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RI 4.0 ditandai

• Volatility = selalu berubah

• Uncertainty= ketidakpastian

• Complexity = Kompleksitas

• Ambiguity = Ambigu

































Tantangan Profesi BK



Keengganan konselor untuk 
berubah dan kurangnya ketrampilan 
yang memadai 
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Mengapa sulit menerima perubahan:
1. Karena” bukan dari saya”
2. Merasa terancam
3. Sulit beradaptasi
4. Kurang membaca
5. Over reactive
6. Tidak mampu membaca





Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan, software dan 
hardware komputer, bahasa pemrograman →munculnya konselor 
artificial, virtual konselor, konselor hologram.

Akankah konselor 
tergantikan oleh teknologi
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konselor perlu meningkatkan kemampuan literasi 
yang meliputi, literasi data, literasi teknologi dan 
literasi manusia
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Munculnya berbagai perubahan perilaku, 
gaya hidup, dan gaya belajar

Phubbing

melirik smartphone setiap 4 menit

Fomo
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life long learner, kreatif dan inovatif, guru BK penggerak, reflektif,

kolaboratif, student/ conselee centered, serta mampu menerapkan

bimbingan dan konseling multikultural.
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Peluang Profesi BK



Meningkatkan kualitas diri, kemampuan 
diri, serta segera bertransformasi diri 
menjadi seorang yang mampu 
memanfaatkan era digital dan 
perkembangan teknologi informasi untuk 
mendukung kemajuan profesi BK.
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2. Konselor dapat mengembangkan diri sebagai, content creator, 
influencer, dan pengembang platform serta penyedia hosting dalam 
mengembangkan profesi BK

Sebagai konselor profesional sekaligus sebagai ahli IT
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Content creator
contoh ; dedy corbuzer

• Influencer

• Contoh influencer sukses= Ria Ricis



Penelitian

Adiksi thd game

Upaya preventif

Menulis ttg

Pengembangan perangkat

Treatment/ terapi

Phubbing

Fomo

Adiksi thd pujian

Kemerosotan moral

Jenis pekerjaan baru

Ketrampilan baru
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Adanya peluang untuk memanfaatkan karakteristik generasi z yang 
cenderung aktif belajar, sensing, global dan visual, dalam 
memberikan layanan bimbingan dann konseling, baik itu layanan 
yang berfungsi pencegahan dan pengentasan permasalahan.
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Saat ini telah berkembang pesat artificial intelegence
(kecerdasan buatan), ke depan akan berkembang konselor 
buatan (artificial counselor), mesin ini akan dapat membantu  
sebagian tugas konselor misalnya dalam asesmen terhadap 
konseli, membuat prediksi tentang perencanaan studi dan 
karir, serta membuat suatu kesimpulan dan keputusan. 
Bahkan dimungkinkan muncul konselor virtual dalam bentuk 
hologram.
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Pelaksanaan BK online 
Jaga jarak/ fisical distance
Jumlah dibatasi
Ikuti protokol WHO
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Pandemi Covid-19 Learning From Home

berlalu

New Normal Berdamai dg covid-19

melahirkan



Terima kasih

Semoga

menginspirasi


