
Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.
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Kemajuan akademis ditandai oleh promosi dosen menjadi 
guru besar, kelulusan mahasiswa dan menyekolahkan tenaga 
pendidik. Selain itu adanya peningkatan kemampuan 
akademis dan non akademis yang memicu mahasiswa, 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi 
insan terbaik di bidangnya masing-masing. Terwujudnya 
tenaga pendidik profesional yang dapat menerbitkan karya 
ilmiah dan mencetak mahasiswa yang andal di bidang non 
akademis juga termasuk sebagai salah satu academic 
advancement.

Kemajuan kualitas SDM erat kaitannya dengan belajar 
sepanjang hayat (lifelong learning). Perpustakaan perguruan 

tinggi memiliki peran strategis untuk kualitas SDM yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan perpustakaan perguruan 
tinggi mampu memfasilitasi penciptaan ilmu pengetahuan 
baru melalui kegiatan riset yang terstruktur dan berkualitas.

Universitas di Indonesia sesuai dengan Tridharma 
Perguruan Tinggi melakukan kegiatan pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat. Perpustakaan adalah sistem 
pendukung utama yang berperan terhadap penerapan 
Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kegiatan pengajaran atau 
belajar mengajar, pustakawan akademik harus mampu 
menjadi rekan andal bagi para dosen dan mahasiswa dalam 
menjalankan peran dan tugasnya. Pustakawan akademik 
berperan untuk membantu menemukan sumber daya 
informasi atau pengetahuan yang relevan. Dalam proses 
layanannya, pustakawan akademik juga menggunakan 
sumber daya tersebut sesuai dengan etika, kemudian 
mengevaluasinya agar dapat digunakan secara efisien untuk 
bidang studi yang sesuai.

Berdasarkan peran tersebut maka salah satu kewajiban 
perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan 
kemampuan literasi informasi bagi para sivitas akademika. 
Kemampuan itu dapat diberikan melalui pelatihan yang 
dilakukan bekerja sama dengan fakultas di lingkungan 
Universitas Indonesia.

Selain memberikan pelatihan literasi informasi, 
pustakawannya memberikan pelatihan penggunaan research 
tools untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih 
baik.

Pustakawan Universitas Indonesia juga memberikan 
bimbingan bagi penulisan bibliografi dan uji plagiarisme bagi 
sivitas akademika UI yang akan membuat dan 
mempublikasikan karya  intelektualnya. Peran ini sangat 
penting karena akan mencegah terjadinya kasus plagiarisme 
sekaligus menerapkan integritas riset. Dengan demikian 
Perpustakaan UI dapat berperan secara paripurna dalam 
membantu mencapai kemajuan akademik. 

Dalam UI Lib. Berkala Vol. 4 No.1 Tahun 2018, terdapat 
beberapa artikel yang berkaitan dengan kemajuan akademik 
seperti peran perpustakaan untuk kemajuan akademik di 
halaman 6, keamanan informasi di perpustakaan di halaman 
22, e-resources review terbaru yang dilanggan Perpustakaan UI  
di halaman 16 dan tips anti plagiarisme halaman 34. Selamat 
membaca! ***
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kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Research Tools yang Dilanggan
Perpustakaan UI
Research tools merupakan salah satu hal yang 
wajib dimiliki oleh Perpustakaan untuk mendukung 
penelitian. Oleh karenanya, tahun 2018, 
Perpustakaan UI melanggan research tools berikut:

1. Community of Science (COS)
2. Integrated Search from ProQuest
    (Summon Serials)
3. IThenticate
4. Scopus
5. SciVal
6. Turnitin
7. EndNote

PI
XA

BA
Y.

C
O

M

Kemajuan akademis (academic advancement) di 
perguruan tinggi merupakan gol yang pasti telah 
ditetapkan dalam rencana strategis universitas. 
Kemajuan akademis di setiap universitas dicapai 
melalui program strategis dalam proses belajar 
mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat 
atau di Indonesia dikenal sebagai Tri Dharma 
Perguruan Tinggi.

Research Library 
and Librarian

Library for Academic Advancement
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Editorial

Pustakawan Perpustakaan UI memberikan konsultasi penggunaan reference manager tools pada Pelatihan Literasi Informasi di Miriam Budiarjo 
Resource Center (MBRC) FISIP UI. Selain memberikan pelatihan literasi informasi, pustakawan juga memberikan pelatihan penggunaan research tools 
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.



Editorial

Vol. 4 No. 1 Tahun 20184

Kemajuan akademis ditandai oleh promosi dosen menjadi 
guru besar, kelulusan mahasiswa dan menyekolahkan tenaga 
pendidik. Selain itu adanya peningkatan kemampuan 
akademis dan non akademis yang memicu mahasiswa, 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi 
insan terbaik di bidangnya masing-masing. Terwujudnya 
tenaga pendidik profesional yang dapat menerbitkan karya 
ilmiah dan mencetak mahasiswa yang andal di bidang non 
akademis juga termasuk sebagai salah satu academic 
advancement.

Kemajuan kualitas SDM erat kaitannya dengan belajar 
sepanjang hayat (lifelong learning). Perpustakaan perguruan 

tinggi memiliki peran strategis untuk kualitas SDM yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan perpustakaan perguruan 
tinggi mampu memfasilitasi penciptaan ilmu pengetahuan 
baru melalui kegiatan riset yang terstruktur dan berkualitas.

Universitas di Indonesia sesuai dengan Tridharma 
Perguruan Tinggi melakukan kegiatan pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat. Perpustakaan adalah sistem 
pendukung utama yang berperan terhadap penerapan 
Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kegiatan pengajaran atau 
belajar mengajar, pustakawan akademik harus mampu 
menjadi rekan andal bagi para dosen dan mahasiswa dalam 
menjalankan peran dan tugasnya. Pustakawan akademik 
berperan untuk membantu menemukan sumber daya 
informasi atau pengetahuan yang relevan. Dalam proses 
layanannya, pustakawan akademik juga menggunakan 
sumber daya tersebut sesuai dengan etika, kemudian 
mengevaluasinya agar dapat digunakan secara efisien untuk 
bidang studi yang sesuai.

Berdasarkan peran tersebut maka salah satu kewajiban 
perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan 
kemampuan literasi informasi bagi para sivitas akademika. 
Kemampuan itu dapat diberikan melalui pelatihan yang 
dilakukan bekerja sama dengan fakultas di lingkungan 
Universitas Indonesia.

Selain memberikan pelatihan literasi informasi, 
pustakawannya memberikan pelatihan penggunaan research 
tools untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih 
baik.

Pustakawan Universitas Indonesia juga memberikan 
bimbingan bagi penulisan bibliografi dan uji plagiarisme bagi 
sivitas akademika UI yang akan membuat dan 
mempublikasikan karya  intelektualnya. Peran ini sangat 
penting karena akan mencegah terjadinya kasus plagiarisme 
sekaligus menerapkan integritas riset. Dengan demikian 
Perpustakaan UI dapat berperan secara paripurna dalam 
membantu mencapai kemajuan akademik. 

Dalam UI Lib. Berkala Vol. 4 No.1 Tahun 2018, terdapat 
beberapa artikel yang berkaitan dengan kemajuan akademik 
seperti peran perpustakaan untuk kemajuan akademik di 
halaman 6, keamanan informasi di perpustakaan di halaman 
22, e-resources review terbaru yang dilanggan Perpustakaan UI  
di halaman 16 dan tips anti plagiarisme halaman 34. Selamat 
membaca! ***

Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Pustakawan Perpustakaan UI memberikan Pelatihan Literasi Informasi 
di Departemen Bedah Saraf, RSCM-FK UI, Jakarta. Pada kegiatan 
pengajaran atau belajar mengajar, pustakawan akademik harus mampu 
menjadi rekan andal bagi para dosen dan mahasiswa dalam 
menjalankan peran dan tugasnya.

Pustakawan Perpustakaan UI memberikan Pelatihan Literasi 
Informasi bagi mahasiswa S3 dan dosen di Fakultas Psikologi 
UI. Salah satu kewajiban perpustakaan perguruan tinggi adalah 
memberikan kemampuan literasi informasi bagi sivitas 
akademika. Kemampuan itu dapat diberikan melalui pelatihan 
yang dilakukan bekerja sama dengan fakultas di lingkungan UI
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.
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Sivitas Akademika Universitas Indonesia memberikan 
dokumen digital yang akan diperiksa kepada petugas.
(doc, docx, pdf, odt, rtf, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, dll.)

Sivitas Akademika Universitas Indonesia mengisi formulir 
permohonan pemeriksaan plagiarisme yang kemudian 

diserahkan kembali ke petugas untuk disetujui.

IKUTi Langkah-Langkah di bawah ini

YUk, CeGah KaryaMu dari Indikasi Plagiarisme

1 PEMERIKSAAN DOKUMEN
Permohonan

2
Mengisi formulir

3
menyerahkan dokumen

4
Pemeriksaan dokumen

Sivitas Akademika Universitas Indonesia datang langsung
ke Lantai 3 Perpustakaan UI di Layanan Pencegahan 
Plagiarisme, atau mengirimkan email permohonan 
pemeriksaan plagiarisme ke alamat email lpp.lib@ui.ac.id.

5
hasil pemeriksaan

Petugas melakukan proses pemeriksaan dan 
menjelaskan peluang plagiarisme yang mungkin

terjadi pada dokumen tersebut.

Petugas memberikan hasil pemeriksaan plagiarisme 
kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia 
dalam bentuk dokumen digital.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Topik Utama

Era revolusi industri 4.0 menuntut adanya kemajuan 
akademik (academic advancement) terutama dalam 
pendidikan tinggi yang meliputi kemajuan system 
pembelajaran, riset, teknologi dan inovasi. 
Perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi 
berusaha mengambil perannya untuk kemajuan 
akademik. Pada tahun 1995 pustakawan akademik di 
Amerika Serikat membentuk The Academic Library 
Advancement and Development Network (ALADN). 
ALADN dibentuk untuk membangun jaringan dan 
memecahkan masalah yang dihadapi pustakawan 
dalam rangka memajukan dan mengembangkan 
layanan perpustakaan melalui konferensi, partisipasi 
layanan elektronik, dan kontak personal di antara 
anggota organisasi.

Peran Perpustakaan untuk 
Kemajuan Akademik

Library for Academic Advancement
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Carolyn Jen, karyawan Intel, menggunakan komputer  IBM Displaywriter 
(1984). Munculnya PC pada tahun 1980-an memicu perkembangan 
teknologi informasi yang juga mempengaruhi academic library.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

7

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

8

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA
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Beberapa perpustakaan telah membuka layanan pencetakan 3 dimensi 
(3D printing), salah satu inovasi teknologi yang telah banyak diterapkan 
di berbagai bidang ilmu.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Lalu bagaimana dengan pustakawan di era ini? Ribka Prima 
Setyanty, mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan FIB 
UI pernah membahasnya dalam bentuk skripsi yang ditulis 
pada 2012. Skripsi tersebut berjudul “Persepsi Pustakawan 
Mengenai Pergeseran Peran Pustakawan di Abad Elektronik 
: Studi Kasus Perpustakaan Universitas Katolik Indonesia 
Atma Jaya Jakarta”.

Tidak bisa dipungkiri, wajah perpustakaan 
abad ini mengalami perubahan yang 
signifikan dari sebelumnya. Perubahan 
seperti ini memang pernah terjadi, tetapi 
sudah lama sekali yaitu saat ditemukannya 
mesin cetak. Saat ini, literatur cetak memiliki 
saingan yang berat, yaitu kehadiran literatur 
elektronik, sehingga muncul istilah yang 
disebut era digital.

Peran Pustakawan
di Era Digital
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Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pustakawan 
beradaptasi sesuai peran yang dituntut, terutama dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari dan kemampuan dasar yang 
harus dimiliki. Dalam bagian kesimpulan, Ribka 
mengungkapkan bahwa pergeseran ini dimaknai sebagai 
suatu kesempatan bagi pustakawan untuk menyusun strategi  
dalam menghadapi gejala baru. Hal tersebut merupakan 
dampak dari perubahan perilaku pemustaka abad elektronik 
ini.

Tertarik ingin membacanya lebih lengkap? Anda bisa 
mengunduhnya pada situs Perpustakaan UI, yaitu lib.ui.ac.id. 
(MPT)

Strategi menghadapi serbuan teknologi di 
perpustakaan (Ribka Prima Setyanti, 2012):

1. Training
    Meningkatkan kemampuan pustakawan mengenai
    isu terkini di bidang perpustakaan.

2. Kolaborasi
    Pustakawan berkolaborasi dengan pustakawan lain, 
    profesi lain, dan pemustaka.

3. Pembagian Kerja
    Rotasi pustakawan ke unit lain agar dapat 
    menemukan & mengembangkan kemampuan baru.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Perpustakaan perguruan tinggi didirikan untuk mendukung 
kegiatan sivitas akademika. Perpustakaan merupakan salah 
satu sarana dan sumber pembelajaran yang efektif  untuk 
menambah ilmu pengetahuan mahasiswa melalui koleksi 
bahan pustaka yang dimilikinya. Tersedianya beragam bahan 
pustaka memungkinkan mahasiswa mendapatkan ilmu 
pengetahuan yang dibutuhkan. 

Apabila interaksi antara keduanya berlangsung dengan baik, 
maka terjadilah proses transformasi dan adopsi informasi 
yang akhirnya bermuara pada meningkatnya penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemustaka. Di sisi lain, 
perpustakaan berpotensi untuk makin berkembang. Dengan 
demikian dalam kapasitasnya sebagai sumber pembelajaran, 
kehadiran perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan 
mahasiswa maupun pemustaka lainnya untuk menjadi 
anggota komunitas yang kaya informasi, terdidik dan 
berwawasan luas.

