
1  

LAPORAN AKHIR 

IPTEKS BAGI MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NARASUMBER PADA KANTOR BERITA RADIO (KBR): 

“MENGATASI DUKA SEPENINGGAL ORANG TERSAYANG” 

 

 

 
Oleh : 

Supriyanto, S.Psi. M.Si. (0421047607) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANGERANG SELATAN 

JUNI, 2021 



2  

 

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM IPTEK BAGI MASYARAKAT 

 
 

1. 
 

Judul IbM 
 

: Narasumber pada Kantor Berita Radio (KBR) 

“Mengatasi Duka Sepeninggal Orang Tersayang” 

2. Nama Mitra Program IbM (1) : Kantor Berita Radio (KBR) 

3. Ketua Tim Pengusul 
 

 a. Nama : Supriyanto 
 b. NIDN : 0421047607 
 c. Jabatan/Golongan : - 
 d. Program Studi : Psikologi 
 e. Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Jaya 
 f. Bidang Keahlian : Psikologi Sosial, Psikologi Komunitas 
 g. Alamat Kantor/Telp/Faks/Surel : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya 

Sawah : Baru Ciputat Tangerang Selatan 15143 

4. Anggota Tim Pengusul  

 a. Jumlah Anggota : 
 b. Nama Anggota I/bidang keahlian : 

5 Lokasi Kegiatan/Mitra 
 

 a. Wilayah Mitra : Setiabudi 
 b. Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan 
 c. Propinsi : DKI Jakarta 
 d. Jarak PT ke lokasi mitra (KM) : 30 km 

6. Luaran yang Dihasilkan : Podcast 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : - 

8. Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp - 
 - Diusulkan LPPM : Rp.- 
 - Sumber lain : Rp. 0 

 

Mengetahui, Tangerang Selatan, 18 Juni 2021 

Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Ketua Tim Pengusul 

 

Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D Supriyanto, S.Psi. M.Si 

NIP/NIK08.0920.027  NIP/NIK 08.0714.003 

. 

 

Menyetujui, 

Kepala LP2M UPJ 

  

 

  

(Dr. Edi Purwanto, S.E., M.M) 

NIP/NIK : 08.0720.014 



3  

 
 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 

 

Judul Pengabdian kepada Masyarakat : Narasumber Narasumber pada Kantor Berita Radio (KBR) 

“Mengatasi Duka Sepeninggal Orang Tersayang” 

 

 

 

1. Tim Pelaksana 

 

No Nama Jabatan Bidang Keahlian Instansi Asal Alokasi 
Waktu 

(jam/minggu) 

1 Supriyanto Ketua Psikologi Sosial, 
Psikologi Komunitas, 

Psikologi Lingkungan 

Prodi Psikologi UPJ 3 

 

2. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: Publik yang menjadi target dan pendengar 

Kantor Berita Radio (KBR). 

 
3. Masa Pelaksanaan 

Mulai : bulan Mei tahun 2021 
Berakhir : bulan Mei tahun 2021 

 

4. Usulan Biaya LPPM 

Tahun ke-1 : Rp. 0 

 

5. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : - 
 

6. Mitra yang terlibat: Kantor Berita Radio (KBR) 

 
7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: Kantor Berita Radio (KBR) adalah penyedia 

konten berita berbasis jurnalisme yang berdiri sejak tahun 1999. Misi KBR adalah publik dapat 

menjangkau dan mengakses informasi dengan mudah. Konten yang dimuat dalam KBR antara lain berita 

terkini, bulletin, feature, talkshow informatif, dsb. Saat ini KBR bekerja sama dengan Prodi Psikologi 

UPJ untuk mengembangkan konten-konten Psikologi populer yang bisa dijangkau oleh public dalam 

bentuk podcast. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kerja sama di atas dan 

menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian Masyarakat. 

 
 

8. Kontribusi  mendasar  pada  khalayak  sasaran: Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang 

mengatasi rasa kehilangan orang terdekat. 

