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forewords
DILANDA PANDEMI, APA KABAR PARA PEJUANG SKRIPSI
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA?
Lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 melanda dan memberikan dampak besar bagi masyarakat,
tidak terkecuali mahasiswa sivitas akademika Universitas Ciputra Surabaya (UC). Mahasiswa Tugas
Akhir atau yang akrab dipanggil Pejuang Skripsi pun mengalami hal serupa. Namun bagaimana
perjuangan mereka harus menyelesaikan jenjang studi di masa tidak menentu dan serba terbatas
seperti saat ini? Apakah mereka kesulitan, atau sebaliknya, mampu menemukan solusi dan peluang
selama masa sulit ini? 

UC Library berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan dua mahasiswa tingkat akhir dan penuh prestasi
dari UC, yaitu Jimmy Taruna Taufiq Fajar (Mahasiswa Kedokteran dan 1st Winner Mahasiswa
pendamping terbaik kategory Innovatife ‘’Program Campus Social Responsibility (CSR)
Pendampingan anak bermasalah sosial dan berkebutuhan khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya)
dan Rosyida Salsabila (Mahasiswa Psikologi, Juara I National Podcast Competition yang diadakan
oleh PSY Fest Universitas Bunda Mulia). Apa sih rahasia mereka tetap produktif sebagai pejuang
skripsi dan menorah prestasi, serta bagaimana peran UC Library untuk dapat memfasilitasi mereka
selama masa pandemi ini? Lets check it out!
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Be a Winning
Student with
Jimmy Taruna
Taufiq Fajar 
SEBAGAI SALAH SATU MAHASISWA
BERPRESTASI, JIMMY MERAIH JUARA DALAM
PERLOMBAAN BELADIRI KARATE DAN
MEMPEROLEH THE BEST MOST APPLICATIVE
CATEGORY DALAM PERLOMBAAN ESSAY
TENTANG KEPEMUDAAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA
KEPEMUDAAN DI MAKASSAR. TIDAK HANYA ITU,
JIMMY JUGA MENJADI JUARA 1 BIDANG
INOVATIF DALAM PERLOMBAAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMKOT SURABAYA
YANG BERTEMPAT DI DINAS SOSIAL SURABAYA.

Dalam perlombaan tersebut, Jimmy melakukan
pelatihan pengembangan pada bidang ekonomi
masyarakat sesuai dengan semangat Universitas
Ciputra, yakni entrepreneurship. Sebelum pelatihan
diberikan, profesi yang dimiliki oleh masyarakat yang
diasuhnya adalah pembantu rumah tangga dan
Jimmy melatihnya selama 9 bulan hingga akhirnya
memiliki warung kecil. Setelah melalui segala proses
tersebut, Jimmy melakukan presentasi di Dinas
Sosial pada tahun 2019 dan akhirnya meraih Juara 1
bidang inovatif.

Jimmy sendiri merupakan seorang yang memiliki
rasa senang untuk terjun ke lapangan dan dapat
memberikan dampak positif bagi banyak orang
walaupun dirinya adalah mahasiswa kedokteran.
Perlombaan dari Pemkot Surabaya tersebut diawali
dengan adanya pengiriman oleh LPPM (Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
Universitas Ciputra yang mengajak Jimmy pada 2019
lalu.



Pada saat mengerjakan tugas akhir yang dimulai
pada semester 6 lalu, Jimmy melakukan
penelitian untuk menguji dan penelitian anatomi
di laboratoriun Universitas Ciputra. Setelah
penelitian sebanyak 3 kali, diambillah hasil yang
relevan lalu ujian proposal dilaluinya hingga
munculnya pandemi Covid-19 yang tidak
disangka. Akan tetapi, Jimmy merasa bersyukur
karena ia telah memiliki data dengan
dilakukannya penelitian diawal tersebut.
Tantangan selanjutnya adalah ketika ia
mengerjakan tugas akhir, Jimmy dibawa oleh
seorang seniornya untuk memperoleh
pengalaman sebagai asisten penelitian di
National Cancer Hospital Dharmais, Jakarta.

Bulan Agustus hingga September, Jimmy
melakukan perkuliahan online, mengerjakan
skripsi dan magang yang membuatnya memiliki
banyak bekal pengalaman di lingkungan
pekerjaan mendatang.

Di tengah kepadatan perkuliahan, skripsi,
membangun bisnis, berkompetisi, dan
beroraganisasi, Jimmy memiliki kiat dalam
membagi waktu. Cara yang dilakukan Jimmy
untuk membagi waktu yaitu harus rajin membaca
dan tidak harus terpaku pada buku, namun dapat
menggunakan e-book yang didampingi atau
dilengkapi dengan koleksi yang ada di UC Library.
Sehingga kemanapun dan sedang berkegiatan
apapun, Jimmy dapat belajar di sela-sela
waktunya, seperti filosofi orang Jepang,
dimanapun tidak ada waktu yang kosong.