Perpustakaan perguruan tinggi harus mengikuti 
perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan 
dinamika perkembangan zaman agar eksistensi 
perpustakaan  yang memang ditujukan untuk pemustaka 
dapat terjaga. Apabila perpustakaan menjadi stagnan, maka 
pemustaka akan berpindah kepada penyedia informasi lain 
yang lebih cepat dan akurat. Perkembangan teknologi yang 
semakin pesat memberikan ancaman dan tantangan bagi 
perpustakaan karena akan muncul berbagai penyedia  
informasi. 

Pada tahun 2000 pemustaka belum banyak memakai laptop 
sebagai penunjang belajar. Maka perpustakaaan perguruan 
tinggi melakukan pengadaan puluhan bahkan ratusan unit 
komputer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pemustaka. Kala itu pemustaka belum banyak memiliki 
komputer jinjing alias laptop. Namun, ketika menjamurnya 
laptop, penggunaan komputer lambat laun semakin sedikit 
dan mengakibatkan perpustakaan perguruan tinggi mau 
tidak mau mengikuti perkembangan zaman dengan 
menyediakan WiFi atau koneksi internet 24 jam non stop. 
Tidak hanya itu, jika dahulu koleksi perpustakaan perguruan 
tinggi didominasi koleksi tercetak, maka saat ini koleksi online 
yang mendominasi. 

Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook 
menjadi sarana mempromosikan diri perpustakaan 
perguruan tinggi, contohnya promosi layanan terbaru, 
kegiatan yang dilakukan, profil pustakawan, koleksi terbaru, 
dan lainnya. Ke depan, web perpustakaaan perguruan tinggi  
akan berbasis Library 4.0. Itu merupakan perkembangan di 
dunia ilmu perpustakaan yang sebagian besar penggunanya 
terlahir dari generasi Y atau millennials. Dalam konsep ini 
tidak serta merta mengubah perpustakaan, akan tetapi justru 
menambahkan apa yang belum ada di perpustakaan 
khususnya yang bersifat konvensional. Library 4.0 
menawarkan konsep dengan memanfaatkan teknologi Web 
4.0. Konsep ini memiliki karakteristik berorientasi terhadap 
pengguna, terdapat layanan multimedia, kaya secara sosial 
dan bersifat inovatif  secara bersama–sama. Penerapan 

konsep ini, akan menghasilkan perpustakaan yang dinamis, 
interaktif, bersahabat, dan dekat dengan pengguna sehingga 
pengguna merasa nyaman dan terjamin bila menggunakan 
fasilitas perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi.

Dari sisi lain jam buka perpustakaan perguruan tinggi yang 
sekarang jauh lebih panjang durasi waktu terdahulu. Jika 
dahulu perpustakaan perguruan tinggi tutup pada pukul 
16.00 sedangkan sekarang bisa sampai pukul 21.00 bahkan 
ada yang membuka perpustakaan selama 24 jam. Era 
milenial saat ini, perpustakaan perguruan tinggi lebih 
mementingkan memperluas ruang belajar dan diskusi 
ketimbang memperluas tempat koleksi tercetak. Ruang 
belajar yang dibuat senyaman mungkin yang membuat 
mahasiswa betah berlama-lama di perpustakaan. Ruang 
diskusi dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa 
bebas berdiskusi dengan berbagai topik dan masalah.

Akses jurnal online yang melimpah mencakup berbagai 
disiplin ilmu membuat mahasiswa dimanjakan dengan 
sumber valid dan berkualitas. Diharapkan dengan sumber 
referensi yang berkualitas menghasilkan penelitian dan karya 
ilmiah yang berskala nasional bahkan internasional. Berbagai 
inovasi dilakukan perguruan tinggi untuk mendukung 
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pemustaka di antaranya membuat aplikasi perpanjangan 
masa pinjam buku secara online yang tersedia di Play Store 
Android, membuat semacam mesin ATM (Anjungan Tunai 
Mandiri) tetapi bukan uang yang bisa diambil melainkan 
knowledge berupa e-books dan artikel jurnal yang sudah 
dipilih oleh pustakawan. Inovasi seperti ini membuat 
perpustakaan terus berkembang mengikuti perkembangan 
zaman dan memahami kebutuhan mereka.

Pentingnya sumber daya manusia disadari betul 
perpustakaan perguruan tinggi,  dengan merekrut lulusan 
Jurusan Ilmu Perpustakaan dan bidang disiplin ilmu lainnya. 
Stigma dulu bahwa orang yang bekerja di perpustakaan 
adalah orang buangan perlahan-lahan terkikis seiring dengan 
kemampuan pustakawan yang semakin berkembang  dari 
zaman ke zaman. Pustakawan mampu membuat website 
perpustakaan user friendly, mampu menjadi partner yang 
seimbang bagi dosen, peneliti, dan akademisi, mampu 
berkomunikasi dengan baik terhadap pemustaka, menguasai 
teknologi informasi terkini serta menyediakan layanan prima 
bagi pemustaka.  Perekrutan sumber daya manusia yang 
profesional dan sesuai bidang, diharapkan menjadikan  
perpustakaan perguruan tinggi dapat menjalankan visi dan 
misi perguruan tinggi secara menyeluruh. 

Perubahan dalam semua aspek perpustakaan perguruan 
tinggi di zaman milenial, menandakan bahwa perpustakaan 
adalah organisasi yang berkembang dari waktu ke waktu.  
Trend transformasi teknologi informasi konvensional ke 
digital menuntut perpustakaan ikut berkembang guna 
memudahkan mendapatkan informasi. Perkembangan itu 
juga diikuti oleh pustakawan yang dituntut memiliki berbagai 
keahlian seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagian besar 
mahasiswa saat ini merupakan golongan generasi Y atau 
millennials yang mempunyai karakteristik yang ingin semua 
serba cepat dan instan. Akan tetapi kurang memperhatikan 
bobot dan kualitas dalam informasinya. Ini menjadi 
tantangan yang serius bagi perpustakaan perguruan tinggi 
untuk terus tumbuh dan berkembang dalam melayani 
permintaan karya. (MZR)

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA

Sejauh mana perpustakaan perguruan tinggi 
mengalami perkembangan di era milenial? Masihkah 
relevan Ranganathan's fifth law of libraries di era 
seperti ini?  
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Perpustakaan perguruan tinggi didirikan untuk mendukung 
kegiatan sivitas akademika. Perpustakaan merupakan salah 
satu sarana dan sumber pembelajaran yang efektif  untuk 
menambah ilmu pengetahuan mahasiswa melalui koleksi 
bahan pustaka yang dimilikinya. Tersedianya beragam bahan 
pustaka memungkinkan mahasiswa mendapatkan ilmu 
pengetahuan yang dibutuhkan. 

Apabila interaksi antara keduanya berlangsung dengan baik, 
maka terjadilah proses transformasi dan adopsi informasi 
yang akhirnya bermuara pada meningkatnya penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemustaka. Di sisi lain, 
perpustakaan berpotensi untuk makin berkembang. Dengan 
demikian dalam kapasitasnya sebagai sumber pembelajaran, 
kehadiran perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan 
mahasiswa maupun pemustaka lainnya untuk menjadi 
anggota komunitas yang kaya informasi, terdidik dan 
berwawasan luas.

Perpustakaan perguruan tinggi harus mengikuti 
perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan 
dinamika perkembangan zaman agar eksistensi 
perpustakaan  yang memang ditujukan untuk pemustaka 
dapat terjaga. Apabila perpustakaan menjadi stagnan, maka 
pemustaka akan berpindah kepada penyedia informasi lain 
yang lebih cepat dan akurat. Perkembangan teknologi yang 
semakin pesat memberikan ancaman dan tantangan bagi 
perpustakaan karena akan muncul berbagai penyedia  
informasi. 

Pada tahun 2000 pemustaka belum banyak memakai laptop 
sebagai penunjang belajar. Maka perpustakaaan perguruan 
tinggi melakukan pengadaan puluhan bahkan ratusan unit 
komputer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pemustaka. Kala itu pemustaka belum banyak memiliki 
komputer jinjing alias laptop. Namun, ketika menjamurnya 
laptop, penggunaan komputer lambat laun semakin sedikit 
dan mengakibatkan perpustakaan perguruan tinggi mau 
tidak mau mengikuti perkembangan zaman dengan 
menyediakan WiFi atau koneksi internet 24 jam non stop. 
Tidak hanya itu, jika dahulu koleksi perpustakaan perguruan 
tinggi didominasi koleksi tercetak, maka saat ini koleksi online 
yang mendominasi. 

Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook 
menjadi sarana mempromosikan diri perpustakaan 
perguruan tinggi, contohnya promosi layanan terbaru, 
kegiatan yang dilakukan, profil pustakawan, koleksi terbaru, 
dan lainnya. Ke depan, web perpustakaaan perguruan tinggi  
akan berbasis Library 4.0. Itu merupakan perkembangan di 
dunia ilmu perpustakaan yang sebagian besar penggunanya 
terlahir dari generasi Y atau millennials. Dalam konsep ini 
tidak serta merta mengubah perpustakaan, akan tetapi justru 
menambahkan apa yang belum ada di perpustakaan 
khususnya yang bersifat konvensional. Library 4.0 
menawarkan konsep dengan memanfaatkan teknologi Web 
4.0. Konsep ini memiliki karakteristik berorientasi terhadap 
pengguna, terdapat layanan multimedia, kaya secara sosial 
dan bersifat inovatif  secara bersama–sama. Penerapan 

konsep ini, akan menghasilkan perpustakaan yang dinamis, 
interaktif, bersahabat, dan dekat dengan pengguna sehingga 
pengguna merasa nyaman dan terjamin bila menggunakan 
fasilitas perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi.

Dari sisi lain jam buka perpustakaan perguruan tinggi yang 
sekarang jauh lebih panjang durasi waktu terdahulu. Jika 
dahulu perpustakaan perguruan tinggi tutup pada pukul 
16.00 sedangkan sekarang bisa sampai pukul 21.00 bahkan 
ada yang membuka perpustakaan selama 24 jam. Era 
milenial saat ini, perpustakaan perguruan tinggi lebih 
mementingkan memperluas ruang belajar dan diskusi 
ketimbang memperluas tempat koleksi tercetak. Ruang 
belajar yang dibuat senyaman mungkin yang membuat 
mahasiswa betah berlama-lama di perpustakaan. Ruang 
diskusi dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa 
bebas berdiskusi dengan berbagai topik dan masalah.

Akses jurnal online yang melimpah mencakup berbagai 
disiplin ilmu membuat mahasiswa dimanjakan dengan 
sumber valid dan berkualitas. Diharapkan dengan sumber 
referensi yang berkualitas menghasilkan penelitian dan karya 
ilmiah yang berskala nasional bahkan internasional. Berbagai 
inovasi dilakukan perguruan tinggi untuk mendukung 

pemustaka di antaranya membuat aplikasi perpanjangan 
masa pinjam buku secara online yang tersedia di Play Store 
Android, membuat semacam mesin ATM (Anjungan Tunai 
Mandiri) tetapi bukan uang yang bisa diambil melainkan 
knowledge berupa e-books dan artikel jurnal yang sudah 
dipilih oleh pustakawan. Inovasi seperti ini membuat 
perpustakaan terus berkembang mengikuti perkembangan 
zaman dan memahami kebutuhan mereka.

Pentingnya sumber daya manusia disadari betul 
perpustakaan perguruan tinggi,  dengan merekrut lulusan 
Jurusan Ilmu Perpustakaan dan bidang disiplin ilmu lainnya. 
Stigma dulu bahwa orang yang bekerja di perpustakaan 
adalah orang buangan perlahan-lahan terkikis seiring dengan 
kemampuan pustakawan yang semakin berkembang  dari 
zaman ke zaman. Pustakawan mampu membuat website 
perpustakaan user friendly, mampu menjadi partner yang 
seimbang bagi dosen, peneliti, dan akademisi, mampu 
berkomunikasi dengan baik terhadap pemustaka, menguasai 
teknologi informasi terkini serta menyediakan layanan prima 
bagi pemustaka.  Perekrutan sumber daya manusia yang 
profesional dan sesuai bidang, diharapkan menjadikan  
perpustakaan perguruan tinggi dapat menjalankan visi dan 
misi perguruan tinggi secara menyeluruh. 

Perubahan dalam semua aspek perpustakaan perguruan 
tinggi di zaman milenial, menandakan bahwa perpustakaan 
adalah organisasi yang berkembang dari waktu ke waktu.  
Trend transformasi teknologi informasi konvensional ke 
digital menuntut perpustakaan ikut berkembang guna 
memudahkan mendapatkan informasi. Perkembangan itu 
juga diikuti oleh pustakawan yang dituntut memiliki berbagai 
keahlian seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagian besar 
mahasiswa saat ini merupakan golongan generasi Y atau 
millennials yang mempunyai karakteristik yang ingin semua 
serba cepat dan instan. Akan tetapi kurang memperhatikan 
bobot dan kualitas dalam informasinya. Ini menjadi 
tantangan yang serius bagi perpustakaan perguruan tinggi 
untuk terus tumbuh dan berkembang dalam melayani 
permintaan karya. (MZR)

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

11

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA

Five Laws of Library Science

1. Books are for use
2. Every reader has 
 his/her book
3. Every book has its reader
4. Save the time of 
 the reader
5. Library is a growing 
 organism

by S.R. Ranganathan (1931)

Library is a growing organism termasuk ke dalam Ranganathan Five 
Laws of Library Science. Hal ini berarti perpustakaan harus terus 
berubah dan diperbarui dari waktu ke waktu.
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Academic Library 
Perpustakaan Perguruan Tinggi hadir dengan tujuan 
memenuhi tujuan utama organisasi yang menaunginya. 
Perpustakaan perguruan tinggi memiliki dua tujuan yaitu 
mendukung kurikulum perguruan tinggi dan penelitian 
dosen dan mahasiswa.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat 
dari penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian itu 
terindeks Scopus mulai 1955 dengan judul The influence of 
library usage on undergraduate academic success yang ditulis oleh 
Wells, J dalam Australian Academic and Research Libraries 
Volume 26, Issue 2, tanggal 1 Januari 1955, Halaman 
121-128. 