9. 
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran: - 

 
11. Rencana luaran: Podcast 
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RINGKASAN 

 

 

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di Indonesia telah menimbulkan 

banyak korban. Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak secara langsung 

kepada penderitanya, namun juga dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi negatif 

pada anggota keluarga maupun orang-orang di lingkungan sosial terdekat penderita. 

Kehilangan salah satu anggota keluarga karena Covid-19 akan memberikan dampak 

psikologis yang besar pada keluarga. Perasaan sedih, kaget, tidak percaya, marah, frustrasi 

dapat bercampur dalam satu waktu yang kemudian dapat diikuti oleh gangguan perilaku 

dan gangguan-gangguan mental lainnya. Respon dan durasi dalam menghadapi duka 

(grieving) akibat kematian anggota keluarga terdekat bisa berbeda antara satu individu 

dengan individu yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

kepribadian, tingkat kelekatan emosional, dukungan sosial (social support), faktor 

penyebab kematian anggota keluarga, strategi coping yang digunakan, dsb. 

 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditujukan untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada publik tentang konsep dasar berduka (grieving), faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi individu untuk bangkit dari duka, proses dan tahapan berduka serta 

cara/tips mengurangi rasa berduka sepeninggal orang-orang terdekat di keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di Indonesia telah menimbulkan 

banyak korban. Semakin hari, jumlah pasien dan korban tidak semakin berkurang, justru 

cenderung menunjukkan peningkatan. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid 

Nasional per tanggal 13 Juni 2021 menunjukkan jumlah penderita positif Covid-19 

sebanyak 1.911.358 orang, pasien yang sembuh mencapai 1.745.901 orang dan korban 

yang meninggal dunia sudah melebihi angka 50.000 jiwa, tepatnya yaitu 52.879 jiwa 

(Farisa, 2021). 

 

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak secara langsung kepada penderitanya, 

namun juga dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi negatif pada anggota keluarga 

maupun orang-orang di lingkungan sosial terdekat penderita. Menurut Marieta, J.R., dkk. 

(2020), masa pandemi yang ditandai dengan situasi penuh krisis, perubahan dan 

ketidakpastian memberikan dampak terhadap kesehatan mental di keluarga, seperti bosan 

karena ruang gerak dan mobilitas terbatas, pola komunikasi dan interaksi keluarga yang 

berubah, stress dan cemas, sulit tidur dan konsentrasi, takut ketularan penyakit, stigma dari 

masyarakat, hilangnya tujuan dan orientasi hidup dll. Pernyataan yang serupa juga 

disebutkan oleh beberapa peneliti bahwa pada sebagian populasi, periode pandemi yang 

berlangsung cukup lama ini akan memberikan dampak kesehatan mental yang serius. 

Bahkan dampak kesehatan mental ini akan bertahan lebih lama dibandingkan dampak 

kesehatan fisik (Savage, 2020). 

 

Kehilangan salah satu anggota keluarga karena Covid-19 juga akan memberikan dampak 

psikologis yang besar pada keluarga. Perasaan sedih, kaget, tidak percaya, marah, frustrasi 

dapat bercampur dalam satu waktu yang kemudian dapat diikuti oleh gangguan perilaku 

dan gangguan-gangguan mental lainnya. Respon dan durasi dalam menghadapi duka 

(grieving) akibat kematian anggota keluarga terdekat bisa berbeda antara satu individu 
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dengan individu yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

kepribadian, tingkat kelekatan emosional, dukungan sosial (social support), faktor 

penyebab kematian anggota keluarga, strategi coping yang digunakan, dsb. 

 

Pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini, narasumber (Supriyanto, S.Psi. M.Si) 

membahas tentang bagaimana menghadapai rasa duka setelah kehilangan orang terdekat 

dan tersayang. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk talkshow interaktif dimana output dari 

talshow akan dipublikasikan ke publik dalam bentuk media podcast. Secara umum, proses 

talkshow ini dibagi ke dalam tiga (3) sesi, yaitu sesi perkenalan dan pembukaan, sesi 

pertama dan sesi ke-tiga. Dalam talkshow ini narusumber dipandu oleh dua orang host dari 

Kantor Berita Radio (KBR), yaitu saudara Bizar dan Don. 

