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Proses pendidikan dan pengajaran mengarah kepada pembentukan keterampilan yang dibutuhkan di dalam kehidupan (life skill).
Keterampilan-keterampilan tersebut selain terkait dengan penguasaan terhadap materi keilmuan, juga terkait dengan pencapaian
taraf kedewasaan, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengatasi tantangan atau masalah di dalam kehidupannya, termasuk di dalam
kehidupan bekerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, keberadaan Pusat Layanan dan Pendampingan Akademis Mahasiswa (PLKPAM)
menjadi penting.
Sebagai salah satu perangkat lembaga pendidikan dan pengajaran PLKPAM melakukan pendekatan proaktif. Konseling yang
dilakukan tidak hanya menunggu mahasiswa datang dengan masalahnya, namun juga mengajak mahasiswa untuk lebih peka
terhadap kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan mereka hadapi, sekaligus membantu mahasiswa agar secara mandiri
dapat mengatasi hambatan yang dialaminya di dalam menuntut ilmu serta menjadi manusia dewasa.
Secara garis besar, aktivitas yang dilakukan PLKPAM adalah :
Secara proaktif memberikan informasi kepada mahasiswa (baik kelompok maupun individual) mengenai dunia pendidikan tinggi,
yang berbeda dengan dunia pendidikan sebelumnya.
Memberikan informasi mengenai kehidupan mahasiswa, kehidupan remaja menjelang dewasa, beserta
kemungkinan-kemungkinan per-masalahan yang dihadapi.
Memberikan informasi tentang bagaimana mahasiswa dapat menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kehidupan pribadi dan kehidupan sosial.
Melakukan aktivitas konseling kepada mahasiswa (baik kelompok maupun individual) yang mengalami masalah kesulitan belajar,
pergaulan, keluarga, pacaran, seksualitas, ketergantungan terhadap obat, konflik, kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya.
Melakukan aktivitas konseling karier, dengan memberikan informasi dan pemahaman secara kom-prehensif tentang dunia kerja
serta keterampilan-keterampilan kritis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
Melakukan psikotes (bila memang sangat diperlukan).
Dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut, diharapkan mahasiswa mampu
Memahami potensi/kekuatan serta kekurangannya.
Menerima kekuatan serta kekurangannya secara wajar.
Menyesuaikan apa yang dimiliki dengan apa yang ada di lingkungannya.
Meningkatkan apa yang dimiliki untuk berkembang menjadi manusia dewasa.
Untuk memperoleh layanan tersebut, mahasiswa dapat menghubungi petugas PLKPAM, pada hari :
Senin s.d Jumat : pk. 09:00 &ndash; 15:00
Sabtu
: pk. 09:00 &ndash; 12:00
atau waktu lain, sesuai perjanjian.
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