Penelitian mengenai academic library nampaknya minim 
peminat setelah 1955 hingga 1981. Rata-rata setiap tahun 
tidak lebih dari 9 dokumen namun peningkatan mulai terjadi 
pada 1982 (meningkat empat kali lipat). Setelah itu mulai 
terjadi kenaikan maupun penurunan terhadap topik 
penelitian tersebut. Hingga 2018, puncak penelitian 
mengenai academic library pada 2013, yaitu sebanyak 266 
dokumen penelitian terindeks di Scopus.

Hal ini menandakan selama hampir 30 tahun (1981-1955) 

penelitian perpustakaan akademik atau perguruan tinggi 
belum banyak kemajuan. Pada 1982 mulai terjadi perubahan 
dan kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini dipicu oleh 
berkembangnya teknologi dan informasi pada tahun 
1980-an yang ditandai dengan munculnya PC (Personal 
Computer).

Sejak 1955-2018 tercatat 4.168 dokumen penelitian yang 
terindeks Scopus. Berdasarkan ribuan penelitian tersebut, 
Texas A and M University menyumbang penelitian terbanyak  
yaitu 51 dokumen. Selanjutnya adalah Pennsylvania State 
University sebanyak 45 dokumen. Sepuluh universitas teratas 
yang menulis tentang academic library berasal dari Amerika 
Serikat. Di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara, University 
Malaya berada di urutan ke-11 dengan jumlah penelitian 
sebanyak 24 dokumen. Data ini ditampilkan untuk 
mengetahui berapa banyak jumlah penelitian tentang 
perpustakaan akademik yang menandakan banyaknya 
kemajuan yang telah dicapai oleh perpustakaan akademik. 

Library for Academic Advancement
Academic library bukan hanya sebuah repositori atau tempat 
belajar namun menjadi mitra dalam penelitian dan 
pengajaran. Perguruan tinggi yang gagal memanfaatkan aset 
perpustakaan secara maksimal akan lebih sulit mengalami 
kemajuan akademik dan bersaing baik di lingkup nasional 
maupun internasional. 

Berdasarkan beberapa sumber, beberapa peran dan layanan 
perpustakaan yang dapat meningkatkan kemajuan akademik 
antara lain:
1. Teknologi pencetakan 3D
2. Membangun jaringan pendanaan
3. Research librarian
4. Research communication
5. Pelatihan literasi ilmiah
6. Pelatihan sintesis informasi

Tulisan ini membahas tiga di antara peran dan layanan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemajuan 
akademik, yaitu 

Research Library
Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan 
perpustakaan dalam meningkatkan akademik perguruan 
tinggi adalah menjadi research library. Menurut Encyclopedia of 
Information and Library Science (1993), research library merujuk 
pada perpustakaan referensi yang menyediakan koleksi 
khusus dengan pencarian menyeluruh yang dapat dilakukan 
di bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah mempersiapkan SDM menjadi research librarian. 

Research librarian adalah pustakawan yang bertugas melakukan 
pekerjaan layanan penelitian yang berbeda kegiatannya 
dengan pustakawan biasanya di perpustakaan referens. 
Kegiatan dalam research library salah satunya adalah 
melakukan pelatihan sintesis informasi. Pada research library, 
perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan peran 
akademik dan penelitian yang dilakukannya.

Sintesis Informasi
Menurut Larsen, Wactlar & Friedlander (2003) dan National 
Science Board (2005) dalam Lundstrom (2015) menyatakan 
bahwa sintesis informasi adalah proses yang dimulai dengan 
menganalisa dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, membuat hubungan antar informasi yang 
didapatkan, dan mengombinasikan informasi terkini yang 
didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk 
membuat sesuatu atau informasi baru.

Beberapa sekolah di Amerika, kegiatan pelatihan sintesis 
informasi di perguruan tinggi dilakukan oleh pustakawan 
yang bekerja sama dengan dosen. Sintesis informasi menjadi 
salah satu bagian dari kegiatan layanan pelatihan kepada user 
(pemustaka). Kegiatan ini jika dikembangkan dengan baik di 
perpustakaan maka akan meningkatkan peran perpustakaan 
untuk menunjang academic advancement. 

Sintesis informasi penting untuk mengembangkan penulisan 
efektif  dan kemampuan komunikasi saat berbagi atau 
menyampaikan pengetahuan baru. Namun, pada 
kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 
menganalisa dan mensintesis informasi. Dalam hal ini 
pustakawan memainkan peran penting untuk mengajarkan 
kemampuan tersebut. 

Sintesis informasi menjadi bagian dari The Big 6 model 
penyelesaian masalah informasi yang dikembangkan oleh 
Eisenberg and Berkowitz, yaitu;
1. mendefinisikan tugas,
2. strategi mencari informasi,
3. menemukan dan mengakses informasi,
4. menggunakan informasi,
5. mensintetis informasi, dan
6. mengevaluasi informasi (Eisenberg & Berkowitz, 1990; 
   Lowe & Eisenberg, 2005 dalam Lundstrom, 2015).

Kegiatan pelatihan sintesis informasi ini dapat dimasukkan 
dalam kegiatan pelatihan literasi informasi yang telah 

diadakan secara rutin di perpustakaan. Namun pelatihan 
sintesis informasi membutuhkan waktu tersendiri agar 
mahasiswa dapat fokus mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini 
sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan akademik 
mahasiswa. 

Perpustakaan harus terus melakukan inovasi dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman. Selain meningkatkan 
fasilitas juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia 
dan pustakawan yang terus mau belajar, mengembangkan diri 
dan mengikuti perkembangan teknologi. Pustakawan perlu 
mengikuti berbagai pelatihan agar dapat terus mengikuti 
perkembangan dunia perpustakaan. Tujuannya agar 
perpustakaan perguruan tinggi  dapat berperan dan 
berkontribusi dalam academic advancement.

LULUK TRI WULANDARI
PUSTAKAWAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UI

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

The publication year of the book entitled “The 
Children of Sanchez: Autobiography of a  
Mexican Family,” which is 1961, had compelled 
me to imagine an ethnographic study, that raised 
the issue of the life of a poor family in Mexico, is 
not an ordinary study.

The Children of Sanchez: 
an Outstanding 
Urban Ethnographic Work

Book title      : The Children of Sanchez:
         Autobiography of a  Mexican 
         Family
Writer       : Oscar Lewis
Publisher      : Random House
Year of Publication : 1961
Call Number      : 301.42 LEW c
Location      : UI Library, 2nd floor
Collection type      : Text Book

View Metadata:

R
O

N
AL

D
 C

U
YA

N
/U

N
SP

LA
SH

.C
O

M

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA
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Resensi

Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Picture of anthropologist Bronislaw Malinowski with natives on 
Trobriand Islands between October 1917 and October 1918 
(Photo: Billy Hancock/Wikimedia Commons). Anthropology was 
formerly known as a science that studies a simple community in a 
village. This tradition is broken by Oscar Lewis with his 
ethnographic work on culture of poverty in urban Mexico.

BILLY HANCOCK/WIKIMEDIA COMMONS

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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Lewis did not only write 

drama texts from fictitious figures, 

but he presented the real dialogues 

and pictures that really exist. 

This is the difference between 

a fictitious novel and 

an ethnographic work. 

An ethnographic work is presented 

based on real facts and data.
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Tidak perduli sejauh apapun mereka telah pergi, rumah adalah lokus tempat 
mereka akan kembali. Rumah menjadi tujuan bagi orang yang telah jauh 
melangkah (Noer, 212 :2016).
Kata Madura identik dengan tempat  dan etnis masyarakat 
yang terkenal akan produksi garamnya, aneka ragam cita rasa 
makanan, tradisi migrasi, atau juga keunikan gaya bahasanya. 
Buku Tubuh yang Terbuang menyajikan sisi lain dari 
perempuan Madura. Buku ini adalah disertasi Khaerul 
Umam Noer yang mengambil topik penelitian politik tubuh 
yang dialami perempuan Madura, lebih spesifik lagi oleh 
para janda dari Madura. Tanean dan perempuan Madura 
adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanean adalah 
tempat perempuan Madura lahir, tumbuh, dan berkembang. 
Tanean bagi perempuan Madura adalah sebuah area otoritas 
perempuan di tengah kentalnya maskulinitas, tanean pada 
satu sisi dapat memosisikn perempuan Madura sebagai ratu 
dan pada sisi lain berfungsi sebagai sangkar. 

Tanean adalah sekelompok rumah dalam kesehariannya 
yang dihuni oleh keluarga luas dan diturunkan secara turun 
temurun untuk anggota keluarga perempuan. Tanean terdiri 
atas rumah induk, rumah anak, lahan pertanian atau 
produksi serta makam keluarga. Sebagai seorang antropolog 
laki-laki, Khaerul mencoba menelisik perspektif  feminis 
pada janda Madura yang terpaksa pergi meninggalkan 
tanean mereka. Suhadiyah, Kholifah, Faridah, Rukoyah, dan 
Jaenab (seluruhnya bukan nama sebenarnya) sebagai subjek 
dalam penelitian ini adalah para perempuan yang telah keluar 
dari taneannya dan memilih memulai kehidupan barunya di 
Bekasi. Kehidupan perempuan Madura yang dimulai dari 
kelahiran sampai masa kanak-kanak mayoritas dihabiskan di 
sekitar tanean. Beranjak remaja dan masa pubertas yang 
ditandai dengan menarche mengharuskan perempuan Madura 
mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan tanean. 
Perempuan Madura akan dibekali dengan ketrampilan 
domestik untuk menyiapkannya menuju kehidupan 
berumah tangga. 

Kuatnya maskulinitas di dalam masyarakat Madura 
memengaruhi pola pengambilan keputusan di dalam tanean. 
Meskipun tanean secara turun temurun diberikan kepada 

perempuan, namun segala keputusan dalam tanean berada di 
tangan laki-laki. Setelah menarche terjadi, para ayah akan 
segera memilihkan calon suami untuk putrinya. Proses 
pemilihan calon suami yang seluruhnya berada di tangan 
ayah atau laki-laki utamanya didorong oleh pandangan atas 
kewajiban laki-laki sebagai kepala keluarga untuk 
meneruskan generasi dan proses produksi dalam 
keluarganya. Keadaan tersebut juga dialami oleh seluruh 
subjek penelitian yang diwawancarai oleh Khaerul. Kelima 
subjek yang diwawancarai menikah dengan laki-laki pilihan 
ayah atau kakeknya di usia yang masih belia tanpa ada opsi 
untuk menolak. 

Memasuki kehidupan perkawinan menandai kedewasaan 
perempuan Madura yang diikuti dengan haknya 
memperoleh sebuah rumah di dalam tanean dari orang 
tuanya sekaligus isi tanean yang diperoleh dari mahar 
suaminya. Indikator keberhasilan kehidupan perkawinan 
dalam kultur Madura didasarkan oleh kemampuan 
perempuan dalam memberikan keturunan. Menurut 
Khaerul di sinilah politik tubuh berperan, tubuh perempuan 
Madura yang dikaitkan dengan kemampuan reproduksinya 
bukan hanya dipandang dari sudut pandang biologis, namun 

juga berkaitan erat dengan aspek kultural. Keberhasilan 
proses reproduksi dalam konteks Madura sepenuhnya 
ditentukan oleh perempuan sebagai pemilik rahim. Sekali 
lagi maskulinitas menunjukkan masyarakat Madura 
memegang peranan penting, dimana laki-laki sebagai 
pemberi ‘benih’ tidak akan disalahkan atas kegagalan 
reproduksi dan perempuan sebagai ‘ladang’ yang dianggap 
sebagai penyebab utama apabila terjadi kegagalan dalam 
reproduksi. 

Kegagalan kelima subjek penelitian untuk hamil dan 
melahirkan ketika mereka masih di Madura, membuat 
mereka mengalami perceraiandan diperparah dengan 
pengucilan sebagai konsekuensi sosial atas status janda dan 
kegagalan mereka memberikan keturunan. Keadaan ini 
menjadikan kelima subjek yang diwawancarai memilih 
meninggalkan tanean dan kampung halamannya sebagai 
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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jalan untuk melepas beban dan jeratnya pada tahun 1980-an. 
Kelima subjek yang sekarang tinggal dan menikah kembali. 
Bekasi telah mengubah para janda rantau yang seolah 
terbuang dari kampung halamannya menjadi sosok yang 
bebas dan mandiri. Keberhasilan mereka untuk memeroleh 
kembali identitasnya keberhasilan proses aktualisasi diri 
membuat mereka mencapai kemapanan secara ekonomi 
melalui berbagai usaha informal yang sama sekali berbeda 
dari mata pencaharian mereka di Madura. Pada ranah 
kehidupan pribadi, kelima subjek yang diwawancarai 
menikah kembali dengan laki-laki pilihannya yang seluruhnya 
berasal dari luar Madura.

