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“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat 

Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir 

Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

berlandaskan Gotong Royong” 



Misi  Kementerian Agama :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 

berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang 

berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan 
keagamaan. 

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan 
terpercaya.
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• Masalah Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak merupakan

tanggung jawab kita bersama.

• Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak harus ditangani secara serius



• Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak yang frekuensinya selalu terjadi

setiap tahun, harus diselesaikan oleh

semua pihak terkait. Pemerintah,

Kementerian/Lembaga/organisasi dan

masyarakat.



• Diperlukan koordinasi dan

kerjasama pemerintah, instansi,

lembaga terkait dan masyarakat.

• Membangun sistem integral dan

koordinatif.



Instansi yang terkait antara lain:
• Pemerintah (Pusat dan Daerah)
• Dinas DP3A
• Dinas Kesehatan
• Kepolisian
• Dinas Tenaga Kerja
• Kementerian Agama
• Dinas Sosial
• LSM
• Organisasi (PKK, Dharma Wanita, dll)
• Organisasi keagamaan (Muslimat, aisiyah, dll)
• Media
• dll



1. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan

lembaga terkait sesuai dengan visi dan misi

Kementerian Agama.

2. Melalui Penyuluh Agama dan Tokoh Agama

menyadarkan masyarakat bahwa memandang

masalah dari sisi agama sebagai masalah bersama,

yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara

bersama-sama.

Peran dan Fungsi Kementerian Agama 
dalam Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak :



3. Pendampingan Intensif melalui kegiatan pelatihan dan

peningkatan kapasitas kepada tenaga pembinaan

mental spiritual/Tokoh Agama;

4. Sosialisasi/ Penyuluhan Keagamaan oleh Tenaga

Pembina Mental Spiritual/Tokoh Agama kepada

Masyarakat;

5. Pengembangan Kelompok-kelompok Tenaga Pembina

Mental Spiritual/Tokoh Agama berbasis

Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal.

Peran dan Fungsi Kementerian Agama 
dalam Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak :





Kementerian Agama :
- Memiliki Penyuluh Agama :

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, 
Konghucu 

- PNS dan nonPNS
- Salah satu tupoksinya membantu
program pemerintah, menyampaikan
penyuluhan dengan bahasa agama.
- Penyuluh memperoleh gaji / honor 

bulanan dari APBN 



Peran Penyuluh Agama :

Fungsi dari penyuluh agama adalah :
- fungsi informatif,
- Fungsi edukatif,
- Fungsi konsultatif, 
- fungsi advokatif,
- Fungsi konseling.



Peran Penyuluh Agama :
Menyembuhkan korban dari sisi mental/batin/ 

rohaniahnya. 
 Tidak hanya menyampaikan khotbah dan pesan 

moral dalam situasi masalah, tetapi menunjukkan 
aksi dan tindakan yang nyata yang dapat 
menolong korban dari derita dan
keterpurukan yang dialami.

 Para korban tidak hanya menderita tsunami fisik, 
tetapi juga menderita tsunami batin. Karenanya 
para korban harus segera ditolong dan 
disembuhkan.



Peran Penyuluh Agama :
Memberikan pemahaman kepada 

korban dan masyarakat tentang makna 
permasalahan yang harus dihadapai
dari sudut agama. 

Merefleksikan makna permasalahan
melalui fungsi dan peranan agama. 
Pemahaman ini disampaikan baik 
kepada korban maupun masyarakat.



Peran Penyuluh Agama :

Memberikan pemulihan spiritual/mental kepada 

korban dengan harapan korban dapat melanjutkan 

kehidupan yang berkesinambungan dan 

bersemangat menyongsong masa depan yang 

lebih cerah. 

 Pemulihan untuk mengembalikan kondisi mental 

korban agar dapat berinteraksi dengan orang lain 
di lingkungan sosialnya.



