
 

 

PERATURAN UMUM 

KEGIATAN MAHASISWA BARU (Internship Period) 2017 

 

Ketentuan Umum 

Dalam peraturan Internship Period ini, terdapat beberapa terminologi yang digunakan. 

1. KAMABA / Internship Period: adalah rangkaian acara yang bertujuan untuk memberikan 

pengenalan sistem akademik, lingkungan sosial, dan fisik kepada Trainee yang bersangkutan. 

2. Peserta / Trainee: mahasiswa baru Fakultas Psikologi UI angkatan 2017, meliputi program S1 

Reguler, Paralel, dan Kelas Internasional (KI). 

3. Panitia / Committee: mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang menyelenggarakan pelaksanaan 

Internship Period 2017 dan diawasi oleh pihak Fakultas Psikologi UI. 

4. Peraturan KAMABA / Rules of Conduct: adalah peraturan-peraturan yang telah dirumuskan 

oleh Committee untuk mengatur terselenggaranya Kegiatan Awal Mahasiswa Baru (Internship 

Period) dan harus dipatuhi oleh Trainee. 

5. Briefing PSAF / Introduction Day: kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Internship 

Period Psikologi UI 2017 dan persiapan menghadapi Training Week 2017 Fakultas Psikologi UI 

kepada Trainee. 

6. PSAF (Pengenalan Sistem Akademik Fakultas) / Training Week : adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk memperkenalkan sistem akademik dan kehidupan sosial di Fakultas Psikologi UI. 

7. Prosesi (Proses Penyesuaian Diri) / Month of Probation: adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

memfasilitasi proses penyesuaian diri mahasiswa terhadap sistem akademik dan lingkungan sosial 

Fakultas Psikologi UI. 

8. Kontrak Belajar / License of Agreement: bentuk persetujuan antara Trainee dan Committee 

untuk menaati Peraturan Internship Period dan menjalankan rangkaian Internship Period. 

9. Hak Peserta / Trainee Rights: wewenang yang dimiliki Trainee menyangkut segala hal terkait 

Internship Period yang telah tercantum dalam Rules of Conduct dan disetujui dalam License of 

Agreement. 

10. Kewajiban Peserta / Trainee Obligations: hal-hal terkait Internship Period yang tercantum 

dalam Rules of Conduct dan disetujui dalam License of Agreement yang harus dipahami, 

dipatuhi, dan dilaksanakan oleh Trainee. 

11. Larangan Peserta / Legal Issues : hal-hal terkait Internship Period yang telah tercantum dalam 

Rules of Conduct dan License of Agreement yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh 

Trainee Internship Period. 

12. Mekanisme Evaluasi KAMABA / Appraisal System & Conduct: adalah sistem penilaian 

performa Trainee selama rangkaian Internship Period 

 

Bentuk Kegiatan 

Kegiatan Awal Mahasiswa Baru terdiri atas tiga rangkaian kegiatan, yaitu: 

1. Briefing Training Week pada tanggal 31 Juli 2017 

2. Academic Training pada tanggal 14, 15, 16 Agustus 2017 

3. Scholar Training pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2017 

4. Team Building Day pada tanggal 23 Agustus 2017  

5. Month of Probation pada tanggal 28 Agustus - 15 September 2017 



 

 

 

Sifat Kegiatan 

Seluruh rangkaian kegiatan Internship Period Psikologi UI 2017 sifatnya adalah wajib diikuti 

seluruh mahasiswa baru S1 Reguler, Paralel, dan Kelas Internasional Fakultas Psikologi UI angkatan 

2017. 

 

License of Agreement 

License of Agreement akan ditandatangani oleh Trainee dan perwakilan Committee setelah dikaji 

ulang pada Sesi Evaluasi dan Klarifikasi Rules of Conduct oleh Trainee yang diselenggarakan dan 

diawasi oleh Committee saat Introduction Day pada tanggal 31 Juli 2017. License of Agreement wajib 

disalin di logbook masing-masing Trainee dan akan ditandatangani oleh Committee Internship Period 

2017. 

