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Perawatan diri berasal dari istilah self care yang 

bermakna self artinya diri dan care yang artinya peduli atau 

merawat. Perawatan diri merupakan suatu aktivitas untuk 

merawat diri sendiri untuk mengurangi stres, mengatur dan 

meningkatkan kesejahteraan 

mental.  

Perawatan diri selalu 

dimulai dengan kesadaran 

terhadap diri sendiri. Dengan 

menyadari apa yang terjadi 

pada dirinya akan membuat 

seseorang dapat mengelola, 

mengatasi dan mencegah berbagai masalah yang dapat 

mempengaruhi kondisi kesehatan kesehatan fisik, emosi, 

pikiran dan spiritual. 

Perawatan diri pada dasarnya mungkin telah kita 

lakukan tanpa kita sadari, misalnya saja saat kita sedang 

merasa tertekan kita pergi menonton di bioskop atau 

Apa Itu Perawatan Diri (Self-Care)? 
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mengabiskan waktu tidur di dalam kamar. Hanya saja, 

perawatan diri yang tidak kita sadari justru dapat membuat 

proses perawatan diri itu sendiri menjadi berkurang maknanya. 

Dalam proses melakukan perawatan diri maka sangat penting 

dilakukan dengan sadar dan dengan intensi/ niat yang tepat. 

Dengan adanya 

kesadaran dan niat dalam 

menjalankan perawatan diri, 

kita sudah memulai tindakan 

dengan memerintah otak kita 

untuk siap dan menikmati 

proses dari perawatan diri. 

Sebaliknya jika kegiatan yang  

menyenangkan dilakukan tanpa 

kesadaran dan tanpa tujuan yang jelas, justru dapat 

menjerumuskan atau kita kehilangan manfaat positif dari 

kegiatan tersebut. Contohnya bermain menonton film 

menyenangkan, namun bukannya sebagai cara kita untuk 

melakukan perawatan diri justru kita jadi kecanduan menonton 

film hingga tidak ingat waktu. 

 



3 
 

 

  Sebagaimana setiap pekerjaan, profesi konselor juga 

memiliki risiko-risiko pekerjaan yang harus diketahui oleh para 

calon konselor. Selama ini para calon konselor lebih banyak 

fokus memperkuat teknik konseling namun kurang memahami 

risiko yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan. 

 Jika dapat 

dianalogikan, kompetensi 

profesi berupa 

penguasaan pada 

teknik-teknik konseling  

merupakan senjata bagi 

konselor sementara kemampuan 

perawatan diri adalah tameng bagi konselor. Baik senjata 

maupun tameng sama pentingnya demi proses konseling yang 

efektif. Tanpa tameng atau perlindungan diri, konselor sangat 

rentan mengalami risiko-risiko dari proses konseling. 

Sebaliknya tanpa senjata atau kompetensi profesi maka 

konselor tak dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan 

konseling. Kedua hal ini harusnya berjalan beriringan dan dan 

Konselor dan Perawatan Diri 
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dikuasai sama baiknya selama proses pendidikan calon 

konselor. 

Konseling merupakan pekerjaan dimana para konselor 

menghadapi beragam persoalan-persoalan, emosi dan 

pengalaman negatif dari setiap kliennya. Situasi ini 

menyebabkan para konselor rentan mengalami hal-hal seperti: 

a. Secondary trauma/ Trauma sekunder 

Sebagai konselor dimana berhadapan dengan cerita 

penuh trauma setiap kliennya membuat konselor dapat 

mengalami trauma sekunder. Trauma sekunder 

merupakan trauma yang konselor rasakan meski tidak 

menghadapi secara langsung kejadian traumatis. Misalnya 

saja, saat para klien menceritakan pengalaman kekerasan 

dari pasangan dengan detil diikuti dinamika emosi yang ia 

tunjukkan hal ini dapat membuat konselor ikut serta 

mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalin 

hubungan lawan jenis. 

b. Personal Issue/ Permasalahan pribadi 

Setiap konselor pasti juga memiliki pengalamannya pribadi 

dan tidak mungkin membawa luka-lukanya sendiri. Saat 

konselor tidak mengenali siapa dirinya, seperti apa 



5 
 

kekuatan dan kerentanan dirinya, maka ia sangat rentan 

mengalami proses konseling yang tidak efektif karena 

tercampur dengan permasalah pribadinya.  

c. Stres/ Tertekan 

Merupakan kondisi konselor menghadapi tekanan akibat 

rasa tanggungjawab pada klien, upaya menjalankan tugas 

dengan sebaik-baiknya, hingga terkait beban pekerjaan 

sebagai konselor. Tekanan yang dihadapi konselor jika 

tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi bumerang 

dalam proses konseling. Kondisi konselor yang tidak prima 

dan ia harus menerima beragam persoalan dari klien akan 

menjadi persoalan baru yang membebani konselor. 
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d. Burn out/ Kelelahan fisik, mental, emosional dan spiritual. 