Peran Penyuluh Agama :

Memahamkan kepada korban, 

janganlah memandang musibah itu 

sesuatu yang tidak menyenangkan, 

tapi apabila dihadapi dengan sabar 

dan tawakkal, akan mendapatkan 

derajat yang tinggi di hadapan Allah  

SWT / Tuhan YME



Peran Penyuluh Agama :

Membangkitkan spirit korban bencana. 

Membesarkan hatinya bahwa mereka 

tidak sendirian. Berempati terhadap

masalah yang dihadapi korban.

Mengajak aktif dalam kegiatan

keagamaan





MEDIASI RAMAH ANAK
Dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat

Dian Setyo Nugroho, S.H

Advokat RDRM



Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa
non – litigasi yang memiliki banyak keuntungan.

Pada dasarnya penyelesaian perkara pada proses mediasi hanya
dimugkinkan pada perkara perdata.



Bagaimana dengan mediasi perkara pidana?

• Perdamaian pada perkara pidana  tidak menghapus pidana, kecuali 
pada perkara pidana yang membutuhkan pengaduan atau,  pihak 
berwajib (kepolisian) mengambil hak diskresi.

• Pada perkara pidana dengan pelaku anak, dikenal adanya Diversi dan 
Keadilan Restoratif.



Dasar Hukum
Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

• Pasal 1 angka 7 : Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

• Pasal 7 ayat 2

syarat diversi:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun ;

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi wajib dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari Kepolisian,
Kejaksaan hingga Persidangan di Pengadilan. Pelaksanaan Diversi harus berbasis
Keadilan Restoratif.



• Pasal 1 angka 6 :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.



Mediasi Ramah Anak

• Mediasi Ramah Anak adalah penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang berbasis
Keadilan Restoratif

• Pada pelaksanaannya membutuhkan seorang Meditaor yaitu pihak
netral yang memiliki kompetensi dibidangnya yang membantu para
pihak dalam proses musyawarah guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa dengan adil.



• Penanganan mediasi ramah anak berbasis keadilan restoratif
diterapkan pada:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)
Anak yang diduga melakukan tindak pidana

2. Anak sebagai korban tindak pidana
Anak yang menjadi korban tindak pidana

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak yang melihat , mendengar dan mengetahui sendiri tindak pidana tersebut.



Tujuan Mediasi Ramah Anak

1. Mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak ;

2. Melindungi hak-hak atau kepentingan anak baik sebagai
korban dan atau saksi maupun pelaku ;

3. Memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk
menjalani pemulihan ;

4. Menciptakan peluang untuk terjadinya rekonsiliasi
(pemulihan hubungan pada keadaan semula)



Prinsip Mediasi Ramah Anak
• Inisiatif memilih penyelesaian melalui mediasi bersifat sukarela 

• Menjaga kerahasiaan kasus dan identitas semua pihak

• Jaminan keamanan dan kenyamanan semua pihak

• Penyelesaian atau sollusi bagi kedua belah pihak

• Pemberian perhatian kebutuhan pada semua pihak

• Adanya proses edukasi bagi semua pihak

• Mediasi bukan untuk menggantikan sistem hukum



Syarat dan Ketentuan Mediasi 

• Adanya kesediaan dan persetujuan kedua pihak

• Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak

• Jaminan kerahasiaaan kasus dan identitas kedua belah pihak

• Keterlibatan aktif semua pihak dalam mencari penyelesaian tebaik 
bagi anak

• Anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi 
berhak didampingi keluarga/wali