Selain itu penting juga membuat skala prioritas
dengan pembuatan jadwal pribadi untuk segala
aktivitas. Lalu kiat yang lain adalah tidak belajar
dengan metode SKS (Sistem Kebut Semalam).
Apabila ilmu belum masuk 90% pada saat
perkuliahan, Jimmy tidak akan langsung
meninggalkan perkuliahan, akan tetapi ia akan
menanyakan kepada dosen yang mengajar,
sampai paling tidak 80% materi telah dikuasainya.

BRONZE MEDAL INTERNATIONAL CLUB KARATE
CHAMPIONSHIP MAYORS CUP, KUALA LUMPUR,
MALAYSIA, 2017
BEST MOST APLICATIVE INDONESIA ESSAY
PRESENTATION AWARD 2019.
2ND HOPEFUL CHAMPION NATIONAL DEBATE
COMPETITION ‘’AVICENA’’ PERAN MAHASISWA
MENAGGULANGI NON COMMUNICABLE DISEASE’’
UNIVERSITAS UDYANA, BALI, 2019.
1ST WINNER MAHASISWA PENDAMPING TERBAIK
KATEGORY INNOVATIFE ‘’PROGRAM CAMPUS
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PENDAMPINGAN
ANAK BERMASALAH SOSIAL DAN BERKEBUTUHAN
KHUSUS OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

AWARD YANG DIPEROLEH JIMMY:
1.

2.

3.

4.



Koleksi buku UC Library sangat banyak membantu
dan memberikan pemahaman yang lebih dalam
dari penjelasan dosen. Meskipun buku yang dibaca
tidak keluar pada saat ujian, Jimmy tetap merasa
bahwa buku koleksi UC Library lumayan lengkap.
Termasuk buku saku-saku, buku pemeriksaan fisik,
penyakit, dan lain-lain. Buku besar juga berguna
untuk menambah pengetahuan dan mindset
pribadi, termasuk koleksi jurnal elektroniknya.
Jimmy juga suka membaca buku yang diluar ilmu
kedokteran, seperti manajemen dan koleksi lain di
UC Library.

Jimmy sendiri merupakan mahasiswa pertama
yang maju untuk sidang akhir dalam satu angkatan
dan saat ini sedang membangun usaha digital
printing di Manukan, Surabaya yang bekerja sama
dengan alumni berupa persewaan fotografi dan
fotografer, serta general kontraktor dan interior
arsitektur. Pada semester 4 dan 5 Jimmy
menjalani usaha ayam petelur di rumah. 

Pesan, tips & trik dari Jimmy adalah selagi kita
berada dinaungan sebuah universitas apalagi yang
memiliki goals untuk mencetak entrepreneur dunia,
jangan takut untuk bereksperimen karena ketika
jatuh, kita masih berada dalam naungan
Universitas Ciputra dan bisa mencari mentor
(dosen, kakak tingkat, dan lain-lain) untuk meminta
saran pembelajaran. Jangan takut untuk
berinovasi dan mencoba di bidang lain jurusan
kita!

Jimmy & UC
Library



Be a Winning Student
WITH ROSYIDA SALSABILA

Mahasiswa Psikologi angkatan 2017 ini merupakan
salah satu mahasiswi berprestasi di Universitas
Ciputra Surabaya. Saat ini, Rosyi (Panggilan
akrabnya) memiliki kesibukan skripsi dan juga
bekerja part time di tiga tempat berbeda sehingga
memiliki time management yang cukup ketat agar
tidak teledor dalam menjalankan aktivitasnya. Rosyi
sendiri mengikuti kompetisi tahunan yang diadakan
oleh Universitas Bunda Mulia, khususnya Fakultas
Psikologi dan memiliki cabang perlombaan terbaru,
yakni podcast da berhasil mendapatkan Juara 1.

Rosyi mengikuti lomba tersebut karena dia sendiri
mengelola podcast 'Hey Psyche!' di Spotify yang
berisikan konten-konten seputar ilmu psikologi.
Terdapat tiga tema yang disediakan oleh panitia
dan Rosyi memilih tema “Quarter Life Crisis”.
Perlombaan tersebut diikuti oleh berbagai
mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di
Indonesia dan Rosyi mengikuti perlombaan
tersebut dengan biaya oleh fakultas dan bahan
riset diperoleh dari kombinasi buku pribadi, buku
perpustakaan Universitas Ciputra, dan lain-lain.



Mengatur waktu menggunakan strategi menulis
di kalender atau notes untuk mencatat kegiatan
yang akan dilakukannya pada hari-hari tertentu.
Membuat list kegiatan dan target per hari, dan
apabila telah terpenuhi, diberikan tanda centang
pada kolom tersebut. 