Kondisi ini merupakan manifestasi dari tekanan yang 

menumpuk terus menerus dan tidak adanya pengelolaan 

diri yang baik. Akibatnya saat konselor mengalami burn 

out ia bekerja tanpa gairah, apatis bahkan akhirnya 

membenci pekerjaan sebagai konselor. Kondisi ini 

akhirnya akan berdampak pada performa sebagai konselor 

saat menghadapi klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 Saat bekerja sebagai konselor, ada tuntutan secara 

sosial bahwa konselor dapat membantu setiap klien-kliennya. 

Kondisi ini kerap kali membuat kita lupa sisi manusiawi dari 

konselor dimana ia memiliki pengalaman, sikap, emosi, 

pengetahuan, hingga kepribadian yang dapat  menjadi 

kekuatan atau kelemahan yang mempengaruhi jalannya 

proses konseling. 

 Dalam hal ini 

adanya kesadaran dan 

pemahaman mengenai diri 

sendiri adalah hal yang 

wajib dimiliki seorang 

konselor. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi risiko-

risiko buruk yang dapat 

terjadi selama proses konseling. Selain itu, berpegang teguh 

pada prinsip pemberdayaan klien, akan memberi jarak secara 

emosional dengan klien sehingga profesionalitas tetap terjaga. 

 

Konselor Juga Manusia 
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 Sebagaimana manusia pada umumnya maka sebelum 

memahami klien, para konselor harus mampu melakukan 

evaluasi terhadap diri sendiri, memahami kekurangan dan 

kelebihannya, nilai-nilai yang melekat pada dirinya hingga apa 

yang ia rasakan saat proses konseling terjadi. 

 

 Adapun salah 

satu cara untuk lebih 

mengenal diri sendiri 

adalah dengan cara 

melakukan refleksi 

rutin pada diri sendiri.  

Mari kita melakukan 

proses refleksi bersama agar kita mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai siapa diri kita. Hal ini akan 

membuat kita dapat melakukan proses konseling dengan 

kesadaran penuh terkait diri kita sebagai konselor dan 

manusia. 
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Lembar 1 : TENTANG AKU 

Tulislah minimal 5 penilaian positif dan negatif mengenai 

dirimu sendiri  di kolom bagian atas. Lalu tanyakan pada 

orangyang dapat kamu percaya untuk memberikan minimal 5  

penilaian positif dan negatif mengenai dirimu kemudian tulislah 

di kolom bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSI AKU 

VERSI DIA 
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Refleksi: 

1. Apa yang kamu rasakan saat mencari kelebihan dan 

kekuranganmu? 

2. Mana yang lebih sulit kamu temukan? Penilaian postif 

atau negatif? 

3. Mengacu pada jawaban pada nomor dua, menurutmu 

mengapa demikian? 

4. Apakah ada perbedaan antara penilaian versimu dan 

versi orang yang kamu percaya? 

5. Mengacu pada jawaban pada nomor empat, 

menurutmu mengapa demikian? 
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Lembar 2 : TANGGA KEHIDUPAN 

Ini adalah tangga kehidupanmu, mari tulisakan 6 pengalaman 

penting baik itu menyakitkan atau menyenangkan dan tuliskan 

usia saat kamu mengalaminya. Urutkan pengalaman yang 

paling atas adalah pengalaman yang paling kuat masih 

mempengaruhimu hingga saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..TH 

……..TH 

……..TH 

……..TH 

……..TH 

……..TH 
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Refleksi: 

1. Saat mengingat kembali pengalaman tersebut apa 

yang kamu rasakan? 

2. Kenapa pengalaman tersebut bermakna bagi dirimu? 

3. Apakah pengalaman tersebut masih 

mempengaruhimu hingga saat ini? 

