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Editorial

Membangun sebuah Tim yang kuat dan tangguliti4~;ili mudah danjuga
tidak sulit, kuncinya bagaimamt memahami karakter J1llil#ng-masing indivi<lu dalam
satu Tim. Banyak contoh men\mjukkan sebuah Tnn yang beranggotakan orang. orang pilihan temyata gagal total meraih tuju~ .karena masing-masing anggota
· hanyaberpacu untukkepentingan individu,ha.S,ilnya bisak ditebak tujuan Tim tidak
. tercapai. Kita dapat bel ajar dari sebual)~ p~ainan sepak bola terutama di Liga ·
Preinier Inggris dimana tim-tim yang. dihuni pemain-pemain bintang apalagi
pelatihnya juga bintang bertekuk lututpada Tim yang pemainnya tidak terkenal
namun dengan "spirit" dan dan k~tj~ama yang solid. Dalam konteks perpustakaan,
gambaran diatas bisa menjadi cerrtrih bagi kita semua dalam memerankan fungsi dan
tugas. di perpustakaari ·dal~,,iangka memberikan layanan yang terbaik bagi
. pengunjung perpusta}{aan. Merupakan cara pandang yang salah dan tidak pada
tempatnya jika menjadi baiJan dari tim merasa paling berperan ketika mencapai
suatu basil yang gemilang, karena pada hakekatnya pencapai tujuan seperti orang
maju ke medan per~ 'memerlukan spirit yang terns bergelora dan kolaborasi
diantara individu sehingga semuanya menjadi pemenang.
.
Pada edisi: irii, Buletin Perpustakaan memuat kiprah insan perpustakaan
terns menggeloratciln ''literasi" dalam rangka menggerakkan seluruh stageholder
perpustakaan agarberperan aktif sehingga perpustakaan buka sesuatu hal yang statis
tetapi dinam~~ mewujudkan atmosfer mencitai buku dan membuat karya tulis
inenja,di .. ba~¥t.dalam· rrieningkatkan layanan kepada pengguna. Peningkatan
persepsi baij(~terhadap kualitas layanan akan memberikan "image" untuk organisasi
perpustakaan dan juga lembaga dimana perpustakaan berada. Artikel Pelatihan
Literasi contohnya akan memberikan gambaran secara rinci bagaimana sebuah
kemamp:Qan terasi dapat memberikan atmosfer berbeda dalam menikmati sebuah
informasi di perpustakaan, artikel ini dilengkapi oleh artike1 yang berjudul Tingkatan
Membaca dimana mengupas bahwa membaca sebagai softskill dapat menjadi suatu
keahltart, dan setiap individu tentu memiliki tingkatan yang berbeda-beda pula. Dan
dampak dari "ekspose" literasi akan memberikan image positip bagi perpustakaan
dan}(:.rnbaga dikemas dalam artikel betjudul Akreditasi Perpustakaan : Prestasi dan
Pnfstise. Buletin akan ditutup oleh artikel Refreshing Bersama di Alam Terbuka
sebagai,Upaya Membangun Karakter Sumber Daya ·Manusia di Perpustakaan.
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Pada dunia perguruan tinggi, perpustakaan mem#&iW&;:~'l~~ting untuk dapat
menyediakan sumber informasi ilmiah yang dapaf#J.~U,ijj31;\~,~es pembelajaran
dan penelitian sesuai dengan Tri Darma Per~':"~" ·· ·· Tujuan drui
penyelenggaraan perpustakaan memiliki visi dan misi
ah digariskan
oleh lembaga induk yang menaunginya. Upaya perpust~l(~ .
. eningkatkan ~
mutli layanan, koleksi serta sarana prasarana merupakaii~~Y,a , ...,;. memberikan
kep\}aSan kepada pemustaka. Tuntutan ini tidak berlebihan t&itileasemua s1nnberdaya
yang telah disediakan oleh perpustakaan memerlukan ·}). · ·~ dari pihak
eksternal sebagai bentuk penghargaan atas upaya yang dila .· . . .. '.", eout. Salaf1 satu
bentuk pengakuan tersebut berupa akreditasi perpustakaan. ~~JiuitifKamus. Besar
Bahasa Indonesia, Akreditasi adalah pengakuan terhadap lemb~gapendidikan yang
diberikan ·oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa leftiJ:iagi itil mem€muhi
syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Sedangkan menurutPeiJitufiutPemerintah No
24 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43Tah:un 2007 tentang
Perpustakaan menyebutkan bahwa Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses
pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga
telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentil. Di
Indonesia, akreditasi perpustakaan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
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Menurut Sulistyo-Basuki, salah satu tujuan dari akreditasi ~dalah memperbaiki
lembaga yang diakreditasi. Dengan adanya akreditasi makajnemungkinkan.bagi
perpustakaan untuk dapat memperbaiki kinerjanya ketika hasirdari akreditasi belum
mendapatkan yang terbaik. Sedangkan apabila sudah mampu meraih predikat
terbaik, hal ini menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan mutu layanan
yang dimiliki pada saat itu.
Semua jenis perpustakaan di Indonesia dapat mengajukan penilaian kepada
Perpustakaan Nasional. Perpustakaan akan memperoleh instrumen penilaian
akreditasi. Untuk perpustakaan perguruan tinggi komponen akreditasiterdiri
·
sembilan komponen utama yaitu;
1. Layanan
2. Kerjasama
3. Koleksi
4. Pengorganisasian Koleksi
5. Sumber DayaManusia
6. Gedunglruang, Sarana Prasatit.D
7. Anggaran
8. Manajemen Perpustakl!@l
9. Perawatann.u'~"'·.,~~

