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 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak asing bagi bangsa di kawasan ASEAN termasuk Indonesia. MEA 

merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. 

Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi mementum MEA tahun 2015? MEA dijadikan sebuah momentum 

yang baik bagi Indonesia. Bukan saja fokus MEA pada terbentuknya wilayah pasar bebas dan basis produksi 

semata, melainkan yang terpenting adalah menyiapkan ketenagakerjaan (Sumber Daya Manusia) Indonesia 

yang kompetitif. Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan aset besar ditinjau dari sumber 

daya manusia—cukup berpengaruh secara signifikan untuk memberikan urun rembug dalam menyiapkan 

generasi emas 2045. Perubahan kehidupan  yang sangat cepat dan teknologi sebagai andalan merupakan 

sebuah momen MEA di setiap lini kehidupan. Oleh karena itu profesi bimbingan dan konseling tidak tinggal 

diam membantu merealisasikan peluang dan tantangan tersebut. Melalui sentuhan Guru BK yang 

bermartabat, maka aplikasi teknologi dan komunikasi menjadi pertimbangan yang layak untuk menyiapkan 

generasi muda siap berkompetisi di kawasan ASEAN. 

 Kata Kunci: MEA, peluang dan tantangan, guru bimbingan dan konseling 

Pendahuluan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ditetapkan tanggal 31 Desember 2015. Sebagai masyarakat 

akademisi-pendidik guru/pendidik konselor banyak hal yang perlu dilakukan mulai dari pengorganisasian, 

perencanaan, perancangan, pengimplementasian sampai dengan pengevaluasian terhadap implementasi 

tugas profesionalitas Guru BK.  Perihal MEA berdampak pada pengubahan peradaban bangsa Indonesia. 

MEA bukan saja berfokus pada peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN, melainkan peningkatan daya 

saing sumber daya manusia. Masyarakat ASEAN mempunyai tiga pilar utama yaitu, (1) ASEAN Economic 

Community, (2) ASEAN Security Community, dan (3) ASEAN Socio-Cultural Community. Visi ASEAN 

adalah menjadikan kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi 

yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Dapat pula disimpulkan bahwa 

terciptanya stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama di kawasan MEA merupakan bentuk realisasi 

tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. 

Fernandes, 2014 dalam Baskoro (2015) mendeskripsikan empat fokus MEA tahun 2015. Pertama, 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. 

Dengan demikian, berdampak pada arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled 

labour menjadi tidak ada hambatan dari antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA 

dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetitif tinggi, yang memerlukan sebuah kebijakan 

yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-

Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa 

sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; 

menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double 

Taxation; dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. 

 Ketiga, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, 

dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme 

UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, 

pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta 
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teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan 

membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, 

akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global 

melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang 

berkembang, utamanya untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas pada skala regional  

dan internasional.  

Tantangan MEA bagi Indonesia adalah (1) competition risk, yakni mengalirnya (a) barang impor 

yang mungkin kualitasnya lebih bagus dan harganya murah, (b) tenaga kerja yang tingkat pendidikan dan 

professionalitasnya melebihi tenaga kerja Indonesia, serta (2) exploitation risk, bahwa Indonesia masih 

memiliki tingkat regulasi yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan bangsa sendiri. Berdasar dua 

tantangan MEA sebagaimana di sebutkan, maka pengembangan sumber daya manusia  sangat urgen dalam 

pembahasan ini.  

 Mencermati keempat fokus MEA, maka tidak dapat diabaikan bahwa keterlibatan warga negara 

Indonesia berpeluang sangat positif.  Penyiapan investasi sumber daya manusia merupakan salah satu fokus 

penting dari antara fokus-fokus terpenting lainnya. Sumber daya manusia itu penting dalam menghadapi 

MEA, alasannya bahwa integrasi ekonomi tidak semata bergantung pada komoditas dan modal serta jasa, 

melainkan ada hal terpenting yaitu menggerakkan pelaku pangsa pasar agar dapat menyambut dengan sadar 

dan bertanggungjawab. Perihal itulah, maka kesiapan sumber daya manusia sangat diperhitungkan. 

Investasi sumber daya manusia sangat relevan pada tataran pre-service dan in-service yang sedang 

ditempuh. MEA merupakan sebuah momentum yang sangat tepat sebagai peluang dan tantangan bagi Guru 

bimbingan dan konseling di Indonesia. Bagaimana menyiapkan Guru dan calon Guru BK berdaya saing di 

era MEA? Pembahasan autentik kali ini difokuskan pada peluang dan tantangan Guru BK berdaya saing di 

era MEA.  