 

1.2 Tujuan Kegiatan 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan publik dan target pendengar Kantor Berita Radio (KBR) tentang bagaimana 

menghadapi rasa duka (grieving) pasca kehilangan orang terdekat.. 

 
1.3 Lokasi Kegiatan 

Mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, maka kegiatan pelatihan ini tidak 

dilakukan secara tatap muka, namun dilaksanakan secara daring (online) menggunakan 

aplikasi Zoom. 
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BAB 2 

TARGET dan LUARAN 

 

 

Pada kegiatan talkshow ini, terdapat sejumlah target dan luaran yang hendak 

dicapai. Target dan luaran ini disesuaikan dengan permintaan dari Kantor Berita Radio 

(KBR). Tabel berikut menunjukkan target dan luaran dari kegiatan Pengabdian 

Masyarakat. 

 

 

 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Pengetahuan tentang konsep tentang rasa 

duka (grieving) 

Publik dapat memahami dengan 

baik konsep tentang motivasi. 

2 Pengetahuan tentang proses dan tahapan 

dalam berduka 

Publik dapat memahami proses dan 

tahapan dalam berduka 

3 Pengetahuan tentang cara coping yang 

positif selama proses berduka 

Publik dapat memahami cara 

coping yang positif selama proses 

berduka 

4 Podcast Adanya podcast yang 

dipublikasikan oleh Kantor Berita 

Radio (KBR) 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 
 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan secara online dengan menggunakan 

aplikasi Zoom. Pelaksanaan pelatihan dibagi ke dalam 3 sesi dengan topik yang berbeda. 

Tabel berikut menunjukkan sesi kegiatan talkshow dengan Kantor Berita Radio (KBR) 

secara lebih detil. 

 
 

No Agenda Kegiatan Waktu Metode 

1 Sesi Pembukaan & Perkenalan 5 menit Ceramah 

2 Sesi I: Pemaparan Materi 

Dampak Covid-19 pada korban 

dan keluarga korban, kesehatan 

mental, konsep dan batasan 

berduka (grieving), mengatasi 

duka atas anggota keluarga 

yang meninggal. 

25 menit Talkshow dan diskusi 

(tanya jawab) 

3 Sesi II: Faktor-faktor yang 

mempengaruhi periode 

berduka, resiliensi dalam 

keadaan duka, proses dan 

tahapan berduka, dukungan 

terhadap keluarga dalam 

periode berduka 

30 menit Talkshow dan diskusi 

(tanya jawab) 
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BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 

 
Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya (PSI UPJ) berdiri berdasarkan 

Surat Keputusan Pendirian Program Studi Nomor 38/D/0/2011 tertanggal 25 Februari 

2011. PSI UPJ merupakan satu dari 10 (sepuluh) Program Studi (Prodi) yang ada di bawah 

naungan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ). Kesepuluh Prodi tersebut dibagi ke dalam 

2 (dua) fakultas. PSI UPJ sendiri merupakan salah satu dari 4 (empat) Prodi yang berada 

di bawah Fakultas Humaniora dan Bisnis (FHB). 

 
Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya, di bawah naungan Fakultas 

Humaniora dan Bisnis, memiliki visi yaitu pada tahun 2035 menjadi Program Studi 

Psikologi yang unggul dalam bidang kajian urban lifestyle dan memajukan ilmu 

pengetahuan bidang psikologi perkotaan (urban psychology) juga membentuk Manusia 

Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing 

tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan di Asia Tenggara; dengan tujuan 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan asesmen psikologi, kemampuan 

pengukuran psikologis, kemampuan pemecahan masalah psikologis, kemampuan 

intervensi psikologis, kemampuan hubungan profesional dan interpersonal, kemampuan 

komunikasi, kemampuan riset, kemampuan publikasi, pengembangan diri dan karir, etika 

psikologi, literasi data dan literasi teknologi. 