 

Trainee Rights during Internship Period 

1. Setiap Trainee berhak untuk mengetahui waktu dan tanggal acara Internship Period; 

2. Setiap Trainee berhak untuk mengajukan pendapat dan/atau pertanyaan dalam rangkaian 

Internship Period; 

3. Setiap Trainee berhak untuk menanyakan hal-hal terkait rangkaian Internship Period kepada 

Committee humas; 

4. Setiap Trainee berhak untuk dijaga kesehatan serta keamanannya oleh Committee selama masa 

Internship Period; 

5. Setiap Trainee berhak untuk mengetahui hasil evaluasi mengenai performa dan tingkah laku 

mereka dalam rangkaian acara Internship Period; 

6. Setiap Trainee berhak mengetahui transparansi penilaian akhir masing-masing; 

7. Setiap Trainee berhak mengajukan pertimbangan kembali atas evaluasi yang diterima jika dirasa 

tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. 

8. Setiap Trainee dipersilakan membawa alat komunikasi pada saat Training Week berlangsung, 

dengan ketentuan alat komunikasi tersebut tidak boleh digunakan selama kegiatan Training Week 

berlangsung, kecuali pada waktu-waktu yang diizinkan oleh Committee Internship Period. Alat 

komunikasi dalam keadaan silent dan tidak bergetar selama hari Training Week. 

 

Trainee Obligations during Internship Period 

1. Attributional Obligations 

a. Pada saat Training Week (PSAF), Trainee diwajibkan menggunakan pakaian dan atribut 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

● Kemeja putih polos berbahan katun berlengan dan dimasukan ke dalam celana atau 

rok*; 

● Celana panjang atau rok panjang formal dari bahan, berwarna hitam polos, dan panjang 

setara dengan mata kaki; 

● Sepatu kets atau sepatu kanvas dengan warna dan bentuk yang tidak mencolok; 

● Kaos kaki; 

● Slayer biru muda sesuai dengan ketentuan Committee yang diikatkan di leher dengan 

bentuk segitiga di belakang; 

● Name tag sesuai dengan ketentuan Committee; 



 

 

● Tas sesuai dengan ketentuan Committee 

 

Ketentuan tambahan 

* Trainee perempuan yang menggunakan jilbab tidak wajib untuk memasukkan baju ke   

dalam rok atau celana; 

* Ikat pinggang hitam formal, tidak dengan kopel besar (jika diperlukan) 

 

b. Pada saat Training Week, setiap Trainee wajib merapikan rambutnya, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

● Bagi para Trainee laki-laki: rambut harus tertata rapi; bagi yang berambut panjang harus 

diikat dengan karet rambut atau mengenakan bandana sehingga rambut tidak menutupi 

dahi, tidak menutupi bagian leher dan/atau kerah, serta tidak menutupi telinga. 

● Bagi para Trainee perempuan yang tidak menggunakan jilbab; rambut harus tertata rapi; 

dikuncir model ekor kuda dengan karet rambut; bagi yang memiliki poni, wajib 

menggunakan bandana dan/atau jepit rambut sampai tidak ada rambut yang menutupi 

wajah. 

● Bagi para Trainee perempuan yang berjilbab: mengenakan jilbab berwarna putih tidak 

bermotif, tidak berenda, dan tidak berpayet; jilbab harus disemat hanya dengan peniti; 

tidak diperbolehkan menggunakan bergo dan pashmina; jilbab tidak boleh menutupi 

name tag. 

 

c. Pada saat Month of Probation (Masa Prosesi), di lingkungan Fakultas Psikologi, setiap 

Trainee wajib menggunakan 

● Jaket Kuning (Almamater UI)  

● Baju berlengan panjang atau pendek 

● Celana panjang yang tertutup dengan bahan kain atau jeans, bagi Trainee perempuan 

diperbolehkan mengenakan rok panjang atau rok pendek di bawah lutut 

● Sepatu 

● Name tag bertuliskan nama panggilan dan nama kelompok Trainee. Name tag dikenakan 

di jaket kuning bagian dada kanan dan tidak boleh tertutupi aksesoris pakaian lainnya 

agar dapat terlihat dengan jelas. 

