
                              The Joseph Wibowo Center Jl. Hang Lekir I No. 6 Senayan  

                                 Jakarta 10270 Indonesia 

                                 Phone : +62 21 720 2222, 720 3333 ext. 8100 

                                 Fax     : +62 21 720 5555 

MEDIA COVERAGE 

BINUS MEDIA & PUBLISHING 
Corporate Communication - BINA Nusantara 

Jl. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia  

Telp. : (+62 - 21) 534 5830 # 2128 / 2170 / 2174 Fax: (+62 21) 530 1668 
www.binus.ac.id || www.binus.edu 

Tina Toonita Santai Hadapi Sidang Skripsi 

 

Dalam hitungan minggu, penyanyi Tina Toonita akan menjalani sidang skripsi. Sadar tak 

lama lagi bakal meninggalkan bangku kuliah, mantan penyanyi cilik ini akan merindukan 

suasana perkuliahan. “Aku sudah tinggal skripsi 11 Juli nanti. Seru sih, senang tapi ada sedihnya. 

Aku nggak jadi mahasiswa lagi, kangen kelas, teman, dan lain-lain,” kata pemilik nama asli 

Agustina Hermanto ini kepada Koran Jakarta, Rabu (25/6), di Jakarta. 

Sejauh ini, lanjut Tina, materi untuk presentasi sudah dipersiapkan secara matang, namun 

pakaian yang akan dikenakan saat sidang nanti belum terbeli. “Skripsinya sendiri sudah kumpul, 

tapi persiapan celana hitam bahan aku nggak punya. Semua celana aku jeans, jadi ya harus lebih 

dulu,” candanya. 

Mantan penyanyi cilik keturunan Tinghoa ini mengaku tidak pernah dipersulit soal 

birokrasi kampus. Justru dia mendapat dukungan penuh dari pihak kampus untuk segera lulus. 

“Pihak kampus semuanya baik. Dan dari kampus sendiri memang mendukung sekali untuk kita 

harus lulus. Sampai ada e-mail-e-mail motivasi lulus gitu,” ujar mahasiswa jurusan Information 

System di Binus International ini. 
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Sidang akhir biasanya menjadi hal yang ditakuti oleh kebanyakan mahasiswa tingkat akhir. 

Namun, lain halnya dengan Tina. Dia tak gentar sama sekali menghadapi sidang skripsi yang 

sudah di depan mata. “Soalnya tesis aku kan project gitu, jadi memang aku yang bikin. Kalau 

panik nggak ada gunanya. Kalau kita tahu apa yang dikerjakan, dan ngerjain sendiri, ya nggak 

perlu khawatir. Apalagi ini memang bisa diimplementasikan ke dunia sebenarnya, jadi nggak 

usah takut harusnya,” tegas penyanyi berusia 20 tahun ini. 

Tina berharap skripsinya yang diberi judul “Implementation of Online Sales Website for 

High End Cosmetic Product (Field Project)” dan dikerjakan selama tiga bulan ini bisa 

memperoleh nilai yang membanggakan dan menunjang IPK Tina. “Semoga bagus nilainya. IPK 

aku kemarin 3,3 atau 3,4 gitu. Maunya sih lulus bagus,” harap Tina.  ger/R-4 

 

 