.

.

.

Dari sembilan komponen tersebut diperinci dal~m beberapa iiu:likatQr kiinci dengan
total jumlah indikator kunci berjumlah 87 indikator. Selanjutriyallntukpenilaian.dari
indikator tersebut diberikan pembobotan prosentasesehingga lll~.Jadi totallOO%
dari keseluruhan komponen penilaian, seperti y8l}gterdapat dala1ll fubel 1 dibawah
lfll

';::/ij}~t·~~::<:.-, .. .
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Tabell ~Komponen, Indikator dan BobotPenilai~n.Alcreditasi Perpusta.kaan
No
1
2
3
4
5
6

7
8
9

..

Komponen
Layanan
Kerja Sarna
Ko1eksi
Pengorganisasian Bahan Perpustakaan
Sumber Daya Manusia
Gedun_g/Ruang, Sarana Prasarana
Anggaran
Manajemen Pei]J_ustakaan
Perawatan Ko1eksi Perpustakaan
Jumlah

4

Jumlah lndikator Kantor
12
2
14
3
10
35
3
5
3

87

Bobot
20
5
15
10
15
10
10
10
5
100%

f;P4f!rp•usl'akl.wn Perguruan

nnggi Perpustakaan

Literasi lnform.asi Bercita Rasa "Gnide"
Ubaya.

