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UC People #StudyfromHome
with UC Library

Forewords
Perpustakaan bukan hanya sekedar
buku.
Kami berusaha memberikan hal yang
baru.
Layanan daring kami siapkan untuk
membantu.
Membuka ruang baru tanpa jarak
yang ditempuh.
Jangan pernah merasa terisolasi dan
buntu.
Kami siap melayani selalu.

Berada #DiRumahAja bukan berarti
kita nggak bisa produktif lho,
bagaimana sih tips untuk tetap
menjaga produktivitas dalam
mengerjakan tugas dan tetap bisa
optimal selama pembelajaran online?
Gimana ya cara akses online bahan
kajian pustaka buat referensi tugas
kuliah dan ngerjain Tugas Akhir
selama #StudyfromHome?
Pertanyaan tersebut yang mungkin
terlintas di kepala #ucpeople sekalian
jika ditanya saat pembelajaran online
dalam masa pandemic Covid-19 ini.
Nah, di edisi Newsletter kali ini UC
Library mencoba mewawancarai
beberapa pemustaka tentang kesan
dan pengalaman mereka selama masa
perkuliahan online ini.
Apa saja yang mereka rasakan? Simak
penuturan mereka.
More about us:
library.uc.ac.id
IG: @uc_library
FB: UC Library Lovers
Email:
library@ciputra.ac.iid
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SIFAUL ROCHMA
Pemilik Bisnis Sifaulashes, bisinis dibidang eyelash, sulam,
tatto di area Surabaya dan Zerobakso, bisinis kuliner menu
bakso aci & seblak instant

"Semakin melengkapi
koleksi E-Book untuk
E-resources nya, dan
semangat untuk bapak
ibu staff Library
yang bekerja di UC
ataupun di rumah, jaga
kesehatan ."

Mahasiswa Internasional Business
Management angkatan 2019 ini tercatat
memiliki dua bisnis yang bergerak dibidang
sulam tato dan kuliner. Di dalam
kesibukannya membagi waktu
berwirausaha, Sifa tidak lalai
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai
seorang mahasiswi. Selama pembelajaran
online dalam masa pandemi Covid19 ini, ia
kerap memanfaatkan layanan Referensi
dan layanan E-Resources dari UC Library.
Saat ditanya tentang layanan UC Library
selama masa pembelajaran daring ini, ia
menuturkan:
“Menurut saya pribadi untuk E-Resources
dari UC Library sangat membantu dalam
perkuliahan saya, terutama dalam
memberikan referensi untuk mengerjakan
tugas perkuliahan. Saya mencari koleksi
yang saya perlukan di E-Resources UC
Library.
Saat itu saya mengambil mata kuliah
‘Marketing Management’, dan mencari
untuk worksheet buku marketing, akhirnya
saya mendapatkan E-Book berjudul: Inside
Marketing: Practices, Ideologies, Devices.”
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I DEWA GDE SATRYA
WIDYA DUTHA

"Ibarat saya itu ikan
air tawar, ikan Gurami
atau ikan Bawal, nah
Perpustakaan ini
adalah kolamnya. Nah
kalau saya mau
menempatkan sebagai
ikan Barakuda, ya
Perpustakaan ini
adalah lautnya. "

Kepala Program Studi, Hospitality & Tourism
Business Universitas Ciputra

Dosen program studi HTB-UC yang juga
sering menulis opini di surat kabar ini
adalah salah satu sivitas akademika UC
yang merasakan sangat membutuhkan
Perpustakaan, bahkan beliau mengatakan,
“Saya kalau ke Perpustakaan itu ya ibarat
ikan dan air.” Sebuah ikatan yang tidak bisa
terlepas satu dengan lain.
Bahkan dalam kegiatan pembelajaran online
di Universitas Ciputra yang dimulai pada 16
Maret lalu beliau masih terus
memperlengkapi diri dengan literatur EResources UC Library.

Mengatur waktu disisa kegiatan
perkuliahan online, mentoring/perwalian
online, bimbingan skripsi online, rapat
online, beliau memaksimalkan penggunaan
akses online E-Resources UC Library
setelah menjalankan tugas & tanggung
jawab utama mengajar.
Saat ditanya tentang layanan UC Library
selama masa pembelajaran daring ini, beliau
menuturkan:
“Informasi tentang E-Resources yang
diberikan oleh UC Library sangat membuat
Work from Home (WFH) saya produktif.

Saya menggunakan semua sumber
informasi yang diberikan. Saya unduh
materi-materi yang berkaitan dengan
perkuliahan saya, termasuk informasi
E-Rsources dari Perpusnas yang
didisplay di konter sirkulasi
peminjaman koleksi, akhirnya saya
coba daftar menjadi anggota dan
begitu saya masuk banyak sekali EResources yang bisa saya akses.
Layanan yang diberikan UC Library
baik dan sangat membantu.”
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"Layanan yang
diberikan sangat
membantu. Thanks
Library, terus jadi
inspirasi buat
semua."

