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INSTRUKSI ATRIBUT MONTH OF PROBATION 

 

Selama month of probation, trainee berkewajiban membawa barang bawaan dan atribut di 

luar dari kewajiban perkuliahan. Hal yang harus dibawa, yaitu 

1. Jaket kuning (Almamater UI)*’**; 

2. Name tag bertuliskan Nama Panggilan dan Nama Kelompok***; 

3. Logbook; 

4. Report book; 

5. Baju berlengan panjang atau pendek; 

6. Celana panjang yang tertutup dengan bahan kain atau jeans, bagi trainee perempuan 

diperbolehkan mengenakan rok panjang atau rok pendek di bawah lutut; 

7. Sepatu. 

 

 

*Jaket kuning wajib dikenakan selama berada di Fakultas Psikologi. Jaket kuning wajib 

dikenakan dengan baik dan benar (lengan jaket tidak boleh digulung atau dinaikkan hingga 

lengan bagian atas). 

** Bila belum mendapatkan jaket kuning, harap melapor kepada humas dengan menyertakan 

fotokopi formulir jaket kuning.   

***Name tag berukuran kecil dikenakan di jaket kuning bagian dada kanan dan tidak boleh 

tertutupi aksesoris pakaian lainnya agar dapat terlihat dengan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTRUKSI CHALLENGE 

“MEET THE COLLEAGUES” 

 

PROLOG 

“Meet the Colleagues” adalah sebuah challenge di mana trainee akan mewawancarai sivitas 

Fakultas Psikologi UI. Challenge ini bertujuan agar trainee dapat berkenalan langsung 

dengan sivitas Fakultas Psikologi. Selain itu, dengan challenge ini, trainee dapat mengenal 

lebih dalam tentang kehidupan akademik dan kehidupan sosial di Fakultas Psikologi. 

 

1. Ketentuan Umum Challenge 

● Dalam wawancara terdapat 2 pihak yang terlibat. Interviewer merupakan 

orang yang mewawancarai, dan interviewee adalah orang yang diwawancarai. 

● Satu interviewee maksimal diwawancarai oleh tiga trainee dalam satu waktu. 

● Durasi wawancara minimal 20 menit dan dilakukan di lingkungan Fakultas 

Psikologi 

● Periode pengerjaan challenge “Meet the Colleagues” adalah 28 Agustus 2017 

- 6 September 2017, yaitu sejak hari pertama masuk perkuliahan hingga 

pengumpulan logbook minggu ke-2 

● Ada dua kategori besar, yaitu wajib dan pilihan yang harus diwawancarai 

oleh trainee angkatan 2017 dengan total 34 orang. Satu interviewee hanya 

dapat dikategorikan ke dalam satu subkategori. (Tidak bisa satu interviewee 

dimasukkan ke dua kategori, misalnya senior A dimasukkan ke dalam 

kategori wajib dan dimasukkan ke dalam kategori pilihan) 

 

  WAJIB (20 orang) 

2 mahasiswa yang sudah berada di Fakultas Psikologi lebih dari 8 semester 

2 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan magister di Fakultas 

Psikologi 

4 mahasiswa yang merupakan mahasiswa tahun ke-4 

4 mahasiswa yang merupakan mahasiswa tahun ke-3  

4 mahasiswa yang merupakan mahasiswa tahun ke-2 

1 Pembimbing Akademik (PA) anda di Fakultas Psikologi 

1 dosen di Fakultas Psikologi 



 

 

2 karyawan yang bekerja di Fakultas Psikologi, tetapi harus berasal dari 

pekerjaan yang berbeda-beda (Satpam, Cleaning Service, Staff Perpustakaan, 

Staff Tata Usaha, Staff Sarana Prasarana, Staff Puskris, Staff Klinik Terpadu, 

Staff TPA-M, K-Talenta, Unit Usaha Akademik LPT UI, LPSP3) 

 

PILIHAN (14 orang; trainee memilih 7 kategori dari 15 kategori yang 

disediakan) 

2 orang mahasiswa bagian dari MPM F.Psi UI yang saat ini menjabat atau 

pernah menjabat divisi apapun 

2 orang mahasiswa senior BEM F.Psi UI yang saat ini menjabat atau pernah 

menjabat divisi apapun 

2 orang mahasiswa senior yang tergabung dengan KP Olahraga di F.Psi UI, 

KP harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang tergabung dengan KP Seni F.Psi UI, KP 

harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang tergabung dengan KP Keilmuan F.Psi UI, KP 

harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang sedang atau pernah menjadi pengurus pada 

Lembaga Keagamaan (LK) di F.Psi UI, lembaga keagamaan harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang tergabung dengan UKM setingkat-UI, UKM 

harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang pernah mengikuti minimal 2 kepanitiaan di 

