
TATA TERTIB UMUM 

PRAKTEK KERJA DI TIM PELAYANAN BIMBINGAN & KONSELING PSIKOLOGI 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 

1. Praktek kerja di TPBK Fakultas Psikologi Unpad berlangsung dari hari Senin – 

Kamis pukul 08.30 – 15.30 meliputi semua mahasiswa praktek kerja. Sementara hari 

Jum’at praktek kerja hanya dilakukan oleh mahasiswa yang mendapat giliran piket 

dihari tersebut 

2. Mahasiswa yang tidak bias hadir, harus meminta ijin pada supervisor atau psikolog 

piket TPBK dan membawa Surat Keterangan pada hari berikutnya. 

3. Mahasiswa berpakaian rapi dan formal selama melakukan praktek kerja, tidak 

memakai kaos, celana jeans dan sandal, serta mengisi daftar hadir. 

4. Mahasiswa mengikuti jadwal kerja di TPBK, termasuk mengikuti ketentuan TPBK 

tentang hari libur. 

5. Apabila mahasiswa akan melakukan pelayanan pada klien di luar waktu yang 

ditentukan harus seijin dan sepengetahuan supervisor atau psikolog TPBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 

PRAKTEK KERJA DI TIM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (TPBK) 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 

1. Setiapklien yang dating akan diterima oleh petugas piket, dalam hal ini peer 

counselor. 

2. Petugas piket akan mendata dan meminta mengisi buku pendaftaran, lembaran 

identitas dan memberikan berkas yang telah diisi pada psikolog piket 

3. Klien yang dari informasi awal dinilai bias menjadi kasus belajar  akan ditangani 

mahasiswa praktek kerja.  

4. Intake klien akan dilakukan oleh supervisor/pembimbing praktik kerja. 

5. Pembimbing atau psikolog piket wajib mengenalkan mahasiswa praktek kerja sebagai 

sarjana psikologi yang sedang melakukan pendalaman ilmu psikologi yang akan 

membantu supervisor/psikolog piket menangani kasus kepada klien yang ditangani. 

6. Dalam penanganan klien selanjutnya, mahasiswa praktek wajib untuk selalu 

berkonsultasi sebelum dan setelah menangani klien, kepada supervisor atau psikolog 

piket. 

7. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan pertemuan dengan klien di luar perjanjian 

yang sudah ditetapkan TPBK dan tanpa sepengetahuan/ijin supervisor. 

8. Komunikasi tentang pertemuan berikutnya atau penjadwalan ulang bias dilakukan 

melalui petugas piket. 

9. Mahasiswa diwajibkan untuk menuliskan data dan kegiatan dari setiap pertemuan 

yang dilakukan pada kartu klien selengkap-lengkapnya, dan menyimpan semua data 

baik hasil anamnesa, observasi maupun hasil pemeriksaan pada berkas klien. 

10. Berkas klien tidak boleh dibawa keluar dari TPBK tanpa ijin dari Koordinator TPBK 

11. Berkas klien tidak boleh difotocopy dengan alasan apapun. 

12. Kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut penanganan klien seperti kebutuhan alat tes, 

ruangan, dan lain-lain dapat diminta dengan berkoordinasi dengan petugas 

administrasi klien. 

 

 



TUGAS MAHASISWA PRAKTEK 

TIM PELAYANAN BIMBINGAN & KONSELING 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 

1. Melaksanakan penanganan terhadap klien yang menjadi kasusnya dari awal sampai 

akhir sampai tuntas, meliputi intake, pemeriksaan psikologi, konsultasi hasil dan 

penanganan lanjut apabila diperlukan, dibawah bimbingan supervisor serta mengisi 

dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penanganan dan pengarsipan 

data klien. 