 

2.   Behavioral Obligations 

a. Setiap Trainee wajib mengenakan pakaian dan atribut yang ditentukan oleh Committee 

sebelum memasuki area Fakultas Psikologi. 

b. Setiap Trainee wajib mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi yang 

diberikan oleh Committee dengan baik dan benar. 

c.  Setiap Trainee wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan sopan santun selama rangkaian. 

d. Demi keamanan dan kenyamanan Trainee selama Training Week berlangsung, Trainee yang 

diantar oleh kendaraan pribadi disarankan untuk turun di lapangan parkir Fakultas Psikologi 

di seberang Fakultas ISIP dan di halte/parkiran MUI;  

e. Pada saat Training Week, Trainee hanya dapat memasuki area Fakultas Psikologi melalui dua 

tempat, yaitu jalan masuk di sebelah pos satpam halte Fakultas Psikologi UI dan jalan masuk 

di sebelah parkiran motor Gedung A Fakultas Psikologi UI;. 

f. Setiap Trainee wajib menaati setiap poin Peraturan Internship Period. 

 



 

 

3. Presence Obligations 

a. Setiap Trainee wajib mengikuti seluruh rangkaian Internship Period 2017 Fakultas Psikologi 

UI; 

b. Setiap Trainee wajib datang pada rangkaian acara Internship Period 15 menit sebelum waktu 

mulai acara; 

c. Trainee yang tidak dapat hadir karena sakit atau terkena musibah wajib memberikan surat izin 

dengan prosedur sebagai berikut: 

● Trainee harus mengirim SMS keterangan izin atau SMS keterangan sakit kepada 

Committee divisi Humas selambat-lambatnya sehari sebelum acara Internship Period 

dengan format bebas dan sopan. Konten SMS berupa nama, nomor kelompok, NPM, 

dan alasan izin. 

● Trainee harus memberikan surat keterangan izin atau surat keterangan sakit secara fisik 

selambat-lambatnya sehari setelah acara dengan konten nama, nomor kelompok, nomor 

handphone Trainee, tandatangan Trainee dan wali, serta alasan izin. Trainee yang sakit 

wajib mencantumkan surat keterangan dari dokter. 

● Jika Trainee tidak dapat mengirim surat keterangan izin atau surat keterangan sakit 

secara fisik pada hari H acara, Trainee harus mengirim email dengan konten surat 

keterangan izin atau surat keterangan sakit secara fisik yang telah di-scan. 

● Trainee yang mengirim surat keterangan izin atau surat keterangan sakit melalui email 

kamabapsikologiui@gmail.com harus menyampaikan surat tersebut secara fisik 

kepada Committee divisi Evaluasi selambat-lambatnya sehari setelah ketidakhadiran 

Trainee tersebut. 

d. Trainee yang mengalami musibah atau keadaan khusus yang dapat menyebabkan Trainee 

datang melebihi waktu yang ditentukan wajib melakukan hal berikut: 

● Trainee harus mengirim SMS keterangan telat kepada Committee humas Internship 

Period paling lambat 15 menit sebelum waktu kegiatan yang telah ditentukan dengan 

format bebas dan sopan. Konten SMS berupa nama, nomor kelompok, NPM, dan alasan 

keterlambatan. 

● Trainee harus memberikan bukti fisik akan keterangan izin telat yang ia beritahukan 

sebelumnya melalui SMS, kepada Committee divisi Humas sesampainya di lokasi 

kegiatan. Bukti fisik dapat berupa surat dari pihak terkait atau foto. 

 

Trainee Legal Issues during Internship Period 

Selama rangkaian Internship Period 2017 Trainee dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan kontak fisik dengan atau tanpa alat bantu yang merujuk pada kekerasan kepada pihak 

manapun. 

