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A. Latar Belakang 

Konseling adalah pelayanan. Pelayanan adalah 
tindakan yang sifat dan arahnya menuju kepada kondisi 
lebih baik yang membahagiakan bagi pihak yang dilayani. 
Siapapun juga yang hendak atau bahkan sedang melayani 
seseorang atau subjek lainnya pastilah berkehendak agar 
orang atau subjek yang dilayaninya itu mengarah atau 
menjadi lebih baik/bahagia daripada kondisinya 
sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang sedang 
dilayani memiliki prospek untuk menjadi lebih baik, lebih 
bahagia. Bukanlah namanya pelayanan kalau di dalamnya 
tidak ada arah untuk lebih baik atau lebih membahagiakan 
bagi yang dilayani. 

Konsep Dasar Pelayanan. Konsep tentang pelayanan 
dapat ditarik dari pemahaman yang sangat mendasar, 
yaitu bagaimana manusia memperoleh pelayanan yang 
luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana 
manusia harus melayani diri sendiri dan orang-orang di 
luar dirinya. Tuhan Sang Maha Pencipta “melayani” 
manusia sejak penciptaan manusia itu sendiri, orang 
perorang. Melalui kenikmatan hubungan suami istri yang 
sedang melakukan kegiatan saling melayani, Tuhan 
menciptakan janin di perut seorang ibu. Dengan kondisi 
pelayanan yang penuh dan luar biasa, janin itu menjadi 
bayi yang akhirnya terlahir menjadi seorang anak. Melalui 
pelayanan yang luar biasa pula anak yang baru lahir itu 
dibesarkan oleh ibu/ayah kandungnya dan orang-orang 
lain di sekitarnya. Maka berkat pelayanan, si janin menjadi 
bayi, menjadi anak, dan menjadi individu dewasa. 
Selanjutnya, individu dewasa itu pada gilirannya harus 
mampu memberikan pelayanan, yaitu terutama kepada diri 
sendiri, dan selebihnya kepada orang lain. Demikianlah 
asal-muasal pelayanan yang awal datangnya dari Tuhan 
Yang Maha Pencipta. Tuhan adalah Zat Yang Maha 
Melayani manusia dan makhluk-makhluk lain yang 
diciptakannya. Bukankah seluruh ciptaan Tuhan, dari bumi 
dan air serta kekayaan alam yang ada di sekitar tempat 
tinggal manusia orang-perorang itu sendiri sampai dengan 
segenap isi langit dan benda-benda antariksa adalah 
seluruhnya untuk manusia? Ya, untuk kebahagiaan orang 
perorang manusia, dan untuk seluruh umat manusia.  

Apa artinya melayani diri sendiri dan melayani sesama? 
Seseorang yang mengikuti, menerapkan dan menepati 
petunjuk dan peri 

ngatan, serta jalan lurus dan hukum-hukum Tuhan 
tersebut di atas untuk diri sendiri, agar dirinya tetap hidup 
dan berkembang, agar dirinya memperoleh manfaat dari 

apa-apa yang ada pada dirinya sendiri dan alam 
sekitarnya, dan agar dirinya sejahtera serta bahagia tanpa 
dosa hidup di dunia dan di akhirat, maka dapat dikatakan 
orang itu melayani diri sendiri dengan sebaik-baiknya. 
Semua perbuatan yang sesuai dan menjunjung tinggi 
segenap petunjuk/jalan lurus/hukum yang ditetapkan 
(terutama yang ditetapkan oleh Tuhan, dan juga yang 
ditetapkan oleh manusia sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketetapan Tuhan) merupakan perbuatan yang 
sifat, arah dan tujuannya adalah melayani diri sendiri. 

Sifat, arah dan tujuan melayani orang lain atau 
melayani sesama sejalan dengan melayani diri sendiri 
dengan sasaran yang berbeda. Melayani diri sendiri 
sasarannya adalah aku, sedangkan melayani orang lain 
sasarannya adalah kamu dan dia. Demikianlah, pelayanan 
sejati, yang idealnya dapat dilakukan oleh setiap orang, 
adalah ibarat mata uang dengan dua sisinya yang amat 
berharga, yaitu pelayanan untuk diri sendiri di satu sisi dan 
pelayanan kepada orang lain di sisi yang satu lagi. 
Pelayanan untuk diri sendiri dan untuk orang lain oleh 
manusia itu semuanya sejalan dengan dan berakar dari 
pelayanan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia yang 
di dalamnya penuh rasa cinta. 

Konseling sebagai pelayanan akan berhasil jika 
didasari atas rasa cinta dan berkehendak agar orang atau 
subjek yang dilayaninya itu mengarah atau menjadi lebih 
baik/bahagia daripada kondisinya sebelumnya. Dengan 
kata lain, orang yang sedang dilayani memiliki prospek 
untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia.  Pelayanan 
konseling memerlukan pemahaman budaya dari orang 
yang dilayani. 