Keberhasilan para subjek menawar mimpi tidak membuat 
mereka melupakan Madura. Khaerul dalam paparannya 
mengenai pandangan subjek yang ia teliti terhadap kampung 
halaman menunjukkan kesan ‘benci tapi rindu’. Meskipun 
kehidupan mereka berada di Bekasi, namun rumah dalam 
alam pikiran mereka tetaplah tanean yang ada di Madura. 
Tanean sebagai rumah milik perempuan membuat 
Suhadiyah, Kholifah, Faridah, Rukoyah, dan Jaenab merasa 
berkewajiban untuk ikut berkontribusi dalam menjaga 
kelangsungan hidup di tanean. Untuk mengganti ke-alpha-an  
kontribusi di tanean, para subjek yang diteliti menggantinya 
dengan mengirim emas secara kepada keluarga di Madura. 
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan tanean milik 
mereka serta posisi mereka sebagai bagian dari tanean. 
Meskipun dalam kenyataannya emas yang mereka kirimkan 
tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan mereka serta 
anggapan keluarga yang menempatkan para perempuan 
rantau dan suaminya barunya bukan sebagai anggota penuh 
tanean, namun dibalik itu semua subjek penelitian memiliki 
mimpi yang sama, yaitu untuk kembali ke tanean meskipun 
itu terjadi setelah kematian mereka. 

Penelitian Khaerul telah menyajikan sisi lain dari Madura. Di 
tengah kuatnya maskulinitas di Madura, sosok janda rantau 
menjadi salah satu anomali yang berhasil menawar mimpinya 
tanpa melupakan ke-Madura-annya. Pada konteks 
masyarakat Indonesia dewasa ini, maskulinitas masih 
membayangi alam pikiran perempuan Indonesia dan berpacu 
bersama modernitas yang berkembang pesat. Keberhasilan 
para perempuan Madura menawar mimpinya, memunculkan 
harapan untuk perempuan Indonesia lainnya agar dapat 
melepaskan jerat kultural yang menghambat pembentukan 
identitas serta aktualisasi diri, tentu saja tanpa mengabaikan 
aspek keindonesiaannya.
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Resensi

Perempuan Madura: Melepas Jerat, 
Menawar Mimpi, Angan Kembali
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Potret seorang perempuan Madura di Desa Rampa Daya, 1978
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Kata Madura identik dengan tempat  dan etnis masyarakat 
yang terkenal akan produksi garamnya, aneka ragam cita rasa 
makanan, tradisi migrasi, atau juga keunikan gaya bahasanya. 
Buku Tubuh yang Terbuang menyajikan sisi lain dari 
perempuan Madura. Buku ini adalah disertasi Khaerul 
Umam Noer yang mengambil topik penelitian politik tubuh 
yang dialami perempuan Madura, lebih spesifik lagi oleh 
para janda dari Madura. Tanean dan perempuan Madura 
adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanean adalah 
tempat perempuan Madura lahir, tumbuh, dan berkembang. 
Tanean bagi perempuan Madura adalah sebuah area otoritas 
perempuan di tengah kentalnya maskulinitas, tanean pada 
satu sisi dapat memosisikn perempuan Madura sebagai ratu 
dan pada sisi lain berfungsi sebagai sangkar. 

Tanean adalah sekelompok rumah dalam kesehariannya 
yang dihuni oleh keluarga luas dan diturunkan secara turun 
temurun untuk anggota keluarga perempuan. Tanean terdiri 
atas rumah induk, rumah anak, lahan pertanian atau 
produksi serta makam keluarga. Sebagai seorang antropolog 
laki-laki, Khaerul mencoba menelisik perspektif  feminis 
pada janda Madura yang terpaksa pergi meninggalkan 
tanean mereka. Suhadiyah, Kholifah, Faridah, Rukoyah, dan 
Jaenab (seluruhnya bukan nama sebenarnya) sebagai subjek 
dalam penelitian ini adalah para perempuan yang telah keluar 
dari taneannya dan memilih memulai kehidupan barunya di 
Bekasi. Kehidupan perempuan Madura yang dimulai dari 
kelahiran sampai masa kanak-kanak mayoritas dihabiskan di 
sekitar tanean. Beranjak remaja dan masa pubertas yang 
ditandai dengan menarche mengharuskan perempuan Madura 
mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan tanean. 
Perempuan Madura akan dibekali dengan ketrampilan 
domestik untuk menyiapkannya menuju kehidupan 
berumah tangga. 

Kuatnya maskulinitas di dalam masyarakat Madura 
memengaruhi pola pengambilan keputusan di dalam tanean. 
Meskipun tanean secara turun temurun diberikan kepada 

perempuan, namun segala keputusan dalam tanean berada di 
tangan laki-laki. Setelah menarche terjadi, para ayah akan 
segera memilihkan calon suami untuk putrinya. Proses 
pemilihan calon suami yang seluruhnya berada di tangan 
ayah atau laki-laki utamanya didorong oleh pandangan atas 
kewajiban laki-laki sebagai kepala keluarga untuk 
meneruskan generasi dan proses produksi dalam 
keluarganya. Keadaan tersebut juga dialami oleh seluruh 
subjek penelitian yang diwawancarai oleh Khaerul. Kelima 
subjek yang diwawancarai menikah dengan laki-laki pilihan 
ayah atau kakeknya di usia yang masih belia tanpa ada opsi 
untuk menolak. 

Memasuki kehidupan perkawinan menandai kedewasaan 
perempuan Madura yang diikuti dengan haknya 
memperoleh sebuah rumah di dalam tanean dari orang 
tuanya sekaligus isi tanean yang diperoleh dari mahar 
suaminya. Indikator keberhasilan kehidupan perkawinan 
dalam kultur Madura didasarkan oleh kemampuan 
perempuan dalam memberikan keturunan. Menurut 
Khaerul di sinilah politik tubuh berperan, tubuh perempuan 
Madura yang dikaitkan dengan kemampuan reproduksinya 
bukan hanya dipandang dari sudut pandang biologis, namun 

juga berkaitan erat dengan aspek kultural. Keberhasilan 
proses reproduksi dalam konteks Madura sepenuhnya 
ditentukan oleh perempuan sebagai pemilik rahim. Sekali 
lagi maskulinitas menunjukkan masyarakat Madura 
memegang peranan penting, dimana laki-laki sebagai 
pemberi ‘benih’ tidak akan disalahkan atas kegagalan 
reproduksi dan perempuan sebagai ‘ladang’ yang dianggap 
sebagai penyebab utama apabila terjadi kegagalan dalam 
reproduksi. 

Kegagalan kelima subjek penelitian untuk hamil dan 
melahirkan ketika mereka masih di Madura, membuat 
mereka mengalami perceraiandan diperparah dengan 
pengucilan sebagai konsekuensi sosial atas status janda dan 
kegagalan mereka memberikan keturunan. Keadaan ini 
menjadikan kelima subjek yang diwawancarai memilih 
meninggalkan tanean dan kampung halamannya sebagai 
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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jalan untuk melepas beban dan jeratnya pada tahun 1980-an. 
Kelima subjek yang sekarang tinggal dan menikah kembali. 
Bekasi telah mengubah para janda rantau yang seolah 
terbuang dari kampung halamannya menjadi sosok yang 
bebas dan mandiri. Keberhasilan mereka untuk memeroleh 
kembali identitasnya keberhasilan proses aktualisasi diri 
membuat mereka mencapai kemapanan secara ekonomi 
melalui berbagai usaha informal yang sama sekali berbeda 
dari mata pencaharian mereka di Madura. Pada ranah 
kehidupan pribadi, kelima subjek yang diwawancarai 
menikah kembali dengan laki-laki pilihannya yang seluruhnya 
berasal dari luar Madura.

Keberhasilan para subjek menawar mimpi tidak membuat 
mereka melupakan Madura. Khaerul dalam paparannya 
mengenai pandangan subjek yang ia teliti terhadap kampung 
halaman menunjukkan kesan ‘benci tapi rindu’. Meskipun 
kehidupan mereka berada di Bekasi, namun rumah dalam 
alam pikiran mereka tetaplah tanean yang ada di Madura. 
Tanean sebagai rumah milik perempuan membuat 
Suhadiyah, Kholifah, Faridah, Rukoyah, dan Jaenab merasa 
berkewajiban untuk ikut berkontribusi dalam menjaga 
kelangsungan hidup di tanean. Untuk mengganti ke-alpha-an  
kontribusi di tanean, para subjek yang diteliti menggantinya 
dengan mengirim emas secara kepada keluarga di Madura. 
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan tanean milik 
mereka serta posisi mereka sebagai bagian dari tanean. 
Meskipun dalam kenyataannya emas yang mereka kirimkan 
tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan mereka serta 
anggapan keluarga yang menempatkan para perempuan 
rantau dan suaminya barunya bukan sebagai anggota penuh 
tanean, namun dibalik itu semua subjek penelitian memiliki 
mimpi yang sama, yaitu untuk kembali ke tanean meskipun 
itu terjadi setelah kematian mereka. 

Penelitian Khaerul telah menyajikan sisi lain dari Madura. Di 
tengah kuatnya maskulinitas di Madura, sosok janda rantau 
menjadi salah satu anomali yang berhasil menawar mimpinya 
tanpa melupakan ke-Madura-annya. Pada konteks 
masyarakat Indonesia dewasa ini, maskulinitas masih 
membayangi alam pikiran perempuan Indonesia dan berpacu 
bersama modernitas yang berkembang pesat. Keberhasilan 
para perempuan Madura menawar mimpinya, memunculkan 
harapan untuk perempuan Indonesia lainnya agar dapat 
melepaskan jerat kultural yang menghambat pembentukan 
identitas serta aktualisasi diri, tentu saja tanpa mengabaikan 
aspek keindonesiaannya.

NAINUNIS AULIA IZZA
MAHASISWA FIB UI

Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Taylor & Francis merupakan penerbit 
internasional yang berasal dari Inggris dan 
menerbitkan buku serta jurnal akademis. Pada 
Tahun 2018, Universitas Indonesia melanggan 
online database Taylor & Francis  sebagai 
sarana penelusuran informasi bagi Sivitas 
Akademika UI. 

Saat ini bidang ilmu  yang dilanggan dari online database Taylor 
& Francis adalah paket Social Science & Humanities Subject, 
dengan cakupan subyek sebagai berikut: 
1. Arts & Humanities; 
2. Antropology & Archaeology; 
3. Library & Information Science; 
4. Media, cultural & Communication Studies; 
5. Education. 

Taylor & Francis banyak diakses oleh mahasiswa dari 
Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora.

Fitur yang Tersedia
Taylor & Francis memiliki beberapa fitur yang dapat 
memudahkan user dalam melakukan pencarian, di antaranya:

Pencarian berdasarkan Subjek
Pencarian berdasarkan subjek dapat dilakukan dengan 
memilih subjek sesuai dengan kebutuhan. Fitur pencarian 
berdasarkan subjek disediakan menu subjek yang dilengkapi 

sub subjek yang dapat membantu pengguna dalam 
menelusur sesuai kebutuhannya.

Kotak Pencarian
Fitur ini terdapat pada halaman awal supaya memudahkan 
kita dalam melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, 
pengarang, judul jurnal, judul artikel dan lainnya. Pengguna 
dapat menggunakan menu ”advanced search” untuk melalukan 
pencarian secara lebih detail dengan menu filter yang telah 
disediakan. Taylor & Francis memiliki menu filter ”publication 
date” dan ”citation search”.

Tampilan depan Taylor & Francis yang dapat diakses pada 
www.tandfonline.com

Contoh tampilan pencarian berdasarkan subjek. Keterangan gambar:
1. Jumlah hasil pencarian berdasarkan subjek
2. Fitur untuk menyaring hasil pencarian agar hasil yang ditampilkan 
    adalah file yang dapat diakses fulltext-nya
3. Fitur pencarian berdasarkan sub-subjek
4. Menu kotak pencarian berdasarkan judul, pengarang, kata kunci

Setelah mendapatkan hasil pencarian, kita dapat memilih 
artikel jurnal sesuai dengan kebutuhan atau kata kunci yang 
kita cari.  Pada tampilan artikel jurnal online yang sudah kita 
pilih terdapat beberapa menu seperti Full Article, Figures & 
data, References, Citations, Metrics, Reprints & Permissions, PDF. 
Pada bagian paling atas terdapat rujukan nama jurnal 
berserta keterangannya. Di sebelah kiri artikel jurnal 
tersebut terdapat keterangan berapa kali sudah dilihat (view), 
dikutip, dan altmetric. Pada bagian sebelah kanan juga 
terdapat rekomendasi artikel jurnal yang diakses pengguna 
lainnya berdasarkan kemiripan subyek yang sedang diakses.

Taylor & Francis juga menyediakan jurnal open access yang 
dapat diakses secara gratis. Selain itu terdapat fitur Trending 
Research berisi artikel jurnal yang paling sering diakses dan 
diunduh. Terdapat pula tutorial dalam bentuk video tentang 
semua fitur yang ada berserta kegunaanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, fitur yang terdapat pada 
Taylor & Francis cukup lengkap dan mudah diakses oleh 
pengguna. Selain Taylor & Francis, UI juga baru melanggan 
beberapa online database lainnya seperti Cambridge Core, 
Scientific.Net, Oxford Scholarship Online dan juga research 
tools Turnitin. 