Partisipan Mediasi Ramah Anak
1. Keluarga / wali yang dipercaya oleh anak

2. Konselor Hukum

3. Pembimbing Kemasyarakatan

4. Penyuluh Agama

5. Ketua RT dan/atau Ketua RW

6. Babinkamtibmas





1. Mengumpulkan data dan riwayat kasus kedua belah pihak
2. Mengumpulkan identitas pelaku dan korban serta keluarganya

3. Identifikasi permasalahan

4. Analisis kebutuhan korban dan pelaku

5. Mengatur agenda mediasi

6. Menyususn agenda pembahasan
7. Menentukan tujuan mediasi

8. Mendorong terjadinya komunikasi dua arah

9. Memberikan alternatif solusi pada kedua belah pihak

10. Medorong terjadinya kesepakatan berdasarkan kepentingan terbaik anak

11. Mendeteksi potensi positif an resiko negatif dari kedua pihak
12. Dukungan sosial, Spiritual dan moral

13. Memberi pemahaman bahwa kedua pihak telah mendapatkan solusi terbaik

14. Mediator/Fasilitator memberikan laporan tertulis selama dan setelah proses 
mediasi kepada pihak terkait



• Contoh Kasus  1

Seorang anak bernama Joni kedapatan
mengambil burung murai seharga Rp.
3jt milik bapak Mahmud. Burung
tersebut diletakkan/digantungkan
bapak Mahmud di teras rumah, pelaku
mengambil burung tersebut dengan
cara melompati pagar kemudian dibawa
lari kerumahnya, setelah beberapa hari
tetangga bapak Mahmud ternyata
mengenali burung tersebut dari ciri
sangkar dan gelang pada burung itu,
hingga pada akhirnya Joni ditanya oleh
orang tuanya dan mengakui
kesalahannya.

• Contoh Kasus  2

Ada 2 orang anak bernama Andi 
dan Amir, suatu ketika mereka 
berkelahi , Andi tidak terima 
karena selalu diejek oleh Amir. 
Amir pulang kerumah dengan 
beberapa luka-luka, orang tua amir 
tidak terima dan berniat 
melaporkan Andi ke pihak 
berwajib. Orang tua Andi merasa 
anaknya tidak salah karena diejek 
duluan, orang tua Amir merasa 
anaknya menjad korban kekerasan.







PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL 
Jalan Simongan Raya No. 49, Telp./Fax. 024-76432642 Semarang 50147 

Website : rdrm.semarangkota.go.id Email : rdrm.kotasemarang@gmail.com 

 
SURAT KESEPAKATANPERDAMAIAN 

 

Pada hari ini…………..tanggal…………………………dalam proses mediasi perkara antara : 

1. Nama    :                        

Alamat   :  

No. KTP/SIM  : 

Orang tua/ Wali dari : 

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan: 

2. Nama    :                   

Alamat   :  

No. KTP/SIM  :                     

Orang tua/ Wali dari : 

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 

Maka untuk mengakhiri permasalahan kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1)……………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

Pasal 2) ...………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………. 

Pasal 3)…………………………………………………………………………………………..... 

   ……………………………………………………………………………………………. 

Pasal 4) ……………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………. 

Pasal 5) ……………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………. 

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap dua (2) dengan kekuatan hukum 

yang sama, kemudian ditanda tangani tanpa ada paksaan dan secara sadar dari Kedua belah 

Pihak dan Saksi-saksi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

Pihak I                                                                                                        Pihak II 
 
` 

…………………….        ……………………. 

Saksi-saksi: 

 

1)…………………….             2)……………………. 

 

Mengetahui, 

Mediator/Fasilitator 
 

………………………………………….. 





PEMULIHAN PSIKOSOSIAL DALAM KEADILAN 
RESTORATIF

Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog



Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog

081 329 266 228 / (024) 76432642

kakak_ciput@yahoo.com

Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental 

Kota Semarang

S1 Psikologi – Universitas Gadjah Mada

S2 Profesi Psikologi – Universitas Gadjah Mada

S3 On Process – Universitas Gadjah Mada



Memandang sisi lain sebuah proses
hukum yang berhubungan dengan...