2. Memberi ungkapan secara verbal atau non-verbal yang bersifat SARA, pornografi, pornoaksi, dan 

intimidasi kepada Committee ataupun Trainee lainnya; 

3. Membawa rokok, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang ketika berada di lingkungan 

Fakultas Psikologi UI; 

4. Membawa senjata api dan/atau senjata tajam ketika berada di lingkungan Fakultas Psikologi UI; 

5. Menghubungi Committee divisi Humas di luar jam 08.00-20.00 WIB dan menghubungi 

Committee divisi Humas melalui panggilan telepon tanpa memberitahu melalui Short Message 

Service (SMS) terlebih dahulu;  

mailto:kamabapsikologiui@gmail.com


 

 

6. Menghubungi Committee divisi Humas melalui aplikasi pesan instan (contoh: WhatsApp, LINE, 

dsb) dan juga media sosial (contoh: Path, Twitter, Instagram, dsb); 

7. Berada di lingkungan Fakultas Psikologi UI lebih dari jam 20.00 WIB. Apabila harus berada di 

lingkungan Fakultas Psikologi UI pada pukul lebih dari 20.00 WIB, harap memberitahu 

Committee divisi Humas; 

8. Menyebarkan informasi palsu terkait hal-hal yang berhubungan dengan Internship Period; 

9. Bertanya kepada Committee humas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsep dasar 

acara Internship Period dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Internship Period. 

10. Menggunakan alat komunikasi selama rangkaian kegiatan Training Week berlangsung tidak pada 

waktu yang diizinkan. 

 

Pada saat Training Week, setiap Trainee dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Membawa dan mengenakan jam tangan atau alat penunjuk waktu dalam bentuk apapun; 

2. Mengenakan perhiasan dalam bentuk apapun 

3. Menggunakan kosmetik, kecuali bedak, lipbalm tidak berwarna, dan untuk kepentingan medis 

yang harus disertai surat dari dokter; 

4. Berkomunikasi dengan senior mengenai kegiatan Internship Period, kecuali dengan Committee 

divisi  Humas. 

 

Appraisal System & Conduct 

1. Appraisal System & Conduct Internship Period 2017 adalah mekanisme yang digunakan 

Committee Internship Period 2017 untuk mengevaluasi performa Trainee selama Internship 

Period 2017. 

2. Appraisal System & Conduct Internship Period 2017 berbentuk kuantitas dengan Credits dan 

Coupons sebagai satuan hitungnya. 

3. Appraisal System & Conduct Internship Period 2017 berjalan dengan mengobservasi perilaku 

Trainee dan memberikan apresiasi berdasarkan perilaku tersebut. 

4. Appraisal System & Conduct Internship Period 2017 berfungsi sebagai alat bantu pengolahan 

data nilai performa akhir Trainee di rangkaian Internship Period 2017. 

5. Appraisal System & Conduct Internship Period 2017 terdiri atas apresiasi Trainee, dan standar 

nilai performa Trainee. 

 

 

Trainee Appreciation during Internship Period 2017 

1. Credits 

a. Credits adalah salah satu satuan hitung yang digunakan dalam Appraisal System & Conduct 

Internship Period 2017. 

b. Credits berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas perilaku yang Trainee lakukan. 

c. Trainee yang berperilaku sesuai dengan ketentuan akan diberikan Credits dengan jumlah 

tertentu. 

d. Credits terbagi menjadi empat pecahan yaitu 1, 2, 5, dan 10 Credits. 

● Akumulasi Credits berfungsi sebagai nilai yang akan menentukan nilai performa akhir 

Trainee. 



 

 

● Akumulasi Credits berfungsi menjadi alat tukar berupa mata uang yang dapat digunakan 

Trainee untuk mendapatkan Coupons tertentu. 

● Akumulasi Credits yang digunakan menjadi alat tukar tidak akan mengurangi 

akumulasi Credits yang berfungsi sebagai nilai kelulusan. 

 

2.   Coupons 

a. Coupons adalah salah satu bentuk apresiasi yang dapat mendukung performa Trainee. 

b. Coupons dapat diperoleh dengan cara menukarkan Credits yang dimiliki Trainee pada 

trainsaction day pada waktu dan tempat akan ditentukan oleh Committee divisi evaluasi 

Internship Period 2017. 

c. Coupons terbagi menjadi dua jenis, yaitu Effect Coupons dan Special Coupons. 

 

Effect Coupons 

● Effect Coupons adalah Coupons yang memiliki efek tertentu apabila digunakan. 

● Effect Coupons terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

○ Credit Interest Coupon  

adalah Coupons yang memiliki efek menambahkan sebesar 20% dari perolehan Credits 

yang diterima pada setiap kegiatan Internship Period (baik dari Quest ataupun 

Participation Credits) dalam pada minggu pembelian Coupons. Coupons ini hanya 

tersedia 100 buah. 