Sarana Pengujian Plagiarisme di Perpustakaan UI
Turnitin merupakan research tools terbaru yang dilanggan oleh 
UI. Turnitin adalah sebuah software berbasis website yang 
memiliki fungsi untuk menguji kemiripan dokumen sampai 
mengecek tugas harian mahasiswa. Penggunaan Turnitin 
yang berbasiskan website memudahkan user untuk 
mengakses di mana pun dan kapan pun serta tidak dibatasi 
kuota unggah. Selama masa berlangganan, pengguna bebas 
mengunggah sebanyak apapun, namun yang dibatasi adalah 
akun user-nya. Dokumen yang sudah diunggah di Turnitin 
tidak harus disimpan dalam database Turnitin, karena untuk 
pengaturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing. 

Penggunaan Turnitin terdiri dari tiga jenis akun user yaitu 
Admin (bisa juga ditambahkan sub admin), Instruktur (dalam 
hal ini dosen dan pustakawan), dan Student (Mahasiswa). 
Pada saat mengecek kemiripan dokumen, Turnitin memiliki 
database pembanding yang terdiri dari sumber yang terdapat 
di internet, jurnal online, serta tugas mahasiswa yang 
tersimpan di database Turnitin. Database pembanding yang 
disediakan Turnitin dapat membantu dosen untuk 
memeriksa dan memberikan penilaian terhadap tugas 
mahasiswa. 

Ketersediaan koleksi berupa online database dan research tools 
yang dilanggan UI sudah seyogyanya dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin oleh Sivitas Akademika UI sebagai 
bahan pembelajaran untuk menghasilkan karya ilmiah. 
Online database yang dilanggan UI dapat diakses melalui 
jaringan UI dengan membuka website Perpustakaan UI 
(lib.ui.ac.id) dengan mengklik menu ”Online Database List”. 
Selain itu untuk mengakses online database menggunakan 
jaringan luar UI dapat mengakses http://remote-lib.ui.ac.id  
atau menggunakan username dan password online database yang 
setiap bulannya dikirim ke Webmail siva UI. (HSN)
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Saat ini bidang ilmu  yang dilanggan dari online database Taylor 
& Francis adalah paket Social Science & Humanities Subject, 
dengan cakupan subyek sebagai berikut: 
1. Arts & Humanities; 
2. Antropology & Archaeology; 
3. Library & Information Science; 
4. Media, cultural & Communication Studies; 
5. Education. 

Taylor & Francis banyak diakses oleh mahasiswa dari 
Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora.

Fitur yang Tersedia
Taylor & Francis memiliki beberapa fitur yang dapat 
memudahkan user dalam melakukan pencarian, di antaranya:

Pencarian berdasarkan Subjek
Pencarian berdasarkan subjek dapat dilakukan dengan 
memilih subjek sesuai dengan kebutuhan. Fitur pencarian 
berdasarkan subjek disediakan menu subjek yang dilengkapi 

sub subjek yang dapat membantu pengguna dalam 
menelusur sesuai kebutuhannya.

Kotak Pencarian
Fitur ini terdapat pada halaman awal supaya memudahkan 
kita dalam melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, 
pengarang, judul jurnal, judul artikel dan lainnya. Pengguna 
dapat menggunakan menu ”advanced search” untuk melalukan 
pencarian secara lebih detail dengan menu filter yang telah 
disediakan. Taylor & Francis memiliki menu filter ”publication 
date” dan ”citation search”.

Setelah mendapatkan hasil pencarian, kita dapat memilih 
artikel jurnal sesuai dengan kebutuhan atau kata kunci yang 
kita cari.  Pada tampilan artikel jurnal online yang sudah kita 
pilih terdapat beberapa menu seperti Full Article, Figures & 
data, References, Citations, Metrics, Reprints & Permissions, PDF. 
Pada bagian paling atas terdapat rujukan nama jurnal 
berserta keterangannya. Di sebelah kiri artikel jurnal 
tersebut terdapat keterangan berapa kali sudah dilihat (view), 
dikutip, dan altmetric. Pada bagian sebelah kanan juga 
terdapat rekomendasi artikel jurnal yang diakses pengguna 
lainnya berdasarkan kemiripan subyek yang sedang diakses.

Contoh tampilan full-text artikel jurnal mengenai arkeologi Indonesia

Contoh hasil pencarian artikel mengenai arkeologi Indonesia

Pengguna Perpustakaan UI sedang berkonsultasi dengan pustakawan 
rujukan (subject specialist) di layanan penelusuran literatur.

Taylor & Francis juga menyediakan jurnal open access yang 
dapat diakses secara gratis. Selain itu terdapat fitur Trending 
Research berisi artikel jurnal yang paling sering diakses dan 
diunduh. Terdapat pula tutorial dalam bentuk video tentang 
semua fitur yang ada berserta kegunaanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, fitur yang terdapat pada 
Taylor & Francis cukup lengkap dan mudah diakses oleh 
pengguna. Selain Taylor & Francis, UI juga baru melanggan 
beberapa online database lainnya seperti Cambridge Core, 
Scientific.Net, Oxford Scholarship Online dan juga research 
tools Turnitin. 

Sarana Pengujian Plagiarisme di Perpustakaan UI
Turnitin merupakan research tools terbaru yang dilanggan oleh 
UI. Turnitin adalah sebuah software berbasis website yang 
memiliki fungsi untuk menguji kemiripan dokumen sampai 
mengecek tugas harian mahasiswa. Penggunaan Turnitin 
yang berbasiskan website memudahkan user untuk 
mengakses di mana pun dan kapan pun serta tidak dibatasi 
kuota unggah. Selama masa berlangganan, pengguna bebas 
mengunggah sebanyak apapun, namun yang dibatasi adalah 
akun user-nya. Dokumen yang sudah diunggah di Turnitin 
tidak harus disimpan dalam database Turnitin, karena untuk 
pengaturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing. 

Penggunaan Turnitin terdiri dari tiga jenis akun user yaitu 
Admin (bisa juga ditambahkan sub admin), Instruktur (dalam 
hal ini dosen dan pustakawan), dan Student (Mahasiswa). 
Pada saat mengecek kemiripan dokumen, Turnitin memiliki 
database pembanding yang terdiri dari sumber yang terdapat 
di internet, jurnal online, serta tugas mahasiswa yang 
tersimpan di database Turnitin. Database pembanding yang 
disediakan Turnitin dapat membantu dosen untuk 
memeriksa dan memberikan penilaian terhadap tugas 
mahasiswa. 

Ketersediaan koleksi berupa online database dan research tools 
yang dilanggan UI sudah seyogyanya dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin oleh Sivitas Akademika UI sebagai 
bahan pembelajaran untuk menghasilkan karya ilmiah. 
Online database yang dilanggan UI dapat diakses melalui 
jaringan UI dengan membuka website Perpustakaan UI 
(lib.ui.ac.id) dengan mengklik menu ”Online Database List”. 
Selain itu untuk mengakses online database menggunakan 
jaringan luar UI dapat mengakses http://remote-lib.ui.ac.id  
atau menggunakan username dan password online database yang 
setiap bulannya dikirim ke Webmail siva UI. (HSN)
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Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)



Ethnography, as a scientific method in the field 
anthropology, has been well known as a method that is used 
to study an isolated and remote community of  a tribe, that is 
far away from urban’s dynamic life.  For example, 
Malinowski (1920), who is known as an anthropologist with 
his ethnographic work on a Trobrian community in Papua 
New Guinea. Besides that, the name of  Clifford Geertz is 
known by his ethnographic work in Mojokuto, a remote 
little village in Java (1960).   

As if  there is a tradition in social science that divides the 
border of  anthropology and  sociology, being anthropology 
as a science that studies a simple community in a village, and 
sociology as a science that studies a more complex 
community in urban areas. However, this tradition is broken 
by Lewis with his ethnographic work on culture of  poverty 
in  Mexico. “The Children of  Sanchez: Autobiography of  a 
Mexican family” is the book that challenges  the tradition of 
such classification.   
 
The book that consists of  560 pages uses a narration with a 
high-level style of  literature. Readers who do not know 
ethnographic works would think that they are reading a 
novel that tells the story of  a family in the outskirt of 
Mexico. Readers would know the figures in the story, 
namely, Jesus Sanchez, a -50year father, and his children. As 
in the title “The children of  Sanchez”, readers would be 
introduced with the four children of  Jesus Sanchez, namely, 
Manuel (32 years old), Roberto (29 years old), Consuelo (27 
years old), and Marta (25 years old).  Just like a novel, readers 
are presented by many details of  places and characters of 
the figures in it. However, the details are not originated from 
an imagination, but from the field works of  Oscar Lewis.  

Whatever Lewis describes in details were taken from facts 
obtained from an intimate observation between Lewis and 
the life of  the Sanchez family. Lewis was able to present the 
dialogues that flow naturally form the figures in the family. 
The dialogues were lively and able to take the readers as if 
they lived closely with the Sanchez family.  

Lewis did not only write drama texts from fictitious figures, 
but he presented the real dialogues and pictures, that really 
exist. The village was real, the huts were real, the figures 
were also real, and the time context was clear, which was 
1957. This is the difference between a fictitious novel and an 
ethnographic work. An ethnographic work is presented 
based on real facts and data, although the real names of  the 
figures were hidden in order to maintain code of  ethics in 
research.  

Of  course, the description of  Sanchez’ children, was not just 
a thick story without a purpose. Lewis’ purpose is to give the 
reader an inside view of  family life and of  what it means to 
grow up in a one room home in a slum tenement in the heart 
of  a great Latin American city which is undergoing a process 
of  rapid social and economic change (p.xi). Thickness is a 
requirement in an ethnographic work. Thickness also 
describes the depth of  the researcher in elaborating the 

theme he wants to raise, which is “culture or subculture of 
poverty”. Clearly, Lewis did not only want to describe the life 
of  the children of  Sanchez, he also described a culture of 
poverty as a sub culture that was inherited from generation to 
generation. In Lewis’ view, poverty is not only a condition 
that is resulted from an economic crisis, disorganized or 
lacking of  resources. By raising the issue Sanchez family life, 
Lewis conveys the idea of  culture poverty as an adaptation 
of  poor community group.  Culture poverty is also a mental 
character that gives way out for the poor group to handle 
their life problems and from the marginalization of 
development and modernity.

Reading Lewis’ ethnographic work that is already more than 
half  century old, became relevant again, considering that in 
21st century, anthropology is often challenged to get out of 
its pleasure in observing an isolated community which is far 
from the real  life of  the researcher (the view that is changed 
by Lewis). Anthropologists were challenged to direct their 
views on the life of  the community in the surrounding of  the 
researcher. Anthropologists that were interested in more 
complex community problems can use the The Children of 
Sanchez as the master. The obedience ethnographic 
methodology, thickness of  description, detail but lively 
explanation and natural humanist has made Lewis’ 
ethnographic work accepted as visional and spectacular.

ADE SOLIHAT
LECTURER AT FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITAS INDONESIA

Vol. 4 No. 1 Tahun 201818

Globalisasi sudah 
membuka pasar bebas 
penyebaran kapital, barang, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Untuk 
menghadapi kondisi ini, Indonesia 
membutuhkan intelektual yang kompeten dan 
mampu bersaing di pentas dunia. Salah satu 
pihak yang bertanggung jawab untuk menjawab 
tantangan ini adalah universitas. Universitas 
harus mampu menghasilkan intelektual 
berkualitas dan mampu bersaing secara 
profesional dan beretika.

Universitas Indonesia sebagai salah satu 
universitas kebanggan Indonesia bergerak 
untuk menjawab tantangan global tersebut. UI 
terus meningkatkan kompetensi, kontribusi, 
produktivitas serta kapasitas intelektual 
warganya. Hal ini dapat terlihat dengan prestasi 
para dosen, mahasiswa dan alumni di kancah 
internasional. 

Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)

Prof. Terry Mart:
Berprestasi 
dengan Hobi

Tokoh Inspiratif
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)



Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)



Mengapa ada saja yang ingin meng-hack situs 
perpustakaan digital, terutama yang dimiliki oleh 
perguruan tinggi? Banyak motivasinya, namun 
nilai yang terkandung di dalamnya, menjadi 
daya tarik para Cracker (sebutan untuk mereka 
yang masuk ke sistem orang lain dengan tujuan 
destruktif). Para Cracker biasanya melakukan 
perlawanan terhadap keamanan sistem, 
menghapus, mencuri, dan mengubah data. 

Penyerangan terhadap Perpustakaan
Keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di 
perpustakaan perguruan tinggi, terutama menyangkut tugas 
akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi serta hasil 
penelitian para dosen. Berbagai karya tersebut saat ini 
tersimpan dalam format digital dan berada  dalam rak server 
di mana pengguna dapat menelusur, membaca, dan 
mengunduhnya. Jika dimanfaatkan dengan positif, tentunya 
para pustakawan merasa bahagia, namun jika ada upaya 
penghapusan ataupun pencurian data, maka keselamatan 
perpustakaan menjadi terancam karena banyak dari koleksi 
tersebut hanya memiliki format digital tanpa ada bentuk 
fisiknya.

Pada saat ini kita dapat mengakses tugas akhir mahasiswa 
yang tersimpan dalam perpustakaan digital di Indonesia 
kurang lebih  satu setengah juta karya. Jumlah yang besar 
tersebut, tidak lepas dari kewajiban mahasiswa untuk 
mengunggah hasil tugas akhirnya dalam format digital  
dalam repositori institusi. Bagi Universitas Indonesia sendiri, 
setiap tahunnya menerima 10.000 skripsi, tesis, dan disertasi 
dari mahasiswa yang diwisuda. 