Peluang Guru BK Berdaya Saing di Era MEA 

Guru BK sebagai helper professional dalam mengemban tugas mulia memberikan layanan bimbingan dan 

konseling yang memandirikan peserta didik menuju the common good. Guru BK mengambil peran dalam 

menyiapkan peserta didik untuk terlibat dalam menyongsong era MEA, sehingga peserta didik tidak hanya 

sebagai penonton, melainkan sebagai pemain peran penting. Hasil pengamatan penulis, bahwa modal dasar 

yang dimiliki oleh para peserta didik menjadi pelaku dalam MEA masih kurang.  

Sebagai helper professional Guru BK dalam melaksanakan tugas senantiasa menjunjung tinggi 

kompetensi berharkat dan bermartabat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh Guru BK, adapun kompetensi Guru BK yang dimaksud meliputi: (1) memahami secara 

mendalam konseli yang dilayani, (2) memahami teori dan teknik berbasis perkembangan dan eviden, (3) 

memberikan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, (4) melaksanakan asesmen 

perkembangan konseli dengan pengukuran psikologis dan non psikologis, (5) memahami perkembangan 

konseli yang maslahat, bermartabat, kreatif, dan inovatif, (6) melakukan supervisi dan akuntabilitas 

berbasis perkembangan, dan (7) siaga dalam pengembangan diri baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun terlibat langsung dalam kegiatan ilmiah (Depdiknas, 2008). 

Peluang yang tidak pernah terabaikan oleh Guru BK pada era MEA merupakan harapan yang sangat 

strategis terejawantahkan dalam empat penguatan, yakni: (1) pengembangan diri (authentic personality), 

secara terus menerus melakukan refleksi diri—reflective practitioner atas tugas-tugasnya, pada gilirannya 

menjadi safe-practitioner; (2) pemberian pelayanan prima kepada peserta didik menuju the common good 

untuk mengembangkan potensi personal-sosial, akademik, dan karir; (3) berinovasi dalam merancang dan 

mengimplementasi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan; dan (4) ekspektasi kinerja 

berbasis kearifan lokal—best practice.  
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Pengembangan diri atas authentic personality telah tertanam bagi Guru BK, seperti: ketangguhan 

menghadapi kesulitan/ancaman (resiliensi), ketahanmalangan (adversity), empatik, mental altruistik 

(kesiagaan membantu ditunjukkan oleh pikiran, perasaan, dan perilaku), kesadaran cultur diversity, dan 

ancaman burnout. Demikian pula penumbuhan pribadi, seperti: emphaty, respect, concritness, genuineness, 

immidiaty, self disclosure, toleran, bekerjasama, disiplin, loyal, pemaafan, bertanggungjawab, kongruen, 

kritis dan kreatif dalam setiap tindakan. Guru BK piawai merawat authentic personality secara reflektif 

setiap kinerjanya dan tidak segan-segan mengajak sejawat menjadi eksternal reviewer. Berpikir Reflektif 

merupakan komponen kunci dalam pengembangan diri dan pengembangan profesionalitas Guru BK. 

Berpikir reflektif dimaknai sebagai kemampuan mindfulness (Hasson, 2013). Berpikir reflektif adalah 

kemampuan mempertanyakan dan/atau mengkritisi tindakan profesional merupakan ruh Guru BK.  

Dalam rangka menerapkan berpikir reflektif Guru BK yang profesional melakukan evaluasi diri atas 

kinerjanya dan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus, sehingga menjadi safe practitioner (Davys, 

2010). Pada gilirannya menjadi Guru BK sejahtera hidupnya tercapai ketenangan dan kebahagian—alih-

alih psychological well being.  Menurut Davys  (2010) karakteristik konselor reflektif adalah (1) judicous, 

(2) truth seeking, (3) confident in reasoning, (4) open-mindedness, (5) analytical, dan (6) systematic and 

inquisitive.   

Guru BK menyadari bahwa tugas mulia yang diemban terejawantahkan ke dalam pemberian layanan 

yang prima kepada peserta didik, dalam layanan penumbuhan diri melalui pelatihan, layanan perencanaan 

individu, dan layanan responsif sesuai dengan kapasitas potensi yang akan ditumbuhkan. Pelayanan prima 

tersebut seperti menyelenggarakan pelatihan: keterampilan berpikir kreatif dengan strategi  Mind Mapping 

(Irman, 2015), keterampilan berpikir kreatif dengan strategi model Synectic (Rosalina, 2015), keterampilan 

menggapai mimpi dengan strategi Positive Mental Time Travel (Silvianetri, 2015), keterampilan 

menumbuhkan kepercayaan diri, keterampilan berkomunikasi interpersonal dengan pemberian stroke, 

keterampilan strategi SRL—strategi metakognisi, strategi mengelola motivasi diri, strategi kognitif, dan 

strategi mengelola sumber daya (Hidayah, 2015; Faqif, 2015). 