 

B. Tujuan 

Seminar Nasional ini diselenggarakana dalam 

rangkaian Dies Natalis Universitas Muria Kudus ke-32, 

bertujuan: 

1. Menambah wawasan peserta mengenai konsep 
dasar pelayanan konseling dengan senantiasa 
berpijak pada budaya klien. 

2. Memberikan pemantapan bagi guru 
pembimbing/konselor untuk lebih mencintai 
profesinya dalam bidang bimbingan dan konseling; 
dan meningkatkan motivasinya untuk senantiasa 
meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam 
memberikan pelayanan konseling.  



3. Menguatkan motivasi pemberian pelayanan 
counseling for all  bagi para calon guru pembimbing/ 
konselor maupun para konselor di sekolah pada 
bidang bimbingan dan konseling yang sedang 
ditekuninya. 

 

C. Sasaran  

Semua Konselor di Jawa Tengah dan propinsi tetangga 
yang berminat, mulai dari konselor TK/RA, SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dosen dan mahasiswa Program 
Studi Bimbingan dan Konseling, serta pemerhati 
pendidikan dan peserta umum 

 Peserta dibatasi maksimal 400 orang. 
 

D. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan Seminar Nasional dilaksanakan pada : 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 19 Mei 2012  
Waktu : 07.30 s.d. 16.00  
Tempat : Auditorium UMK Gondangmanis Kudus 

E. Kontribusi dan Fasilitas 

Setiap peserta dikenakan kontribusi Rp. 200.000,- (dua 
ratus ribu rupiah), mahasiswa Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah). 

Fasilitas yang akan diterima setiap peserta : seminar 
kit, piagam, makan siang, snack. 

 

F. Pemakalah dan Materi Seminar 

Pemakalah adalah pakar dan praktisi bimbingan dan 

konseling yang kompeten di bidangnya : 

1. Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.Ed. Guru Besar Bimbingan 

dan Konseling Universitas Negeri Padang 

”Konseling Pancawakita” 

2. Dr. Suwarjo Raharjo, M.Pd Dosen Prodi Bimbingan 

dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta dan 

sekaligus Dosen Pasca Sarjana Prodi BK  

Universitas Negeri Semarang.  

”Konseling Teman Sebaya” 

3. Dr. Sukiman, M.Pd., Dosen Prodi Bimbingan dan 

Konseling FKIP Universitas Muria Kudus. 

”Konseling Traits and Factor” 

Selain sesi utama dalam seminar ini maka panitia juga 
menyelenggarakan sesi paralel setelah seminar utama. 
Pembicara dalam sesi paralel adalah para akademisi dan 
praktisi dalam bidang bimbingan dan konseling  yang 
paper  dan hasil penelitiannya dinyatakan lolos seleksi 
oleh panitia. 

1. Penyelenggaraan Konseling di Sekolah. 
2. Peranan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor (PPGBK/PPK) dalam 
Meneguhkan Profesi Konseling di Indonesia. 

Peserta yang mengirimkan makalah untuk diseminarkan dalam 

sesi paralel, dikenai biaya Rp.250.000,-/orang untuk dimuat dalam 

prosiding 

  

G. Waktu Pendaftaran 

Pendaftaran peserta seminar dimulai sejak 1 Mei 2012 
dan ditutup 12 Mei 2012 atau sebelumnya jika peserta 
telah mencapai 400 orang. 
Pendaftaran dapat dilakukan melalui telepon : 

(1) ((0291) 438229 untuk disambungkan ke 111 (FKIP) 
(2) Sularno : 08122569463 
(3) Suyit Riyanto : 085326778936 
(4) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons : 081085816608 
(5) Peni Haryanti Ketua Hima BK FKIP UMK  

(085640083811) 
(6) atau datang langsung ke Sekretariat FKIP 

Universitas Muria Kudus pada setiap jam kerja 
    

H. Lain-lain 

(1) Peserta dari luar kota yang menginap, Panitia 
membantu menunjukkan hotel sesuai keinginan 
peserta. 

(2) Peserta dari luar kota dari arah Semarang naik bis 
sampai terminal Kudus, ganti angkot warna hijau 
turun di Toko Prima dijemput Panitia. 

(3) Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di 
Sekretariat Panitia. 

        
    Kudus, 21 April 2012 

Ketua,    Sekretaris,  
 
 
 
 
Drs. Sucipto, M.Pd.Kons. Gudnanto, S.Pd. 

FORMULIR PENDAFTARAN 
 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

 
Nama : ......................................................... 

NIP/NIS : ......................................................... 

Instansi : ......................................................... 

    ......................................................... 

No.Telp/HP : ......................................................... 
 
Mohon untuk didaftar sebagai peserta Seminar Nasional 

“Perspektif Konseling Dalam Bingkai Budaya” yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Keguruan dan Iilmu Pendidikan 

Universitas Muria Kudus pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 

2012. 

 

Biaya pendaftaran kami serahkan pada waktu 

pendaftaran/daftar ulang peserta *) 

 

  

               ........................, 2012 
   
Peserta, 
 
 
 
 
................................... 
tanda tangan dan nama 

 
*)    Coret salah satu 
**) Formulir pendaftaran dapat difotocopy sesuai 

kebutuhan  