"mustahil
kemajuari tekDOII®I dlJ~tattb~~ ke.
semua sisi kehidue~
dari urusan ujung,;~lki~·o.·mpai~'ket~l'l
semua serba ;~~<Jil~itar~. ·· ·
teknof6gi . digital
.. .
. infO!.rrD;;si
keseluruh 7~iiftr,dtlijaC : ...
setiap~.;detik disuguffi bejm8c'anrlmiciun
informasi!Wdrmasi berasalaari'k:ata baha8a Petancis kuno yaifu informacion. yang
berarti "Rqpsep, iit¢..atau gag~·, (Wtldpe4ia, 7016). M<mln¢ pe~dapat N9to
atmodjo~wh setnhlcin ban'Yat<: me!Diliki lnformasi dapat:.rneo:ipengaiuhi atau
menamhah;~$eft!h\laq ·~esei)nlfig untQ!c berperilalru ~ tieJ)gan ~e~
ypng dimililffiiy3;:(Wj,kipedia,'20J6). <· . , . •
. . .
· ..
".. ·.
•
i~-.1.
'<·.~-~~~'-t:<~:/:>
':',.>;::-·~-';·<,_ .._;:;'<,>.: -~---.,.. . ; - . ':>':
-·:·-·_. .
. . :· . ~:_ ---':- .•. --~
Irifottnasi yang menyebar sedrra liar lia{lls 'di perlak1J}can ~·bijak untuk ·
· •··.· ·1lJ.engakses, mengeval~i.:tn,elll~aa1~~ «@n .[l}eJly~~- Proses tersebut lebih
dil(enaldengan is!iJiW "~itera'si Infonnasr:(Ll);yan~ di pop11lerkan pertam.a kali <>leh .
Paul Zili.lcow~ y~g llteJ.'U~> pusful9i)\PcUl f\merika L1 sudah menjadi
perbinca,rigan;b,~g8:(~irn~one~@~di dUiliapendi~, dari mulai sekolah ·.
dasar 5atnpai~~tipggi (PT). P'tdeilgaltTT! Dhiutnan}Jtdituntut untuk selalu
taJ1ggap dengiji~fllll~llan dan perkembanganilmupellg~dan teknologi" Hal
t~ebut dllPat:~~jud apabila didukung inSiittiSi ~u letBbaga yal.g beikoiDpeten ·'· .
me~ganb':itifohliasi perkembangan ilmu pe~etah~ daU tekiiol<?gi, il,lsti~i
..· tersebut a<fal@~ustakaan. Perpu;s~aan PT mempakanjanttlng p~ tiriggi. ·. ·
yang berta!lggpng jawab up~. ip.et)~pulkan, ltleD.golall dan menYebarluaskan
inf~~i¥~Wi<!a penggunapet}l~~
··
· ·
· ·

:i

Pemustabrfi,¢ngguna) peq>u~ti.kaan ·Ubaya merupalcan in4iVidu atau kelompok
yang >:II)~m~fifaatkan kole~s( 'fa.Sil,itas dan l~yaJU[n. perpus~kaan· Untuk ·. · . ,~
mengeila1kan k()lelcsi, fasilitas 'dan.1ayanan perp~; diperlubn pendidikan · .. · .
. .· J)t:ttggUna .m~~aan. Perpustakaan Ubaya· tel8h~hjelaballakan pro~ .. ··· ·>.~1;
·, ~didilcan.peij~perpustakaan sebagai ~ satnfu~.PfO.[JlOSi perpustakaan.
·•
.. f~!ldidil,{~.·~:n~·p~u~tak.~ {Jbaya·ac:bi·du&Jenis. yaitu.user education
··, (OE)Jan ~l~tiha1J .·u.WJ:> a#J8b:: peijgen3lan. kolebt · fasilftas.•.·.dari• ·~Yanan
sarjana dan
Ef

peipus~I.:Jpay~ .k~maba$isW~:J)I.lru.(diplOn;ill,

~J:~:

t;. . =-~~~~~;~n.;!l~~J:~i~~fa-~:~}:~
~;:>(~uk~l~1!1~ bebas menenfukcin jadWal· UE di~kan dengan jadw81 'yang\
i'' dita~aii~~i~bperpustakaan Ubaya. Pelaksanaan UE dilalrukan secara berkelompok
yan~4J,~~tjga sesi, yaitu: penjelasan, tanya jaw~~ diakhiri dengan library tour.
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~ ··J¢bi~.pet~.:didikan pengguna yang kedua adalah pelatihan LI. Pelatihan LI merup~-) •
. , h~ij}t~atll'jenis pendidikan pengguna tingkat lanjutan yang difokuskan pada tekriis
~< · ,]i~eananuiformasi bersumber dari data basee-journal dan e-book yang dilan~.
~ pei}Justilka3ri : lJoiya. Pelatihan LI ditujukan pada civitas academica Ubay4j
•.· · titamanya~~~f~~asi dan mahasiswa yang s~g JI!enyusun karya ilmiah.'>: r
Pelatihaii Llb~I'Sif~t"!'\~!kal(kelasbesar) dengan ril~j~l~ Strategi penelusuran
informasi d~~~~~~§.p~nggunaan key word~Jjqpl~gn:Dpefiiitf>.'i:P~!ase search dan
> .· , traiJsaction. Pel~!! · ·· -~~~~pagi tiga sesi yai~t{J~apara~, tanyaj~wa:t> dan praktek
.• : . p~el'qsuran in~q. • . .. ·ll~laksanaan pelatiha!Jl!;l4il~~ se~ar(iengan jadwal
;:: ·.· ·, yapg_ ~lab dit~@'~;··:df!n kepesertaan tida1C, wajib. {$Ukarela).••. Pelatihan LI
l (;: :.. Jli~tJ,~!cankan pa~t¢~~ReJielusuran informas~~~a cepatdan ~t~ ,:
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y~ditWti~l~~
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B~bera a indiv·ttt.,diihletn.6a a emerhati LI dilrido'e$iaban -~
·angtait
d'lih
kelebihan
data World's liiost.bitl3nite Nations, yang disusunoieh CMtr,41\(:iif/' . ·(iiik$iqJ~f·'
Univq~{tjijq~'29i~.~pngk~tliterasi Indonesia berada d!~isi'~d~ri 61 negiu1i<
i .. '? y$lg(:Qi¢lit.f~(~~at!;~liD~~~qtl dilihat dari sudut Pl!ild~Pgll¢tpus~atau ·
.~:
inf@s~li,t~#si; pps~i,·~I)dQ~eSj~ Vruk di urutanke 3().~JxlclPlleSia IDt?P~&guli
~·. J(ore~~~la~_Qi!~~'4~;N!a1~y~iaf~);Jerman(47), Be~(fa(?3), d~,~~··· · · ~
F :~(5~).M~um~®isJ~aswedan (da1am~amtW.!t,ti, 2016) Indop~ja:giatme ·. · ... ·in
· .. : fras~. :J~~~i····(perpus~aan), 'riatl1\Ui;Jidak difun~it~·s~.cara niili1mal

