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BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Biro Psikologi Yogaatma Consulting Pekanbaru.

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Yogaatma Consulting Pekanbaru

Dengan pesatnya jumlah penduduk di dunia maka semakin lama akan

semakin bertambah. Begitu juga di Indonesia pada saat sekarang ini, karena di

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan budaya. Yang lebih

khususnya kondisi penduduk di Pekanbaru. Oleh sebab itu tingkat

kesejahteraan pun makin beragam dalam tiap-tiap lingkungan. Maka

bermacam cara yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dalam hidup bermasyarakat.

Dengan semakin tinggi tingkat jumlah penduduk di Riau, maka

semakin banyak pula permasalahan yang terjadi pada masyarakat umumnya

dan individu khususnya. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada

individu, maka masalah ini dapat merusak individu.

Untuk mengatasi permasalahan itu maka pemerintah mepersiapkan

lembaga konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi individu.

Lembaga ini dinamakan dengan Yogaatma Consulting, lembaga ini didirikan

pada bulan Desember 2006 di Pekanbaru. (Dokumentasi tanggal 25 Maret

2014)
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Maka mulailah dibangun pada tahun 2006 di jalan T.Cik Ditiro No.11

Pekanbaru.Dengan demikian, maka lembaga Psikologi Yogaatma Consulting

Pekanbaru bertugas untuk menjalankan aktifitas untuk menjalankan fungsi

social secara wajar dan memecahkan masalah dengan memulihkan klien untuk

kembali percaya diri, dapat menyesuaikan diri, harga diri, kesadaran dan bisa

bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, maupun masyarakat.

2. Dasar Pembentukan Lembaga Yogaatma Counsulting Pekanbaru

a. Telah terbentuknya atau berdirinya lembaga Yogaatma Anugrah Gemilang

sebagai induk dari Yogaatma Counsulting.

b. Lembaga Yogaatma Anugrah Gemilang telah membuka beberapa cabang

di berbagai kota di Indonesia.

c. Pekanbaru sebagai kota transit perdagangan yang butuh bantuan dalam

penanganan-penanganan permasalahan psikologi masyarakat.(Profil

yogaatma counsulting, 2010:60)

B. Struktur Kepengurusan Biro Psikologi Yogaatma Pekanbaru

Adapun struktur kepengurusan Yogaatma Counsulting Pekanbaru adalah

sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Yogaatma Counsulting. (Dokomentasi tanggal 25

Maret 2014)
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GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI “YOGAATMA CONSULTING”

PEKANBARU

KEPALA

HERLINA, S.Psi

SUPERVISOR KEGIATAN

M.CAHYONO,S.Psi

KONSELOR

DEWI SRIJAYANTI S.Psi DELI ZAIRAH S.PsiSUSANTI S.Psi

ADMINISTRASI KANTOR

ELA OKTAVIANI
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2. Pembagian Tugas Pokok

a. Kepala cabang bertugas untuk sebagai penanggung jawab atas semua program

secara umum yang dilaksanakan dicabang,dan secara hierarki bertanggung

jawab secara langsung untuk melepaskan seluruh kegiatan kepusat.

b. Supervisor kegiatan bertugas untuk sebagai coordinator seluruh proses

kegiatan yang dilakukan suatu sebagai motivator dan evaluasi atas kinerja

mitra. Serta bertanggung jawab langsung kepada klien.

c. Konselor bertugas untuk sebagai pelaksana langsung dari setiap kegiatan yang

dilaksanakan dan bertanggung jawab langsung kepada klien.

d. Administrasi bertugas untuk sebagai tenaga adminstrasi kantor, pembuatan

laporan-laporan kegiatan dan lain-lain serta bertanggung jawab langsung

kepada kepala cabang.

3. Tujuan

Untuk dapat membantu masyarakat pekanbaru dalam berbagai permasalahan

Psikologi kompleks yang terjadi pada individu.

4. Sasaran

a. Dapat menjadikan orang tua atau klien lebih memahami seluruh potensi

psikologi yang dimiliki oleh tiap putra-putri mereka.

b. Membuat tugas-tugas rekruitmen atau assessment bagi perusahaan.

c. Dapat membantu pihak sekolah untuk menetukan dalam penjurusan.

d. Membantu klien yang mempunyai masalah terhadap dirinya yang dihadapi.
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C. Tugas Pokok

Yoga atma consulting pekanbaru mempunyai tugas memberikan

bimbingan dan pelayanan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa (semua

kalangan masyarakat). Agar masyarakat ini hidup lebih nyaman dan tentram,

sehingga terhindar dari masalah gangguan mental.

Selain itu yoga atma consulting pekanbaru juga member bimbingan dan

penyuluhan diluar, seperti disekolah-sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA).

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang pencapaian tujuan

peranan bimbingan bagi klien yang datang ke tempat yoga atma consulting

pekanbaru.

Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Kantor defentif di Jalan T. Cik Ditiro No. 11 Pekanbaru.

2. Ketersedian area parkir bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang cukup.
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TABEL 2

SARANA DAN PRASARANA

YOGA ATMA CONSULTING PEKANBARU

No Nama Jumlah Ket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Komputer

Meja

Kursi

Rak-rak dokumen

Printer

Buku laporan

Pustaka

Mushalla

Ruang tunggu

Ruang konseling individu

Ruang diskusi/ rapat

Ruang istirahat

AC

Lampu

1 unit

7 unit

12 unit

5 unit

2 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit

6 unit
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E. Program Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Yoga atma Consulting

Pekanbaru

1. Marketing adalah mengujungi lembaga atau institusi tertentu seperti

sekolah (TK, SD, SMP,SMA. Bimbel-bimbel atau perusahaan untuk

menawarkan program kerjasama antar lembaga.

2. Penyuluhan (short seminar) adalah dilakukan penyuluhan pada kalangan

ramai untuk menambah pemahaman tentang psikologi anak atau dunia

psikologi yang di anggap urgent.

3. Psikotes adalah pemeriksaan potensi psikologi klien.

4. Penjelasan hasil adalah hasil psikotes (sertifikat lengkap) disarankan

kepada klien langsung dengan memberikan penjelasan lengkap tentang

hal-hal yang bekaitan dengan pengembangan potensi yang telah diketahu

tersebut.

5. Pendampingan adalah kegiatan konsultasi khusus bagi klien yang

membutuhkan selama kurun waktu tertentu.

F. Klasifikasi Kasus Yang Pernah Di Tangani Yogaatma Counsulting

Pekanbarau

1. Kasus yang umum pernah ditangani seperti :

a. Kenakalan remaja.

b. Penyimpangan prilaku.

c. Kecemasan.

d. Stress, trauma dan lain-lain.
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2. Kasus yang khusus pernah ditangani seperti:

a. Gangguan psikologis, misalnya : autis, hiperaktif, speech delay.

b. Kelainan orientasi seksual, misalnya paedofil dan lain-lain.