P S I K O L O G I
(PERILAKU DAN PROSES MENTAL MANUSIA)



PERTIMBANGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP  ANAK 
SEBAGAI KORBAN DAN ATAU SAKSI TINDAK 

KEJAHATAN

• Kondisi psikologis terkait dengan gangguan psikologis dalam 
jangka pendek, menengah, dan panjang

• Berpotensi menjadi pelaku kejahatan



PERTIMBANGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

a) Motivasi kejahatan anak versus dewasa

b) Latar belakang kehidupan anak

c) Kondisi psikologis anak (stres, gangguan psikotik-neurotik)

d) Kemampuan kognitif anak (retardasi mental)

e) Kepribadian anak

f) Kondisi lingkungan sosial



PROSES HUKUM YANG TERAPEUTIK

• Menurut Wexler dan Winick (1996). Efek terapeutik dapat terjadi pada
individu yang terlibat dalam proses hukum melalui peraturan, prosedur
hukum, dan aparat penegak hukum.

• Menurut Wemmers dan Cyr (2005). Penjelasan efek terapeutik dan
bagaimana mengkondisikannya, bergantung pada literatur-literatur
psikologi dengan pendekatan multidisipliner.



Keadilan Restoratif

• Keadilan restoratif sebagai sebuah proses yang melibatkan semua pihak terkait
dengan pelanggaran, kemudian secara bersama-sama mengidentifikasi kerusakan
atau luka, kebutuhan, dan tanggungjawab yang diperlukan untuk proses
penyembuhan dan mengembalikan kondisi yang semula selama memungkinkan
(Zehr, 2002; Morrison, 2003).

• Menurut Dewi dan Syukur (2011), apabila keadilan restoratif dibandingkan dengan
keadilan retribusi (pembalasan setimpal) dan retributif (mengganti atau
memperbarui), maka keadilan restoratif lebih menawarkan solusi yang
komprehensif bagi korban, pelaku, bahkan komunitas, yakni adanya penyadaran
perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban dan komunitas serta pemberian
ganti rugi



4 Elemen Penting dalam Keadilan Restoratif

• Elemen subjek yakni melibatkan pihak korban, pelaku, dan komunitas yang terkait
(baik mikro seperti anggota keluarga maupun makro seperti masyarakat dan
pemerintah).

• Elemen proses yakni terjadinya proses pemulihan dengan komunikasi aktif antar
semua pihak, untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai sebuah bentuk
penyelesaian yang adil.

• Elemen objek atau target yakni adanya target pemulihan terhadap korban, pelaku,
dan komunitas. Hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran moral
pelaku (pengakuan, penyesalan, dan permohonan maaf).

• Elemen dampak yakni terjadinya proses transformasi atau perubahan ke arah lebih
baik dan sehat.



PEMULIHAN DALAM KEADILAN RESTORATIF

a) Pemulihan pelaku terhadap korban yaitu upaya pemulihan pelaku terhadap korban,
berupa perbaikan kerugian atau kerusakan yang disebabkan kejahatan yang
dilakukan.

b)Pemulihan pelaku terhadap dirinya yaitu upaya pemulihan pelaku terhadap dirinya,
meliputi aspek fisik, kesadaran moral, kondisi psikologis, keterampilan sosial,
pendidikan, dan spiritual.

c) Pemulihan pelaku terhadap komunitas yaitu upaya pemulihan pelaku terhadap
komunitas, berupa perbaikan perilaku menuju ke arah yang lebih baik.

d)Pemulihan komunitas terhadap pelaku, yaitu upaya pemulihan komunitas terhadap,
pelaku berupa perbaikan relasi sosial sebagai akibat dari stigma kejahatan yang
dilakukanny.



PEMULIHAN PSIKOLOGI KORBAN DALAM KEADILAN 
RESTORATIF BERBASIS SEKOLAH

Melalui metode konseling dan psikoterapi serta pengobatan medis, 
bermanfaat untuk :

• Sarana katarsis emosi negatif 

• Katalisator pemaafan

• Peningkatan harga diri 

• Perbaikan konsep diri 

• Perbaikan perilaku (keterampilan sosial)



PEMULIHAN PSIKOLOGI PELAKU DALAM KEADILAN 
RESTORATIF BERBASIS SEKOLAH

Komunikasi moral, yakni proses komunikasi yang menekankan pada pelaku,
untuk mengungkapkan standar perilaku terhadap korban dan komunitas
berdasarkan kesadaran moralitas yang dimilikinya (Braithwaite & Mugford, 1994).