Guru BK harus melek teknologi, bahwa ia mengembangkan keterampilan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi diejawantahkan dalam program bimbingan dan konseling, yakni: asesmen 

perkembangan konseli berbasis online, cybercounseling, teleconference, pengembangan media bimbingan 

dan konseling berbasis online, dan menjalin kerjasama antar Guru BK dalam komunitas profesional 

bimbingan dan konseling melalui group WhatsApp, group facebook, dan group tweeter. 

Kebutuhan peserta didik sekarang bukan layanan konseling klasik/konvensional—alih-alih face to 

face, melainkan mereka lebih nyaman jika konseling dilakukan tidak bertatap muka secara langsung. 

Keakraban para peserta didik dengan media sosial, seperti: facebook, twitter, instagram, blog, e-mail, 

skype, whatsApp, dan bistri videocall dapat menjadi sarana penting untuk dimaksimalkan, sehingga tidak 

disalahgunakan oleh para peserta didik. Media berbasis website menjadi bagian dalam kehidupan 

masyarakat modern, termasuk peserta didik. Para peserta didik/konseli tidak asing dengan media internet. 

Mereka sering menggunakan media internet untuk berkomunikasi, mencari sumber belajar, bermain, 

menonton video, youtube, mendengarkan musik, bisnis, dan lain-lain. Media tersebut mudah digunakan, 

memiliki asas kerahasiaan, praktis, dan dapat diakses dari mana saja. Bahkan media tersebut dapat 

diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu counseling online—cybercounseling 

menjadi pilihan bagi para peserta didik untuk mengonsultasikan problem mereka.  

Berdasar pada penggunaan cybercounseling akan mengarah pada pengembangan media konseling 

(Kendal, 2003). Artinya selain konseling dilakukan secara face-to-face, kini mengubah paradigma lama 

menjadi paradigma baru yaitu konseling dilakukan melalui jarak jauh (distance/remote counseling) baik 

secara online (konseli-konselor berhubungan langsung pada saat yang sama) maupun off line (ketika respon 

konseli-konselor terdapat jarak waktu).  Adapun jenis model konseling online dipilih yang sesuai dengan 

kebutuhan dan akseptabel yaitu cybercounseling. 
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Model konseling yang dilakukan secara face to fase (konvensional) memiliki banyak kelemahan di 

antaranya konseli harus menemui konselor secara langsung, proses konseling membutuhkan waktu lebih 

lama, beban belajar konseli berlebih, sehingga konseli sedikit waktu untuk bisa menemui konselor, 

konseling yang dilakukan face to face kurang diminati siswa (Hidayah, 2008),  disisi lain tenaga konselor 

terbatas. Dengan demikian terobosan baru untuk mengembangkan konseling online sangat diperlukan agar 

peseta didik dapat memanfatkan layanan konseling yang diberikan oleh Guru BK tanpa harus bertemu 

secara face to face melainkan dilakukan melalui jarak jauh (distance/remote counseling). 

Cybercounseling merupakan terobosan baru yang menjanjikan untuk menggantikan layanan 

konseling face to face (Hidayah, dkk, 2010; 2013; 2015). Model layanan konseling online—

cybercounseling dibutuhkan oleh para Guru BK di era MEA dimana peserta didik tidak terikat oleh jarak 

dan waktu ketika berkonsultasi dengan Guru BK, dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak 

mengganggu jam belajar peserta didik di sekolah. Konseling online berbasis website terbaru hasil 

pengembangan adalah bistri videocall (Hidayah, 2015). 

Beberapa ahli mendefinisikan cybercounseling dari sudut pandang strategi layanan, media, serta 

sarana dan prasarananya. Gibson (2011) memaknai cybercounseling adalah layanan konseling berbantuan 

telepon atau komputer untuk memfasilitasi komunikasi antara konseli dan Guru BK dari jarak jauh. 

Pendapat Asrowi (2012) cybercounseling adalah layanan konseling yang dilakukan dimana dan kapan saja, 

mengutamakan koneksi atau terhubung dengan internet, sehingga memiliki nilai praktis dan inovatif. 