Jika dilihat dari sejarah perbukuan, ternyata kisah pilu 
penghancuran perpustakaan sudah ada sejak ribuan tahun 
yang lalu. Perang, kebencian terhadap etnik, agama, dan 
pandangan politik sering menjadi latar belakangnya. Kita 
dapat melihat sejarah penghancuran perpustakaan di 

Babilonia, Cina, dan Alexandria kuno. Orang-orang yang 
ingin menghancurkan perpustakaan terutama pada era ini, 
bukanlah orang yang bodoh, namun mereka  adalah 
orang-orang terdidik yang memiliki keinginan menghapus 
memori bersama pada kebudayaan, pengetahuan, dan sejarah 
masyarakatnya

Ransomware mencari Tebusan ke Perpustakaan
Selain tugas akhir, perpustakaan perguruan tinggi juga 
menyimpan naskah dalam format digital. Naskah pada saat 
ini masih dipandang  memiliki nilai sejarah bangsa yang 
sangat dibutuhkan untuk penelitian dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Kandungan yang ada dalam naskah selain 
kebudayaan,  babad, cerita rakyat, rangkuman dari beberapa 
sejarah juga banyak membahas tentang dunia obat-obatan, 
rumah adat dan ilmu pengetahuan lain yang jika diteliti lebih 
mendalam dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Besarnya nilai dari perpustakaan digital, menjadi incaran para 
cracker untuk menguasai sistem dan file yang ada di dalamnya. 
Pada tahun 2017, dunia dikejutkan dengan serangan 
ransomware, yaitu sejenis malware yang mampu mengambil alih 

kendali atas jalannya komputer dan mencegah penggunanya 
untuk mengakses data hingga tebusan sejumlah uang harus 
dibayarnya. Serangan ransomware yang paling terkenal adalah 
WannaCry yang menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 
99 negara. 

Cara kerja dari ransomware adalah dengan cara memberikan 
kunci enkripsi dari file yang ada di komputer. Jika kita ingin 
mendapatkan file kita, maka kita harus membayar sejumlah 
uang untuk membuka kuncinya. Namun seandainya tebusan 
tidak dibayar, seringkali data dihapus secara permanen.  
Komputer yang terkena serangan harus membayar kurang 
lebih Rp4.000.000,- untuk mengembalikan komputer ke 
sedia kala.

Terdapat 16 Perpustakaan yang berada di  kota kecil St Louis, 
Negara bagian Missouri Amerika Serikat yang terkena 
serangan ransomware. Para penyerang telah menguasai 700 
komputer dengan meminta tebusan $35.000 untuk 
memulihkan sistem. Empat juta item yang harusnya 
dilayankan tidak dapat diakses. Sistem perpustakaan telah 
diyakini terinfeksi melalui server terpusat dan email 
pustakawan mengalami kelumpuhan. Otoritas perpustakaan 
terpaksa harus menghapus seluruh sistem perpustakaannya 
dan mengganti dengan membangun dari awal, yang 
kemungkinan memakan waktu berminggu-minggu. 

Laporan Matt Enis (2017)  dari Library Journal mengatakan 
bahwa pihak perpustakaan tidak berkeinginan membayar 
uang tebusan karena memiliki backup untuk file yang telah 
dienkripsi oleh serangan ransomware. Staf  TI Perpustakaan 
kemudian melaksanakan tahapan-tahapan pemulihan dan 
mengendalikan jaringan, sehingga website, katalog, dan materi 
yang dapat diunduh bisa dilayankan kembali.

Pembajakan Website Perpustakaan Digital
Jika serangan ransomware pada awalnya berjalan dengan cara 

meng-klik tautan yang disebarkan, kini serangan lebih 
canggih lagi dengan membajak situs resmi, namun sudah 
disisipi kode berbahaya dengan memanfaatkan kelemahan 
suatu sistem yang ada di dalamnya. Dengan hal tersebut 
maka cracker dapat mengubah atau mengambil datanya. 
Kisah nyata Aaron Swartz, seorang aktivis internet yang 
dapat mengunduh secara otomatis dan masif  sebanyak 4 
juta dokumen akademik dalam format digital yang dimiliki 
Massachusetts Institute of  Technology (MIT) dengan 
meng-hack arsip JSTOR-nya.

Hasil analisis dari survei terhadap 80 perpustakaan di Eropa 
yang dilakukan oleh Kuzma, Joanne (2010) menunjukkan 
mayoritas perpustakaan memiliki kelemahan keamanan yang 
serius dalam aplikasi web mereka. Temuan ini berfungsi 
untuk mengingatkan pustakawan tentang kompleksitas 
dalam menyediakan lingkungan online yang aman bagi 
pemustaka mereka. Mengabaikan atau kurangnya kesadaran 
akan keamanan sistem dapat menyebabkan kerentanan 
serius terhadap data dan sistem. Dalam penelitian ini 
ditemukan masalah yang paling umum yaitu XSS (Cross Site 
Scripting) dan SQL Injection.

XSS sering menyerang website perpustakaan digital. Pada 
awal tahun ini Web Perpustakaan UI juga mendapatkan 
peringatan akan serangan dengan metode ini. XSS sendiri  
merupakan salah satu jenis serangan dengan cara 
menginjeksi code (code injection attack). XSS dilakukan oleh 
penyerang dengan cara memasukkan kode javascript,  HTML 
atau client script code lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan 
seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini 
antara lain penyerang dapat mem-bypass keamanan di sisi 
klien, mendapatkan informasi sensitif, atau menyimpan 
aplikasi berbahaya.

Serangan XSS dapat berakibat pada pada sistem dan 
pengguna. Hal ini terjadi karena pengguna diizinkan untuk 
memasukkan data yang biasanya akan ditampilkan kembali. 
Cracker biasanya akan mencari kelemahan dari sistem 
tersebut, dan memasukkan script melalui form yang 
disediakan. Seorang penyerang berusaha mendapatkan sesi 
pengguna yang masih aktif  yang digunakan untuk 
mengakses sistem dan file di dalamnya. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah mengambil data dan memanfaatkannya.

Kerawanan terhadap XSS biasanya disebabkan oleh 
lemahnya kontrol terhadap validasi input pengguna sebelum 
disimpan oleh sistem. Setelah melakukan serangan dan 
mendapatkan hak masuk ke sistem maka penyerang 
melakukan eksploitasi terhadap situs web. Bisa dibayangkan 
dampak buruknyanya jika yang dibajak adalah sesi koneksi 
dari pustakawan yang memiliki hak akses pengolahan 

terhadap koleksi digital, dimana dapat menambah, 
mengubah, mengunduh, dan menghapusnya.

Sedangkan SQL Injection merupakan  kerentanan yang terjadi 
ketika penyerang memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi Structured Query Language (SQL) yang 
melewati suatu aplikasi ke database untuk menyimpan 
datanya. SQL Injection dapat terjadi karena tidak adanya 

penanganan yang benar terhadap karakter yang 
menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi dengan perintah 
SQL.

Dampak dari serangan SQL Injection memungkinkan 
seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memiliki 
account. Dengan cara ini, penyerang dapat menambah, 
mengubah, mengambil, dan menghapus data yang berada di 
dalam database. Banyak kasus terjadi, para penyerang dapat 
mematikan database itu sendiri sehingga suatu layanan akan 
berhenti total.

Langkah Perpustakaan Menjaga Aset Pengetahuan
Keamanan perpustakaan digital harus dilakukan dengan 
pendekatan multi-dimensi dengan kombinasi antara 
manajerial dan solusi teknis. Melihat dampak yang begitu 
besar terkait kerentanan dan kemungkinan serangan 
terhadap database dan file digital yang dimiliki perpustakaan 
maka solusi manajerial seperti audit berkala, penilaian risiko,  
anggaran keamanan, kebijakan hak akses, penyediaan sarana 
keamanan, mitigasi  bencana, pemberian pelatihan kepada 
staf, analisis keamanan secara terjadwal, dan penerapan 
sumber daya yang memadai.

Menangkal serangan terhadap website perpustakaan yang 
mimiliki ribuan data adalah tugas yang menakutkan bagi staf 
perpustakaan hari ini karena ancaman kerentanan web dan 
upaya hacking yang terus meningkat. Namun, dengan 
menggunakan pendekatan multi-dimensi terhadap 
keamanan, staf  dapat mengurangi masalah. Proses 
manajerial seperti melakukan audit berkala dan penilaian 
risiko dapat membantu menentukan sistem mana yang 
paling rentan dan berkonsentrasi untuk melindungi fungsi 
tersebut, serta memeriksa sistem untuk menganalisis potensi 
masalah. Dengan melakukan beberapa langkah di atas, 
diharapkan website perpustakaan aman dan aset pengetahuan 
terjaga sehingga dapat dimanfaatkan dari generasi ke 
generasi.

SONY PAWOKO
PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN UI

Keamanan Informasi 
di Perpustakaan: 
Menyelamatkan 
Aset Pengetahuan

Setiap tahunnya UI menerima 10.000 skripsi, tesis, dan 
disertasi mahasiswa, yang diunggah di lib.ui.ac.id/unggah.
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)

Lebih Dekat
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)
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Penyerangan terhadap Perpustakaan
Keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di 
perpustakaan perguruan tinggi, terutama menyangkut tugas 
akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi serta hasil 
penelitian para dosen. Berbagai karya tersebut saat ini 
tersimpan dalam format digital dan berada  dalam rak server 
di mana pengguna dapat menelusur, membaca, dan 
mengunduhnya. Jika dimanfaatkan dengan positif, tentunya 
para pustakawan merasa bahagia, namun jika ada upaya 
penghapusan ataupun pencurian data, maka keselamatan 
perpustakaan menjadi terancam karena banyak dari koleksi 
tersebut hanya memiliki format digital tanpa ada bentuk 
fisiknya.

Pada saat ini kita dapat mengakses tugas akhir mahasiswa 
yang tersimpan dalam perpustakaan digital di Indonesia 
kurang lebih  satu setengah juta karya. Jumlah yang besar 
tersebut, tidak lepas dari kewajiban mahasiswa untuk 
mengunggah hasil tugas akhirnya dalam format digital  
dalam repositori institusi. Bagi Universitas Indonesia sendiri, 
setiap tahunnya menerima 10.000 skripsi, tesis, dan disertasi 
dari mahasiswa yang diwisuda. 

Jika dilihat dari sejarah perbukuan, ternyata kisah pilu 
penghancuran perpustakaan sudah ada sejak ribuan tahun 
yang lalu. Perang, kebencian terhadap etnik, agama, dan 
pandangan politik sering menjadi latar belakangnya. Kita 
dapat melihat sejarah penghancuran perpustakaan di 
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Babilonia, Cina, dan Alexandria kuno. Orang-orang yang 
ingin menghancurkan perpustakaan terutama pada era ini, 
bukanlah orang yang bodoh, namun mereka  adalah 
orang-orang terdidik yang memiliki keinginan menghapus 
memori bersama pada kebudayaan, pengetahuan, dan sejarah 
masyarakatnya

Ransomware mencari Tebusan ke Perpustakaan
Selain tugas akhir, perpustakaan perguruan tinggi juga 
menyimpan naskah dalam format digital. Naskah pada saat 
ini masih dipandang  memiliki nilai sejarah bangsa yang 
sangat dibutuhkan untuk penelitian dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Kandungan yang ada dalam naskah selain 
kebudayaan,  babad, cerita rakyat, rangkuman dari beberapa 
sejarah juga banyak membahas tentang dunia obat-obatan, 
rumah adat dan ilmu pengetahuan lain yang jika diteliti lebih 
mendalam dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Besarnya nilai dari perpustakaan digital, menjadi incaran para 
cracker untuk menguasai sistem dan file yang ada di dalamnya. 
Pada tahun 2017, dunia dikejutkan dengan serangan 
ransomware, yaitu sejenis malware yang mampu mengambil alih 

kendali atas jalannya komputer dan mencegah penggunanya 
untuk mengakses data hingga tebusan sejumlah uang harus 
dibayarnya. Serangan ransomware yang paling terkenal adalah 
WannaCry yang menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 
99 negara. 

Cara kerja dari ransomware adalah dengan cara memberikan 
kunci enkripsi dari file yang ada di komputer. Jika kita ingin 
mendapatkan file kita, maka kita harus membayar sejumlah 
uang untuk membuka kuncinya. Namun seandainya tebusan 
tidak dibayar, seringkali data dihapus secara permanen.  
Komputer yang terkena serangan harus membayar kurang 
lebih Rp4.000.000,- untuk mengembalikan komputer ke 
sedia kala.

Terdapat 16 Perpustakaan yang berada di  kota kecil St Louis, 
Negara bagian Missouri Amerika Serikat yang terkena 
serangan ransomware. Para penyerang telah menguasai 700 
komputer dengan meminta tebusan $35.000 untuk 
memulihkan sistem. Empat juta item yang harusnya 
dilayankan tidak dapat diakses. Sistem perpustakaan telah 
diyakini terinfeksi melalui server terpusat dan email 
pustakawan mengalami kelumpuhan. Otoritas perpustakaan 
terpaksa harus menghapus seluruh sistem perpustakaannya 
dan mengganti dengan membangun dari awal, yang 
kemungkinan memakan waktu berminggu-minggu. 

Laporan Matt Enis (2017)  dari Library Journal mengatakan 
bahwa pihak perpustakaan tidak berkeinginan membayar 
uang tebusan karena memiliki backup untuk file yang telah 
dienkripsi oleh serangan ransomware. Staf  TI Perpustakaan 
kemudian melaksanakan tahapan-tahapan pemulihan dan 
mengendalikan jaringan, sehingga website, katalog, dan materi 
yang dapat diunduh bisa dilayankan kembali.

