
Jawaban Pertanyaan Peserta “Sabtu Bersama Perkembangan” Sesi – 4 – “Mahasiswa 

dan Permasalahannya di Masa Pandemi” 

 

Dijawab oleh Ketiga Narasumber (Larasati Ayu Pidari, M.Psi, Psikolog; Esti Wungu, M.Ed, Psikolog; Dr. 

Poeti Joefiani, M.Si) 

 

1. Bagaimana mengatasi gejala burn out dan zoom fatigue yang dirasakan akibat kuliah daring 

tapi ngga punya support system' yang baik? 

Mencari hobi dan aktivitas yang menyenangkan, membuat jadwal kegiatan dan meluangkan 

waktu untuk olahraga 

 

2. Bagaimana tetap membuat remaja merasa secure di situasi pandemi seperti ini? 

Sering dialog dan diskusi, membuat rutinitas harian, membuat aktivitas bersama yang 

menyenangkan, mendengarkan keluhannya 

 

3.  Bagaimana meningkatkan percaya diri mahasiswa yang selalu dibayangi oleh masalah 

keluarganya? 

Mencari dan mengembangkan potensi dan minatnya untuk pengembangan dirinya. 

 

4. Bagaimana membantu mahasiswa yang mengalami perlakuan bullying?     

Mendengarkan perasaannya agar ia merasa memiliki teman/tempat yang mendukung, 

mendorong untuk mencari solusi dari masalahnya 

 

5. Bagaimana caranya agar mahasiswa yang punya masalah untuk datang ke konselor atau 

psikolog 

Memberitahukan apa fungsi/manfaat psikolog/konselor bagi dirinya, memberi informasi 

tempat konsultasi 

 

6. Bagaimana sih solusi kita atau bagi mereka yang merasa salah jurusan, apakah ini harus 

ganti jurusan atau dipertahankan untuk lanjut. agar tidak salah ambil keputusan bagaiman 

harus bertindak, terimakasih. 

Disarankan ke psikolog untuk mencari tahu minat dan bakatnya 

 

7. Selain masalah ekonomi keluarga, bbrpa mahasiswa yg menemui  juga sedang dihadapkan 

pada masalah keluarga lainnya (pertengkaran / perselingkuhan salah satu orang tua saat 

pandemi) dan berdampak baik terhadap pencapaian akademik maupun memburuknya 

kondisi psikologis (marah tak terkontrol, hingga melakukan self injury). Bagaimana kiat2 

melakukan konseling online terutama pada perilaku beresiko seperti ini? 



Dengarkan perasaannya, damping individu saat ia butuh tempat cerita dan berdiskusi, bantu 

untuk menenangkan dirinya dengan cara-cara yang bisa dilakukan individu secara mandiri 

(relaksasi, melakukan hobi) 

 

8. Bu... bila ada kasus pelecehan seksual dosen ke mhasiswa, disertai  ancaman, abuse of 

power. bgmn penanganan pkup psikologi?  cara menangani kasus sprti ini 

Bantu invdividu untuk mengeluarkan perasaannya. Jika masih dalam waktu 24 jam dorong 

untuk ke dokter dan yang berwajib. Jika sudah lewat dari waktu, setelah ia tenang damping 

untuk membuat keputusan apa yang dilakukan. 

 

9. Apa yang bisa dilakukan pendidik agar meningkatkan kesejahteraan mahasiswa di dalam 

pembelajaran?karna ga semua pendidik paham akan tugas perkembangan mahasiswa. 

Terima kasih. 

Lebih mengembangkan dialog dengan mahasiswa terutama dalam membuat aturan 

perkulliahan. Pengajar perlu lebih toleran terkait dengan permasalaham teknologi (koneks 

jelek, listrik terputus), ada kompromi terhadap aturan, namun mahasiswa juga mendapat 

konsekuensi dari kompromi tersebut dan hal tersebut diketahui kedua belah pihak  

 

10. Ada istilah keluhan yang tergolong fatique, ..apa penyebabnya dan reaksi atau perilaku yang 

ditampilkan bagaimana, apkah bisa menimbulkan halusinasi?  