F.Psi UI, kepanitiaan harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang pernah mengikuti minimal 2 kepanitiaan 

setingkat UI, kepanitiaan harus berbeda 

2 orang mahasiswa senior yang tidak pernah mengikuti kepanitiaan di F.Psi 

UI, setingkat UI, maupun di luar UI 

1 orang dosen di prodi PIO & 1 orang dosen di prodi Pendidikan 

1 orang dosen di prodi Klinis & 1 orang dosen di prodi Perkembangan 

1 orang dosen di prodi Sosial & 1 orang dosen di prodi Metriset 

2 orang mahasiswa senior yang berasal dari luar daerah asal trainee 

2 orang trainee lain yang berasal dari luar daerah asal trainee 

 

  



 

 

2. Konten Penulisan Challenge 

Hasil pengerjaan challenge “Meet the Colleagues” ditulis di logbook dan dalam 

setiap hasil wawancara harus tercantum: 

● Nama, angkatan/pekerjaaan dan tanda tangan interviewee 

● Tanggal, durasi, dan tempat wawancara 

● Hasil wawancara yang ditulis secara singkat dan insight yang didapat dari 

wawancara. Insight adalah pembelajaran yang didapatkan trainee terhadap 

aspek-aspek yang ditanyakan selama proses wawancara. 

● Aspek-aspek yang wajib digali dari interviewee adalah: 

○ Pengalaman selama kuliah/bekerja di Fakultas Psikologi yaitu 

meliputi kontribusi dan ilmu yang didapat interviewee dalam 

kehidupan sosial, akademik, dan kemahasiswaan selama berada di 

Fakultas Psikologi. 

○ Pandangan interviewee terhadap ilmu psikologi yang telah dipelajari 

selama ini (untuk mahasiswa dan dosen), atau terhadap lingkungan 

sosial pekerjaan di fakultas Psikologi (untuk staf dan karyawan). 

○ Kelebihan atau hal unik yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi 

○ Hal yang masih bisa dikembangkan atau diperbaiki di lingkungan 

Fakultas Psikologi (sarana prasarana, akademik, pergaulan, dsb). 

○ Kesan dan saran untuk trainee agar dapat menjalani kehidupan dan 

berkontribusi positif di Fakultas Psikologi. 

○ Khusus untuk interviewee dari angkatan 2017, tanyakan bagaimana 

harapan mereka selama nantinya berkuliah di Fakultas Psikologi UI 

serta kesan dan pesan untuk angkatan sendiri. 

○ Khusus kategori pilihan, harus ada pertanyaan yang berkaitan 

dengan kategori dari interviewee itu, contoh: Ketika mewawancarai 

mahasiswa senior yang berasal dari luar daerah asal trainee, contoh 

pertanyaan yang diajukan adalah “Apa saja kendala dalam beradaptasi 

di UI?” 

Selain pertanyaan wajib, trainee diminta untuk menanyakan pertanyaan tambahan di 

luar pertanyaan wajib. Ditekankan kepada trainee agar tidak monoton dalam 

bertanya. 

 

  



 

 

3. Format Penulisan  Hasil Wawancara 

● Trainee diharuskan membuat membuat halaman pembatas di antara setiap 

untuk kategori dan subkategori 

● Untuk halaman pembatas subkategori, ditempel post-it/kertas di pojok 

halaman atas. 

● Penulisan hasil dan insight wawancara tiap interviewee minimal setengah 

halaman dan maksimal satu halaman. 

● Menggunakan pulpen hitam atau biru (bukan pensil) 

● Menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. 

● Hasil dan insight wawancara dituliskan dalam bentuk narasi. 

● Lima halaman paling belakang logbook berisi 1 halaman untuk target 

mingguan, 2 halaman review, dan 2 halaman feedback dari committee.  

● Lembar target berisi target jumlah wawancara setiap minggunya dan jumlah 

wawancara yang berhasil dilakukan dengan judul “Lembar Target”. Lembar 

target diisi sebelum month of probation dimulai.  

● Lembar review berisi insight/opini/kesimpulan/refleksi terhadap wawancara 

yang telah dilakukan selama satu minggu. 

● Trainee diperbolehkan menambah halaman logbook sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

4. Waktu dan Tempat Pengumpulan Logbook 

 Minggu I : Kamis, 31 Agustus 2017 

 Minggu II : Rabu, 6 September 2017 

  

● Tempat pengumpulan logbook adalah di Selasar Gedung D pukul 12.00 - 

13.00 

● Pengumpulan logbook dilakukan oleh perwakilan kelompok. 

● Logbook dimasukkan ke dalam plastik putih polos yang diberi nomor dan 

nama dan nomor kelompok serta angka jumlah anggota kelompok dengan 

spidol permanen berwarna hitam. 

● Apabila trainee berhalangan untuk mengumpulkan logbook pada waktu yang 

telah ditentukan karena alasan mendesak, trainee dapat menghubungi mentor 

kelompoknya masing-masing maksimal pukul 10.00 pada hari yang sama. 