Ditegaskan pula oleh Bloom (2004), cybercounseling merupakan layanan konseling melalui internet tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip konseling. Dengan demikian dapat diartikan, bahwa cybercounseling adalah 

layanan konseling profesional yang melibatkan Guru BK dan konseli melalui internet yang memungkinkan 

bertatap muka dari layar monitor komputer tanpa menuntut kehadirannya secara fisik serta dapat dilakukan 

kapan dan dimana saja. 

Layanan cybercounseling menggunakan berbagai sarana seperti: telepon, komputer, internet, WiFi, 

dan/atau hot-spot. Adapun layanan konseling berbasis teknologi dan dunia maya dapat dilakukan dengan 

berbagai jenis, di antaranya: konseling melalui telepon/telewicara, konseling melalui radio dan televisi, 

konseling melalui e-mail, dan konseling melalui video-conference (Zack dalam Kraus, at al., 2011). 

Keempat sarana yang digunakan untuk memberikan layanan konseling tersebut memiliki karakteristik, 

keunggulan, dan keterbatasan masing-masing.  Konseling melalui telepon, lazim di sebut telewicara yaitu 

layanan konseling antara Guru BK dan konseli melalui komunikasi telepon. Konseling melalui radio dan 

televisi yaitu percakapan Guru BK dan konseli yang dipancarkan. Layanan konseling ini biasanya sebatas 

pemberian informasi dan nasihat, karena tingkat kerahasiaannya kurang dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun konseling melalui e-mail adalah konseling dengan kegiatan chat—menulis dapat pula 

kemungkinan bertemu langsung dengan Guru BK. Layanan konseling melalui video-conference adalah 

interaksi komunikasi dengan video berbantuan internet dan jaringan komputer dipadu dengan gambar, 

suara, dan gerak. 

Berdasarkan keempat karakteristik jenis cybercounseling sebagaimana di sebutkan, maka jenis yang 

inovatif adalah video conference berbasis skype dan bistri videocall yang diletakkan pada fitur website. 

Pemilihan video conference berpadu dengan bistri videocall beralasan sangat kuat dari tinjauan keamanan, 

privasi, dan teramati dari sikap dan mimik muka konseli dibandingkan dengan konseling yang lain. 

Keunggulan video conference dengan bistri videocall tidak ditemukan pada jenis konseling melalui telepon, 

radio dan televisi, serta konseling melalui e-mail.  

Prosedur Layanan cybercounseling terdiri atas tiga tahapan, yaitu (1) awal konseling, (2) proses 

konseling, dan (3) akhir konseling. Tahap awal konseling/persiapan, pada tahap ini ada dua hal, pertama 

penyiapan teknis yaitu: hardware dan software. Hardware (perangkat keras) terdiri atas komputer 

terhubung dengan internet, headset, microphon, webcam, dan perangkat lain. Software (perangkat lunak) 

program, misalnya website/situs sebagai sarana pelaksanaan layanan, seperti e-mail, videocall. Kedua, 
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konselor menyiapkan kelayakan akademik, keterampilan, wawasan terhadap layanan konseling berbasis 

online. 

Tahap proses konseling online serupa dengan konseling tatap muka—face to face. Pelaksanaan 

konseling online lebih bersifat “kontinum fleksibel” sesuai dengan tahap dan lebih terbuka untuk 

dimodifikasi, menggunakan teknik umum dan teknik khusus, akan tetapi tidak dilakukan secara utuh 

sebagaimana proses konseling face to face. Layanan konseling online lebih menekankan pada terselesainya 

masalah konseli. Tahap akhir konseling berarti mengakhiri konseling dan memberikan evaluasi terhadap 

keberhasilan konseling serta follow-up. Evaluasi pada akhir konseling terdapat empat kemungkinan, di 

antaranya: (1) keberhasilan konseling ditandai oleh kondisi konseli yang Effective Daily Living—EDL/KES, 

(2) konseling akan dilanjutkan dengan konseling face to face, (3) konseling dilanjutkan pada sesi 

berikutnya, dan kemungkinan (4) konseli akan dirujuk kepada konselor atau ahli lain. 

Etika yang perlu dimiliki oleh Guru BK ketika melakukan konseling online sebagai berikut. 

a. Memahami potensial dan informasi tentang konseli. 

b. Kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling. 

c. Pemahaman tentang identitas konseli.  

d. Pemahaman tentang resiko kerahasiaan dari komunikasi online.  

e. Menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data. 

f. Penentuan pihak yang mengelola biaya untuk konseling online 

Beberapa situasi yang tidak direkomendasikan kepada Guru BK untuk melakukan konseling online 

sebagai berikut. 

a. Konseli memiliki pikiran untuk menyakiti dan membunuh orang lain atau diri sendiri. 

b. Konseli berada pada situasi yang mengancam jiwa. 

c. Konseli mempunyai sejarah situasi perilaku bunuh diri, kekerasan, dan kasar. 

d. Konseli mempunyai delusi. 

e. Konseli mengalami halusinasi. 

f. Konseli menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan. 

