zahid Yusron, S.Pd., Nanda Istiqomah,
S.Pd., Nisa Ariantini, S.Pd., Dr.,  Rahmiwati Marsinum., M.Si., Kons.,
Renggo Asih Widarti, M.Pd., Restu Ariyanto, M.Pd., Dra. Rida
Ruhamawati, Siswanto, S.Pd., Yuanita Dwi K., M.Pd. Juga kepada anggota
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KIPAS lainnya yang karena satu dan lain hal berhalangan hadir di antaranya
Amiruddin, M.Pd., Aswar, M.Pd., Eko Pramono, S.Pd., Indria Syaputri,
S.Pd., Maria Ulfa, S.Pd., Purbaniasita Kusumaning Sedyo,  S.Pd., Siti
Fadhila, M.Pd., Siti Rahmiwati, M.Pd., Nora Yuniar, M.Pd., Rindi, M.Pd.,
Rizki, S.Pd.,  Zubaidah, M.Pd., dan lain-lainnya. Mereka berasal dari
berbagai daerah, gabungan Dosen, Guru BK/Konselor, dan alumni UM,
dan mahasiswa Pascasarjana UM yang sama-sama bertekad menyumbang
riset dan gagasan ilmmiah untuk pengembangan KIPAS yang lalu dan ke
depan. Terimakasih telah datang memberikan semangat kepada saya.

Terimakasih dan do’a khusus untuk guru-guru saya sejak SD, SMP,
SMEA, yang semua memiliki jasa khas dalam mengukir kepribadian saya.
Kenangan spesial untuk seorang dosen matematika saya ketika kuliah di
Unram (1973), yang memberi saya cap “mental-tempe” hanya karena
memohon ujian-ulang (her), dan yang membuat saya memilih DO daripada
mengulangi satu matakuliah setahun. Ucapan terimakasih berlipatganda
kepada Prof. Drs. Abd. Karim Sahidu (almarhum) yang telah mengajarkan
keberanian dan kecermatan berbahasa khususnya dalam bimbingan skripsi
Sarmud pada IKIP P Mataram. Terimakasih pula tentunya kepada para
dosen-dosen saya di S1 dan S2 IKIP Malang.

Curahan kasih do’a  khusus buat Ibunda Hj. Andi Tinja Petta Samaja
(almarhumah) yang selalu mengiringi i-Mappiare dengan ikhtiar dan do’a
sejak dalam buaian; yang tiada bosan membisikkan aneka “pappaseng”;
yang ternyata merupakan cara Ibunda menanamkan rasa harga-diri, rasa
percaya-diri, dan do’a keselamatan dengan pesan khusus untuk selalu
berhati-hati menjaga “cappa’ tellu-e” (“si tiga ujung” ~ ujung lidah, ujung
telunjuk, dan ujung senjata/badik). Juga Ayahanda Andi Mappatangnga
Petta Nyili (almarhum) yang meskipun meninggalkan kami sejak kecil,
toh punya makna memberi kami kesempatan untuk lebih mandiri. Tidak
lupa pula ungkapan terimakasih untuk saudara misan Daeng Hadijah, yang
telah menjadi ibu-susu saya semasa bayi, sehingga punya kesempatan
hidup di dunia. Terimakasih tiada terhingga untuk Pamanda Andi Mappaita
Petta Nessa (almarhum) dan Bunda Hj. Kalsum (almarhumah) yang telah
mengajarkan ananda alif-ba-ta, sahadat, sholawat, dan al-fatihah; untuk
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Bibinda Hj. Andi Intang dan Pamanda Andi Passamula yang telah banyak
berkorban materi untuk studi saya; juga untuk semua keluarga di desa
Labuan Kuris, dan semua adik-adik di Labuhan Jambu.