m!awadiid··~9i~~LI ~eJgan

sehinggatin~~Jiterasi~491l~ia mas~t~43Ji.
:.: -_,_:y/ ;o.~-
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~agaim~g~gan ketl1~1'¢t~?iterasrip~a perpustak~W>.p~.-.~~l:tlf~inj",~
. ~ ~ll!JI!adapenelitian yarig riiepgiingkap keroainpuan literasi, khtiSliS.nyaJilp~n~~-,
. pyrpl,lstakaantJl:>aya. Berdasarka1.1 hasilpene!itian diatas, dapat diasUriisiklijibah'\Va• ·
·. tarafk.emampuall,literasi penggunaperpustakaan Ubaya kurang lebih sama dengan
·· perifigkat lieterasflndoijesia · • {nendah). Pelatihan LI merupakan salah satu upaya
pep.jngkatan ke~atitPUl!P. · .Iit~ici"vitas academica Ubaya. Pelatihan LI di
pe,rPuslakaan Ubaya. dila\c:y~ secara klasikal (kelas besar) dengan waktu dan
jadwal yarigJ~l~hdite~.

Menurut •$h~osubroto (f996) bahwa dalam pembelajaran klasikal, pemateri
(pe:ngajar). c~derung be_ra!]ggapan bahwa seluruh siswa (satu kelas) mempunyai
. ·:·. ·.kem3Jnpuan. ((l/)ility), ~esiapan dan kematangan (mg.turity) dan kecepatan belajar
i,s':\·;~\ :x~g:~lllfld~~r)>~'dep_gan DeFleur yang mengatakan bahwa pada dasamya setiap
·. ~(:}'~, pl3JlU,~iaril(:!Jrilikfk~1lnikan (individual deferences) dalam merespon stimulus yang
· £2:~~: ;<!je~3amhi~sktik individu (usia, pekerjaan, minat dan lain-lain) (lrman,
, ~~~F0i'''~:4)~ Jalaludiri~~~ Irman, 2016) menambahkan bahwa individual differences
· ·>:D;t~cakuP:;;~ as{l#J(.::'jaitu: struktur psikologis dan perilaku individu. Pertama,
}:~lctuq)}:~\ogis:~individu dalam memaknai suatu stimulus dipengaruhi oleh
i.&l,j#rungari.Kedu~p~laku individudi pengaruhi oleb faktor biologis yaitu
·i
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:J8;wdan($tjatt<oliii:Jiit)•'~n:c,'!;osi~;ikt•k>~~-~~if,

kognitif, konatif).

