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KEEP MOVING
FORWARD
Mahasiswa PSY UC Kembali lagi
memberikan kabar baik. Prestasi
kali ini datang dari 3 orang
mahasiswa rajin yang juga aktif
di berbagai organisasi kampus.
Mereka adalah Kevin Lui (PSY UC
2018), Viona Wijaya (PSY UC
2018) dan Andrea Dean (PSY UC
2019).
Dalam lomba kali ini, mereka
berhasil meraih juara 1 lomba
debat di Psychology Village 11
tahun 2020.

Mereka mengalahkan Universitas
Indonesia di final. Sebuah prestasi
yang membanggakan!
Lomba Psychology Village 11 sendiri
adalah kompetisi debat mahasiswa
tingkat nasional yang
diselenggarakan pada tanggal 10-11
Maret lalu di Universitas Pelita
Harapan Jakarta. Psychology Village
11 tahun 2020 ini mengangkat tema
tentang psikologi sosial.
UC Library berkesempatan untuk
berbincang dengan mereka tentang
prestasi yang mereka dapat dan
bagaimana peran UC Library untuk
dapat memfasilitasi mereka dalam
kompetisi debat yang mereka ikuti.
Penasaran? Lets check it out!

INTERVIEW
WITH KEVIN LUI
PSYCHOLOGY 2018

BANTUAN SEPERTI APA SIH
YANG KALIAN DAPATKAN DARI
UC LIBRARY KETIKA
KALIAN MEMPERSIAPKAN
LOMBA?
Bantuan yang aku dapatkan dari
library itu, pertama, adanya
koleksi buku-buku psikologi yang
lengkap. Kedua, tersedianya
tugas akhir dari kakak kelas. Nah,
semuanya itu kebetulan sesuai
dengan tema lomba kami, jadi
sangat terbantu dengan adanya
koleksi yang tersedia di library.

JIKA TIDAK DI PERLENGKAPI
BUKU-BUKU DARI LIBRARY?
Kalau tidak ada buku di library
mungkin aku tidak bisa punya
percaya diri yang tinggi. Karena
aku tidak punya sumber data
yang valid untuk aku sampaikan
saat lomba.

Banyak banget sih kalo efeknya.
Di lomba debat kemarin, kami
nggak di kasih tau kami akan
mendebatkan apa, kami hanya
diberikan tema besarnya. Tapi
karena di UC Library bukunya
lengkap, terutama tentang
perkembangan manusia, jadi
waktu persiapan kami sangat
terbantu. Kami bisa baca, lalu
mencatat dari buku dan banyak
hal. Intinya sangat membantu
sekali buku yang ada di library.

TIPS DAN TRIK BUAT
ADIK-ADIK YANG JUGA INGIN
BERPRESTASI SEPERTI
KALIAN?
Yang pasti harus punya tujuan
dan komitmen sih. Dua hal itu
yang akan membuat jelas apa
maksud kita ikut lomba. Lalu
harus siap dengan namanya
bayar harga sih. Entah dalam
waktu atau hal yang lain,
intinya harus mau untuk
berkorban dan bayar harga.
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APA EFEK 'BUKU-BUKU'
TERSEBUT?
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INTERVIEW WITH
ANDREA DEAN
PSYCHOLOGY 2019

BANTUAN SEPERTI APA SIH YANG
KALIAN DAPATKAN DARI UC LIBRARY
KETIKA KALIAN MEMPERSIAPKAN
LOMBA?
Buku-bukunya menurutku lengkap dan
sesuai dengan tema lomba, Sangat
membantu sekali. Kedua, lokasi library
yang cukup nyaman buat belajar dan
latihan bareng teman-teman yang lain.

APA EFEK 'BUKU-BUKU' TERSEBUT
DAN BAGAIMANA JIKA TIDAK DI
PERLENGKAPI BUKU-BUKU DARI
LIBRARY?
Kami catat hal-hal yang penting dari
buku yang kami pinjam dan sangat
berguna saat lomba hari H. Kalau tidak
ada buku di library juga kami mungkin
akan kesusahan mau mencari buku
dimana dan kami tidak bisa punya
sumber yang pasti. Karena kalo mencari
di internet, itu banyak sekali sumber
yang nggak pasti dan nggak valid.

TIPS DAN TRIK BUAT
ADIK-ADIK YANG JUGA INGIN
BERPRESTASI SEPERTI KALIAN?
Kalo dari aku sih jangan takut
mencoba! Meskipun kalian belum
pernah melakukan, tapi gapapa, tetap
aja mencoba. Tetap jalan. Selama
kalian punya niat, dan keinginan untuk
belajar, menurutku itu sudah menjadi
modal untuk harus berani mencoba.
Lalu kita juga harus mencari banyak
bahan referensi ya, bisa seperti kasus,
atau teori lain yang mungkin tidak
berhubungan secara langsung dengan
topik, tapi ada kemungkinan bisa
menjadi pendukung argumen atau
membantu kita memiliki pandangan
lain. Intinya banyak membaca, banyak
mencari referensi. Jangan puas dengan
apa yang sudah kalian ketahui. Karena
di hari H lomba kita tidak tahu apakah
yang dibahas itu hanya seputar topik
atau bisa jadi ada hal diluar topik yang
dibahas.