Rasa kasih dan terimakasih kepada keluarga kecil saya di Malang yaitu
anak pertama Yulia Tania Fabelay dan suaminya Ahmad Nurul Latif,
beserta ketiga cucu Ahmad Izharul Haq, Ahmad Fauzan ar Rasyid, dan
Adiba Farzana Latif; anak kedua, Toni Vatolay yang pendiam dan belum
mau menikah; Sari Titisandy dan  suaminya Taufik Iskandar beserta kedua
cucu Aretha Najlamila Iskandar, dan Asyraf  Naufalzam Iskandar. Jangan
lupa selalu berdo’a untuk almarhuman Mama/Mbah-Uti Dra. Hj. Lilik
Susilowati (almarhuman). Do’a dan terimakasih untuknya yang telah mene-
mani berjuang selama 24 tahun dengan pengorbanan tak-terhitung. Semoga
ditempatkan oleh Allah pada tempat yang layak di sisi-Nya, aamiin. Tidak
lupa ucapan terimakasih tertuju kepada Ibu Mertua Siti Fatekha dan semua
adik-adik di Sumbermanjing Kulon.

Emmy Sriyekti, isteri kecilku… agaknya Allah ar-Rakhman ar-Rakhim
telah mengirimmu kepada kami pada saat, suasana, situasi, dan kondisi
yang sangat tepat. Terimakasih telah mencurahkan banyak perhatian, kasih
sayang, pemikiran, dan tindakan jitu mulai dari berziarah bersama ke
makam almarhumah di Sumbermanjing, mengatur rumah di Malang,
mengelola pernikahan dua anak perempuan sebagai anak kita, mengatur
perumahan tiga anak, membidani kelahiran 5 cucumu, merawat dan
mengobati mereka jika sakit… dan semuanya… Terimakasih Emmy.
Terimakasih khusus kepada Bapak Drs. Djoko Budi Santoso, M.Pd., dan
Bapak Drs. Sumaji, M.Pd., karena keduanya telah memperkenalkan saya
dengan Bu Emmy; terimakasih kepada anakku Meriza Purnama Sari yang
kini sedang sibuk program Koas semester terakhirnya pada Fakultas
Kedokteran Unair; semua Kakak dan adik Ipar di Blitar, terimakasih dan
salam sungkem untuk kedua mertua di Blitar, Bapak H. Moch. Wahib
dan  Ibu Hj. Sumiati yang telah melahirkan dan membesarkan Emmy
untuk mendampingi saya.
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Akhirnya, Puji syukur kepada-Mu  ya Rabbi…  atas semua nikmat
ini, kami memohon ridho dan petunjuk-Mu untuk menjalankan tugas-
tugas secara selamat.

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Malang, 17 Februari 2017

Prof. Dr. Andi Mappiare, A.T., M.Pd.
NIP. 195205041985031001
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Guru BK/Konselor 
Sekolah 

Prodi BK 
FIP 

4. Agustus 
2012 

Model Pembelajaran Fleksibel  
(Flexible  Learning) (v, 52 hlm) 

Studi Mandiri Bidang Studi 
Spesialisasi BIM541 (S2)  

Program BK 
Pascasarjana 

5. Maret  
2013 

Model Pembelajaran Action 
Learning  (v, 45 hlm) 

Metodologi Penelitian 
Kualitatif, MKU501 (S2) 

Program BK 
Pascasarjana 

6.  Septembr 
2013 

Model Pembelajaran 
Transformatif  (v, 54 hlm) 

Riset kualitatif, PKP427 
(S1) 

Prodi BK 
FIP 

7.  Januari 
2014 

Model Pembelajaran Berbasis-
Masalah (v, 62 hlm) 

Problematik Bimbingan 
dan Konseling, PKP431 
(S1) 

Prodi BK 
FIP 

8. Januari 
2015 

Model Pembelajaran Proses 
G.U.R.U (dari Experiential 
Learning)  (vi, 54 hlm) 

Seminar dan Usulan 
Skripsi, PKP433 (S1) 

Prodi BK 
FIP 

9. Februari 
2015 

Model Pembelajaran dengan 
Belajar Sosial (Social Learning)  (iv, 
46 hlm) 

Landasan Sosial Budaya 
Bimbingan dan Konseling 
PBKP605 (S1) 

Prodi BK 
FIP 

10 Juli  
2016 

Modul Perkuliahan Konseling 
Multibudaya  (iv, 66 hlm) 

Konseling Multibudaya, 
PBKP615  (S1) 

Prodi BK 
FIP 
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G. PENGALAMAN MEMBERIKAN LAYANAN BIMBINGAN
NO JENIS/BENTUK TEMPAT TAHUN 
1 Membimbing (Akademik, Sosial, Pribadi 

