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Preface

Mahasiswa berprestasi pada edisi ini adalah Charisel
Christian Limantara (IBM UC 2019), Verrell Sutanto (IBM UC
2019), dan Michael Brandon (IBM UC 2020). Banyak sekali
lomba yang mereka menangkan, salah satu yang bergengsi
adalah juara lomba internasional yang berhasil mereka
dapatkan, yaitu berhasil meraih juara 1 International Lomba
2021 Global Creative Planning Competition yang
diselenggarakan oleh Chaoyang University of Technology,
College of Management Taiwan. 

UC Library dapat kesempatan untuk berbincang dengan
mereka tentang segudang prestasi yang mereka dapat dan
bagaimana peran UC Library untuk dapat memfasilitasi
mereka dalam kompetisi yang mereka ikuti. Penasaran?
Let’s check it out!
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The Interview
Fun
Fact:
Pada saat
mengerjakan materi
kompetisi Nasional
Management
Celebration 2021
yang
diselenggarakan
oleh Universitas
Musi Charitas
Palembang, Verrell
Sutanto (IBM UC
2019) juga mengikuti  
kompetisi lain dan
juga mendapat
Juara 1 Olimpiade
Manajemen Nasional
yang
diselenggarakan
oleh Universitas
Mataram. Selain itu,
pada 21 Juli lalu,
Verrell juga berhasil
menjadi Terbaik 3
dari 29 peserta pada
Pemilihan
Mahasiswa
Berprestasi
(PILMAPRES) tingkat
Wilayah LLDikti VII,
dan merupakan
satu-satunya
Universitas Swasta
yang akan lanjut ke
Tahap Nasional.

Boleh tahu enggak suka duka kalian
mengikuti lomba? Bisa cerita tentang
perjuangan kalian dan usaha yang
kalian lakukan.

Verrell: Kita ada cerita menarik waktu mengikuti
Kompetisi Nasional Management Celebration
2021 yang diselenggarakan oleh Universitas
Musi Charitas Palembang dan kita
mengerjakannya di kampus, tepatnya di UC
Library. 

Charisel: Jadi pada waktu kita mengikuti
kompetisi Nasional Management Celebration
2021 yang diselenggarakan oleh Universitas
Musi Charitas Palembang bertepatan dengan
jadwal UTS dan kita baru sadar pada hari Senin,
1 November ternyata bahan presentasi untuk
kompetisi harus segera dikumpulkan hari
berikutnya Selasa, 2 November 2021 Pkl. 12.00
WIB. Akhirnya kita panik banget, karena kita
semua belum mulai mengerjakan sama sekali
dan malam itu materi presentasi harus selesai,
sedangkan kita semua sudah persiapan untuk
fokus dulu di UTS karena jadwal presentasi
lomba masih dijadwalkan Jumat, 5 November
2021.

https://www.uc.ac.id/juara-1-olimpiade-manajemen-nasional-yang-diselenggarakan-oleh-universitas-mataram/


Lalu kita akhirnya mencoba menghubungi dosen
pembimbing lomba kita, yaitu Pak Charly
Hongdiyanto dan Pak Wiliam Santoso, meminta
saran lokasi tempat kita begadang mengerjakan
materi presentasi lomba di mana. Akhirnya Pak
Charly mencoba mengontak UC Library dan
departement Property Management apakah
available, dan akhirnya bisa kita pakai. Kita
sangat bersyukur sekali diberikan fasilitas untuk
kita mengerjakan materi presentasi lomba, dan
kita menggunakan fasilitas UC Library mulai Pkl
18.00 WIB sampai esok pagi harinya, Selasa, 2
November. Fasilitasnya lengkap, ada monitor,
ada AC juga, dan lain-lain. Tempatnya luas jadi
kita bisa bebas untuk mengerjakan tugas
dibandingin jika di tempat lainnya. Puji Tuhan
akhirnya selesai juga tugas kita, dan kita
mendapat juara 2.

