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Cara Menginstal Aplikasi

Untuk menginstalasi PsyKay ke perangkat/handphone 
yang diinginkan, kunjungi halaman aplikasi PsyKay Partner 
di Google Play Store.

Tekan tombol Install dan aplikasi 
akan terinstal ke perangkat terkait 
secara otomatis 

Setelah proses instalasi selesai, aplikasi dapat dibuka dan 
langsung dioperasikan dengan menekan tombol Buka dari 
halaman aplikasi PsyKay Partner di Google Play Store atau 
dengan menekan icon aplikasi PsyKay Partner pada 
halaman utama telepon genggam yang digunakan. 
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Cara Membuat Akun

 Untuk membuat akun, psikolog perlu menghubungi 
pihak administrasi PsyKay dengan mengirimkan surat 
permintaan bergabung sebagai psikolog melalui e-mail ke 
psikolog@psykay.co.id.

 

 
 Proses registrasi dan verifikasi membutuhkan waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

 Setelah proses registrasi dan verifikasi selesai, pihak 
administrasi PsyKay akan mengeluarkan kontrak kerja sama 
untuk ditandatangani oleh kedua pihak.

 Pihak administrasi PsyKay akan membuatkan akun 
psikolog di server pusat dan memberikan akses berupa email 
dan kata sandi untuk psikolog agar psikolog dapat masuk ke 
akun pribadinya di aplikasi PsyKay.
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Cara Memunculkan Coachmark

Untuk memunculkan 
petunjuk/tutorial awal yang 
berisikan penjelasan 
mengenai fitur-fitur utama 
dari aplikasi PsyKay, tekan 
tanda tanya pada ujung 
kanan atas kolom nama.

Cara Melihat Notifikasi

Untuk melihat notifikasi, tekan 
simbol bel di kanan atas 
halaman beranda.

Notifikasi dibagi menjadi tiga 
kategori, antara lain:

1. Transaksi
Notifikasi yang berhubungan 
dengan transaksi

2. Info
Notifikasi yang berhubungan 
dengan janji konseling, dan

3. Promo
Notifikasi yang berhubungan 
dengan paket promo yang 
ditawarkan oleh PsyKay untuk 
psikolog.
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Cara Melihat Janji Temu

Janji temu dengan pasien dapat
dilihat di bagian atas halaman
profil.

1. "Hari ini"/"today"
Janji temu yang sudah
dijadwalkan untuk dilaksanakan
pada hari ini.

2. "Akan datang"/"Upcoming"
Janji temu yang dijadwalkan
untuk dilakukan esok hari

Janji konseling juga dapat dilihat 
di halaman jadwal dengan 
menekan tombol "Jadwal" pada 
bagian bawah halaman beranda 
dan menekan tanggal yang 
ditandai dengan warna jingga.
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Cara Melihat  Permintaan Janji 
Konseling

Cara Menerima Janji Konseling

Janji konseling dapat dilihat di 
kolom "Permintaan Janji" pada 
bagian bawah halaman beranda. 

Psikolog memiliki pilihan untuk 
menerima, menolak, atau 
menjadwalkan ulang permintaan 
janji.

Untuk menerima janji konseling, 
tekan tombol "TERIMA" untuk 
menerima permintaan janji dan 
"YA" untuk mengonfirmasi 
permintaan janji pada waktu 
yang diminta.

Setelah permintaan janji 
diterima, janji konseling akan 
tampil pada kolom janji di 
bagian atas halaman beranda
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Cara Menolak Janji Konseling

Cara Menjadwalkan Ulang Permintaan janji 
Konseling

Untuk menolak janji 
konseling, tekan tombol 
"TOLAK" dan pilih alasan 
penolakan yang sesuai 
dengan keadaan psikolog. 

1. Tekan tombol "UBAH
JADWAL".

2. Pada halaman penjadwalan
 ulang, pilih tanggal dan
waktu yang diinginkan untuk
 melakukan konseling.

3. Tekan tombol "Ya" untuk
konfirmasi perubahan jadwal

4. Permintaan janji akan
muncul di kolom
"Perubahan Jadwal".

Apabila pasien menerima
penjadwalan ulang yang
ditawarkan, janji konseling
akan muncul di bagian atas
halaman beranda, apabila
pasien menolak penjadwalan
ulang, permintaan janji akan
muncul kembali di kolom
"Permintaan Janji” 9



Cara Melihat Jadwal dan Rincian Janji 
Konseling

Untuk melihat percakapan,
tekan tombol "Percakapan"
pada bagian bawah halaman
beranda.

Halaman percakapan dibagi
menjadi, antara lain:

1. Pesan Aktif
Percakap dengan klien yang
masih berlangsung

2. Riwayat Pesan
Percakapan dengan pasien di
sesi konseling yang sudah
berakhir.

Untuk melihat rincian janji 
konseling, tekan janji yang 
diinginkan di kolom "Pilih 
jadwal". 

Aplikasi akan menampilkan
kalendar dengan indikasi
warna jingga untuk
menunjukkan tanggal-tanggal
di mana terdapat janji
konseling yang sudah
dijadwalkan.
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Cara Mengatur Profil

Untuk melengkapi profil, buka 
aplikasi PsyKay dan buka halaman 
akun dengan menekan tombol  
"Akun" di bagian kanan bawah.
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Cara Melihat Percakapan Aktif dan Riwayat 
Percakapan
Untuk melihat rincian janji
konseling, tekan janji yang
diinginkan di kolom "Pilih
jadwal".