Karier) Mahasiswa IKIP Malang 
UBKMI/UPT-BK IKIP 
Malang/UM 

1987-1997; 2004-2005 

2 Membimbing PKL Kunjungan ke UKSW 
Salatiga 

1995 

3. Membimbing Penulisan Skripsi IKIP Malang/UM 1987-sekarang 
4. Membimbing Akademik (PA) IKIP Malang/UM 1986-sekarang 
5. Membimbing PPL/KPL IKIP Malang/UM 1990-sekarang 
6. Membimbing Penulisan Tesis Pascasarjana UM 2010-sekarang 
7 Membimbing Penulisan Disertasi Pascasarjana UM 2014-sekarang 

 

H. PENGALAMAN MEMBERIKAN LAYANAN KONSELING
NO JENIS/BENTUK TEMPAT TAHUN 
1 Konseling Kelompok/Individual UBKMI/UPT-BK IKIP 

Malang/UM 
1987-1997; 2004-2005 

2 Konseling Individual Al-Furqan Jember 1993-1994 
3. Konseling Trauma: Kelompok 

(Trauma akibat konflik bersenjata) 
Banda Aceh/Kab. 
Aceh Raya 

2003-2004;  

4. Konseling Trauma: Kelompok/Individual 
(Trauma akibat bencana tsunami) 

Unsyiah dan SMA 
Darussalam Banda Aceh 

2007 

5. Konseling Individual  Unmus, Merauke 2012 
 

I. PENGALAMAN PENELITIAN 10 TAHUN TERAKHIR
N0.  JUDUL PENELITIAN SUMBER 

DANA 
STATUS/ 
TAHUN 

1. Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah sebagai Modal Sosial 
Bimbingan Konseling: Studi Perspektif Etnografi Kritik 
Terfokus  

Direkt PLP 
Pusat 

Tim LPM UM 

Bagian 
terpisah 

Riset Tim  
2006 

2 Kultur Konsumsi Remaja dan Upaya Bimbingannya: Studi 
Perspektif Posmodern mengenai Pembelanjaan Pelajar dalam 
Kota Metropolitan Pantai Indonesia untuk pengembangan 
media Bibliokonseling 

DP2M, Hibah 
Bersaing Th-I, 

Ketua Tim, 
2007 

3. Kultur Konsumsi Remaja dan Upaya Bimbingannya: Studi 
Perspektif Posmodern mengenai Kecakapan Belanja dan 
Kearifan Kultural pada Pelajar Metropolitan Pantai Indonesia 
untuk Pengembangan Media Bibliokonseling. 

DP2M, Hibah 
Bersaing Th-II 

Ketua Tim, 
2008 

4. Kultur Konsumsi Remaja dan Upaya Bimbingannya: Studi 
Perspektif Posmodern atas Pelajar Kota Metropolitan dalam 
Pengembangan Media Konseling Bergambar untuk 
Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Soft-Skills   

DP2M, 
Hibah Bersaing 

Th-III 

Ketua Tim, 
2009 

5. Pengembangan Konten Pembelajaran Berbasis TIK dan 
Strategi Asesmen Autentik dalam Matakuliah Metode Penelitian 
Kualitatif 

Teaching Grant, 
PHKI Th-I 

Ketua Tim, 
2008/  
2009 
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J. PENGALAMAN PUBLIKASI ARTIKEL 10 TAHUN
TERAKHIR

N0.  JUDUL PENELITIAN SUMBER 
DANA 

STATUS/ 
TAHUN 

6. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis TIK 
Matakuliah Konseling Multi Budaya untuk Peningkatan 
Kepuasan Belajar, Partisipasi dan Pres tasi Belajar Mahasiswa.  