Fatique = kelelahan yang berlebihan bisa jadi karena  beban yang berlebih atau terlalu banyak 

aktivitas. PAda setiap orang akan berbeda-beda reaksinya 

 

11.  Bagaimana mengatasi stress belajar di rumah? Yang terkadang terpengaruh oleh lingkungan 

yang kurang kondusif dalam belajar di rumah. 

Mencari hobi dan aktivitas yang menyenangkan, membuat jadwal kegiatan dan meluangkan 

waktu untuk olahraga 

 

12. Saya merasa sangat tertinggal dengan teman2, ya walaupun tidak ada kata terlambat untuk 

belajar tp saya tetao saja merasa sangat terlambat. Bagaimana untuk mengatasinya? 

Cari tahu dulu mengapa tertinggal, dalam hal apa tertinggal, susun target yang realistis dan 

ada batas waktu, konsisten dalam menjalankan jadwal yang dibuat.  

 

13. BDR (belajar dari rumah) bagi mahasiswa dianggap liburan panjang, akibatnya pembelajaran 

terkendala. Bagaimana pendekatan yg komunikatif agar mahasiswa bisa produktif secara 

mandiri selama BDR. 

Diskusikan apa tujuan dari mahasiswa tsb kuliah, apa yang ingin dicapai, buat target dan 

jadwal 



 

14. Sejauh mana keterlibatan dosen membantu mhs, banyak mhs di tkgt akhir menghilang, sulit 

dihubungi bahkan ada niat bunuh diri 

Menurut kami ini adalah tugas dosen wali untuk memantau perkembangan dirinya, jika ada 

hal yang mengkhawatirkan kontak keluarga/walinya, dapat juga bertanya pada teman yang 

dekat dengannya. 

 

15. Kalau dari karakteristiknya, mahasiswa seperti apa ya yang rentan mengalami permasalahan 

di masa pandemi?  

Mahasiswa yang belum matang baik secara emosi maupun social. Hal ini akan berdampak 

pada penyesuaian dirinya 

 

16. Masa pandemic menjadi pengalaman yang belum pernah dirasakan oleh mahasiswa.. 

termasuk saya yang usianya hamper 60 tahun. Bosan adalah hal yang banyak dirasakan 

mahasiswa. Tetapi sebagai dosen sya berupaya untuk tidak bosan dan terus memberi 

pencerahan pada mereka .. ini adalah pengalaman istimewa dan berharga... kalian harus 

bersyukur masih diberi nafas dan sehat.. disbanding saudara kita atau teman kita yang sakit 

atau wafat. Pertanyaan saya,  Bagaimana cara yang efektif dan tepat sasaran ketika pesan 

yang ingin saya sampaikan itu lewat daring atau virtual. sementara jika bertemu langsung.. 

kita bias berinteraksi dengan membelai rambut.. memeluk.. atau ngasih saputangan/tissue 

jika dia menangis. Hatur nuhun.  

Memang agak sulit dalam konseling online, namun dengan menyediakan waktu, sabar dalam 

mendengarkan dan memberi dukungan bisa membantu mereka. Yakinkan bahwa kita selalu 

ada untuk dia. 

 

17. Bagaimana pengembangan  mahasiswa yang sudah lewat dari semester 8. 

Sama dengan mahasiswa di tahun terakhir (Tahap penglepasan)  

Mempersiapkan diri untuk masuk ke tahap dewasa, mempersiapan diri untuk karirnya, 

mencari tahu peran dan aktualisasi diri seperti apa yang bisa ia lakukan. 

 

18. Untuk lembaga konselingnya sendiri,bagaimana strategi yg dipakai ketika berada dalam 

situasi pembelajaran jarak jauh saat ini? 

Menyediakan jasa konseling online yang  bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan 

Memberi tip dan trik di social media yang dimiliki lembaga 

  Membuka kelas-kelas edukasi terkait kesehatan mental 

 