Hubungan yang membantu sebagai empowerment, yaitu individu satu dengan
yang lain saling bersama, untuk memecahkan apa yang menjadi masalahnya dan
atau membantu perkembangan salah seorang dari keduanya (Terry dan Capuzzi
dalam Capuzzi dan Gross, 1991).



PEMULIHAN PSIKOLOGI PELAKU DALAM KEADILAN 
RESTORATIF BERBASIS SEKOLAH

Saling memberikan empati, antara pelaku dengan korban atau komunitas dapat
menciptakan kondisi yang penuh pengertian dan penerimaan, sehingga proses
kerja sama yang terapeutik dalam proses keadilan restoratif bisa terjalin.

Menurut Corey (1991), hubungan terapeutik yang terjalin antara kedua belah
pihak mampu berkontribusi terhadap proses perubahan perilaku ke arah yang
lebih baik.

Transformasi perilaku melalui modifikasi perilaku, yakni segala tindakan untuk
mengubah perilaku ke arah lebih baik, contoh : pelatihan ketrampilan sosial
berupa asertivitas atau manajemen agresifitas.





PFA itu apa ya? 
Hmm…



APA ITU PFA?
• Istilah PFA pertama kali muncul pada dekade 1940-an 

saat Perang Dunia II.

• PFA=P3K=Pertolongan pertama pada orang yang 
mengalami masalah psikis dan sebagai tindak
pencegahan memburuknya kondisi mental seseorang

• Sebagai bentuk dukungan sosial

• Sangat mengutamakan kemampuan mendengarkan
dan memahami perasaan orang lain

• Membantu orang lain untuk memiliki akses terhadap
informasi yang dibutuhkan

• Melindungi orang lain dari bahaya fisik maupun psikis



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah

mendapatkan edukasi dan pelatihan”



“Prinsip PFA”

• Bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh profesional

• PFA bukan wawancara psikologis

• PFA tidak sama dengan konseling

• PFA bukan intervensi psikologi klinis

• Pendamping dalam PFA tidak memaksa penyintas untuk
menceritakan secara detail terkait perasaan dan masalah
mereka. Pendamping wajib mendengarkan bila penyintas
ingin bercerita.

psychological first aid.mp4


“Mengapa PFA 
menjadi Penting?”

• Penyintas akan lebih baik secara psikis bila (WHO, 2015):

• Merasa terlindungi, terhubung dengan orang lain, tenang, dan
memiliki harapan

• Memiliki akses informasi, akses sosial, dan akses emosional

• Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat beradaptasi
dengan masalah

• Ketiga hal tsb “disediakan” oleh pendamping dalam PFA



PFA: 
Siapa, Kapan, 
dan Di mana?

• Siapa yg memperoleh manfaat PFA?

Semua orang (anak dan dewasa) yang mengalami situasi krisis

dan masalah psikis

• Kapan sebaiknya PFA diberikan?

Segera setelah seseorang mengalami masalah psikis/ distres

• Di mana sebaiknnya PFA diberikan?

Di mana pun selama lokasi tersebut aman dan menjaga privasi penyintas



Apa itu Bantuan 
Psikologis?

• Bantuan psikologis adalah perhatian/dukungan yang
dilakukan antara dua orang atau lebih dalam bentuk proses
bercerita, mendengarkan, atau menghubungkan orang
yang mengalami masalah emosional dengan sumber
bantuan profesional



PRINSIP AKSI PFA
(3L)

• LOOK/AMATI

Peka terhadap kondisi siswa

• LISTEN/DENGARKAN

Mau mendengarkan cerita siswa

• LINK/HUBUNGKAN

Mau membantu jika siswa memang butuh

penanganan psikis lebih lanjut (hubungkan ke

profesional di bidang tersebut)

Video Pelatihan/psychological first aid.mp4


Yuk Lakukan
PFA

PFA

Amati

Dengarkan

Beri rasa 
nyaman

Koneksi

Lindungi

Harapan



Apa Bentuk PFA 
yang dapat 

Dilakukan oleh 
Pendamping/

Konselor?

