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Larasati Ayu Pidari, M.Psi, Psikolog
Pusat Konseling Universitas Padjadjaran





LAYANAN :
● Bimbingan karir
● Kesulitan belajar
● Penyesuain diri di bidang akademik
● Pekerjaan dan organisasi
● Permasalahan psikologis lain yang membutuhkan penanganan yang lebih serius

PROGRAM PREVENTIF :
● Peer counsellor
● Pelaksanaan kelas kecil rutin dengan tema permasalahan yang sering dihadapi

oleh mahasiswa
● Support/sharing group

TENAGA AHLI :
● Psikolog yang juga merupakan dosen dan alumni Fakultas Psikologi Unpad
● Asisten Psikolog yang merupakan mahasiswa Program Studi Psikologi Profesi

(jenjang S2) Fakultas Psikologi Unpad
● Rujukan kepada dokter, psikiater, ataupun profesi lain dari Unpad sesuai dengan

kebutuhan

Untuk menjawab tantangan di masa karantina, mulai 13 April 2020 PKUP
memberikan pelayanan konseling online untuk civitas akademika.



Jumlah klien konseling online         
(13 April 2020 - 20 Juni 2020) yang 
sudah selesai ditangani berjumlah 

111 orang.

Rentang usia klien berkisar dari usia 
17 – 29 tahun

Klien mahasiswa S1 : 108 orang

Klien mahasiswa S2 : 3 orang

DATA
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AREA MASALAH

PENCETUS

DAMPAK

Keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh mahasiswa

Klasifikasi keluhan

Hal-hal apa saja yang memunculkan keluhan

Dampak apa yang dirasakan terkait dengan keluhan



01 KELUHAN

Kecemasan
40%

Regulasi emosi
18%

Relasi sosial
15%

Stress
11%

Fatigue
5%

Psikosomatis
3%

Suicidal 
thought/attempt

4%

Self harm/tendency
3%

Seksual
1%



KELUHAN

KECEMASAN

Merasa cemas, insecure, 
tidak percaya diri, 

overthinking, gelisah

RELASI SOSIAL

Bertengkar dengan 
teman/sahabat/pacar, merasa 

tidak dipahami, tidak dpat 
berinteraksi dengan nyaman

STRESS,
KELELAHAN PSIKOLOGIS

Mengalami banyak tekanan, 
banyak tuntutan yang dihadapi, 

merasa overwhelming

MUNCUL KELUHAN 
FISIK

Sesak nafas, tidak bisa 
tidur, jantung berdebar

MASALAH EMOSI

Mood tidak stabil, sulit
mengendalikan emosi

KEINGINAN MENYAKITI DIRI 
SENDIRI - PEMIKIRAN/PERCOBAAN 

BUNUH DIRI

Melukai/menyayat bagian tubuh

Memiliki pikiran atau sudah pernah
mencoba untuk mengakhiri hidup



02 AREA MASALAH

Klinis
45%

Perkembangan
36%

Pendidikan
10%

Sosial
9%

KLINIS : permasalahan

yang terkait dengan

kepribadian individu

PERKEMBANGAN : 

permasalahan yang terkait

kematangan dan tugas

perkembangan individu

PENDIDIKAN : 

permasalahan yang terkait

akademik

SOSIAL : permasalahan

terkait interaksi individu

dengan kelompok



AREA MASALAH

KLINIS

Merasa tidak berharga, selalu 
berpikir buruk, muncul gejala 

depresi, menyakiti diri sendiri, 
keinginan bunuh diri 

SOSIAL

Tidak nyaman berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar, kekhawatiran 

tentang pandemi

PERKEMBANGAN

“Tekanan” teman sebaya, kematangan 
emosi, hubungan romantis, kelekatan 
dengan figur signifikan

PENDIDIKAN

Adaptasi dengan cara belajar yang 
baru, menurunnya motivasi, tidak 
memiliki dorongan untuk mengerjakan 
sesuatu, manajemen waktu, karir



03 PENCETUS

Interpersonal
67%

Intrapersonal
33%



PENCETUS

Intrapersonal

• Merasa diri tidak berharga, tidak
layak, tidak cukup baik

• Merasa tidak diakui atau ditolak
oleh lingkungan sekitar

• Cara berpikir (mindset) negatif

• Menghayati dunia sebagai
sesuatu yang mengancam

• Manajemen diri

• Sakit fisik yang dirasakan

Interpersonal
• Interaksi dan relasi dengan orang 

lain
• Feedback negatif dari orang lain
• Culture shock
• Tuntutan yang harus dipenuhi

(akademik, keluarga)
• Kehilangan orang yang signifikan
• Bullying
• Kekerasan verbal, kekerasan fisik



04 DAMPAK

Relasi terganggu
27%

Overthinking
22%Insecure

16%

Motivasi menurun
16%

Tidak nyaman di 
rumah

10%

Self harm / 
suicidal attempt

5%

Muncul gejala fisik
4%



DAMPAK

Interaksi dan relasi
dengan orang lain 

menjadi terganggu
Selalu berpikir negatif

Muncul keluhan fisik : jantung
berdebar, sesak nafas, tidak bisa

tidur, nafsu makan berkurang

Merasa insecure 
terhadap diri sendiri

Menurunnya motivasi, baik
dalam akademik maupun

secara keseluruhan

Merasa tidak nyaman berada di 

rumah, berinteraksi dengan 

anggota keluarga lain

Ada pemikiran dan dorongan

untuk menyakiti diri sendiri

dan/atau mengakhiri hidup



“Success consists of going from failure 
to failure without loss of enthusiasm.”

—Winston Churchill
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