4. Apa pelajaran yang kamu petik dari pengalaman 

tersebut? 
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Lembar 3: SUKA DAN BENCI 

Tuliskan hal-hal yang kamu sukai dan yang kamu benci. 

SUKA 

Aktivitas Karakter 

  

 

 

 

 

 

 

BENCI 

Aktivitas Karakter 
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Refleksi: 

1. Seberapa sering kamu melakukan aktivitas yang kamu 

sukai belakangan ini? Mengapa demikian? 

2. Seberapa sering kamu terpaksa melakukan aktivtas 

yang kamu benci belakangan ini? Mengapa demikian? 

3. Apakah kamu memiliki seluruh karakter yang kamu 

sukai? Mengapa demikian? 

4. Apa yang kamu lakukan saat bertemu dengan orang-

orang yang memiliki karakter yang kamu benci? 
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Lembar 4 : JURNAL KONSELOR 

Catatlah pengalaman yang kamu rasakan setelah konseling 

secara apa adanya.  

Tanggal  

Klien  

Isu  

Catatan: 
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 Refleksi:  

1. Mengapa emosi-emosi tersebut muncul pada dirimu 

saat berhadapan dengan klien? 

2. Apakah ada karakter klien yang mempengaruhi 

penilaianmu? 

3. Apa yang kamu lakukan saat menghadapi perasaan-

perasaan tersebut ketika sedang dalam proses 

konseling? 

4. Apa sikap-sikapmu yang positif selama proses 

konseling? 

5. Apa hal-hal yang menjadi penghambat dan perlu 

segera kamu atasi saat proses konseling? 
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 Cara setiap konselor merawat diri sendiri berbeda-

beda. Hal ini sangat terkait dengan kepribadian dari konselor 

itu sendiri. Ada konselor yang senang melakukan aktivitas 

ekploratif seperti naik gunung untuk memberi jeda pada 

pekerjaannya, namun ada juga konselor yang lebih suka 

merawat diri dengan membaca buku favorit di dalam kamar. 

Semua aktivititas itu 

sama-sama memberikan efek 

terapeutik selama dilakukan 

dengan niat dan tujuan 

merawat diri, dan aktivitas 

yang dipilih sesuai dengan 

hal yang disukai oleh 

konselor itu sendiri. Saat 

memilih aktivitas yang menyenangkan maka konselor harus 

menempatkan dirinya sebagai posisi yang pertama. Aktivitas 

yang dilakukan harus benar-benar yang ia sukai dan bukan 

hal-hal yang seharusnya ia sukai. 

Bagaimana Konselor Merawat Diri 
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 Dalam proses merawat diri sendiri maka 

keseimbangan perlu dilakukan. Oleh sebab itu dalam 

pelaksanaan kegiatan merawat diri perlu dipecah pada empat 

aspek kegiatan yaitu fisik, emosi, spiritual, dan pikiran.  

a. Aspek Fisik : aktivitas berkaitan dengan kondisi fisik 

seperti olahraga, makanan dan jam tidur. 

b. Aspek Emosi : Terkait aktivitas yang dapat 

meningkatkan emosi positif seperti relaksasi, 

mendengarkan musik, melukis 

c. Aspek Pikiran : Terkait aktivitas yang dapat 

meningkatkan aspek kognisi seperti membaca, 

berdiskusi, menulis. 

d. Aspek Spiritual : Terkait aktivitas spiritual yang 

bermakna seperti sholat, dzikir, berdoa, bersalawat. 

Pembagian aktivitas berdasarkan aspek ini akan 

memudahkan konselor untuk menemukan beragam aktiivitas 

merawat diri. Meskipun memang saat melaksanakan aktivitas 

tersebut bisa jadi aspek lain turut terlibat. Misalnya saja meski 

mendengarkan emosi lebih mendorong aspek emosi namun 

jika yang diputar adalah lagu religius maka aspek spritiual juga 

terlibat.  
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Lembar 5 : DAFTAR AKTIVITAS 

Berikut ini adalah beberapa daftar aktivitas yang mungkin 

kamu lupa bahwa kamu menyukainya. Silakan beri tanda pada 

aktivitas-aktivitas yang membuatmu merasa senang dan 

tenang. 