Verrell: Pagi itu kita selesai mengerjakan tugas
kita sampai sekitar Pkl 06.00 WIB Pak. Lalu kita
lanjut mengerjakan sebentar tugas UTS lalu
pulang ke rumah. Siangnya kita lanjut meeting
lagi untuk finishing materi sebelum di-submit ke
panitia kompetisi lomba.

Charisel: Ada cerita menarik lain sih Pak
sebetulnya. Ini kan lomba pertama tim kita ya
Pak, jadi sebenernya setelah sudah cukup IBM
tidak ikut lomba atau kompetisi, akhirnya tim
kita bisa ikut lomba lagi mewakili UC. Tapi jujur
saja ketika tahu mendapat juara 2, kita itu
sangat kecewa dan kita sangat berharap untuk
bisa juara 1. Saya bahkan sampai pengen protes
ke juri kenapa kok enggak bisa menang juara 1,
namun setelah berkonsultasi malah sekarang
akhirnya saya punya hubungan yang baik
dengan beliau dan malah sekarang beliau
menjadi mentor saya. Karena masih penasaran,
saya akhirnya mencoba menghubungi lawan
kompetitor kita yang mendapat Juara 1. Setelah
saya berhasil mengontak dan berkomunikasi,
saya langsung kaget, ternyata dia sudah sering
sekali menjuarai kompetisi bisnis. 



Total dia sudah 9 kali juara 1 dan belum tehitung titel juara 2 dan
juara 3 yang sudah dimenangkan. Karena penasaran, saya tanya
apa ‘resep’ dia bisa juara 1 Kompetisi Nasional Management
Celebration 2021 lalu, dan dia menjawab, “Sebetulnya semua yang
kamu siapkan saat presentasi itu semua sangat bagus, tapi satu
yang kurang, yaitu kamu itu terlalu fokus pada solusi kamu yang
bersifat praktikal, dan kamu tidak mendasarkan semua itu dengan
teori.” 

Nah disitu baru kita sadar Pak, Oh iya ya sebenarnya apa yang kita
sajikan itu bagus untuk digunakan di dunia bisnis yang sifatnya
praktikal, tetapi jika kita mengikuti lomba, kita harus jelaskan pola
pikir kita dari awal sampai akhir secara runtut, bagaimana kita
menyediakan solusi tersebut berdasarkan data, teori, analisa yang
bersifat makro maupun mikro. Nah dari pengalaman tersebut kita
akhirnya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali. 

Nah tidak lama setelah itu, Pak Charly Hongdiyanto, dosen
pembimbing lomba kita, menawarkan kesempatan untuk ikut
lomba internasional. Lalu singkat cerita kita mengikuti tantangan
tersebut dan menggunakan ide berdasarkan pengalaman juara 2
lalu dan akhirnya kita meraih juara 1 International Lomba 2021
Global Creative Planning Competition yang diselenggarakan oleh
Chaoyang University of Technology, College of Management
Taiwan. Jadi disisi lain akhirnya kita bisa bisa bersyukur mendapat
Juara 2 dilomba sebelumnya, karena akhirnya kita bisa mendapat
juara 1 lomba internasional setelahnya. 



Bantuan seperti apasih yang kalian dapatkan dari UC Library
ketika kalian mempersiapkan lomba? (bisa seputar fasilitas,
buku-buku/literature yang dipakai, suasana tempat buat belajar)

Verrell: Nah, ini Pak yang buat saya salut dari UC. Pada waktu kita akan mengikuti
lomba ini, kita berpikir kalau kelompok kita sendiri yang akan menghadapinya
sendirian, namun ternyata jika kita mengikuti kompetisi, UC akan full support.
Kita disediakan fasilitas lokasi, konsumsi, dan kebutuhan kita di-support agar
kita bisa maksimal mengikuti lomba ini. Contohnya ketika kita butuh tempat
untuk begadang sampai malam, kita berpikir mustahil UC mengijinkan, tapi
ternyata diberikan fasilitas di Library dan itu semua gratis, tidak perlu sewa, dsb.
Kita sangat bersyukur dan salut sekali karena kita didukung dari awal sampai
akhir, karena ketika kita sempat tanya ke peserta lomba lainnya, mereka sharing
kalau mereka tidak mendapatkan support seperti di UC. 