 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf pengajar Prodi Psikologi UPJ pada talkshow 

interaktif dengan Kantor Berita Radio (KBR) ini merupakan perwujudan dari fungsi 

Pengabdian Masyarakat. Tabel 1 berikut memuat pihak-pihak yang terlibat, termasuk 

uraian tugas dan kepakaran masing-masing dalam kegiatan, sehingga tujuan kegiatan dapat 

dicapai sesuai dengan rencana. 
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Tabel 1. Tim pengusul Pengabdian Masyarakat 
 

No Pihak Tugas Kepakaran 

1 Supriyanto, 

S.Psi., 

M.Si 

 Membuat materi 

 Membawakan 

materi 

 Menjawab 

pertanyaan host 

pada sesi diskusi 

 S2 Intervensi Sosial, Fakultas Psikologi 

UI 

 Ketua Hibah Penelitian Fundamental 

P2M UPJ berjudul Analisis Kebutuhan 

Keluarga Urban dalam Memanfaatkan 

Lapangan Bermain guna Optimalisasi 

Pengasuhan Anak: Studi Kasus RPTRA 

Anggrek Bintaro (2016) 

 Anggota Pengabdian Masyarakat 

Masyarakat Ipteks bagi Masyarakat 

P2M UPJ tentang Intervensi 

Psikoedukasi Pengembangan Potensi 

Anak untuk Orang Tua Urban (2016). 

 Narasumber tentang peran ayah muda 

dalam pengasuhan anak di keluarga 

urban 

 Mengampu mata kuliah Psikologi 

Lingkungan, Psikologi Komunitas, 

Psikologi Sosial, Psikologi Lintas 

Budaya, Pelatihan bermitra dengan 

RPTRA Anggrek Bintaro. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Kegiatan pelatihan untuk Staf SDM Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilakukan secara 

online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pelaksanaan pelatihan dibagi ke dalam 2 sesi 

dengan total waktu 215 menit. Proses dan hasil pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
 

Sesi I Pembukaan 

dan Perkenalan 
 Host memaparkan, tujuan, gambaran umum dan topik 

yang akan dibahas dalam sesi talkshow 

 Narasumber memperkenalkan diri serta menjelaskan 

aktivitas dan latar belakang pekerjaan. 
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Sesi II Materi dan 

konsep awal 

tentang 

berduka 

(grieving) 

 Narasumber membuka sesi dengan menjelaskan konsep 

dasar dan pengertian berduka (grieving) dari perspektif 

Psikologi. Berduka pada dasarnya adalah bagian dari 

emosi manusia, dimana emosi manusia secara umum 

dibagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan negatif. 

Berduka merupakan salah satu contoh atau bentuk dari 

emosi negatif selain bersedih, marah, cemburu, takut, 

dsb. Seperti emosi-emosi yang lain, maka emosi 

berduka ini juga wajar dialami, diekspresikan dan 

disalurkan oleh orang-orang yang baru kehilangan 

anggota keluarga. 

 Terdapat beberapa cara/strategi bagaimana kita dapat 

mengekspresikan dan menyalurkan rasa duka. Namun 

perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai cara dan 

periode yang berbeda dalam mengekspresikan rasa 

dukanya. Berikut contoh-contoh bagaimana kita 

mengekspresikan rasa duka secara lebih positif: 

1. Mengidentifikasi, menerima perasaan 

2. Temukan rasa nyaman dari keyakinan 

3. Mengalihkan perhatian 

4. Menjaga rutinitas harian 

5. Tetap berhubungan dengan orang lain (teman-teman 

dan anggota keluarga) 

6. Menjaga kesehatan dan kebugaran fisik 

7. Bergabung dengan komunitas pendukung 

8. Mencari pihak-pihak yang mampu memberikan 

dukungan sosial 

9. Meminta bantuan professional (psikologi atau 

psikiater) bila dibutuhkan. 
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Sesi III Kemampuan 