Membaca 

Menulis 

Diskusi 

Bermain futsal 

Lari 

Bermain basket 

Pijat 

Perawatan di salon 

Traveling 

Hiking 

Naik gunung 

Makan es krim 

Wisata kuliner 

Memasak 

Main game HP 

Nonton film 

Silaturrahmi ke 

teman 

Nonton stand up 

comedy 

Membuat kue 

Naik gunung 

Naik motor 

Pergi ke konser 

Berburu objek foto 

Menyulam 

Melukis 

Berenang 

Berendam di air 

hangat 

Minum kopi di café 

Mendengarkan 

musik 

Bermain musik 

Memelihara hewan 

Berdzikir 

Mengaji 

Bercocok tanam 

Tidur di kamar 

Mengobrol dengan 

orang yang dicintai 

Pergi ke pusat 

perbelanjaan 

Wisata religius 

Nonton olahraga 
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Lembar 6 : AKTIVITAS MERAWAT DIRI 

Mari memikirkan aktivitas yang dapat kamu jadikan sebagai 

aktivitas untuk merawat diri dalam aspek fisik, emosi, spiritual, 

dan pikiran 

FISIK EMOSI 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITUAL PIKIRAN 
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 Dalam proses merawat diri, maka ada tiga hal yang 

harus dilakukan yaitu: 

1. Miliki kesadaran : Artinya refleksi diri wajib dilakukan 

2. Buat komitmen : Merawat diri harus dimasukkan pada 

prioritas kegiatan rutin. 

3. Lakukan dengan suka cita: Lakukan kegiatan merawat 

diri dengan perasaan senang dan positif. 
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Di dalam buku ini akan disajikan beberapa teknik 

praktis yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengurangi 

risiko pekerjaan selama proses konseling. Teknik-teknik praktis 

disini berkaitan dengan proses rileksasi sederhana yang dapat 

dipraktikkan secara 

cepat di antara 

sela-sela konseling 

bahkan saat proses 

konseling 

berlangsung. 

Bahkan 

teknik-teknik ini dapat diajarkan kepada klien agar klien dapat 

mengendalikan dirinya dan belajar mengelola dirinya secara 

mandiri. Teknik yang ada di buku ini memiliki efek yang 

berbeda-beda di setiap orang. Oleh sebab itu sangat penting 

untuk dapat mencoba setiap teknik yang ada dan merasakan 

langsung apa yang terjadi pada diri sendiri sehingga kita dapat 

menemukan teknik yang paling efektif. 

 

Teknik Praktis Perawatan Diri 
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Adapun teknik-teknik yang dapat dilatih dan 

dipraktikkan secara mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Relaksasi Pernafasan 

Relaksasi pernafasan dapat dilakukan dimana 

pun. Lakukan relaksasi inisaat kita mnegalami emosi 

negatif. Saat kita merasa stress, cemas atau marah terjadi 

perubahan fisiologis pada tubuh kita seperti nafas 

memendek dan cepat, keringat dingin hingga gemetar. 

Pada kondisi demikian maka tariklah nafas mendalam dan 

hembuskan secara perlahan melalui mulut.  

Dalam proses bernafas, upayakan bernafas 

menggunakan pernafasa perut. Hal ini ditandai dengan 

mengembangnya perut saat menarik nafas melalui hidung. 

Setelah rongga perut terisi udara lalu hembuskan secara 

perlahan melalui mulut. Pastikan ritme pernafasan stabil 

dan panjang. Sepanjang bernafas fokuslah pada udara 

yang keluar dan masuk memenuhi perut. Jika situasi 

memungkinkan, kita juga dapat memusatkan pandangan 

pada satu titik saat sedang melakukan proses pernafasan. 
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2. Relaksasi Otot 

Saat mengalami hal yang mengancam atau tidak 

nyaman, otot tubuh merespon dengan menegang dan 

waspada. Pada kondisi tersebut kita dapat melakukan 

relaksasi otot yang dapat dilakukan dengan mudah dan 

dimana pun. Relaksasi ini memberikan pengalaman pada 

otot untuk menegang dan melemas, sehingga fokus pada 

sensasi yang terjadi pada otot adalah hal penting yang 

perlu dilakukan. 

Cara melakukan relaksasi otot adalah sebagai 

berikut: 

- Genggam tanganmu sekuat-kuatnya. 

- Rasakan seluruh otot tanganmu menegang. 

- Lepaskan secara perlahan genggaman tanganmu. 

- Rasakan sensasi saat otot melonggar, saat rasa 

hangat mengaliri telapak tangan, dan rasa nyaman 

saat otot terasa rileks. 