• Berikan Stabilisasi (Menenangkan diri): menarik nafas ,
memberikan air minum, memeluk, menggenggam
tangan, memegang bahu

• Identifikasi Perasaan dan Pikiran dan apa dampaknya
terhadap Perilaku mereka (dengan bahasa anak)

• Identifikasi bagaimana peristiwa tsb terjadi (dengan
bahasa anak, dengan menggunakan permainan)

• Libatkan anak untuk menemukan alternatif solusi

• Identifikasi kelebihan/potensi anak





Program RDRM dan 
Konseling Online



Sekilas Tentang 
RDRM

Rumah Duta Revolusi Mental merupakan program pemerintah dalam
rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya pada program
Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib fokus pada menumbuhkan lingkungan
keluarga; satuan pendidikan; satuan kerja dan komunitas yang ramah
dan bebas kekerasan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental.9) RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental) adalah pemantapan
Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan Smart City, Resilient
City, Health City, Kota Layak Anak dan Semarang Hebat yang berbasis
tekhnologi.



Tujuan 

Mewujudkan program dan kegiatan Pemerintah Kota
Semarang yang terintegrasi (menyeluruh dan terpadu)
dengan melibatkan kerja sama seluruh stakeholders yang
ada, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan
terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang.



Jenis Pelayanan
RDRM :

a) Konsultasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

b) Konsultasi Keluarga

c) Konsultasi Masalah Anak dan Remaja

d) Tes Psikologi untuk Anak dan Remaja

e) Terapi Psikologi dan Trauma Healing



Program RDRM 

1) Restorative Justice Program

2) Moral & Character Education Program

3) Public Mental Health Program

4) Community Development Program

5) Action Research

6) Human Resource Development Program



rdrm.semarangkota.go.id



Silahkan Klik

Menu 

“Konsultasi

Psikologi” lalu

Pilih Bagian

yang Sesuai

dengan Anda



Isilah

Form 

Konsultasi

Siswa

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”

Isilah

Form 

Konsultasi

Guru 

Mapel/BK 

dengan

Lengkap, lalu

Klik “Kirim”



Isilah

Form 

Konsultasi

Orang Tua

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”



KONSULTASI PSIKOLOGI ONLINE 
DITANGANI OLEH TENAGA AHLI PSIKOLOGI 

YANG BERPENGALAMAN 



Alur administrasi layanan RDRM

Yth. Kepala Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Semarang

Permohonan 
kerjasama/narasumber/

asesmen psikologis 
terkait 

kasus/pendampingan 
psikologis

Tembusan ke : (1) 
Kepala Bidang 

Perlindungan Anak; 
(2) Koordinator 

RDRM Kota Semarang

Sesuai dengan surat 
permohonan dari para 

pihak, akan segera 
ditindaklanjuti 

berdasarkan tupoksi 
DP3A dan RDRM



Konseling Remaja 
(Berbasis Problem Solving)



Tehnik 
Konseling Remaja



Definisi 
Konseling 

• Baruth dan Robinson (1987); konseling berasal dari bahasa
latin yaitu counsilium “bicara bersama”, mengandung arti
orang-orang berkumpul untuk mendapatkan pengertian
masalahnya.

• Hackney and Cormier (1979); konseling adalah hubungan
membantu, terdiri dari : orang yang mencari bantuan; ada
orang yang mau membantu dan orang tersebut terlatih; serta
dalam setting yang memungkinkan untuk proses saling
menerima dan memberi.