Individu  dan 

Proses dalam 

Berduka 

 Kemampuan dan durasi antara individu yang satu 

dengan individu yang lain bisa berbeda dalam proses 

berduka. Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi 

mengapa seseorang sulit untuk keluar dari rasa duka 

1. Faktor kepribadian individu 

2. Kedekatan emosional (sayang, cinta) dengan 

orang yang meninggal 

3. Rasa bersalah 

4. Dukungan/support yang diterima 

5. Peristiwa kehilangannya mengejutkan dan tiba- 

tiba..(kecelakaan, bencana alam) 

6. Hutang budi, dsb. 

 
 

 Proses dan tahapan berduka juga dapat berbeda antar 

individu. Untuk sampai menerima keadaan dan keluar 

dari duka yang berkepanjangan, biasanya individu akan 

melalai serangkaian tahapan seperti beriktu: 

 
1. Penolakan: 

Ketika pertama kali mengetahui suatu kerugian, 

adalah normal untuk berpikir, "Ini tidak terjadi." 

Kita mungkin merasa kaget atau mati rasa. Ini 

adalah cara sementara untuk mengatasi luapan 

emosi yang meluap-luap. Itu adalah mekanisme 

pertahanan. 

2. Kemarahan: 

Saat realitas mulai muncul, kita dihadapkan pada 

rasa sakit kehilangan tersebut. Kita mungkin 

merasa frustrasi dan tidak berdaya. Perasaan ini 

kemudian     berubah     menjadi     amarah.  Kita 

mungkin mengarahkan rasa marah ke orang lain, 
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  kekuatan yang lebih tinggi, atau kehidupan secara 

umum. Marah dengan orang terkasih yang 

meninggal dan meninggalkan kita sendirian juga 

wajar. 

3. Tawar-menawar: 

Selama tahap ini, kita memikirkan apa yang dapat 

dilakukan untuk mencegah kerugian. Pikiran 

umum adalah "Seandainya ..." dan "Bagaimana 

jika ..." Kita juga dapat mencoba membuat 

kesepakatan dengan kekuatan yang lebih tinggi. 

4. Depresi: 

Kesedihan muncul saat mulai memahami 

kehilangan dan pengaruhnya terhadap hidup. 

Tanda-tanda depresi termasuk menangis, masalah 

tidur, dan nafsu makan menurun. Perasaan 

kewalahan, menyesal, dan kesepian juga akan 

hadir. 

5. Penerimaan: 

Pada tahap akhir kesedihan ini, kita menerima 

kenyataan kehilangan. Bahwa kematian orang 

tersayang adalah sesuatu diluar control kita, dan 

tidak bisa diubah. Meski masih merasa sedih, 

mulailah melangkah maju dan mencoba terus 

menjalani hidup. 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 

 
Diharapkan setelah kegiatan sesi talkshow ini selesai dilakukan, materi akan diubah 

formatnya dalam bentuk podcast dan dapat dipublikasikan kepada audience Kantor Berita 

Radio (KBR) sehingga informasi dan pengetahuan tentang proses berduka (grieving) ini 

dapat tersebar lebih luas ke publik. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kegiatan sesi talkshow dengan topik “Mengatasi Duka Sepeninggal Orang Tersayang” ini 

merupakan hasil kerja sama antara Prodi Psikologi UPJ dengan Kantor Berita Radio (KBR) 

terutama untuk segmen Diskusi Psikologi (Disko) dengan luaran media berbentuk podcast 

yang bisa diakses secara luas oleh publik. Kegiatan selain bermanfaat untuk masyarakat 

umum, terutama pada orang-orang yang berduka juga dapat menginformasikan tentang 

keberadaan kampus UPJ kepada khalayak. 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat sebagai narasumber, konsultan atau fasilitator pelatihan 

pada institusi-insitusi eksternal disarankan untuk terus dilaksanakan oleh Prodi Psikologi 

UPJ mengingat kegiatan yang positif ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

berbagai pihak, baik bagi staf sendiri, program studi, fakultas, UPJ, lembaga yang 

mengundang maupun bagi masyarakat luas. 



18  

LAMPIRAN 

Lampiran A: Surat Tugas 
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Lampiran B: Materi 
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