~lt:~~rat:t~niliki. karakteristik
~i:.k(IIJSC;~

pelatihan LI
keluar dari inti

dengan pola waktu yang fleksibel. Artinya tugaslayanan penelusura ninformasi
disamping bertugas membantu menelilukan infonhasi juga siaga melatih, memberi
saran dan membimbing pengguna/untuk menelusur informasi ilmiah dengan
menggunakan sumber daya yang dimiliki. perptistakaan Ubaya seperti data base ejournal, e-book, CD-Rom, bukuteks,. referens, jurnal dan lain-lain. Secara tidak
langsung penggabungan pelatifiari LI .dan bimbingan menelusur informasi
merupakan cara efektitber" LF' bagi:pengguna dan meningkatkan kualitas layanan
perpustakaan Ubaya. Harapanny~ derigan pelatihan LI bercita rasa guide adalah
layanan perpustakaan Ubaya se111alcin berkualitas dalam melayani "Raja", Vivat
Academia Vi vat Ubaya ! .
·.·; · • ·

E

DaftarPustaka
-.. ·. .
Informasi, 2016, https://id.wtki~eoia.org/wiki/Informasi, diakses 1 Desember
2016,
>
.
Irman, 2015, Teori IndiV:id1ljlDifferent atau Perbedaan Individu by irman
http:/lww:Wcirm·an(sp.com/2015/08/teori-individual-di{ferentatau;html; diakses 2 - · _ _·_ .•
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·~it's an informationjungle out there, let Your Librarian be Your
·. · ·- ·

. American Libray Association
http://imagesearchnew.library.illinois.edu/cdm/ref/collection/alaposte
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TINGKATAN MEMBACA

EndahRiswnti
Literasi sebagai gerakan penyadaran kembali tentang pentingnya membaca sebagai
aktivitas yang menyenangkan sebenarnya mengandung banyak aspek diantaranya
pengetahuan,perilaku dan teknis. Pada aspek teknis terkait dengan suatu ketrampilan
membaca itu sendiri, sehingga mempermudah pembaca untuk melakl:Wm sesuai
dengan kebutuhan dan situasi. Ketrampilan membaca dapat mendofoilg pembaca
memahami isi melalui cara membaca, menganalisis seni memblica yang kompleks
secara menyeluruh dan lebih urut, menemukan dan merumuskan kaidah-kaidah bam
membaca. Ketrampilan membaca dapat dikelompokkan ·~penjadi 4 tingkat:aJ:}
membaca, yaitu:
·
·
·

ELEMENTARY READING(MEMBACA DASAR)

...

Adalahjenis atau tingkat membaca yang diajarkan ditingkat sekolah~.~

INSPECTIONAL READING (MEMBACA UILJ.I.~"''.£1
Tingkat membaca jenis ini bertujuan memahami "~'n•~"'"~"'
yang sudah ditentukan, dapat juga disebut: u•-..J•uu•:o.-..a.loQ~p~.~:;
Dengan cara membaca ini kita ingin mengetahui
'""'"'''"'.... n
ini, bagian-bagian buku danjenis buku itu
Membaca gerambyang terdiri dari dua •au 5~·-,.J

1. Systematic skimming or pn~-f(!ladlt)lg
(melompat-lompat atau ".. 'rl:l-ll"t~r~"'
membaca
lebih-lebih yat;tgt>,t'K:()l{ a.alatm

ini adalah sebagl!i benlrut:
:nertem1uk~mtentangapabuku itu:

'
pokok soalnya.
.
tentang.apa bula!ifu seluruhnya.
pokok menurut urutan dan kaitannya dan
keseluruhan buatlah garis besar bagian-bagian

10

d.