Teaching Grant, 
PHKI Th-II 

Ketua Tim, 
2009/ 
2010 

7. Pengembangan Model Kontrak Bermuatan Nilai Sosial-Budaya 
dalam Bimbingan Akademik Mahasiswa Jurusan BKP  

Mandiri; 
Swadana 

2009/ 
2010 

8. Pengembangan Paket Pelat ihan Bimbingan Pribadi-Sosial untuk 
Konselor SMA/SMK/MA dengan Strategi Latihan Prima 
Berbasis Budaya  

Teaching Grant, 
PHKI, Th-II 

Anggota, 
2010 

9. Pengembangan Media Bergambar Berbasis Keunggulan Budaya 
Nusantara untuk Bimbingan Kemandirian Siswa Sekolah 
Menengah: Dimensi Karir  

DP2M; Hibah 
Kompetensi; 

Th-I 

Ketua, 2010 

10. Pengembangan Media Bergambar Berbasis Keunggulan Budaya 
Nusantara untuk Bimbingan Kemandirian Siswa Sekolah 
Menengah: Dimensi Pribadi 

DP2M; Hibah 
Kompetensi; 

Th-I 

Ketua, 2011 

11. Pengembangan Pembelajaran Transformatif Berbasis 
Paradigma Lifelong Learning pada Latar Formal, Nonformal,  dan 
Informal di Indones ia  

Hubah Tim 
Pascasarjana, 

 

Anggota, 
2013 dan 

2014 
12. Pengembangan Modcel ABC Tshudi untuk Internalisasi Budaya 

Belajar Mahasiswa dalam Bimbingan Kelompok 
Hibah BNBP 

FIP 
Ketua, 2016 

 

NO THN JUDUL ARTIKEL ILMIAH 
(STATUS) 

VOLUME/ 
NOMOR/THN 

(STATUS) 
NAMA JURNAL 

1 2007 Perspektif Sosial Budaya untuk 
Memahami Konseli dan Program 
Bimbingan Konseling: Problematika dan 
Pemecahannya (Penulis Tunggal) 

Thn 20, No. 1  
Juni 2007: 1-14 
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

2 2007 Nilai Posmodern dan Bimbingan 
Konseling Sosial Pribadi (Penegasan 
Konsep-Diri dan Optimalisasi Kelola Diri 
pada Remaja (Penulis Tunggal) 

Thn 14, No. 2 
Nov. 2007: 101-
111 (ISSN) 

Pendidikan Nilai: 
Kajian Teori, 
Praktik, dan 
Pengajarannya 

3 2007 Identitas Religius Perempuan Islam 
Berjilbab: Penjajagan Konsep Sosial 
Budaya Bimbingan dengan Metode Kritik 
Hermeneutika (Penulis Tunggal) 

Thn 20, No. 2  
Des 2007: 103-126 
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

4 2008 Karakter Sosial dan Identitas Perempuan: 
Kajian Konsep Sosial Budaya Bimbingan 
dengan Perspektif Kritik (Penulis 
Tunggal) 

Thn 21, No. 1  
Juni 2008: 15 -33 
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

5 
 

2008 Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah 
sebagai Modal Sosial Bimbingan 
Konseling (Penulis Tunggal) 

Thn 35, No. 2  
Juli 2008: 96-108 
(ISSN). 

Ilmu Pendidikan: 
Jurnal Kajian Teori 
dan Praktik 
Kependidikan 
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NO THN JUDUL ARTIKEL ILMIAH 
(STATUS) 

VOLUME/ 
NOMOR/THN 

(STATUS) 
NAMA JURNAL 

6 2008 Koneksitas Identitas Perempuan dengan 
Karakter Struktur: Identifikasi Konsep 
Sosial Budaya Bimbingan dengan 
Perspektif Kritik (Penulis Tunggal) 

Thn 21, No. 2 
Des.2008:  
118-140  
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

7 2009 Budaya Konsumsi Remaja-Pelajar di Tiga 
Kota Metropolitan Pantai Indonesia 
(Penulis Utama, Tim)  

Jilid 16 No.1  
Feb. 2009: 12-21 
(Terakreditasi) 

Jurnal Ilmu 
Pendidikan 

8 2009 Kebutuhan Belajar Penelitian Bermuatan 
Sosial Budaya untuk Peningkatan 
Kompetensi Dosen (Penulis Tunggal) 

Vol.16 No.1  
April 2009: 79-87 
(ISSN) 

Jurnal Pendidikan 
dan Pembelajaran 

9 2009 Corak Bimbingan Konseling, 
Pertimbangan Sosial Budaya dan Tekno-
Media Memandirikan Siswa (Penulis 
Tunggal) 