LILY
AMBARWATI
SAKSONO
Quality System and Control Section Head, Student MEM
(Magister of Management) Universitas Ciputra

Tenaga kependidikan departemen Quality
Assurance yang bergabung bersama Universitas
Ciputra sejak 2017 ini saat ini juga berstatus
mahasiswa MEM (Magister of Management)
Universitas Ciputra. Menjadi sebuah tantangan bagi
seorang tenaga kependidikan dalam membagi waktu
mengerjakan tugas perkuliahan dengan kesibukan
keseharian, maka tak heran jika beliau tampak
sering ke perpustakaan ketika jam istirahat kantor
untuk mengerjakan tugas perkuliahan. Pun saat
masa pandemic Covid19 ini di mana perkuliahan
dilaksanakan secara online, beliau memaksimalkan
layanan referensi UC Library saat mengerjakan
tugas perkuliahannya.
Saat ditanya tentang layanan UC Library selama masa
pembelajaran daring ini, beliau menuturkan:
“Saya baru memanfaatkan layanan
referensi di library untuk kebutuhan E-Journal, salah
satunya ketika saya membutuhkan jurnal dengan
subject Eco-Tourism. Menurut saya, layanan ini
cukup membantu mahasiswa apabila hendak
mengerjakan tugas. Apalagi tidak terbatas dengan
referensi yang secara rutin dikirimkan, tetapi kita
bisa request juga lhoo. Sangat membantu.”
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FELICIA
AUDREY
Head of Design & Documentation Universitas Ciputra
Financial Club 2019-2020, pemilik bisnis Pizza
KRAUK, sedang menulis buku.

Mahasiswa Marketing Communication
(MCM) angkatan 2017 ini tercatat memiliki
berbagai kesibukan diluar tugasnya
sebagai seorang pelajar. Selain berbisnis
dan menjabat sebagai Head of Design &
Documentation Universitas Ciputra
Financial Club 2019-2020, serta sedang
menulis buku, Felicia juga kerap membuat
konten edukasi seks bagi remaja hingga
dewasa muda.

Selain itu ia juga sedang menggeluti seni
menggambar sketsa hyperrealism,
belajar tentang bisnis, investasi dan
pengembangan diri (self-development).
Berbagai kesibukan yang dijalani tidak
lantas membuat ia lupa akan tanggung
jawabnya di dalam perkuliahan. Selama
pembelajaran online dalam masa
pandemi Covid19 ini, ia kerap
memanfaatkan layanan Referensi dan
layanan E-Resources dari UC Library.
Saat ditanya tentang layanan UC Library
selama masa pembelajaran daring ini, ia
menuturkan:
“Dari sekian banyak informasi EResources yang diinformasikan oleh UC
Library, saya menggunakan E-Journal
Emerald Insight.

"Terima kasih layanan
nya, staff UC Library
ramah-ramah dan
malah rela bantuin cari
E-Book, benar benar
penyelamat
tugas-tugas penelitian
buat Research
Metodology & skripsi"

Menurut dari pengalaman saya yang
setiap minggu menulis bab baru dan
mendapatkan revisi, dikejar waktu
untuk dapat mencari sumber informasi
dan data yang relevan benar benar
menjadi tantangan tersendiri.
Terutama saat saya tidak
menemukannya di Google Scholar,
akses ke E-Resources yang diberikan
UC Library bener-bener menjadi
penyelamat. Walau ada keterbatasan
dalam akses E-Book, namun di
Emerald, saya bisa leluasa mengakses
E-Journal pada umumnya.”
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TIPS & TRICK

STUDY FROM
HOME WITH
AGATA SOFIA

Berada #DiRumahAja bukan berarti kita
nggak bisa produktif lho, gimana sih
biar kita bisa efektif #StudyfromHome?
Nah Agata Sofia dari jurusan Psikologi
angkatan 2017 membagikan tips untuk
tetap menjaga produktivitas selama
perkuliahan online ini.

Atau supaya bisa lebih paham
di bidang psikologi pendidikan,
saya menyisiihkan waktu 2 jam
per hari untuk membaca jurnal,
buku, dan video terkait itu.

1. Tentuin Goals Besar.
Apa yang ingin kita capai selama
#StudyfromHome?
Contoh: Kalau saya mau bisa lancar
bahasa Mandarin.
Kalau kaitannya dengan kuliah, goals
saya: Mau bisa lebih paham di bidang
psikologi pendidikan.

3. Buat jadwal harian/daily log.
Biasanya saya pakai tools
Google Calendar karena lebih
mudah dan mudah ccek di HP.
Membuat jadwal juga harus
bervariasi. Yang harus ada:
- Waktu belajar
- Waktu bermain
- Ngobrol bareng teman
- Hobby

2. Tentuin apa yang dibutuhin buat
mencapai goals tersebut.
Contoh: Supaya saya bisa bahasa
Mandarin, saya menyisiihkan 4 jam
perhari buat belajar, nonton film
mandarin, dan menghafalkan kosa kata.

4. Journaling.
Biasanya saya jam 11 malam refleksi ngapain aja hari
ini sambil membuat jadwal besok hari.
Saya sendiri punya akun instagram private khusus
buat journal online gitu. Fungsinya seperti diary online
gitu sih.
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www.emerald.com/insight/

ANY QUESTIONS
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