I
l

Tentukan permasalahan :y#g hendak dicoba oleh penulis untuk dipecahkan:
2.
Langkah Kedua : k<ti4ah~~aidah untuk menafsirkan isi buJq.J: ··
.;·. ·.· ..·
a. Pahamilah i ,.,· . ~1$ti1ah yang dipakai penulis. unfuk menc(lfi;c :ij~
menafsirkaJ;l ..
atakuncinya.
.
.. . .
·' ;';;);ii1l~:~,,: .,
b. Paha,mi1\dl;~yataan-peniyataan penulisy~g· pokok dengap;Jiienafiifk:an
······~I~~aiimatnyayangpalingpenti~g:.•·• .,
. ;(i,>~;;·•••;:::: · .• :<~::···.·.
. irilah argumefit:-argumen pem.tlis · dengan memba~a kalimat-.ka.llibat'
..
·
·.· .· ... -·~ . · ·
endukungyangmenyusul. ,.,<f'?')>
Tentukan m;'makah mc:ts~lati'yang telah dtpecahkan dan riiariakah yang
belum dipecahkan. ·Dilfi masalah yang belum dipecahkruf ini, tentukan
manakah yangp¢1lufi~ tahuiatidakbethasilmemecallkannya.
3.
LangkahJ(etiga :kaidah:f~g~l:t!!tuk men~,tik1>uk:u sebagai penyampaian
penge.t@uan.
,: ·. < ··
.:
Azas-azas u~~ etiket kecendekiaan:
a. :Jangan mulai·nl~ngrltik sebelumanda selesai membuat garis besar dan
·
penafsiran'bUieq•fjangan mengatakan saya setuju, tidak setuju atau menunda
penila,i~seb~I~m an~adapat berkata "saya memahami").
b. 13Il&!UJlah menyatakan ticlak setuju secara rebut bertengkar.
~~; ~·· T~]tikkanla.h.:bahwaan da mengetahui perbedaan antara pengetahuan
· •< (!eng~ pen<lapat pribadi semata dengan memberikan alasan-alasan yang
b~cQntuk setiap kritik atau penilaian anda.

· . j(riteria khusus untuk butir-butir kritik:
a. Tunjukkan di mana penulis tidaklkurang mempunyai informasi.
b. · Tunjtikkan di mana penulis salah informasi.
c. Tunjtikkan di mana penulis tidak logis.
d. Tunjtikkan di mana analisis atau uraian penulis tidaklkurang lengkap.
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SYNTOPICAL READING (MEMBACA BANDING-BANDING)
Adalah jenis atau tingkat membaca yang bertujuan membaca beberapa buku
sebidang atau yang berkaitan sekaligus untuk menyusun suatu penanganan atau
pemecahan masalah yang dihadapi pembaca. Di sini pembaca ingin mengadakan
suatu studi perbandingan, ia ingin menggarap suatu masalah dengan mengemukakan
pendirian-pendirian beberapa ahli di bidan gitu.
Langkah-langkah dalam tingkatan membaca ini ialah:
1.
2.
· 3.

4.
5.

Menentukan uraian-uraian yang relevan dalam buku-buku yang anda
anggap penting.
Mempertemukan pemyataan-pemyataan penulis yang menggunakan istilah
yang berbeda-beda.
Membuat soal-soal atau pertanyaan-pettartyaan menjadi jelas, pembaca
mengemukakan pertanyaan-pertanyaanjtu menjadi jelas olehjawaban para
penulis y~ngdibacanya.
Menegaskan segala duduk perkara yang ada, terutama bila ada pendirianpendlrian para penulisyangqerbeda-beda atau bertentaT1gan.
Menganalisis pembicaraan untuk meb.jawab: Benarkah itu? Apa.pentingnya
?Apa Implikasinya?

Membac~ rrie11lhrig bersifat reseptif, suatu bentuk studi serap, tetapijetas membaca
bukan penyerapan yang pasif. Dalam membaca terlibat keaktifan yang besar, pikiran
bekerja aktif. Pikiran bukanlah bunga karang, seukur dengan tingkat keaktifan itulah
banyaknya bahan yang dapat diserapnya semakin aktif, semakin baJ1Yak hal yang ·
dapat dikuasainya. ·
DaftarPustaka
- Majalah Kemajuan Studi
-~arta Ubaya (1991-1992)