Ekspektasi kinerja berbasis kearifan lokal—best practice merupakan salah satu wujud kinerja Guru 

BK berbasis riset seperti: teknik healling story dengan topeng malangan untuk meningkatkan fairness; 

permainan “gobag sodor” untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok; permainan “engklek” untuk 

meningkatkan multiple intelligence, dan sebagainya. Keempat peluang sebagaimana dipaparkan di atas 

merupakan penguatan yang luar biasa bagi Guru BK untuk menghadapi MEA, di samping penguasaan 

bahasa baku standar PBB. 

Tantangan Guru BK Berdaya Saing di Era MEA 

Memperhatikan perihal empat peluang Guru BK mampu bersaing di era MEA mengandung makna 

mendalam, sehingga mendorong untuk merealisasikannya. Guru BK dalam menjalankan tugasnya memiliki 

kekuatan sekaligus kelemahan, perihal tersebut merupakan sebuah tantangan. Kekuatan yang dimiliki oleh 

Guru BK adalah kekuatan bersumber dari asosiasi profesi yang tangguh dan solid yakni ABKIN, HSBKI, 

MALINDO, dan APECA. ABKIN dan HSBKI merupakan asosiasi bimbingan dan konseling di Indonesia 

sedangkan MALINDO dan APECA merupakan organisasi profesi konseling di tingkat Asia Tenggara. 

Organisasi profesi itulah merupakan kekuatan internal yang patut dipertahankan. Guru BK maju bersama 

asosiasi profesi yang besar di Indonesia dan di Asia Tenggara. 

Asosiasi profesi merupakan ruh Guru BK untuk mengembangkan profesionalitasnya. Sebagaimana 

ABKIN dalam momen tahunan senantiasa menggelar konvensi ilmiah, baik oleh pengurus besar maupun 

pengurus daerah, seperti PD ABKIN Jawa Timur. Setiap pertemuan ilmiah sebagaimana digelar sekarang 

ini menjadi ajang para Guru BK untuk berpartisipasi dalam menimba ilmu dan pengalaman, bahkan 

mengambil peran untuk terlibat dalam menampilkan unjuk kinerjanya.    
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Tantangan era Globalisasi—MEA ditandai dengan: (1) perubahan kehidupan yang sangat cepat, (2) 

kehidupan yang kompetitif, (3) teknologi sebagai andalan, (4) ragam budaya, (5) orientasi nilai tambah, dan 

(6) penjaminan mutu. Keenam perihal itu harus melekat bagi Guru BK untuk senantiasa merawat dan 

merealisasikan dalam setiap kinerjanya di sekolah. Perubahan Kehidupan kompetitif dengan ragam budaya 

yang berorientasi nilai tidak dapat ditawar lagi. Teknologi dan informasi menjadi kawan Guru BK dalam 

memberikan layanan prima kepada peserta didik. Pada gilirannya penjaminan mutu sebagai benchmark bagi 

standar baku peran dan tugas Guru BK. Terabaikannya tantangan era MEA sebagaimana di sebutkan dapat 

berdampak pada tersungkur dan tersingkirnya profesionalitas Guru BK. Oleh karena itu era MEA 

mengantarkan Guru BK mampu berdaya saing dengan para helper professional di kawasan Asia Tenggara. 

Penutup 

Peran Guru BK dalam menyiapkan diri dan menyiapkan peserta didik menghadapi MEA didasari oleh 

kesungguhan, ketangguhan, dan tanggungjawab.  Sikap tersebut senantiasa melekat dalam diri Guru BK 

sebagai helper professional yang bermartabat, kreatif, dan inovatif.  Kesadaran Guru BK dalam 

mengembangkan diri cukup pelik, ia senantiasa siap menghadapi peluang dan tantangan dalam berdaya 

saing. Dengan kesiagaannya menghadapi tantangan MEA, maka mimpi Guru BK telah terwujud. Guru BK 

berhasil mengembangkan keterampilan untuk mengawal peserta didik siap menghadapi MEA. 

 Berkaitan dengan pengembangan diri Guru BK agar tidak gagap teknologi, maka ia mengaplikasikan 

teknologi inovasi dalam layanan konseling. Produk inovasi untuk memfasilitasi layanan konseling berupa 

cybercounseling. Penulis menghasilkan enam cybercouseling dari hasil penelitian dan pengembangan mulai 

tahun 2010-2015. 
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