Pembajakan Website Perpustakaan Digital
Jika serangan ransomware pada awalnya berjalan dengan cara 

meng-klik tautan yang disebarkan, kini serangan lebih 
canggih lagi dengan membajak situs resmi, namun sudah 
disisipi kode berbahaya dengan memanfaatkan kelemahan 
suatu sistem yang ada di dalamnya. Dengan hal tersebut 
maka cracker dapat mengubah atau mengambil datanya. 
Kisah nyata Aaron Swartz, seorang aktivis internet yang 
dapat mengunduh secara otomatis dan masif  sebanyak 4 
juta dokumen akademik dalam format digital yang dimiliki 
Massachusetts Institute of  Technology (MIT) dengan 
meng-hack arsip JSTOR-nya.

Hasil analisis dari survei terhadap 80 perpustakaan di Eropa 
yang dilakukan oleh Kuzma, Joanne (2010) menunjukkan 
mayoritas perpustakaan memiliki kelemahan keamanan yang 
serius dalam aplikasi web mereka. Temuan ini berfungsi 
untuk mengingatkan pustakawan tentang kompleksitas 
dalam menyediakan lingkungan online yang aman bagi 
pemustaka mereka. Mengabaikan atau kurangnya kesadaran 
akan keamanan sistem dapat menyebabkan kerentanan 
serius terhadap data dan sistem. Dalam penelitian ini 
ditemukan masalah yang paling umum yaitu XSS (Cross Site 
Scripting) dan SQL Injection.

XSS sering menyerang website perpustakaan digital. Pada 
awal tahun ini Web Perpustakaan UI juga mendapatkan 
peringatan akan serangan dengan metode ini. XSS sendiri  
merupakan salah satu jenis serangan dengan cara 
menginjeksi code (code injection attack). XSS dilakukan oleh 
penyerang dengan cara memasukkan kode javascript,  HTML 
atau client script code lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan 
seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini 
antara lain penyerang dapat mem-bypass keamanan di sisi 
klien, mendapatkan informasi sensitif, atau menyimpan 
aplikasi berbahaya.

Serangan XSS dapat berakibat pada pada sistem dan 
pengguna. Hal ini terjadi karena pengguna diizinkan untuk 
memasukkan data yang biasanya akan ditampilkan kembali. 
Cracker biasanya akan mencari kelemahan dari sistem 
tersebut, dan memasukkan script melalui form yang 
disediakan. Seorang penyerang berusaha mendapatkan sesi 
pengguna yang masih aktif  yang digunakan untuk 
mengakses sistem dan file di dalamnya. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah mengambil data dan memanfaatkannya.

Kerawanan terhadap XSS biasanya disebabkan oleh 
lemahnya kontrol terhadap validasi input pengguna sebelum 
disimpan oleh sistem. Setelah melakukan serangan dan 
mendapatkan hak masuk ke sistem maka penyerang 
melakukan eksploitasi terhadap situs web. Bisa dibayangkan 
dampak buruknyanya jika yang dibajak adalah sesi koneksi 
dari pustakawan yang memiliki hak akses pengolahan 

terhadap koleksi digital, dimana dapat menambah, 
mengubah, mengunduh, dan menghapusnya.

Sedangkan SQL Injection merupakan  kerentanan yang terjadi 
ketika penyerang memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi Structured Query Language (SQL) yang 
melewati suatu aplikasi ke database untuk menyimpan 
datanya. SQL Injection dapat terjadi karena tidak adanya 

penanganan yang benar terhadap karakter yang 
menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi dengan perintah 
SQL.

Dampak dari serangan SQL Injection memungkinkan 
seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memiliki 
account. Dengan cara ini, penyerang dapat menambah, 
mengubah, mengambil, dan menghapus data yang berada di 
dalam database. Banyak kasus terjadi, para penyerang dapat 
mematikan database itu sendiri sehingga suatu layanan akan 
berhenti total.

Langkah Perpustakaan Menjaga Aset Pengetahuan
Keamanan perpustakaan digital harus dilakukan dengan 
pendekatan multi-dimensi dengan kombinasi antara 
manajerial dan solusi teknis. Melihat dampak yang begitu 
besar terkait kerentanan dan kemungkinan serangan 
terhadap database dan file digital yang dimiliki perpustakaan 
maka solusi manajerial seperti audit berkala, penilaian risiko,  
anggaran keamanan, kebijakan hak akses, penyediaan sarana 
keamanan, mitigasi  bencana, pemberian pelatihan kepada 
staf, analisis keamanan secara terjadwal, dan penerapan 
sumber daya yang memadai.

Menangkal serangan terhadap website perpustakaan yang 
mimiliki ribuan data adalah tugas yang menakutkan bagi staf 
perpustakaan hari ini karena ancaman kerentanan web dan 
upaya hacking yang terus meningkat. Namun, dengan 
menggunakan pendekatan multi-dimensi terhadap 
keamanan, staf  dapat mengurangi masalah. Proses 
manajerial seperti melakukan audit berkala dan penilaian 
risiko dapat membantu menentukan sistem mana yang 
paling rentan dan berkonsentrasi untuk melindungi fungsi 
tersebut, serta memeriksa sistem untuk menganalisis potensi 
masalah. Dengan melakukan beberapa langkah di atas, 
diharapkan website perpustakaan aman dan aset pengetahuan 
terjaga sehingga dapat dimanfaatkan dari generasi ke 
generasi.
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)
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Penyerangan terhadap Perpustakaan
Keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di 
perpustakaan perguruan tinggi, terutama menyangkut tugas 
akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi serta hasil 
penelitian para dosen. Berbagai karya tersebut saat ini 
tersimpan dalam format digital dan berada  dalam rak server 
di mana pengguna dapat menelusur, membaca, dan 
mengunduhnya. Jika dimanfaatkan dengan positif, tentunya 
para pustakawan merasa bahagia, namun jika ada upaya 
penghapusan ataupun pencurian data, maka keselamatan 
perpustakaan menjadi terancam karena banyak dari koleksi 
tersebut hanya memiliki format digital tanpa ada bentuk 
fisiknya.

Pada saat ini kita dapat mengakses tugas akhir mahasiswa 
yang tersimpan dalam perpustakaan digital di Indonesia 
kurang lebih  satu setengah juta karya. Jumlah yang besar 
tersebut, tidak lepas dari kewajiban mahasiswa untuk 
mengunggah hasil tugas akhirnya dalam format digital  
dalam repositori institusi. Bagi Universitas Indonesia sendiri, 
setiap tahunnya menerima 10.000 skripsi, tesis, dan disertasi 
dari mahasiswa yang diwisuda. 

Jika dilihat dari sejarah perbukuan, ternyata kisah pilu 
penghancuran perpustakaan sudah ada sejak ribuan tahun 
yang lalu. Perang, kebencian terhadap etnik, agama, dan 
pandangan politik sering menjadi latar belakangnya. Kita 
dapat melihat sejarah penghancuran perpustakaan di 
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Babilonia, Cina, dan Alexandria kuno. Orang-orang yang 
ingin menghancurkan perpustakaan terutama pada era ini, 
bukanlah orang yang bodoh, namun mereka  adalah 
orang-orang terdidik yang memiliki keinginan menghapus 
memori bersama pada kebudayaan, pengetahuan, dan sejarah 
masyarakatnya

Ransomware mencari Tebusan ke Perpustakaan
Selain tugas akhir, perpustakaan perguruan tinggi juga 
menyimpan naskah dalam format digital. Naskah pada saat 
ini masih dipandang  memiliki nilai sejarah bangsa yang 
sangat dibutuhkan untuk penelitian dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Kandungan yang ada dalam naskah selain 
kebudayaan,  babad, cerita rakyat, rangkuman dari beberapa 
sejarah juga banyak membahas tentang dunia obat-obatan, 
rumah adat dan ilmu pengetahuan lain yang jika diteliti lebih 
mendalam dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Besarnya nilai dari perpustakaan digital, menjadi incaran para 
cracker untuk menguasai sistem dan file yang ada di dalamnya. 
Pada tahun 2017, dunia dikejutkan dengan serangan 
ransomware, yaitu sejenis malware yang mampu mengambil alih 

kendali atas jalannya komputer dan mencegah penggunanya 
untuk mengakses data hingga tebusan sejumlah uang harus 
dibayarnya. Serangan ransomware yang paling terkenal adalah 
WannaCry yang menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 
99 negara. 

Cara kerja dari ransomware adalah dengan cara memberikan 
kunci enkripsi dari file yang ada di komputer. Jika kita ingin 
mendapatkan file kita, maka kita harus membayar sejumlah 
uang untuk membuka kuncinya. Namun seandainya tebusan 
tidak dibayar, seringkali data dihapus secara permanen.  
Komputer yang terkena serangan harus membayar kurang 
lebih Rp4.000.000,- untuk mengembalikan komputer ke 
sedia kala.

Terdapat 16 Perpustakaan yang berada di  kota kecil St Louis, 
Negara bagian Missouri Amerika Serikat yang terkena 
serangan ransomware. Para penyerang telah menguasai 700 
komputer dengan meminta tebusan $35.000 untuk 
memulihkan sistem. Empat juta item yang harusnya 
dilayankan tidak dapat diakses. Sistem perpustakaan telah 
diyakini terinfeksi melalui server terpusat dan email 
pustakawan mengalami kelumpuhan. Otoritas perpustakaan 
terpaksa harus menghapus seluruh sistem perpustakaannya 
dan mengganti dengan membangun dari awal, yang 
kemungkinan memakan waktu berminggu-minggu. 

Laporan Matt Enis (2017)  dari Library Journal mengatakan 
bahwa pihak perpustakaan tidak berkeinginan membayar 
uang tebusan karena memiliki backup untuk file yang telah 
dienkripsi oleh serangan ransomware. Staf  TI Perpustakaan 
kemudian melaksanakan tahapan-tahapan pemulihan dan 
mengendalikan jaringan, sehingga website, katalog, dan materi 
yang dapat diunduh bisa dilayankan kembali.

Pembajakan Website Perpustakaan Digital
Jika serangan ransomware pada awalnya berjalan dengan cara 

meng-klik tautan yang disebarkan, kini serangan lebih 
canggih lagi dengan membajak situs resmi, namun sudah 
disisipi kode berbahaya dengan memanfaatkan kelemahan 
suatu sistem yang ada di dalamnya. Dengan hal tersebut 
maka cracker dapat mengubah atau mengambil datanya. 
Kisah nyata Aaron Swartz, seorang aktivis internet yang 
dapat mengunduh secara otomatis dan masif  sebanyak 4 
juta dokumen akademik dalam format digital yang dimiliki 
Massachusetts Institute of  Technology (MIT) dengan 
meng-hack arsip JSTOR-nya.

Hasil analisis dari survei terhadap 80 perpustakaan di Eropa 
yang dilakukan oleh Kuzma, Joanne (2010) menunjukkan 
mayoritas perpustakaan memiliki kelemahan keamanan yang 
serius dalam aplikasi web mereka. Temuan ini berfungsi 
untuk mengingatkan pustakawan tentang kompleksitas 
dalam menyediakan lingkungan online yang aman bagi 
pemustaka mereka. Mengabaikan atau kurangnya kesadaran 
akan keamanan sistem dapat menyebabkan kerentanan 
serius terhadap data dan sistem. Dalam penelitian ini 
ditemukan masalah yang paling umum yaitu XSS (Cross Site 
Scripting) dan SQL Injection.

XSS sering menyerang website perpustakaan digital. Pada 
awal tahun ini Web Perpustakaan UI juga mendapatkan 
peringatan akan serangan dengan metode ini. XSS sendiri  
merupakan salah satu jenis serangan dengan cara 
menginjeksi code (code injection attack). XSS dilakukan oleh 
penyerang dengan cara memasukkan kode javascript,  HTML 
atau client script code lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan 
seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini 
antara lain penyerang dapat mem-bypass keamanan di sisi 
klien, mendapatkan informasi sensitif, atau menyimpan 
aplikasi berbahaya.

Serangan XSS dapat berakibat pada pada sistem dan 
pengguna. Hal ini terjadi karena pengguna diizinkan untuk 
memasukkan data yang biasanya akan ditampilkan kembali. 
Cracker biasanya akan mencari kelemahan dari sistem 
tersebut, dan memasukkan script melalui form yang 
disediakan. Seorang penyerang berusaha mendapatkan sesi 
pengguna yang masih aktif  yang digunakan untuk 
mengakses sistem dan file di dalamnya. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah mengambil data dan memanfaatkannya.

Kerawanan terhadap XSS biasanya disebabkan oleh 
lemahnya kontrol terhadap validasi input pengguna sebelum 
disimpan oleh sistem. Setelah melakukan serangan dan 
mendapatkan hak masuk ke sistem maka penyerang 
melakukan eksploitasi terhadap situs web. Bisa dibayangkan 
dampak buruknyanya jika yang dibajak adalah sesi koneksi 
dari pustakawan yang memiliki hak akses pengolahan 

terhadap koleksi digital, dimana dapat menambah, 
mengubah, mengunduh, dan menghapusnya.

Sedangkan SQL Injection merupakan  kerentanan yang terjadi 
ketika penyerang memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi Structured Query Language (SQL) yang 
melewati suatu aplikasi ke database untuk menyimpan 
datanya. SQL Injection dapat terjadi karena tidak adanya 
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penanganan yang benar terhadap karakter yang 
menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi dengan perintah 
SQL.

Dampak dari serangan SQL Injection memungkinkan 
seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memiliki 
account. Dengan cara ini, penyerang dapat menambah, 
mengubah, mengambil, dan menghapus data yang berada di 
dalam database. Banyak kasus terjadi, para penyerang dapat 
mematikan database itu sendiri sehingga suatu layanan akan 
berhenti total.