2. Menangani kasus klien sesuai dengan pendalaman atau majoring masing-masing 

3. Secara bergiliran melaksanakan tugas-tugas tambahan, seperti : 

a. Tugas piket, setiap hari Senin – Jum’at 

b. Membantu pengelolaan dan penyimpanan alat tespsikologi yang digunakan 

untuk pelayanan 

c. Membantu pengelolaan dan penyimpanan arsip klien. 

d. Tugas lain 

4. Tugas-tugas tambahan diatur pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu kegiatan 

praktek kerja, misalnya dilakukan pada hari Senin – Jum’at diluar jam piket atau 

diluar giliran mengambil kasus. Pengaturan diserahkan kepada kelompok sehingga 

menjadi efektif dan efisien. Segala bentuk pengaturan dan penjadwalan harus 

disampaikan kepada Koordinator TPBK secara tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUGAS TAMBAHAN MAHASISWA PRAKTEK 

TIM PELAYANAN & BIMBINGAN KONSELING 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 

1. Waktu pelaksanaan piket berlangsung dari hari Senin - Jumat, pukul 08.30-15.30 WIB, 

kecuali hari libur, dimana pembagian jadwal diserahkan pada kelompok 

2. Mahasiswa piket datang maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan piket berlangsung 

3. Berpakaian rapi dan formal 

4. Menerima klien : 

a) Jika klien tersebut merupakan klien baru, maka mahasiswa piket bertugas untuk 

mendata klien, membuatkan kartu klien, menginformasikan prosedur pelayanan 

unit TPBK, serta mengatur jadwal untuk pertemuan intake pertama 

b) Jika klien baru menginginkan intake awal pada saat itu juga, mahasiswa piket 

segera menghubungi psikolog pembimbing/psikologpiket/psikolog yang bersedia 

melakukan intake pada saat itu dan mahasiswa kerja praktik untuk melakukan 

intake awal pada klien tersebut 

c) Jika klien sudah memiliki jadwal sebelumnya, mahasiswa piket segera 

menghubungi pihak terkait dan mempersiapkan ruangan praktik beserta map klien 

5. Menuliskan data klien yang datang pada logbook TPBK 

6. Mengecek dan menjaga ketersediaan alat tes 

7. Menjaga kebersihan dan kerapihan unit TPBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUR PENANGANAN KLIEN 

 

 

 

 

BERSEDIA: 

Ajak mahasiswa mengikuti intake 

 

Tampung keluhan klien sebagai informasi 

awal bagi supervisor (tidak mendalam 

dan tidak memberi kesimpulan) 

 

Buat perjanjian untuk klien bertemu 

supervisor dan isi formulir dalam map 

klien 

KLIEN BARU 

RESEPSIONIS 

• Menerima klien 

• Mencatat pendaftaran klien 

• Meminta klien mengisi lembar identitas 

• Memberi informasi prosedur pelayanan klien 

• Mengidentifikasi: 

o Jenis kasus (klinis dewasa/pendidikan) 

o Waktu yang disediakan oleh klien 

o Mahasiswa yang mendapat giliran menangani kasus 

o Jadwal psikolog yang akan bertugas menjadi supervisor 

Ada mahasiswadan supervisor Ada mahasiswa, supervisor tidak ada 

Intake dan penanganan lanjut oleh 

SUPERVISOR dan MAHASISWA 

 

Klien mengisi formulir dalam map  

Intake oleh PSIKOLOG PIKET 

 

Tawarkan untuk ditangani psikolog lain (sebut nama supervisor) 

yang hari itu tidak hadir dan didampingi asisten 

TIDAK BERSEDIA: 

 

Tangani oleh psikolog 

piket sampai tuntas 

 

Klien mengisi formulir 

yang disediakan 

RESEPSIONIS 

• Menerima informasi dari psikolog/mahasiswa yang menangani klien, mengenai: 

o Jenis klien (KASUS/BUKAN KASUS) 

� KASUS: Klien yang dijadikan kasus mahasiswa praktek kerja 

� BUKAN KASUS: Klien yang ditangani langsung oleh psikolog dan bukan kasus mahasiswa praktek kerja 

Ditandai dengan huruf P pada kartu putih dan map klien 

o Jenis layanan yang diberikan (INTAKE/KONSULTASI) 

o Perjanjian dan jenis penanganan lanjut 

• Menerima pembayaran dari klien sesuai jenis pelayanan dan memberikan kuitansi pada klien 

• Mencatat nama mahasiswa dan/atau psikolog yang menangani, perjanjian, dan jenis penanganan lanjut di buku 

pendaftaran dan papan klien klinik. 

• Mengecek kelengkapan pengisisan formulir-formulir dalam map klien 


