
 

INSTRUKSI TUGAS MONTH OF PROBATION 1 
 

1. GOAL-SETTING 
Trainee diminta untuk mempelajari ulang materi-materi yang sudah diberikan 

pada periode Scholars Training, yakni Know Yourself dan Know Your Future. Mengacu 
pada materi tersebut, buatlah sebuah Goal Setting dalam bentuk poin-poin yang 
memuat target-target dan tujuan yang ingin kamu capai selama berkuliah di UI beserta 
alasannya (bisa menggunakan alasan berupa minat, bakat, kepribadian, gaya belajar, 
dsb). Buatlah secara runut dan mengikuti metode goal setting yang telah diajarkan 
(metode SMART)! Selain itu, lampirkan juga dokumen pendukung. Misalnya, kamu 
ingin menjadi pengajar Gerakan UI Mengajar (GUIM), maka dokumen pendukung yang 
perlu kamu lampirkan dapat berupa syarat-syarat seleksi menjadi pengajar GUIM (ada 
kok di internet, browse aja ya!) 
 

Contoh penulisan goal-setting yang sesuai metode SMART: 
 
a. Mengikuti Indonesia Model United Nation 2015 pada committee UNESCO/SOCHUM 

- Mendaftarkan diri maksimal 24 Mei 2015 
- Mencari materi selama Juni-Agustus 2015 
- Berlatih bersama kelompok sesama anggota UI MUN Club 
- Mendapatkan penghargaan Best Position Paper/Most Outstanding Delegates/Best 

Delegates 
- Dua Mahasiswa Berprestasi Utama UI tahun 2014-2015 merupakan anggota UI MUN 

Club yang aktif dalam kegiatan MUN. Mengikuti MUN dapat melatih diri saya agar 
dapat menjadi kontingen UI pada tahun-tahun berikutnya pada MUN internasional 

b. Mendaftarkan diri sebagai kontingen UI untuk MUN internasional (AMUNC/TEIMUN) 2016 
- Mengumpulkan sertifikat-sertifikat perlombaan dan kepanitiaan Oktober 2015 
- Menyusun CV pendaftaran seleksi Oktober 2015 
- Mengikuti tahap seleksi CV, simulasi, dan wawancara 
- Diterima sebagai kontingen UI untuk AMUNC/TEIMUN 
- Perlombaan individu tingkat internasional merupakan prestasi yang dinilai dengan 

poin tertinggi pada penilaian Mapres (terlampir) 
 
Color-code keys: 
- Specific 
- Measurable 
- Achievable 
- Realistic 
- Time-bound 
 

 



 

Tugas diketik dengan font Times New Roman 12pt, spasi 1.5 pada format ukuran 
kertas A4 marjin normal. Pada pojok kanan atas (header kanan), berikan nama 
lengkap, NPM, dan nama kelompok. Tugas disimpan dalam format PDF.  
 
Tugas dikirim lewat email kamabapsikologiui@gmail.com secara kolektif oleh 
perwakilan kelompok (1 kelompok mengirimkan 1 email yang berisikan seluruh tugas 
anggotanya) selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB, 
dengan subject: Tugas 1 MOP_(Nomor Kelompok)_(Nama Kelompok). Apabila telat, 
terdapat pengurangan poin. 
 
Bawalah tugas tersebut dalam bentuk hardcopy/print out/dicetak bolak-balik, pada 
saat mentoring Month of Probation (dalam rentang 28 Agustus-4 September 2017). 

 
2. MENGHUBUNGI MENTOR 
Setelah mengirimkan tugas, perwakilan kelompok wajib menghubungi mentor masing-masing 
untuk memberi laporan bahwa telah mengumpulkan tugas Goal-Setting. Kemudian, tiap 
kelompok mengatur jadwal dengan mentor masing-masing untuk menentukan pelaksanaan 
mentoring pada periode Month of Probation, yakni pada rentang 28 Agustus-4 September 2017. 
 
 
3. INVENTORI KELAS PEMINATAN 
Setiap trainee WAJIB memilih Kelas Peminatan melalui link: bit.ly/kelasminatMOP 
selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.  
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