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APA KATA MEREKA
TENTANG UC LIBRARY?

Sebagai seorang millenial, kita pasti sangat menyukai

teknologi, dan mungkin kalimat “Buku adalah

Jendela dunia” mulai mengalami pergeseran kata

dan makna menjadi “Google adalah jendela dunia”.

Populasi orang yang suka membaca buku turun

drastis pada generasi millenial. Namun apakah benar

perpustakaan dan koleksi buku di dalamnya tidak

bisa memberikan ‘dampak’ apa-apa bagi kita kaum

millennial?

Menjadi sebuah pertanyaan lanjutan, “Apa sih yang

bisa saya dapatkan di UC Library?”

Nah, di edisi Newsletter ini UC Library mencoba

mewawancarai beberapa pemustaka tentang kesan

dan pengalaman mereka terhadap UC Library.

Apa saja yang mereka rasakan? Simak penuturan

mereka.

#ucpeople at #uclibrary
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Osbert Lukito Setiawan alumni Visual

Communication Design Universitas Ciputra, saat

ini ia yang juga co-founder ‘Beyond Childhood’

(Sebuah startup dibidang psikologi yang fokus

dalam bidang parenting dan diharapkan dapat

membantu para ibu dalam memperluas

informasi tentang child development serta

membantu para ibu dalam mengambil langkah

yang tepat untuk membangun pondasi pada

anak sedini mungkin) dan juga sedang

menekuni bisnis kuliner ‘GaeLue’ ini

menuturkan:

OSBERT LUKITO SETIAWAN
Alumni VCD-UC, co-founder @beyondchildhood & bisnis kuliner @gaelue

“Pada saat kuliah mungkin e-book terlihat lebih

menarik dan lebih ringkas, karena dalam 1 hape

kita bisa menyimpan beberapa buku, namun

kenyataannya antusias membaca tidak sebesar

ketika kita membaca buku secara fisik. Karena

menurut saya ketika kita memegang sebuah

buku secara fisik, membawa kita secara psikologi

harus bertanggung jawab membacanya sampai

habis. .

Saya sangat merekomendasikan teman-

teman #ucpeople untuk berkunjung dan

meminjam koleksi di UC Library karena

memiliki koleksi buku yang update dan

lengkap, mau belajar ekonomi, desain, psikologi

ada semua disini.”
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Zita Mugen Esthiningtyas (PSY UC 2016) adalah

salah satu mahasiswa penuh prestasi UC.

Terakhir ia sebagai 8 besar finalis mahasiswa

berprestasi Kopertis Wilayah VII yang bersaing

dengan 50 Universitas di wilayah tersebut.

Tapi apakah UC Library berperan atau

berdampak dengan prestasi Zita tersebut?

Berikut penuturannya:

 

“Ya, berdampak sekali sih. Yang pertama tentu

dari segi materi karena karya ilmiahnya

kebetulan saya menggabungkan konsep

psikologi dengan entrepreneurship dan di UC

Library ini banyak banget buku yang

berhubungan antara psikologi dan

entrepreneurship. Jadi itu lumayan membantu

terutama di buku-buku bertema ‘psikologi

perkembangan’ karena karya ilmiah saya

tentang lansia dan buku ‘psikologi

perkembangan’ itu juga sangat mahal harga

belinya. Selain itu juga di UC Library sangat

membantu dalam meng-akses jurnal ilmiah

yang berbayar. Saya bisa menggunakan jurnal

di Emerald dengan gratis. 

ZITA MUGEN ESTHININGTYAS
8 besar finalis mahasiswa berprestasi Kopertis Wilayah VII tingkat nasional

Selama proses pengerjaan karya ilmiah tersebut

saya juga mengerjakan di UC library, jadi tidak

ada yang saya kerjakan di rumah karena

tempatnya nyaman, lalu space-nya juga banyak.

Jadi kalau dibilang membantu, ya sangat

membantu dari segi materi, teknis, dan

kenyamanan itu sendiri.”

 

 

Lalu apakah literatur yang ada di UC Library juga

berdampak terhadap hasil karya ilmiah Zita?

 

“Ya itu, sangat-sangat berdampak. Karena

keterbatasan dana saya tidak mungkin

membeli buku-buku teori psikologi

perkembangan yang sangat mahal, sedangkan

di UC Library memiliki koleksi yang lengkap.

Selain literasi fisik, literasi online e-journal

Emerald dari UC Library pun juga banyak

membantu. Jadi sangat membantu sekali

secara literasi online maupun offline. Ditambah

lagi variabel yang saya bawa tentang ‘Terapi

Seni’, ternyata di UC Library juga ada buku yang

membahas tentang ‘Art Therapy’ itu sendiri,

karena ketika mencari referensi di website atau

di internet itu juga susah carinya, kalau tidak

memakai akses dari UC Library.”
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Bangun Permadi, mahasiswa jurusan Culinary

Business angkatan 2015 ini tercatat pernah

menjabat sebagai Ketua Umum SRB (Student

Representative Board) UC tahun 2018/2019.

Bagaimana kesan dan pengalamannya bersama

UC Library, berikut penuturannya:

 

"Saya pernah beberapa kali pinjam koleksi

buku, waktu itu saya ingat salah satu bukunya

berjudul ‘Soe Hok-Gie... Sekali Lagi: Buku Pesta

dan Cinta di Alam Bangsanya’ dan menurut

saya layanan sirkulasi peminjaman UC Library

cenderung cepat sih pelayanannya. Jadi begitu

saya pilih buku yang akan saya pinjam,

langsung saya bawa ke depan di konter

peminjaman koleksi, dan langsung diproses

masuk ke system komputer. Tidak banyak

birokrasi, saya tinggal memberi KTM saya,

diproses, dan selesai. Begitu pun saat

perpanjangan koleksi, memberi KTM, dan

selesai.