UPAYA MEMBANGUN KARAKTER TIM DALAM BEKERJA
Dl PERPUSTAKAAN UBAYA
oleh. Suwadji
Manusia adalah mahluk unik dimana setiap individu dic.iptakan oleh yang Maha Kuasa tidak
ada yang sama seratus persen, warna kulit boleh sama, ketampanan atau kecantikan boleh
sama, tetapi mereka pasti ditemukan suatu perbedaan. Perbedaan masing-masing individu
menyebabkan kehidupan ini menjadi dinamis dan membuat dunia ini menjadi damai, coba
bayangkan kalau individu adalah sama, kemauan dan keinginannya misalnya maka orang
merebutkan satu hal dimana hal itu merupakan kesenangannya. Kalau dalam dunia kerja
mereka akan saling bersaing secara membabi buta untuk merebutkan sesuatu yang dianggap
sangat berharga dalam hidupnya akibatnya bias ditebat pasti saling menghilangkan, hokum
rimba berlaku .... sungguh mengerikan.
Perbedaan individu dalam sebuah lingkungan kerja menyebabkan individu mempunyai cara
yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, ada yang terbiasa bekerja secara
menyendiri atau bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan tugas. Dalam suatu
kantor bahwa keunikan dalam bekerja baik sendiri maupun cara bekerja sama apakah
diberbolehkan? Sebuah kantor dapat dipandang sebagai proses bisnis dimana setiap kegiatan
pasti merupakan siklus yang saling terkait dan menduk:ung sehingga tujuan proses bisnis
tersebut tercapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka setiap individu pada
titik kegiatan yang ada di proses bisnis harus bekerja saling mendukung. Dengan demikian
keunikan individu yang ada pada sebuah kantor hendaknya tetap harus bisa menciptakan
kerjasama guna mewujudkan tujuan suatu proses bisnis.

Bagaimana Membangun Kerjasama
Perpustakaan Ubaya sebagai sebuah
proses bisnis telah menetapkan tujuan
guna mendukung lembaganya, untuk
mencapai tujuan tersebut maka setiap
individu sesuai dengan perannya harus
beketja dan melakukan kerjasama dengan
individu yang lain. Oleh karena masingmasing individu yang memiliki cara kerja
yang berbeda-beda maka pihak
manajemen senantiasa menyelenggarakan
kegiatan guna membangun kerjasama
diantara individu yang memiliki cara dan
gaya berbeda agar tercapai sesuai
kerjasama yang kuat. Dalam rangka
evaluasi dan perencanaan kerj a,
perpustakaan mengadakan juga
bagaimana membangun kebersamaan
guna mewujudkan tllj\lan yang telah
ditetapkan perpustakaan.
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Pada tahun ini Rapat Kerja mengangkat" Inspirasi 40 Tahun Perpustakaan Ubaya
untuk Mengembangkan Layanan Berkualitas". Tema ini sungguh merupakan
tantangan untuk semua individu sebagai karyawan Perpustakaan Ubaya, berupaya
dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan layanan berkualitas. Semua karyawan
harus membangun kerjasama mewujudkan sebuah Tim yang kuat.
Membangun Kebersamaan dan Saling Peduli
kata orang bahwa ada Air Terjun yang memiliki medan yang menantang dimana
tempatnya tidak jauh dari kegiatan Rapat Kerja, dan asumsi medan semakin berat
semakin memberikan ujian kebersamaan, kepedulian saling membantu, akhimya
panitia memutuskan menjadi ajang peningkatan soft skill karyawan perpustakaan.
Dengan perlengkapan secukupnya setclah sarapan pagi, semua karyawan mulai
bergerak menuju Air Terjun. Melalui jalan setapak dimana kanan kiri penuh pohon
rindang memberikan udara bettambah segar, apalagi didukung dengan awan yang
cerah memberi semangat kepada sel uruh peserta.
Setelah melalui jalan berbatu dan berkelok akhimya sampai jalan aspal dimana
pemandangannya sangat indah. Jalan berliku serta pemandangan padi menghijau
dapat mencuci mata menjadi segar. Mendeki lokasi Air Terjun medan mulai berat,
jalan turun, tanah liat menyebabkan petjalanan harus hati-hati . Salah melangkah
maka dapat dipastikan terpeleset. Kondisi medan berat ini memerlukan ketjasama
antar peserta agar dapat mencapai tujuan dengan aman. Beratnya medan mampu
diatasi oleh pesetta dengan saling membantu dan peduli. Akhimya sampaijuga di Air
Tetjun seluruh peserta merasa !ega dan mengabadikan foto bersama dengan latar
belakang air teljun, sungguh indah.
Tantangan selanjutnya adalah pulang dari
lokasi air terjun, dimana peserta lewat jalur
pintas dengan medan naik dan tanah liat,
sebelurnnya harus melewati jembatan goyang
yang terbuat dari bambu, jembatan ini juga
merupakan salah satu menguji kepedulian
sesama ternan, saling membantu agar semua
peserta dapat menyeberangi jembatan
akhitnya semua mampu melewati walupun
dengan susah payah. Medan yang lebih berat
lagi ketika rute pulang melalui jaJan pintas
denganja1an menaiki tebing dengan tanah liat_
Kesulitan medan justru membuat keijasama
Tim bertambah
~ayu sea~any~ u!!tuk . · ·
meleW~tiJ<U~ naik,dan .,JrJ..>"'""
fuj"uan.
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Puas rasanya dapat melampui rintangan walaupun medan sangat berat.
Hikmah Dibalik Medan Berat
Petjalan menuju Air Terjun melelahkan sekali, karena medan berat, perlengkapan
minim dan belum terlatih. Dengan kerja saling membahu antara sesama ternan
medan yang berat itu akhirnya dapat terlewati. Hikmah didalamnya bahwa individu
yang berbagai macam karakter dapat mencapai basil yang gemilang asalkan masingmasing individu mampu bekerja sama, peduli dalam rangka mencapai tujuan yang
telah di tetapkan organisasi. Jadi kuncinya kerj asama.
MASA PENSIUN MASA YANG DINANTI, MASA UNTUK KELUARGA
Masa pensiun dinanti dan dibenci, apapun tanggapan atas pensiun pada
akhirnya pasti datang juga. Oleh karena itu penulis sepakat bahwa masa pensiun
adalah masa yang dinanti dengan suka cita, masa pembebasan atas tanggungjawab
pekerjaan secara rutin dihadapi setiap hari dimana menguras waktu sehingga waktu
untuk keluarga terasa sempit bahkan tidak ada, maka masa pensiun dapat dikatakan
masa pembebasan untuk menikmati waktu sebebas-bebasnya untuk keluarga,
kesenangan (hobby) ataupun mendalami hal-hal yang bersifat religius.
Perpustakaan sebagai sebuah organisasi dimana didalamnya terdiri
beberapa individu yang bekerja sama dalani rangka mewujudkan tujuan juga
.
mengalami siklus bekerja yang pada akhimya mencapai masa tertinggi dari
pensiun atau puma tugas. Dan perpustakaan memperlakukan
,_,

