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PENGANTAR INDEED 2017
INDEED adalah program mentoring beasiswa bagi mahasiswa tingkat akhir atau fresh
graduate yang dilaksanakan selama 2 bulan. Dalam program ini, setiap peserta (mentee) diberi
bimbingan secara sistematis oleh mentor untuk menyelesaikan berkas-berkas yang dibutuhkan
untuk apply studi ke luar negeri dengan beasiswa.
Konsep INDEED dibentuk menjadi lebih sistematis, teknis, dan intensif dibanding konsep
Online/Offline Lecturer. INDEED bukan hanya memberikan peserta penjelasan yang gamblang
prihal kesempatan belajar ke luar negeri dengan beasiswa, namun disini peserta benar-benar
akan dituntun secara teknis mulai dari penetapan universitas tujuan dan beasiswa yang cocok,
pembuatan rencana penelitian sampai dengan tips dan trik bertahan di negeri orang. Pemilihan
peserta pun dilakukan secara matang dan permanen. Artinya, peserta mengikuti rangkaian
INDEED dari awal samapi akhir yang harapannya menghasilkan impact yang lebih besar pada
peserta.
Peserta INDEED nanti akan dikumpulkan dalam 1 group WA (whatsapp) yang berisi 1
mentor dan maksimal 5 peserta. Setiap minggunya, mentor wajib membimbing atau memberi
feedback terhadap berkas program beasiswa yang dikerjakan mentee. Setiap berkas memiliki
rentang waktu penyelesaian yang disepakati oleh panitia dan mentor INDEED.

RULES FOR MENTEE
1. Mentee wajib mengikuti program selama 2 bulan.
2. Menghadiri pertemuan online pada Minggu, pukul 19.00-21.00 per 1 minggu sekali.
3. Mentee wajib izin pada fasil jika berhalangan hadir dengan acceptable reason.
4. Mengerjakan assignment yang diberikan mentor.
5. Wajib mengumpulkan tugas tepat waktu.
6. E-Certificate sebagai mentee diberikan pada akhir rangkaian INDEED (meeting ke-8).
7. Jika ada yang ditanyakan prihal tugas bisa menguhubungi mentor via group atau saling
berbagi antar mentee.
8. Sebelum online meeting dimulai, mentee harus konfirmasi kehadiran dengan say hello
(18.30-19.00). Jika terlambat, akan dikenakan poin.
9. Mentee dilarang melakukan promosi produk, berjualan, dan semacamnya di dalam
group.
10. Mentee dilarang melakukan hal yang merusak ketertiban group serta meresahkan pihak
lain.
11. Mentee dilarang mengucapkan atau melakukan hal-hal yang dapat menyinggung SARA.

PUNISHMENT

1. Absen temu online dengan unacceptable reasondikenakan poin 20/temu online
2. Pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu dikenai poin 30/tugas
3. Tidak mengumpulkan salah satu assignment dikenai poin 50
4. Terlambat konfirmasi kehadiran temu online dikenai poin 10
5. Batas maksimal poin mentee adalah 100. Jika melebihi batas maksimal poin
tersebut, maka mentee akan dikeluarkan dari grup dan dianggap tidak pernah
mengikuti INDEED
6. Mentee yang DO selanjutnya akan di blacklist untuk program INDEED selanjutnya