PSYCHOLOGY 2018

BANTUAN SEPERTI APA SIH YANG
KALIAN DAPATKAN DARI UC
LIBRARY KETIKA
KALIAN MEMPERSIAPKAN LOMBA?
Pastinya buku-buku yang
ada di UC library ini menurutku yang
paling membantu kami. Lalu adanya
skripsi dan jurnal yang tersedia
sangat banyak juga membantu kami
dalam belajar sesuai dengan tema
lomba. Terakhir, suasananya sih, di
dalam ruang koleksi ataupun di luar
di library lounge, suasana library itu
sangat nyaman buat belajar dan
berlatih persiapan lomba.

TIPS DAN TRIK BUAT
ADIK-ADIK YANG JUGA INGIN
BERPRESTASI SEPERTI KALIAN?
Pertama yang pasti harus menentukan
tujuan dalam ikut lomba ini. Tujuan ini
gunanya agar kita memiliki motivasi
dan menumbuhkan perilaku disiplin
diri, jadi otomatis kita akan langsung
bisa atur waktu dan prioritas kita.
Kedekatan satu sama lain di dalam tim
juga penting, Karena dengan
kedekatan kita bisa mengenal satu
sama lain. Nah lalu untuk strategi
belajarnya ketika lomba, kita harus
banyak ingin tahu berkaitan dengan
tema. Yang terakhir, jangan pernah
takut! Karena kita harus selalu
mencoba terus. Gagal pun tidak akan
membuat kita rugi, justru kita punya
pengalaman yang baru untuk bisa
lebih baik lagi kedepannya.
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INTERVIEW WITH
VIONA WIJAYA

APA EFEK 'BUKU-BUKU'
TERSEBUT?
Efeknya kami jadi lebih banyak tau
tentang teori-teori yang
berhubungan dengan lomba dan
temanya. Terus juga bisa membuka
pikiran kita mengenai sesuatu
yang berhubungan dengan lomba
karena banyaknya referensi yang
kami baca. Sehingga akhirnya kami
bisa punya banyak pandangan
waktu di arena debat.

JIKA TIDAK DI PERLENGKAPI
BUKU-BUKU DARI LIBRARY?
Dengan adanya buku yang
disediakan dan di pinjam dari
library kami jadi punya sumber
referensi yang valid dan sangat
berguna saat hari H lomba.

Focus: Dengan fokus, kita
sedang mengasah
kemampuan kita sehingga
menjadi ahli dalam bidang
yang sedang kita kerjakan.
Push : Memotivasi diri sendiri
dari rasa takut, rasa ragu dan
rasa malu menjadi hal yang
penting menurut Richard
dalam hal menjadi sukses.
Ideas : Memiliki ide menjadi
hal yang penting untuk
menjadi sukses. Dengan
memilik ide, kita akan dapat
melangkah lebih jauh dalam
kehidupan ini.

Richard dalam bukunya
mengatakan bahwa
kesuksesan seseorang
bukan berasal dari genetis
atau keturunan. Namun
Richard menemukan
terdapat 8 sifat pada diri
seseorang yang
mempengaruhi kesuksesan
seseorang.
Passion: Mengerjakan apa
yang kita cintai adalah hal
yang penting. Dengan
mencintai apa yang kita
kerjakan, kita dapat
membuat sebuah
perubahan besar dalam
hidup.
Work: Sifat kedua adalah
bekerja keras. Dengan kerja
keras kita akan menjadi
berbeda dengan orang yang
bekerja secara biasa. Kerja
keras akan memberikan
hasil yang sesuai nantinya
dengan usaha yang sudah
kita lakukan.

“ONE IMPORTANT KEY OF
SUCCESS IS TO SERVE,
AND WHEN YOU CAN'T
SERVE YOURSELF THEN
SERVE SOMETHING OTHER
THAT VALUE..”
RICHARD ST. JOHN

Improve : Sifat selanjutnya adalah melakukan
pengembangan diri. Orang yang selalu
mengembangkan diri dengan melakukan
evaluasi guna memperbaiki diri dan kinerjanya
pada suatu bidang akan membuat dirinya dan
kinerjanya lebih baik lagi kedepannya
Serve : Sifat ketujuh yang Richard ungkapkan
adalah sifat melayani orang lain. Orang sukses
itu tidak sukses untuk dirinya sendiri saja, tapi
juga dapat memberikan manfaat bagi orang
lain.
Persist : Sifat terakhir adalah tekun. Mereka
yang tekun sekalipun menghadapi kegagalan,
atau kemalangan, pada akhirnya mereka akan
berakhir dengan sebuah kesuksesan besar.