Tahun 21 No.1, 
Mei 2009: 16-32 
(ISSN) 

Teknologi 
Pendidikan:  Jurnal 
Teori dan Praktik 

10 2009 Eksplorasi Proposisi Sosial Budaya 
Bimbingan Konseling dalam Wacana 
Perempuan dalam Organisasi Islam 
(Penulis Tunggal) 

Thn 22, No. 1  
Juni 2009: 1-19 
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

11  
2009 

Assesmen Autentik dalam Bimbingan 
Konseling dengan Pertimbangan Nilai 
Sosial Budaya (Penulis Tunggal) 

Jilid 1, No. 2, 
November 2009: 
126-140 (ISSN) 

Jurnal Sains 
Psikologi 

12 2010 Model Kontrak  Belajar Bermuatan Nilai 
Sosial-Budaya dalam Bimbingan 
Akademik Mahasiswa (Penulis Tunggal) 

Vol.17 No.1 April 
2010: 48 - 58 
(Terakreditasi) 

Jurnal Pendidikan 
dan Pembelajaran 

13 2010 Kecakapan Belanja Siswa, Kearifan 
Kultural, dan Media Bimbingannya 
(Penulis Utama, Tim) 

Jilid 17 No.3  
Okt. 2010:  
178-188 
(Terakreditasi) 

Jurnal Ilmu 
Pendidikan 

14 

2011  Pengembangan Media Bergambar 
Bimbingan Konseling untuk Pelatihan 
Keterampilan Komunikasi dan Soft-Skills 
(Penulis Utama, Tim) 

Vol. 24, Edisi 
April: 1 – 14 
(ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

15 2012 Bimbingan Konseling pada Pendidikan 
Dasar dalam Perspektif Perkembangan 
Sosial Budaya Kontemporer (Penulis 
Tunggal) 

Th.12, No. 2, Nov: 
99-187 
(Terakreditasi) 

Sekolah Dasar: 
Kajian Teori dan 
Praktik Pendidikan 

16 2012 Identifikasi Butir-Butir Budaya Unggul 
Nusantara sebagai Konten Media 
Bimbingan Karier Siswa (Penulis Utama, 
Tim) 

Vol.25, N0.2, Sep: 
1-6 (ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

17 2013 Strategi Latihan Prima Berbasis Nilai 
Budaya untuk Konselor dalam 
Pengembangan Pribadi-Sosial Siswa 
(Penulis Anggota, Tim) 

Vol. 40, No. 1, Jan: 
91-101 (ISSN) 

Ilmu Pendidikan: 
Jurnal Kajian Teori 
dan Praktik 
Kependidikan 
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NO THN JUDUL ARTIKEL ILMIAH 
(STATUS) 

VOLUME/ 
NOMOR/THN 

(STATUS) 
NAMA JURNAL 

18 2013 Kekerasan Psikososial dalam Pendidikan 
dan Keniscayaan Bimbingan Konseling 
(Penulis Tunggal) 

Vol.3, N0,2, Feb: 
113-124 (ISSN) 

Jurrnal Psikologi: 
Teori & Terapan 

19 2014 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Matakuliah Riset Kualitatif untuk 
Mahasiswa Bimbingan Konseling (Penulis 
Utama, Tim) 

Jidil 20, No.2, 
Des.: 217-225 
(Terakreditasi) 

Jurnal Ilmu 
Pendidikan 

20 2015 Konstruksi Karakter Berbasis Budaya 
Nusantara untuk Pendidikan dan 
Konseling Multibudaya Model KIPAS 
(Penulis Tunggal) 

Vol. 28, No. 2, 90-
103. (ISSN) 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

21 2015 Identifikasi Karakter Ideal Konseli 
Menurut Teks Kepribadian Founding 
Fathers Indonesia: Kajian Dalam 
Perspektif Fromm. (Penulis Anggota Tim) 

Vol., 1, No. 2: 
174 – 182. 
 

Jurnal Pendidikan 
(Teori dan Praktik) 

22 2016 Pengembangan Media Permainan “Roda 
Pelangi” untuk Meningkatkan Efikasi Diri 
(Self-Efficacy) Siswa SMP dalam 
Menghadapi Ujian (Penulis Anggota Tim) 

Vol. 28, No. 2:  
38-46. 