BANGUN PERMADI
Ketua Umum SRB (Student Representative Board) UC 2018/2019

Masukkan saya untuk UC Library lebih ke jam

layanan. Usul saya kalau bisa UC Library buka 24

jam. Setahu saya ada perpustakaan yang

menggunakan kartu pada layanannya. Jadi

ketika kita masuk ke perpustakaannya, tinggal

memakai kartu, keluar pun juga demikian.

Supaya mahasiswa UC yang sedang

mengerjakan skripsi dan membutuhkan literatur

atau layanan bisa langsung ke UC Library dan

memanfaatkannya dengan baik. Jadi kebutuhan

mereka benar-benar bisa terakomodasi.

Hanya tetap harus dipikirkan regulasi SDM atau

kepegawaiannya, mungkin bisa dibuat sistem

pergantian jadwal jam masuk kerja yang

penting syaratnya SDM-nya Library harus

memadai.

 

Dari koleksi E-Journal sendiri, dari segi

kelengkapan E-Journal lebih lengkap, seperti

Emerald Insight. Kebetulan saya juga

memakainya waktu mencari yang berkaitan

dengan dengan product creation. Product

Creation itu sendiri seperti karya eksperimen.

Jadi secara sumber sebetulnya lebih sulit dicari

daripada analisis-analisis yang berhubungan

dengan bisnis."
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YOHANES YUS KRISTIAN

Mahasiswa Psikologi UC ini terpilih sebagai

pemenang dari karya tulis terbaik dalam Lomba

Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LAKTIM) 2018 yang

diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa-Unit

Penelitian Mahasiswa (UKM-UPM) pada 12 Mei 2018 di

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Semanggi,

Jakarta.

Tapi apakah UC Library berperan atau berdampak

terhadap prestasi mahsiswa yang juga sempat

meraih Library Award (Peminjam Terbanyak) selama

Semester Ganjil 2018-2019 (Agustus-Desember 2018)

lalu tersebut?

Berikut penuturannya:

 

"Peran UC Library dalam proses penulisan karya tulis

saya ini sangat besar. Di UC Library ini tidak hanya

menyediakan buku, tapi ada jurnal, ada koran, ada

majalah, dan skripsi. 

Pemenang karya tulis terbaik dalam
Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa
(LAKTIM) 2018

 

Menurut saya sangat memperlengkapi saya dan tim saya karena dalam penulisan karya tulis

itu kan membutuhkan kasus, butuh fenomena, nah saya bisa baca dari koran, dari majalah

yang ada, lalu untuk isinya sendiri misalnya metode penelitian, ada buku yang sangat

lengkap di sini dan sangat membantu saya dan tim dalam pengerjaan karya tulis ilmiah. Jadi

menurut saya, peran dan dampak UC Library sangat besar dalam proses pengerjaan karya

tulis ilmiah, sehingga bisa membawa kami dan tim sampai pada final dan akhirnya

mendapatkan juara 1 nasional.

 

Menurut saya UC Library ini sudah sangat bagus, dari fasilitas lengkap, dengan adanya

komputer kita bisa lebih cepat mencari koleksi lewat online catalog, tempatnya nyaman dan

sangat kondusif untuk mengerjakan karya ilmiah. Karena waktu mengerjakannya itu saya dan

tim mengerjakan di dalam ruang koleksi, jadi sangat-sangat tenang dan kondusif. Lalu dari

pelayanannya juga baik. Saran saya adalah terus meng-update, tidak hanya buku, tapi juga

jurnal, pedoman skripsi, majalah dan juga koran. Jadi ketika nantinya ada orang-orang,

mahasiswa atau dosen yang mengikuti lomba di kemudian hari bisa lebih diperlengkapi lagi

dengan adanya buku atau koleksi lainnya."
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Sokola Rimba

Un tuk  mempe r i nga t i  Ha r i  Pend id i kan  Nas iona l  pada

t angga l  2  Me i  2019  l a l u ,  Mov ie  T ime  @  UC  L ib r a r y

had i r  dengan  menayangkan  f i lm  “Soko l a  R imba ” .

Ce r i t a  da l am  f i lm  i n i  d i angka t  da r i  k i s ah  nya t a

pe r j uangan  Bu te t  Manu rung  un tuk  menga j a r kan

baca ,  t u l i s  dan  mengh i t ung  kepada  anak -anak

R imba .  Orang -o rang  R imba  ada l ah  sebu tan  bag i

suku  yang  mend i am i  dae rah  peda l aman  Taman

Nas iona l  Buk i t  Dua  Be l a s ,  Jamb i .

R i r i  R i za  sebaga i  su t r ada r a  pada  f i lm  i n i  memi l i h

P r i s i a  Nasu t i on  un tuk  memerankan  Sosok  Bu te t

Manu rung .  Bu te t  Manu rung  be rhas i l  menun jukkan

kepada  k i t a  s i kap  g ig i hnya  d i t engah  kesusahan

p roses  pe r j uangan .  I a  ha rus  masuk  ke lua r  hu tan

dengan  besa r  kemungk inan  ada  banyak  b ina t ang

buas  yang  s i ap  memangsa .  I a  t e r u s  mendapa t kan

peno l akan  h ingga  akh i r nya  d i t e r ima  o leh  o rang -

o rang  R imba .

MOVIE  T IME  AT  UC  L IBRARY
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