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#1

INFORMASI PROSEDUR

Nomer SOP*

PD01-15

Judul SOP*

Konsultasi Psikologi

Pihak yang Terlibat

Psikolog dan Mahasiswa.

Deskripsi SOP

Individual Counseling dengan psikolog untuk para mahasiswa.
Dilaksanakan menggunakan sistem pendampingan karir oleh para
alumni DTETI yang akan disesuaikan dengan minat dan bidang
yang dikehendaki oleh mahasiswa.

Tanggal Efektif

02 Juli 2018

Tanggal Pemeriksaan

02 Juli 2019

#2

KATEGORI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

☒ Pendidikan (PD01)
☐ Kemahasiswaan (KM01)

#3

AKTIVITAS PERUBAHAN (opsional)

No SOP

#4

Tanggal
Efektif

Perubahan Signifikan

PRASYARAT

Program ini dibuka secara gratis untuk para mahasiswa, diutamakan mahasiswa semester 7 (angkatan
2014). Mahasiswa dapat melakukan individual counseling dengan psikolog yang didatangkan dari
ECC. Setiap mahasiswa diberikan waktu 1 jam dalam 1 sesi.
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PROSEDUR

Kegiatan
Mahasiswa mendaftar melalui
nomor handphone yang ada pada
poster publikasi atau bisa juga
langsung mendaftar ke kantor
alumni dengan menyebutkan
tanggal dan sesi yang diinginkan
untuk konseling.
Staf kantor alumni mencatat jadwal
dan mengkonfirmasi kepada
Psikolog di ECC.
Apabila jadwal antara yang
diajukan oleh mahasiswa sudah
sesuai dengan ketersediaan
Psikolog ECC maka jadwal
disepakati dan apabila belum maka
dilakukan reschedule.
Peserta yang telah terdaftar akan
wajib mengikuti konseling dalam
rangka untuk mengetahui minat
karir yang diinginkan oleh para
mahasiswa dengan para counselor.
Staf kantor alumni menyiapkan
ruangan dan keperluan berkas
maksimal H-1 sebelum pelaksanaan
konseling.
Pelaksanaan konseling, counselor
mencatat individual report dari
masing-masing konseli dan
mahasiswa mengisi lembar evaluasi
konseling setelah selesai mengikuti
sesi konseling.
Berdasarkan dari hasil konseling
maka nantinya akan diadakan
career booth camp mahasiswa yang
dikelompokkan sesuai dengan
minat karirnya dan dapat
mendapatkan mentor alumni yang
sesuai dengan minat karir dan
bidang yang diinginkan.
Staf kantor alumni melakukan
rekapitulasi individual report dan
evaluasi konseling di setiap
bulannya

Kelengkapan

Keluaran

Keterangan

Mahasiswa
mengisi nama,
nomer
handphone, dan
tanggal sesi yang
diinginkan.

-

-

-

Mahasiswa/i
terdaftar
bimbingan
konseling

-

Reschedule dilakukan
apabila kuota di
minggu tersebut sudah
penuh.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TEMPLATE YANG DIGUNAKAN

-
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