 



 

 

5. Waktu dan Tempat Pengembalian Logbook 

 Minggu I : Senin, 4 September 2017 

` Minggu II : Senin, 11 September 2017 

  

● Waktu pengembalian logbook dilakukan pada saat transaction day pada 

minggu tersebut 

● Logbook dapat diambil oleh perwakilan kelompok 

 

 

  



 

 

DO AND DON’TS 

“MEET THE COLLEAGUES” 

 

Dalam menjalankan challenge “Meet The Colleagues” berikut adalah hal-hal yang harus 

diperhatikan trainee agar challenge dapat terjalan dengan lancar dan baik: 

 

Sebelum Wawancara: 

1. Pastikan terlebih dahulu kebersediaan dari calon interviewee. Apabila calon 

interviewee menolak untuk melakukan wawancara, trainee dilarang untuk memaksa 

interviewee agar bersedia diwawancara. Penolakan bisa saja saja disebabkan oleh 

banyak faktor. 

2. Sebelum melakukan wawancara, trainee disarankan untuk membuat janji terlebih 

dahulu. 

3. Apabila trainee telah membuat janji dengan interviewee, pastikan pada waktu yang 

ditentukan tersebut interviewee dan trainee dapat melakukan wawancara. Apabila 

trainee telah membuat janji wawancara kepada calon interviewee namun batal 

melakukan wawancara tersebut karena suatu alasan, trainee diwajibkan untuk 

memberi kabar kepada calon interviewee terkait. 

4. Perhatikan waktu dalam proses wawancara agar tidak terburu-buru dalam proses 

wawancara. 

 

Selama Proses Wawancara 

1. Pada awal wawancara, sebutkan identitas trainee dan tujuan dari wawancara 

2. Selama proses wawancara, trainee diwajibkan untuk tetap menjaga kesopanan. 

3. Berbasa-basilah dengan interviewee sebelum mengajukan pertanyaan. Basa-basi 

berguna agar kalian lebih saling mengenal, tercipta kedekatan, dan kepercayaan 

antara interviewer dan interviewee, sehingga wawancara dapat berjalan nyaman dan 

lancar. 

4. Tetap jaga eye contact (kontak mata) dan gesture yang baik dengan interviewee 

selama proses wawancara berlangsung 

 

 

  



 

 

Selesai Melakukan Wawancara 

1. Ketika trainee merasa tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, trainee dapat 

mengajukan pertanyaan seperti “Ada lagi yang ingin kakak/kamu/Bapak/Ibu 

sampaikan?” Hal ini bertujuan agar wawancara tidak langsung berhenti secara 

mendadak. 

2. Ucapkan terima kasih kepada interviewee. Lalu, ketika wawancara sudah berakhir, 

bukan berarti komunikasi kalian dengan interviewee sudah selesai sampai di situ 

saja, akan tetapi, tetap bangun komunikasi dengan orang-orang yang telah kalian 

wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSACTION DAY 

 

● Transaction Day adalah satu hari dalam setiap minggu yang disediakan oleh 

Committee Internship Period divisi Evaluasi untuk transaksi jual beli coupons 

selama masa month of probation. 

● Selama masa month of probation, Transaction Day akan diadakan sebanyak dua kali 

yaitu pada: 

○ Minggu I : Senin, 28 Agustus 2017 pukul 12.00 s.d. 15.00 

○ Minggu II : Senin, 4 September 2017 pukul 12.00 s.d. 15.00 

● Bagi trainee yang ingin menukarkan credits yang dimilikinya dengan coupons, dapat 

langsung menghampiri stand divisi Evaluasi di selasar Gedung D pada rentang 

waktu Transaction Day. 

● Credits yang telah dipertukarkan untuk membeli coupons tidak akan mengurangi 

jumlah credits yang akan diperhitungkan untuk nilai akhir kelulusan. 

● Jenis-jenis coupons yang dijual saat Transaction Day adalah sebagai berikut:  

● Credits Interest Coupons (20 Credits) 

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

yang diterima pada setiap kegiatan Internship Day (baik dari Quest ataupun Participation 

Credits) dalam pada minggu pembelian Coupons. Coupons ini hanya tersedia 100 buah. 

Kupon berlaku hingga akhir Month of Probation. 

● Credits Boost Coupons (25 Credits) 

adalah Coupon yang akan menambahkan sebanyak 1 Credits/2 hari kerja dari total akhir 

Credits. Coupons ini hanya tersedia 150 buah. Coupons berlaku hingga transaction day 

berikutnya. 

● Category Swap Coupons (30 Credits) 

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

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

(Contoh: apabila trainee merasa kesulitan memenuhi kategori “Mahasiswa Angkatan 

2015” maka dapat menukarnya dengan 2 kategori pilihan lain. Coupons hanya berlaku 

untuk satu kali pemakaian. 

  



 

 

LAMPIRAN 

CONTOH HALAMAN PEMBATAS DAN HALAMAN WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PEMBATAS KATEGORI                   PEMBATAS SUBKATEGORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            HALAMAN WAWANCARA 

 

LAMPIRAN 



 

 

CONTOH HALAMAN TARGET, REVIEW, DAN FEEDBACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

LEMBAR TARGET     HALAMAN REVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN FEEDBACK 


