
 

 

                                Letter for Other 

 

 

Menulis surat menjadi salah satu cara yang dipakai dalam proses terapi.  Tujuan menulis surat antara lain 

untuk membantu seseorang mengeluarkan emosinya dan pesan yang tak dapat diungkapkan jika harus 

diucapkan secara langsung. Menulis surat juga menolong seseorang untuk bersentuhan dengan 

perasaannya sendiri yang mungkin sudah lama diabaikan. Surat ini tidak akan dikirimkan kepada orang 

yang dituju, jadi dengan demikian surat dapat ditulis dengan leluasa tanpa takut menyinggung perasaan 

atau takut adanya konflik yang ditimbulkan. Perasaan apapun di terima. Marah, sedih, gembira dan 

perasaan apapun diterima. 

Mungkin bagi kebanyakan orang akan canggung untuk melakukannya. Tapi tidak ada salahnya untuk 

mencoba. Menulis surat ini dapat ditujukan kepada seseorang atau juga kepada diri sendiri.  

Seperti untuk menulis surat kepada diri sendiri, kali ini kita akan menulis surat buat salah satu teman CG 

kita. Memang menulis surat untuk orang lain dalam sebuah terapi dapat menuliskan beberapa perasaan 

termasuk perasaan yang dipandang negatif seperti marah. Tetapi kali ini kita akan menulis surat kepada 

orang lain dalam rangka untuk mendukung orang yang kita beri surat tersebut (encourage).  

Kita sebagai teman CG, kemungkinan tahu apa yang menjadi pergumulan teman kita itu atau ketika kita 

mendengar surat yang ditulis teman kita kepada dirinya sendiri dalam cell group. Kita dapat menulis 

dukungan berdasarkan hal tersebut. Harapannya teman yang akan menerima surat dari kita akan 

mendapat dukungan dari kita sebagai seorang saudara di dalam CG 

Untuk panjangnya tidak ada batasannya..keputusan di tanganmu sendiri 

Surat ini akan dibacakan ketika CG. 

Perhatian: penting, ketika kamu menulis surat adalah: lakukan jangan dengan mendengarkan musik, 

mengobrol, baca buku, maen games. Dll. Intinya kamu berusaha bersentuhan dengan perasaanmu 

Petunjuk  

 Pastikan sebelum CG, anggota yang bergabung dalam CG ketika bahan ini dibuat. Hanya anggota 

yang akan dapat hadir yang akan membuat surat 

 Seperti permainan ‘angel’, satu orang menggundi kepada siapa surat yang akan dibuat ditujukan 

dan akan menjadi rahasia sampai pelaksanaan CG.  

 Satu orang menulis 1 surat kepada temannya dan akan mendapat 1 surat dari teman yang lain. 

Misalnya Rina menulis kepada Tono, Tono menulis kepada Sari, dst. 

 

Tugas ketika CG 

Salah satu rangkaian terapi menulis surat adalah membacakannya. Nah, sekarang di CG, kita 

akan saling men-terapi satu dengan yang lain. Kamu diminta membacakan isi suratmu. enjoy 