Apa efek buku-buku yang sudah kalian gunakan sebagai literature
selama kalian mengikuti lomba tersebut?

Charisel : Ada Pak, Verrell waktu itu yang menggunakan literatur buku ya?

Verrell : Iya Pak jadi waktu itu sudah malam, dan saya butuh referensi untuk
membua flowchart. Beberapa aspek nya perlu untuk kita untuk pastikan Pak.
Nah karena Library sudah tutup, kita dipinjami buku oleh Pak William Santoso
yang mengambilkan bukunya buat kita pakai. Bukunya berjudul “Accounting
Information Systems”, kalau di Library ada di Call No.657.01154 GEL a.
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Charisel: Biasanya sih saya ambil inspirasinya dari Verrell Pak. Jadi kalau ada
tugas numpuk tetap dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau saya berbeda,
kalau saya lebih cenderung mengerjakan semuanya mepet dengan deadline
Pak, karena ketika mendekati deadline, kreativitas saya seperti berkembang
dan bisa berpikir out of the box dan lebih efektif mengerjakan tugasnya.
Kalau Verrel tidak seberapa suka kalau kerjanya mepet, akhirnya dia selalu
membuat deadline lebih awal, supaya kita masih bisa menyediakan waktu
untuk mengerjakan yang lain, dan bersiap jika ada margin of error.

Verrell: Kalau saya sendiri, saya pengen membuktikan diri ya Pak. Pasti ingin
memiliki kebanggaan tersendiri ketika berkuliah di UC. Membuktikan bahwa
UC sebetulnya nggak kalah dengan universitas yang lebih besar lainnya dan
buktinya kita bisa kok mengalahkan mereka dan akhirnya mendapat
kebanggaan tersendiri. Jadi kita di situ tuh belajar jadi lebih kompetitif dan
all-out memberikan yang terbaik dan kita harus menang juara 1. Selain itu
kita juga mendapat reward, seperti KP, atau secara material, lalu juga
diumumkan dan diposting di sosial media kampus. Oh iya kita juga awalnya
mendapat sebenarnya pernah dapat challenge dari salah satu dosen, yaitu
Bu Christina Yanita Setyawati, S.E., S.Pd., M.M. Dosen tersebut mengatakan,
“Kalian lo dapaat IP bagus, tapi kalian masih belum lengkap kalau belum ikut
lomba. Kalian kan nggak pernah ikut lomba sama sekali gitu apa enggak
sayang?” Akhirnya kita memberanikan ikut lomba setelah itu Pak.

Charisel: Salah satu motto kita jika ikut lomba kita selalu memakai nama Tim
Satu. Nah kemarin juga kita pakai nama Tim Satu, jadi dimana-mana kita ikut
lomba itu secara tidak langsung kita selalu memiliki motivasi kalau kita
adalah kelompok Satu, kita harus nomor satu ketika lomba. Angka satu juga
memiliki filosofi mengerjakannya segala sesuatu secara All Out supaya bisa
mencapai nomor satu, kurang lebihnya begitu Pak. Buat adik-adik kelas
yang mau ikut lomba gak usah banyak mikir, ikut aja! Kalah menang itu
sudah biasa karena memaang harus merasakan pahitnya dulu supaya bisa
merasakan kemanisannya hehehe.

Verrell: Saya mau sedikit menambahkan kalau mau ikut lomba, kalau
memang tugasnya banyak kita juga tetep harus bisa membagi waktu
dengan baik.

Apa nih tips dan trik serta motivasi buat
adik-adik yang juga ingin berprestasi ikut
lomba seperti kalian?