Aplikasi akan menampilkan
rincian janji, antara lain:

1. Identitas pasien,

2. Jawaban dari pertanyaan
psikologis,

3. Opsi untuk menjadwalkan
ulang,

4. Durasi konseling, dan

5. Biaya konseling yang
sudah dibayarkan.
 



Cara Mengganti Foto Profil dan 
Ketentuannya

1. Tekan tombol “Profil Psikolog" 
untuk melihat info akun, 
ketersediaan / jam kerja, dan 
melihat keahlian psikolog.

2. Tekan "Ubah" pada info akun 
untuk mengubah/ melengkapi 
data psikolog dan pada 
ketersediaan untuk mengatur 
jam kerja psikolog.

1. Tekan tombol "Profil
Psikolog" pada halaman akun

2. Tekan tombol "GANTI FOTO"
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Foto yang diunggah 
harus memperlihatkan 
hanya bagian dada ke 
atas

Foto yang diunggah 
harus dalam format 
PNG atau JPEG dengan 
ukuran file tidak lebih 
dari 5 mb

Kualitas foto harus 
bagus dan jelas (tidak 
buram).

Size: 5 MB

Jelas Buram
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Latar belakang foto 
harus putih.

Pastikan fokus utama 
kamera berada di 
tengah foto

Mengenakan kemeja 
dan jas/putih rapi dan 
sopan (tidak tembus 
pandang).

Latar belakang putih Latar belakang tidak 
putih

Fokus di tengah foto Fokus tidak di tengah 
foto
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Hindari menggunakan 
foto dengan peneran-
gan sinar matahari

Hindari foto yang terlalu 
gelap

Mata/wajah menghadap 
ke kamera

 Terang Gelap
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Cara mengubah Kata Sandi 

Cara mengubah nomor telepon

1. Masuk ke halaman "Profil 
Psikolog"

2. Tekan tombol "Ubah".

3. Tulis kata sandi lama

4. Tulis kata sandi baru

5. Tulis kata sandi yang baru 
sekali lagi

6. Tekan "SIMPAN"

7. Password baru akan
disimpan dan dapat langsung
digunakan untuk log in

 

1. Masuk ke halaman "Profil
Psikolog"

2. Tekan tombol "Ubah".

3. Tulis Nomor telepon           
genggam yang baru

4. Tekan "SIMPAN"

5. Nomor baru akan
disimpan dan dapat
langsung digunakan untuk
log in.
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Untuk melihat rincian janji 
konseling, tekan janji yang 
diinginkan di kolom "Pilih 
jadwal". 

Aplikasi akan menampilkan
kalendar dengan indikasi
warna jingga untuk
menunjukkan tanggal-tanggal
di mana terdapat janji
konseling yang sudah
dijadwalkan.

Cara mengubah ketersedian

Cara Melihat Riwayat Konseling

1 Tekan tombol "Ubah" pada
halaman akun.

2. Tekan tombol "Ubah"

3. Tentukan hari yang diinginkan

4. Atur jam kerja yang diinginkan

Ketersediaan / jam kerja
psikolog ditentukan
berdasarkan hari dan rentang
waktu yang bervariasi tiap
harinya.

Sebelum mengubah 
ketersediaan, psikolog harus 
menghapus jadwal yang sudah 
ditentukan sebelumnya terlebih 
dahulu.

Untuk melihat riwayat 
konseling yang telah dilakukan 
dengan pasien, psikolog dapat 
menekan tombol "Riwayat" 
pada halaman akun. 

Riwayat konseling dibagi 
berdasarkan konseling yang 
sudah selesai dan yang akan 
datang
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Cara Mengubah Harga Konseling

Cara Menarik Dana dari Aplikasi

Untuk menetapkan harga kon-
seling, psikolog dapat menekan 
tombol "Tetapkan Harga" pada 
halaman akun. Harga konseling 
dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 
SILVER, GOLD, dan PLATINUM.

Untuk menarik dana dari saldo
PsyKay ke rekening bank,
psikolog dapat
menghubungkan rekening
pribadi ke aplikasi dengan cara
sebagai berikut;

1. Tekan tombol "Penarikan
Dana" pada halaman akun

2. Isi Nomor Rekening

3. Isi Nama Rekening

4. Isi Kode bank atau pilih kode
bank dari daftar dengan
menekan tombol "List of Bank
Code"

Dana akan ditransfer ke rekeking 
bank psikolog dalam waktu 
selambat-lambatnya 1x24 jam
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Cara Membuat dan Mengubah Template 
Pesan

Untuk mengubah atau 
membuat template pesan, 
psikolog dapat menekan 
tombol "Template pesan" 
pada halaman akun. 

Template pesan terbagi atas 3
kategori Template "Ucapan", 
"Penilaian", dan 
"Perencanaan"

Untuk menulis template 
pesan yang baru, tekan 
simbol pensil di kanan bawah 
halaman Template Balasan.

Cara Mengubah Bahasa

Untuk mengubah bahasa 
yang digunakan dalam aplika-
si, tekan tombol "Bahasa" 
pada halaman akun. 

Psikolog dapat memilih antara 
Bahasa Indonesia atau Bahasa 
Inggris untuk diterapkan 
dalam aplikasi.
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Kualitas foto harus 
bagus dan jelas (tidak 
buram).

Apabila notifikasi dimatikan, 
aplikasi tidak akan memunculkan 
notifikasi apapun apabila 
psikolog tidak sedang membuka 
aplikasi PsyKay, namun akan 
tetap muncul di simbol bel 
notifikasi pada halaman beranda.
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Cara Mengatur Notifikasi

1. Tekan tombol "notifikasi" 
pada halaman akun. 

2. Tekan simbol saklar pada 
halaman notifikasi untuk 
menyalakan dan mematikan 
notifikasi



Mengenakan kemeja 
dan jas/putih rapi dan 
sopan (tidak tembus 
pandang).