Jenis & Tujuan 
Konseling

• Tujuan konseling baik secara eksplisit dan implisit terkait
pemecahan masalah; penerimaan diri; kesadaran diri; perubahan
diri (kognitif dan perilaku); penguatan; restitusi; aktualisasi diri;
dsb.

• Jenis konseling ada beberapa hal, antara lain
1) Konseling individu dan kelompok

2) Konseling pendidikan (sekolah)

3) Konseling karir

4) Konseling anak dan remaja serta dewasa



Prinsip-Prinsip 
Konseling 

• Konseling sebagai proses (membutuhkan waktu)

• Konseling sebagai hubungan yang spesifik (konselor dengan
klien)

• Konseling adalah membantu klien (bukan mengambil alih
pekerjaan klien)

• Konseling untuk mencapai tujuan hidup (pemahaman dan
penerimaan diri)



Konsep Salah 
Tentang 

Konseling

• Konseling adalah pemberian nasehat dan informasi
1) Tanggung jawab klien mencari pemecahan masalah

2) Adanya hubungan yang terapiutik

• Konseling menciptakan ketergantungan dan mempengaruhi
klien (proses belajar dan meemcahkan masalah)

• Konseling harus netral nilai (keterbatasan konselor)

• Konseling sama dengan psikoterapi



Kondisi 
Konseling

• KONGRUENSI ATAU KESEJATIAN ATAU KETERBUKAAN
1. Berpenampilan secara terbuka
2. Ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan (verbal dan non verbal)

• PENGHARGAAN POSITIF TANPA SYARAT
1. Sambutan hangat
2. Penerimaan dan penghargaan tanpa syarat
3. Menghargai dan menghormati klien

• PENGERTIAN SECARA EMPATI
1. Kemampuan untuk memahami persepsi atau cara pandang dan

perasaan orang lain secara kognitif
2. Mendengarkan secara aktif
3. Mengkomunikasikan pemahaman kita terhadap klien



Kompetensi 
Konselor

• Spontanitas versus impulsif

• Fleksibilitas

• Konsentrasi

• Keterbukaan

• Komitmen pada rasa kemanusiaan

• Stabilitas emosi

• Totalitas



Peran Konselor 

1
• Membangun kedekatan dengan klien

2

• Memberikan kesempatan pada klien untuk
mengeluarkan/mengekspresikan perasaannya

3

• Menunjukkan penerimaan tanpa syarat pada klien dan
memberi dukungan emosi

4
• Menentukan permasalahan bersama-sama dengan klien

5

• Membantu klien mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahannya serta mencari berbagai alternatif solusi



Harapan Klien 

1. Memperoleh kesempatan untuk meluapkan emosi dan pikirannya

2. Mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya

3. Mengetahui berbagai alternatif solusi dari permasalahannya

4. Memperoleh dukungan, ketenangan, dan kepercayaan diri kembali



Tahapan Praktik 
Konseling

Membangun 
Kedekatan 

Eksplorasi 
Masalah

Perumusan 
Masalah

Identifikasi 
SWOT

Perencanaan

Tindakan dan 
Komitmen 

(Pemberian 
Motivasi)

Penilaian dan 
Umpan Balik



Praktik dan 
Sharing
Yuuuk...



Etika dalam 
Praktik Konseling

1. Mendapatkan persetujuan atau kesediaan klien dalam mengikuti
proses konseling

2. Meminimalisir sentuhan terutama terhadap lawan jenis

3. Membantu klien untuk dapat menggunakan akal sehatnya

4. Konselor tetap memiliki prinsip nilai sosial, moral, dan agama yang
dimilikinya

5. Konselor bersikap netral dan tidak memaksakan nilai-nilai yang
dianutnya

6. Konselor tidak memungut biaya atas jasanya yang berlebihan

7. Tempat konsultasi memperhatikan kenyamanan kedua belah pihak
dengan tetap mempertimbangkan budaya dan norma sosial yang
ada.
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