Podcast 'Hey Psyche!' di Spotify sendiri
sebenarnya berawal dari project entrepreneurship
yang berjalan sejak E4 sampai E5 dan sempat
memperoleh penghargaan di akhir semester
berupa best academic performance during
pandemic. Pada platform TikTok yang ia kelola
sendiri sudah mencapai 25 ribu lebih followers
dan untuk konten TikTok, Rosyi menemukan
value yang menarik pengguna, seperti membahas
mengenai jurusan psikologi seperti kesehatan
mental, depresi, dan lain-lainnya. Akan tetapi,
topik yang mendapatkan respon lebih banyak
adalah  ketika Rosyi membahas mengenai buku-
buku psikologi dan juga kampus mana saja yang
menerima anak jurusan IPA atau IPS. 

Tema lomba yang dibahas berkaitan dengan
keresahan apa yang dimiliki oleh orang dewasa
awal (10-30 tahun) atau sekitar 25 tahun. Banyak
muncul pertanyaan. Pertanyaan kapan nikah,
kapan punya anak, dan lain-lain. Hal itu
dikarenakan secara biologis kondisi manusia
sedang dalam tahap matang-matangnya. Wajar
banyak orang yang menikah pada usia-usia
tersebut dan sudah memiliki anak.

Sebelum adanya pandemi, Rosyi sendiri banyak
membaca buku koleksi Perpustakaan Universitas
Ciputra seperti buku The Subtle Art of Not Giving
a Fuck (Call No. 158.1 MAN s) dan buku soal
etika. Saat ini Rosyi sendiri sedang mengerjakan
tugas akhir dan memiliki jadwal aktivitas yang
cukup padat. Tentunya mengatur waktu menjadi
tantangan tersendiri baginya.

The Story Behind
the Victory



Saat ini, Rosyi lebih terbuka terhadap berbagai
opsi untuk jenjang kedepannya. Sebelumnya SMA
Rosyi memiliki pemikiran setelah lulus S1 ia ingin
menjadi Psikolog, setelah berjalannya waktu,
target-target yang ia miliki berubah dan ingin
melakukan berbagai eksplorasi diri selagi masih
muda. Ia memiliki keinginan untuk memperoleh
pekerjaan tetap selama beberapa tahun atau jika
tidak, ia ingin berkuliah Kembali.

Rosyi juga ingin terjun di bidang psikologi untuk
forensik yang berkaitan dengan hukum.
Podcast yang dibangunnya sejak awal pun
membahas tentang curhatan pribadi, kemudian
dikembangkan untuk membantu teman-teman
SMA yang mungkin memiliki keinginan untuk
mengetahui dalamnya psikologi seperti apa. Hal
tersebut didasari oleh pengalaman pribadi Rosyi
saat SMA ia banyak mencari informasi tentang
jurusan psikologi, seperti mata kuliah apa saja
yang akan dijaalani, dosennya seperti apa,
keuntungan dan kerugian yang akan didapat
dalam menjalani perkuliahan di bidang psikologi.

Tips dan pesan dari Rosyi adalah lebih
melakukan pemetaan tujuan sehingga dapat
mengetahui apa saja yang akan kita lakukan
untuk mencapainya. Sebagai contoh, Rosyi sering
membaca informasi mengenai beasiswa
perkuliahan yang ada di luar negeri. Terdapat
salah satu universitas yang menginginkan
mahasiswanya untuk aktif dalam organisasi,
disitu ia melakukan rancangan pembagian
kegiatan dan target yang akan dijalaninya.
Semester satu sampai empat ia mengikuti
organisasi, semester lima sampai delapan ia aktif
dalam kegiatan magang. Selain dapat
meningkatkan soft skill dan hard skill, kegiatan
tersebut juga dapat menambah portofolio dan
memperluas relasi, dan membantu dalam tugas
akhir karena temanya juga sesuai, yaitu dalam
meningkatkan kematangan karir.

"Jalani aja dulu secara
perlahan, satu-persatu,
lama-lama juga selesai. 
 Daripada cuma mikirin aja,
lebih baik mulai melakukan
setelah itu pasti hasilnya
ada progress sedikit demi
sedikit.”  
 
Menurut Rosyi, kebutuhan fasilitas untuk
perkuliahan yang disediakan perpustakaan
Universitas Ciputra sudah sangat lengkap karena
dari dosen sendiri banyak yang menggunakan
referensi dari perpustakaan. Selain itu Rosyi juga
memanfaatkan koleksi novel atau fiksi dari
Perpustakaan jika sudah mulai merasakan
kejenuhan dalam proses perkuliahan dan mencari
hiburan.




