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STANDARD OPERATING PROCEDURE
Dokumen

Mulai
Marketing Staff

Referensi

- SOP Admission

setelah melalui proses pembelian formulir
dan pengembalian kelengkapan calon
mahasiswa diharuskan mengikuti ujian
masuk. Schedule mengacu pada marketing
plan

- internal comm

menyiapkan nama penjaga ujian, pengawas
ujian, kepala pengawas ujian, dan
interviewer untuk interview test disetujui
oleh Deputy Head Marketing, Head of
Marketing dan COO

- internal comm

menyetujui dan me - review budget untuk
penyelenggaran ujian masuk

Siapkan budget dan
interviewer

MM/DHM/HM
Review budget dan
interviewer
Tidak

Setuju?

Ya
COO
Review budget dan
interviewer
Tidak
Setuju?

Ya
CEO
Review budget dan
interviewer
Tidak
Setuju?

Ya

- Akses online entry test
berkoordinasi dengan academic untuk
untuk General Knowledge pengadaan ujian online dan dalam hal
- Akses online entry test
penjagaan ujian dan distribusi
untuk English Test

Marketing Staff
Siapkan soal dan name list
peserta dan Interviewer dan
mensosialisasikan jadwal
SOP Budgeting

Marketing Manager
Pastikan invigilator
mengawasi jalannya test
masuk dan melakukan
penilaian hasil test

X

- internal comm
- bon permintaan

mengeluarkan anggaran untuk biaya
operasional entery test

dibuat dan diperiksa oleh invigilator dan
ketua tim invigilator. Kepala pengawas ujian
merupakan academic manager dan anggota
invigilator merupakan orang - orang dari
pihak akademik pilihan dari ketua invigilator.
Adapun ujian masuk yang diselenggarakan
dalam dua tahapan tertulis dalam hari yang
sama.
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X

Marketing Manager
Pastikan ketua tim
invigilator memberikan hasil
nilai ujian masuk para
peserta test

- hasil ujian

Referensi

kepala pengawas ujian memberikan hasil
nilai ujian masuk yang telah berlangsung
kebagian marketing untuk melakukan input
hasil ujian

Marketing Staff
Menyiapkan sesi interview
dengan Programme Director

Setelah pengumuman hasil
ujian

- pengumuman hasil ujian mempersiapkan jadwal re- test bagi yang
akan melakukan re - test berdasarkan
persetujuan dari HM

Marketing Staff
Mengirimkan Acceptance
Letter dan Payment
Procedure ke calon
mamahsiswa
Marketing Staff
Melakukan
pembayaran?

Tidak
Lakukan follow up calon
mahasiswa

- acceptance letter
- payment procedure
- exam result
- surat pembayaran
khusus

Marketing akan menjelaskan prosedur
untuk pembayaran yang harus dibayarkan
oleh calon mahasiswa berdasarkan hasil
test masuk yang diperoleh. Marketing
melakukan follow up pembayaran setelah 1
minggu.

Ya
Marketing Staff
Terima slip tanda bukti
pembayaran dan serahkan
ke accounting
- slip pembayaran
- kartu peserta ujian
Marketing Manager
Serahkan nama calon
mahasiswa ke Academic
untuk penempatan kelas

Marketing Manager
Arsip

- slip pembayaran
- kartu peserta ujian

accounting akan melakukan validasi
pembayaran dan mencatatkan ke dalam
buku penerimaan pembayaran.
Pembayaran diluar ketentuan atau special
case diberikan rujukan untuk mengikuti
ketentuan yang dibuat oleh finance.

pemilihan waktu kuliah dapat dilakukan
setelah calon mahasiswa menyerahkan slip
pembayaran ke accounting dan ke bagian
marketing untuk konfirmasi pembayaran

Selesai

- internal comm
- log book waktu kuliah

- list mahasiswa yang
lolos test
- list mahasiswa
melakukan pembayaran

mencatatkan ke dalam buku pemilihan
waktu kelas