Bimbingan dan 
Konseling: Jurnal 
Teori dan Praktik 

K. PENGALAMAN MENULIS BUKU 10 TAHUN TERAKHIR

NO THN JUDUL PENERBIT KETERANGAN 
1. 2006 Kamus Ist ilah Konseling 

dan Terapi.  
PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta. 

Buku Referensi; ber-
ISBN 

2. 2009 Dasar-dasar Metodologi 
Kualitatif untuk Ilmu Sos ial 
dan Profesi 

Jenggala Pustaka Utama 
Surabaya bersama FIP 
UM 

Buku Teks; ber-ISBN. 

3. 2009 Identitas Religius di Balik 
Jilbab: Perspektif Sosiologi 
Kritik 

Penerbit Universitas 
Negeri Malang (UM 
Press) 

Buku Referensi ber-
ISBN. 

4. 2011 
Edisi 
Revisi 

Pengantar Konseling dan 
Psikoterapi 

Rajawai Press, PT. 
RajaGrafindo Persada, 
Jakarta. 

Buku Teks;  ber-
ISBN. 

5. 2012 
(Perdana); 
2013 
(Revisi)  

Tipe-tipe Metode Riset 
Kualitatif untuk Eksplanasi 
Sosial Budaya Bimbingan 
dan Konseling 

Elang Mas dan BK FIP, 
ISBN 

Buku Teks; ber-ISBN 

6. 2013 Konseling Multibudaya: 
Riset atas Pembelajarannya 

Elang Mas-FIP, ISBN Buku Monograf; ber-
ISBN. 

7. 2014 Belajar dan Pembelajaran: 
Orientasi Praksis 

Fakultas  Ilmu 
Pendidikan UM, ISBN 

Buku Teks; ber-ISBN 
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L. PENGALAMAN SEBAGAI NARASUMBER 10 TAHUN
TERAKHIR

NO 
TGL/ 
BLN/ 
THN 

JUDUL  MAKALAH ACARA 

1 16-17 
Okt.  
2010 

Revitalisasi dan Pewarisan Nilai 
Budaya Unggul Nusantara Melalui 
Media Bimbingan dan Konseling 

Konferensi Nasional dan Workshop 
Assosiasi Psikologi Pendidikan 
Indonesia, Conference Proceeding, hlm. 132-
147. 

2 07 Mei  
2011 

Konseling Posmodern: Mampukah 
Membantuk Karakter Berbasis Budaya 
Unggul Nusantara? 

Seminar Nasional, Tema “Konseling 
Post-Modern dan Pendidikan Karakter 
Bangsa”, Unesa Surabaya 

3 10 Okt 
2013 Mari Mengupas KIPAS: Konseling 

Intensif Progresif Adaptif Struktur. 
Seminar Kolegial Jurusan Bimbingan 
dan Konseling FIP-UM di Gedung 
Kuliah Bersama 

4 29-31 
Okt. 
2013 

Penguatan Layanan Bimbingan melalui 
Model Konseling Intensif Progresif 
yang Adaptif terhadap Struktur 
(KIPAS) 

Seminar Internasional Forum FIP-JIP 
se-Indones ia di Medan, Proceeding, hlm. 
115 – 132. 

5 14-16 
Nov. 
2013  

Martabat Konselor Indonesia dalam 
Falsafah dan Kinerja Model KIPAS: 
Konseling Intensif Progresif Adaptif 
Struktur 

Seminar Internasional Konseling, 
Denpasar, Prosiding, hlm. 37 – 46. 

6 27 Nov. 
2013 Penegasan Identitas Anak Bangsa 

Melalui Konseling Multibudaya Model 
KIPAS. 

Studium Jeneral kepada Dosen dan 
Mahasiswa Jurusan BKI Fak. Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. 

7 06 Feb. 
2017. 

 

Mengenal Konseling Berbasis Budaya 
Model KIPAS dan Keterampilan 
Pendukungnya 

Kunjungan Studi dan Pelatihan 
Konseling untuk mahas iswa dan dosen 
Universitas Negeri Makassar.  
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M. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
      10 TAHUN TERAKHIR

NO. TA-
HUN JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER 

DANA 

 

1. 

