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MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI  FPSB UII 
SELENGGARAKAN PELATIHAN LOGOTERAPI 


Kaliurang (UIINews). Istilah ’Logoterapi’ memang belum terlalu populer di telinga masyarakat kita. Logoterapi sendiri berasal dari akar kata logos yang artinya spirituality atau kerohanian. Secara eksplisit hal ini menunjukkan bahwa pada diri manusia terdapat dimensi sipiritual disamping dimensi-dimensi ragawi dan kejiwaan (dan sosio-kultural). Dengan demikian, manusia dalam pandangan logoterapi merupakan satu kesatuan-utuh bio-psiko-sosiokultural-spiritual. Perlu diketahui bahwa sebutan spirituality dalam pandangan logoterapi tidak mengandung konotasi keagamaan, karena dimensi ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, ideologi, agama dan keyakinanya. Pengertian dimensi spiritual dalam logoterapi dengan demikian bercorak antropologis dan bukan teologis. Sedang arti lain dari logo adalah meaning atau makna/hikmah. Dalam pandangan logoterapi makna hidup atau hikmah hidup terdapat dalam kehidupan itu sendiri dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan, baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Sekalipun makna hidup ini dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, namun dalam kenyatannya tidak setiap orang dapat dengan mudah menemukan makna hidup. Makna hidup biasanya tersirat dan tersembunyi dalam kehidupan, sehingga perlu dipahami metode dan cara-cara untuk menemukannya
”Logoterapi itu sebenarnya istilah yang sudah sangat lama. Logoterapi pada awalnya adalah merupakan sebuah ragam psikoterapi yang dilandasi pandangan Eksistensialisme dan Humanistik. Telaah sentral logoterapi sendiri adalah makna hidup (meaning of life)”, ungkap Ketua Program Magister Profesi Psikologi FPSB UII, RA. Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog.
Pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Januari 2008 bertempat di Magister Profesi Psikologi FPSB UII tersebut menghadirkan pemateri Hanna Djumhana Bastaman, Psikolog. Beliau adalah seorang dosen psikolog senior Universitas Indonesia yang telah pensiun namun tetap berusaha untuk terus aktif berkarya dalam menulis buku. Buku karya terbarunya berjudul LOGOTERAPI: Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Mengembangkan Hidup Bermakna cukup menarik perhatian.  Sehingga pada hari pertama pelatihan dengan yang diikuti oleh 39 peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi swasta/negeri di Yogyakatra, Psikolog dari Dinkes, serta beberapa Psikolog  dari Rumah Sakit Jiwa tersebut diisi dengan review/diskusi buku logoterapi setebal 302 halaman tersebut. Sedang pada hari kedua, pelatihan disi dengan penerapan/praktek logoterapi di berbagai bidang, seperti bidang industri, klinis, perkembangan, maupun pendidikan.
Lebih jauh H.D. Bastaman menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini sekurang-kurangnya ada empat hal yang dianggap sebagai sumber makna hidup, karena di dalamnya dapat ditemukan berbagai hikmah kehidupan apabila hal itu dipenuhi. Keempat sumber yang dimaksud adalah :
	Berkarya : kegiatan bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta berbuat kebajikan bagi orang lain dan diri sendiri. 

Penghayatan : keyakinan dan penghayatan atas nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan dan cinta kasih. 
	Bersikap : menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tak mungkin dihindari lagi setelah berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan secara optimal tetapi tetap tidak berhasil, seperti sakit yang tak dapat disembuhkan, kematian orang yang dikasihi. 
Harapan : keyakinan akan terjadinya perubahan yang lebih baik dan bermanfaat pada waktu mendatang. 

”Pelatihan tersebut selain dimaksudkan untuk menambah wawasan mengenai logoterapi, juga dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang intervensi pendekatan nilai agama dalam logoterapi”, ungkap Uly Gusniarti, S.Psi., M.Si., Psi selaku Sekretaris Program Magister Profesi Psikologi FPSB UII. 
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