○ Credit Boost Coupon  

adalah Coupons yang akan menambahkan sebanyak 1 Credits/3 hari kerja dari total akhir 

Credits hingga penghitungan akhir akumulasi Credits Internship Period 2017. Coupons 

ini hanya tersedia 150 buah. 

○ Category Swap Coupon  

adalah Coupons yang memiliki efek dapat menukar satu kategori wajib dengan satu atau 

beberapa kategori pilihan, dengan catatan jumlah orang yang diwawancara tetap sama. 

(Contoh: apabila mahasiswa baru merasa kesulitan memenuhi kategori “Mahasiswa 

Angkatan 2015” (6 orang) maka dapat menukarnya dengan 3 kategori pilihan lain karena 

tiap-tiap kategori terdiri dari 2 orang.  

 

Special Coupons 

● Special Coupons adalah Coupons yang diperoleh pencapaian yang Trainee raih, yaitu The 

Executives Coupons, The Communicators Coupons, dan The Investigators Coupons. 

● Special Coupons bernilai Credits apabila disimpan hingga akhir Internship Period 2017. 

○ The Executives Coupons adalah Coupons yang diberikan kepada ketua kelompok dan 

bernilai 5 Credits. 

○ The Communicators Coupons adalah Coupons yang diberikan kepada narahubung 

angkatan dan bernilai 8 Credits. 

○ The Investigators Coupons adalah Coupons yang diberikan kepada 20 Trainee dengan 

jumlah wawancara terbanyak dan bernilai 5 Credits. 

 

Transaksi Coupons 

● Coupons dapat dibeli menggunakan Credits. 



 

 

● Credits yang digunakan untuk pembelian Coupons tidak akan mengurangi akumulasi 

Credits yang berfungsi sebagai nilai performa akhir. 

● Coupons mulai dapat dibeli ketika Month of Probation melalui stand yang dibuka oleh 

Committee Internship Period 2017. 

● Coupons yang dibeli akan dicatat dalam report card Trainee. 

● Coupons yang sudah dibeli tidak dapat dijual kembali/dikembalikan maupun diperjual-

belikan antar Trainee. 

● Trainee tidak dapat saling bertukar Coupons. 

 

Aktivasi Coupons 

● Masa aktif Effect Coupons ialah sejak tanggal pembelian hingga batas tertentu sesuai jenis 

Coupons. 

● Credits Interest Coupons memiliki masa aktif selama seminggu. 

● Credits Boost Coupons memiliki masa aktif selama seminggu 

● Category Swap Coupons akan aktif seketika setelah pembelian dan tidak memiliki masa 

aktif. 

● Effect Coupons akan dicoret setiap akhir minggu sebagai tanda berakhirnya masa aktif. 

 

Ketentuan Performa Akhir Trainee 

● Batas Kelulusan 

○ Batas kelulusan adalah minimal akumulasi total Credits Trainee sebagai standar 

performa akhir Trainee dalam Internship Period 2017. 

○ Trainee dinyatakan telah mencapai performa di Internship Period 2017 apabila 

akumulasi Credits-nya telah melampaui batas kelulusan. 

○ Akumulasi Credits Trainee tidak akan diproses dengan batas kelulusan apabila 

persentase kehadiran perorangan Trainee terkait selama keseluruhan rangkaian 

Internship Period 2017 tidak mencapai 75%. 

○ Trainee yang tidak diproses akumulasi Credits-nya dinyatakan tidak mencapai performa 

standar dari Internship Period 2017. 

 

Ketentuan Tambahan Perizinan 

Pada masa Training Week, apabila ada Trainee yang tidak hadir tanpa izin sesuai dengan 

prosedur maka masing-masing anggota kelompok Trainee tersebut akan mendapatkan 

konsekuensi. Konsekuensi yang diberikan berupa pengurangan perolehan Credits sebanyak 3 

Credits kepada Trainee yang tidak hadir tanpa izin sesuai dengan prosedur, dan pengurangan 

sebanyak 1 Credits diberikan kepada setiap anggota kelompok terkait. 