<,t': :, ,'',,
~:Z: -~?
,,'-,.

I

dimana sudah mengisi sebagian besar waktunya di
,~,._~,,......,...""'uu

selebrasi sederhana dengan mengundang seluruh
..,.,..""''n Hal ini perlu menjadi contoh bagi yang masih aktif
hingga mencapai masa pension.
7, tepatnya hari Kamis, Perpustakaan Ubaya
Bambang Widjanarko, S.Pd. beliau telah
, di perpustakaan. Merupakan sebuah
tempat yang, ~8: npttik
,~,~rg ~la~

dedikasi Y'!flg: memo,ang;gaJ<'a
~ekiim ,l~a. Dfuadiri seluruh

'' ' ' ,' , iu

I~,;),
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Kegiatan diadakan secara sederhana tapi meriah di Rumah Makan
Sriwedari. Acara dipimpin langsung oleh Direktur Perpustakaan Bapak Elieser
Tarigan Ph.D disaksikanjuga mantan Kepala Perpustakaan sebelumnya ibu Dra. Sri
Ariani yang masih raj in mendampingi seluruh stafperpustakaari.

Penyerahnn cendern mata dari perpustakaan diserahkan langsung oleh Direktur
Perp:ustakaan Bapak Elieser Tarigan Ph .D
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Sambutan man tan Kepala Perpustakaan [bu Ora. Sri ani disaksikan juga para
pension yang Nampak pada gambar Ibu Sunaniah Matrolin, lbu Sri Nugraheni

, Para ternan yang hadir nampak ikut berbahagia dan ceria. Dari Kiri Bapa.k
Karyono, Bapa.k Eko Setiawan dan Bapak Singgih Sugiarto
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