- Ulangi beberapa kali agar otak merespon sensasi 

nyaman yang dihasilkan saat genggaman melonggar. 

 

  



25 
 

3. Visualisasi 

Pernahkah kamu membayangkan berada pada 

satu tempat istimewa yang membuatmu nyaman, tenang, 

terlindungi dan sangat kamu sukai? Tempat tersebut bisa 

jadi pernah kamu datangi atau suatu tempat yang kamu 

ciptakan sendiri di dalam kepalamu. Mari deskripsikan 

atau gambarkan tempat tersebut di kolom di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat kita merasa mendapatkan perasaan negatif 

setelah proses konselig, kita dapat duduk sejenak dengan 

nyaman sambil memejamkan mata. Bayangkan kita 

berada di tempat yang membuat kita merasa nyaman dan 

aman tersebut. Bayangkan sensasi saat berada di tempat 
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tersebut, seperti bagaimana posisimu saat berada di 

tempat itu? Apakah berdiri atau sedang duduk? Seperti 

apa tekstur tempatmu duduk? Apakah tempat tersebut 

terang atau gelap? Bagaimana suhunya? Apakah ada 

angin yang membelai wajahmu atau justru suasana hangat 

di dekat perapian? 

 

 

Lakukan proses visualisasi ini dengan sepenuh 

hati dan bayangkan dengan jelas sensasi yangkita 

rasakan saat berada di tempat istimewa tersebut. Kita 

dapat melakukannya di sela-sela waktu konseling sebelum 

menerima klien berikutnya untuk membuat suasana hati 

lebih baik, emosi lebih stabil dan kondisi yang lebih optimal 

untuk mendengarkan persoalan-persoalan berikutnya. 
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4. Mindfulness 

Mindfulness adalah istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan kondisi dimana kita memusatkan perhatian 

secara penuh terhadap apa yang sedang kita kerjakan 

tanpa melakukan analisa atau penilaian. Kita hanya fokus 

menghayati setiap tindakan kita, merasakan sensasinya 

dan hadir sepenuhnya pada saat tersebut. 

Kita dapat melakukan mindfulness dimana dan 

saat melakukan apa pun di luar sesi konseling.  Berikut ini 

adalah cara melakukan mindfulness: 

- Makan 

Saat makan maka nikmatilah setiap suapan yang 

masuk ke mulutmu. Amati apa yang di piringmu, 

aromai, suapkan ke mulut, rasakan tekstur dan setiap 

rasa yang hadir di lidahmu, rasakan saat gigi kita 

mengunyah makanan, telan dan rasakan saat 

makanan masuk ke dalam kerongkongan dan 

memenuhi perutmu. 
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- Berjalan 

Saat berjalan rasakan ketika kaki kita menginjak lantai 

atau tanah. Berjalanlah dengan perlahan, rasakan 

posisi kita di dalam ruang. Kita tak memikirkan apapun 

selain merasakan gerakan otot, langkah, gerakan 

tubuh kita saat berjalan. 

- Olahraga 

Saat melakukan gerakan stretching/ peregangan 

dalam olahraga lakukan dengan perlahan, lembut, dan 

rasakan setiap tarikan otot saat melakukan 

peregangan. Jika merasakan ketidaknyamanan saat 

melakukan peregangan maka rasakan dan nikmatilah 

apa adanya tanpa perlu memberikan penilaian atau 

merasa khawatir. 
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Setiap langkah praktikal di dalam buku ini selalu 

menuntut kesadaran dan penghayatan dalam proses 

pelaksanaannya. Rasakan pula dampak yang kamu rasakan 

setiap kegiatan merawat diri telah dilakukan. Sekali lagi, 

sebelum melakukan aktivitas merawat diri, niatkan dan 

laksanakan sepenuh hati. 

Dengan mempraktikkan aktivitas di buku ini dan 

merasakan dengan sadar dampaknya pada dirimu, maka kini 

kamu sudah lebih siap 

menghadapi segala macam 

persoalan pada proses konseling. 

 Jika pada situasi tertentu 

kamu menghadapi persoalan 

yang pelik, maka jangan ragu 

untuk mendatangi rekan sejawat hingga tenaga profesional 

lain untuk mendapatkan bantuan. Ingatlah bahwa konselor 

juga manusia. Akhir kalimat, selamat mencoba dan 

menjadikannya kebiasaan! 

Selamat Mencoba! 
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