 

Kriteria Penilaian 

1. Nilai akhir Trainee ditentukan dengan komponen penilaian selama rangkaian Internship Period 

berlangsung 

2. Seluruh Trainee akan mendapatkan pengumuman mengenai nilai akhir dan Indeks Prestasi 

masing-masing setelah rangkaian Internship Period berakhir; 



 

 

3. Jika Trainee memenuhi kewajiban presensi dan/atau mengisi presensi minimal 75% dari 

keseluruhan rangkaian Internship Period, nilai akhir akan dijadikan bahan pertimbangan 

kelulusan Trainee; 

4. Jika Trainee tidak memenuhi kewajiban presensi dan/atau tidak mengisi presensi kurang dari 75% 

keseluruhan rangkaian Internship Period, Trainee akan langsung dinyatakan tidak lulus; 

5. Trainee yang memenuhi presensi dan nilai akhir yang telah ditentukan akan dinyatakan lulus 

Internship Period oleh Committee dan mendapatkan status IKM Aktif. 

 

Ketentuan Peralihan 

1. Peraturan Internship Period yang mengatur Trainee Internship Period dirumuskan oleh Committee 

Internship Period dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya 

rangkaian Internship Period; 

2. Kriteria kelulusan Trainee ditentukan oleh Committee Internship Period dan pihak-pihak lain yang 

bertanggung jawab terhadap berlangsungnya rangkaian Internship Period; 

3. License of Agreement harus ditandatangani oleh perwakilan dari Trainee dan perwakilan dari 

Committee setelah diadakannya sesi Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Internship Period oleh 

Trainee Internship Period. 

4. Perubahan yang terjadi pada Peraturan Internship Period akan disosialisasikan kepada Trainee 

Internship Period melalui Committee Humas. 

 

Ketentuan Penutup 

Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Internship Period ini akan diatur kemudian 

oleh Committee Internship Period 2017 Fakultas Psikologi UI dan mengikat bagi setiap Trainee. 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

Depok, 28 Juli 2017 

Committee Divisi Evaluasi 

  



 

 

License of Agreement 

Internship Period 2017 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS INDONESIA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 

NPM : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Trainee Internship Period 2017 Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia, selanjutnya dalam kontrak ini disebut dengan Trainee Internship Period. 

Nama : 

NPM : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Committee Internship Period 2017 Fakultas 

Psikologi Universitas Indonesia, selanjutnya dalam kontrak ini disebut dengan Committee 

Internship Period. 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyetujui License of Agreement Internship Period 2017 

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Trainee Internship Period dan Committee Internship Period telah memahami isi dari 

Peraturan Umum Internship Period 2017 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia; 

2. Trainee Internship Period telah menjalani sesi Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Umum 

Internship Period 2017 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang diselenggarakan 

dan diawasi oleh Committee Internship Period; 

3. Peraturan Umum Internship Period 2017 akan resmi berlaku dan wajib ditaati seluruh 

peseta Internship Period setelah Lembar Persetujuan ini ditandatangani oleh Trainee 

Internship Period dan Committee Internship Period dengan disaksikan oleh Trainee 

Internship Period dan Committee Internship Period lainnya; 



 

 

4. Setiap performa dan tingkah laku Trainee Internship Period pada saat Rangkaian 

Internship Period akan mendapatkan konsekuensi yang telah tertera pada Peraturan 

Umum Internship Period 2017; 

5. Lembar Persetujuan akan berakhir pada saat Rangkaian Internship Period 2017 berakhir 

 

Demikian ketentuan-ketentuan di atas telah tercantum dan dengan ini Lembar Persetujuan telah 

disetujui oleh kedua belah pihak setelah membaca, memahami, mengevaluasi, dan 

mengklarifikasi isinya dengan disaksikan oleh Trainee Internship Period dan Committee 

Internship Period. Kedua belah pihak dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun 

bersama-sama menandatangani Lembar Persetujuan dan menjalankan Peraturan Umum 

Internship Period 2017 Fakultas Psikologi UI yang sudah tertulis. 

 

Trainee Internship Period,     Committee Internship Period, 

 

 

(Nama)            (Nama) 