 

2007 

Pelayanan Bimbingan Konseling Lintas Budaya dan Perkuliahan 
kepada Mahasiswa Jurusan BK FKIP Unsyiah banda Aceh, Propinsi 
NAD 

Ditnaga 
Dikti, 
Detasering. 

 

2. 

 

2006 

Pelayanan kepada Tri-Civitas Akademika melalui Metode Bimbingan 
Konseling Sosio-Budaya dalam Pengembangan Tri-dharma 
Perguruan Tinggi pada Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura 

Ditnaga 
Dikti, 
Detasering. 

3. 2006 Pelayanan Penyusunan Satgas Pelayanan Bimbingan dan Konseling 
(SPBK), Kode Etik, serta Evaluasi Kinerja Dosen dalam Perkuliahan 
dan Praktikum di Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura  

Ditnaga 
Dikti, 
Detasering. 

4. 2007 Pelayanan Lokakarya Metode Penelitian Kualitatif dan Bimbingan 
Skripsi Berbasis Sosio-Budaya kepada Mahasiswa Jurusan BK FKIP 
Unsyiah banda Aceh, Propinsi NAD 

Ditnaga 
Dikti, 
Detasering. 

5. 2008-
2009 

Pelayanan Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru; Pendidikan dan 
Pelatihan Profesionalisasi Guru 

Dana PLPG 
Pusat 

6. 2007-
2013 

Instruktur Sertifikasi Guru; Pendidikan dan Pelatihan 
Profesionalisasi Guru 

Dana PLPG 
Pusat 

7. 2010 Pendidikan Masyarakat melalui Seminar “Mencari Format 
Pendidikan ideal yang Mencerdaskan. (Makalah) Pendidikan Ideal 
yang Mencerdaskan: Pertimbangan Gaya Belajar, Inteligensi 
Majemuk, Sosial Budaya, Model Pembelajaran dan Bimbingan 
Konseling. 

Univ Darul 
Ulum 
Jombang 

8. 2010 Pendidikan Masyarakat melalui Workshops Nasional “Problematika 
UNAS dan Solusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar”. (Makalah) 
Persepsi Sosial Masyarakat terhadap Ujian Nasional serta Keperluan 
Bimbingan dan Konseling. 

 

Univ. Islam 
Balitar 

 

9. 2014 Pelatihan Penelit ian Tindakan Kelas  dalam Bimbingan dan 
Konseling untuk Guru-guru SMP Swasta Kab. Malang; MKKS SMP 
Swasta Kab. Malang, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling SMP 
Swasta Kab. Malang di Pakisaji-Malang. 

Diknas 
Prov. Jaim 

10 2016 Pelayanan Bimbingan dengan Teknik Ekspresi Seni-Gambar untuk 
Meningkatkan Pengetahuan Mengenai HIV/AIDS Siswa Kelas X 
SMK N. 4 Malang 

BNBP FIP 
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N. PENGALAMAN MENGELOLA JURNAL ILMIAH 10
TAHUN TERAKHIR

NO NAMA JURNAL PERANAN MULAI  S.D THN 

1 Jurnal Bimbingan dan Konseling Wakil Ketua Penyunting 2004 - 2016 

2 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anggota Penyunting  2015 – sekarang  

3. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Mitra Bestari 2016 – sekarang  

 

O. PENGALAMAN DETASERING

NO PERTISAS PFROGRAM PEKERJA TAHUN 

1 Universitas  Trunojoyo (Unijoyo), 
Bangkalan Madura. 

Pengembangan Institusi; Tridharma 
Perguruan Tingi. 

2006 

2 Universitas  Syiah Kuala (Unsyiah) 
Darussalam Banda Aceh, NAD. 

Pengembangan Akademik, Pengajaran, serta 
Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

2007 

3. Universitas  Musamus (Unmus), 
Merauke Papua. 

Pengembangan Institusi; Tridharma 
Perguruan Tingi, Bimbingan dan Konseling 

2012 

 

Malang, 17 Februari 2017

Prof. Dr. Andi Mappiare, A.T., M.Pd.
NIP. 195205041985031001
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