Langkah Perpustakaan Menjaga Aset Pengetahuan
Keamanan perpustakaan digital harus dilakukan dengan 
pendekatan multi-dimensi dengan kombinasi antara 
manajerial dan solusi teknis. Melihat dampak yang begitu 
besar terkait kerentanan dan kemungkinan serangan 
terhadap database dan file digital yang dimiliki perpustakaan 
maka solusi manajerial seperti audit berkala, penilaian risiko,  
anggaran keamanan, kebijakan hak akses, penyediaan sarana 
keamanan, mitigasi  bencana, pemberian pelatihan kepada 
staf, analisis keamanan secara terjadwal, dan penerapan 
sumber daya yang memadai.

Menangkal serangan terhadap website perpustakaan yang 
mimiliki ribuan data adalah tugas yang menakutkan bagi staf 
perpustakaan hari ini karena ancaman kerentanan web dan 
upaya hacking yang terus meningkat. Namun, dengan 
menggunakan pendekatan multi-dimensi terhadap 
keamanan, staf  dapat mengurangi masalah. Proses 
manajerial seperti melakukan audit berkala dan penilaian 
risiko dapat membantu menentukan sistem mana yang 
paling rentan dan berkonsentrasi untuk melindungi fungsi 
tersebut, serta memeriksa sistem untuk menganalisis potensi 
masalah. Dengan melakukan beberapa langkah di atas, 
diharapkan website perpustakaan aman dan aset pengetahuan 
terjaga sehingga dapat dimanfaatkan dari generasi ke 
generasi.

SONY PAWOKO
PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN UI

1. Melakukan backup secara berkala
     Tempat backup sebaiknya tidak berada satu 
     lokasi dari server utama, supaya jika terjadi 
     bencana ataupun serangan eksternal backup 
     tetap aman. 

2. Validasi data
    Untuk  serangan yang dilakukan dengan SQL 
    Injection dan XSS dilakukan validasi siapa, dari 
    mana, dan  memberikan input apa. Jika input-nya 
    mengandung script yang membahayakan dapat 
    segera ditolak. 

3. Uji Coba dan system testing
    Sebelum diluncurkan kepada pengguna, sistem 
    harus dipastikan memiliki keamanan yang 
    mumpuni terhadap serangan para cracker.

4. Update/Maintenance
    Sistem yang berjalan perlu mendapatkan 
    pengaman yang terkini mengingat para 
    penyerang menggunakan cara yang baru.

5. Melakukan proses pemantauan
    Aktivitas yang dirasa mencurigakan perlu 
    dipantau supaya segera dapat dilakukan langkah 
    pencegahan jika dirasa mengancam sistem 
    maupun file yang tersimpan.

6. Server/Hosting yang terpercaya
    Jika server harus dititipkan ke pihak ketiga maka 
    kita harus memastikan mereka memiliki 
    infrastruktur jaringan yang baik.
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Solusi teknis menangkal serangan
terhadap website perpustakaan 
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)

Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)
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Pada edisi ini, tim redaksi UI Lib. Berkala mengajak pembaca 
mengenal lebih dekat dengan dosen dan ilmuwan fisika 
Indonesia yang telah dikenal di dunia internasional yaitu 
Prof. Dr. Drs. Terry Mart. Sekilas dari namanya Terry Mart 
seperti bule atau orang asing,  namun beliau adalah orang 
Indonesia asli yang lahir di Palembang pada 3 Maret 1965. 
Prof. Terry Mart meraih gelar sarjana Fisika UI tahun 1988 
dengan predikat cum-laude kemudian meraih gelar Doctor 
rerum naturalium (Doctor of  sciences) pada tahun 1996 dari 
Universitaet Mainz, Jerman juga dengan predikat cum-laude. 

Profesor yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru 
Besar FMIPA sudah mendapatkan berbagai penghargaan 
atas prestasinya. Di antara penghargaan yang diterima adalah 
Habibie Award  pada tahun 2001, Leading Scientists, Engineers 
dari Komisi Teknologi (Comstech) Organisasi Konferensi 
Islam tahun 2008, Outstanding Southeast Asian Scientists dari 

SEA-EU-NET 
(South East Asia–European Union Net-work) tahun 2009,   
penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 2009 dan Penghargaan Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa dari Departemen Pendidikan Nasional 
(2009). 

Prof. Terry merupakan dosen sekaligus peneliti yang aktif 
meneliti dan menulis.  Keaktifannya tersebut dapat 
dibuktikan dengan enam hibah riset diterimanya dalam lima 
tahun terakhir.  Selain itu keaktifannya menulis juga sudah 
diakui di dunia internasional. Selama tujuh tahun terakhir, Ia 
telah mempublikasikan 38 karyanya di jurnal internasional. 

Di sela-sela kesibukannya, kami berhasil untuk 
mewawancarai Prof. Terry dan berikut hasil wawancara yang 
Tim Redaksi dapatkan:

Apa yang membuat Prof. Terry memilih jurusan Fisika? 
Ada pengalaman menarik saya saat SMA, saya memiliki nilai 
terbaik di mata pelajaran Matematika dan Fisika. Guru 
matematika saya jarang senyum dan berkacamata besar. 
Setiap saya mendapatkan nilai bagus, selesai ulangan saya 
disuruh mengerjakan soal di depan dan jika saya tidak bisa 
nilai akan dikurangi. Hal ini tidak membuat saya sebel dan 
marah kepada guru saya, tetapi malah membuat senang. Saya 
senang matematika karena problemnya real. 

Kecintaan saya pada Fisika dipicu karena mayoritas 
teman-teman saya beranggapan (bahwa fisika itu) sulit, jadi 
saya merasa tertantang untuk mengerjakannya. Saat lulus 
SMA, ada pilihan pendaftaran, kalau dulu namanya Perintis, 
kalau sekarang semacam SNMPTN. Sebelum lulus SMA, 

saya sudah mendapat pengumuman diterima di UI jurusan 
Fisika. Awalnya saya ragu masuk fisika, lalu saya tanya ke 
bapak saya. Kata bapak saya, “sudah masuk saja, nanti kalau 
gak suka, tahun depan coba lagi.” Ternyata setelah satu 
semester, saya sudah senang dengan fisika. Setelah saya 
menjalani kuliah, saya semakin cinta dengan Fisika. Jadi 
awalnya karena tertantang sekarang jadi benar-benar suka.

Kapan Prof. Terry mulai menyukai hal-hal yang terkait 
dengan sains? 
Dari SD sebetulnya saya senang baca-baca buku fisika SMA. 
Bapak saya dulu pernah diberi tugas mengelola perpustakaan 
keliling di Sumatera Selatan. Bapak saya sebenarnya seorang 
guru yang kemudian dikirim tugas belajar ke Australia untuk 
kuliah tentang perpustakaan. Sepulang dari Australia, Bapak 
saya ditugaskan mengelola perpustakaan keliling. Sekali 
waktu Bapak saya membawa buku yang belum dikatalogkan 
dan diklasifikasi. Kita sekeluarga membantu, saya kurang 
tahu kenapa sampai dibawa ke rumah.

Dari situ saya dan keluarga mulai melihat buku. Kakak saya 
yang nomor satu dan tiga senang dengan novel, kakak saya 
yang nomor dua senang dengan buku-buku tentang Indian, 
kalau saya senang dengan buku-buku elektronik. Dari sini 
saya mulai mengenal rangkaian elektronika dan mulai belajar 
elektronika dari membaca buku-buku. Mungkin itu yang 
tidak semua orang ada kesempatan. Jadi saya kira itu yang 
mengarahkan saya ke elektro. 

Sejak kecil saya senang menggunakan logika fisika. Saat saya 
SD di kampung tetangga-tetangga ingin menyambungkan 
listrik di rumah-rumah. Namun masalahnya tidak boleh 
menyambungkan listrik ke tetangga karena termasuk 
pencurian listrik oleh PLN. Oleh karena itu 
menyambungkan listrik melalui bawah tanah menggunakan 
pipa. Namun masalahnya bagaimana memasukan kabelnya 
ke dalam pipa. Saat itu masyarakat bingung kemudian saya 
membantu memecahkannya. 

Saya melakukan suatu hal yang sebenarnya menggunakan 
logika saja.  Saya menyambungkan kabel dengan paku karena 
magnet dapat menarik paku. Setelah itu pakunya 
dimasukkan ke dalam pipa dan magnet lalu saya dekatkan 
dengan pipa. Kemudian saya menggiring paku dalam selang 
dari ujung ke ujung menggunakan magnet dari luar. Saya 
yang sudah senang elektronika mulai membuat rangkain 
elektronik dari barang bekas. Saat itu saya bikin interphone 
seperti telepon yang saat itu belum ada. Saya bikin intercom 
antar rumah dengan memanfaatkan radio bekas. 

Apa yang membuat Prof. Terry memutuskan berkarir 
di bidang Fisika? 

Saya benar-benar senang dan menentukan berkarir di Fisika 
saat ikut konferensi internasional dan simposium fisika 
untuk himpunan bidang studi fisika. Saya melihat orang 
berdebat namun diselesaikan dengan matematika.  Misalnya 
debat fisika, soal partikel pembuktiannya langsung di papan 
tulis. Melalui simposium tersebut, saya memahami bahwa 
seorang fisikawan selain pintar fisika juga harus pintar 
bahasa fisika yaitu matematika. Melihat perdebatan fisika 
yang diselesaikan langsung di papan tulis dengan 
rumus-rumus matematika membuat saya semakin yakin 
untuk menekuni fisika. Menurut saya belajar fisika sama 
dengan mencari solusi permasalahan alam melalui 
model-model matematika. 

Apa alasan Prof. Terry memilih menjadi dosen? 
Universitas lebih kreatif  dan berprestasi dengan waktu 
terbatas. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimaksud 
adalah mahasiswa. Sekali waktu kita mendapat mahasiswa 
yang jenius, yang pinter banget dan bisa berkolaborasi dalam 
penelitian. Sebenarnya mahasiswa adalah motornya 
penelitian. Proses akademik tidak hanya mahasiswa yang 
mendapat pendidikan dari dosen, tetapi dosen juga dapat 
terbantu oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

Selain itu perguruan tinggi merupakan tempat yang dinamis 
dan egaliter. Di sini semua dosen levelnya sama kecuali 
memang ada dosen yang harus dibimbing oleh dosen senior. 
Dosen lebih bebas menghasilkan publikasi internasional 
dalam bidangnya. 

Apa motivasi Prof. Tery memilih tetap berkarir di 
Indonesia walaupun pernah ada tawaran berkarir di 
luar negeri? 
Sepertinya lebih enak berkarir di Indonesia karena di sini ada 
keluarga dan ada sesuatu yang harus dibangun di Indonesia 
terutama untuk menaikkan nama ilmuwan fisika teori di 
mata dunia dalam publikasi jurnal Internasional. Di 
Indonesia, saya lebih bisa berkontribusi, misalnya waktu itu 
zaman saya mulai 1997, orang Indonesia tidak terlalu care 
dengan publikasi Internasional, namun saya sudah care 
karena saya tidak mau kehilangan kebiasaan saya waktu di 
Jerman. 

Apa yang paling membanggakan dalam karir  Prof. 
Terry? 
Saya bangga dengan karya saya yaitu model-model dan hasil 
karya kita yang telah terbit di jurnal internasional karena 
ketika karya kita diterbitkan berarti kita sudah diakui dunia 
internasional. Saya juga bangga dengan mahasiswa yang 
sukses, seperti mahasiswa yang sudah masuk dalam tim yang 
menemukan partikel Tuhan. Saya tidak terlalu bangga 
dengan gelar profesor, sebenarnya profesor hanya untuk 

masalah pangkat saja. Saya tidak ada niat jadi profesor, gelar 
profesor itu berat. Gelar itu hanya untuk urusan akademik 
saja, untuk urusan kepangkatan. 

Apakah Prof. Terry pernah merasakan kejenuhan, dan 
bagaimana mengatasinya? 
Dulu waktu saya kuliah di Jerman, kalau jenuh “ngitung”, saya 
jalan-jalan di pinggir sungai, mondar-mandir aja karena kan 
tidak ada teman. Kalau sekarang disini ada keluarga, teman 
banyak, hiburan juga banyak ada WhatsApp, Instagram juga 
ada. Kalau jenuh pasti, namun bagaimana prinsipnya kita 
menjadikan hobi. Kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi. 
Orang rela mengeluarkan uang untuk hobinya. 

Apakah ada pengalaman riset yang sulit oleh Prof. 
Terry?
Mayoritas riset saya yang dikirim ke jurnal internasional di 
Amerika dikembalikan dan saya harus memperbaikinya. Jika 
sudah dikatakan tidak benar pasti ada poin-poin yang harus 
diperbaiki, maka saya perbaiki. Biasanya proses perbaikan 
bisa sampai tujuh bulan, setelah itu saya kirim balik. 
Kadang-kadang saya butuh menyepi dalam melakukan riset. 
Biasanya saya bawa masalah-masalah yang diberi reviewer saya 
bawa menyepi untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana cara agar tidak kehabisan ide untuk riset 
Prof ? 
Salah satu caranya dengan aktif  mengikuti konferensi 
internasional. Keterbatasan ide penelitian tidak akan terjadi 
jika aktif  mengikuti konferensi internasional. Hadir dalam 
konferensi dapat meng-upgrade pengetahuan dan 
meng-update keilmuan. Di sana kita diskusi dengan 
orang-orang yang riset terdepan. Oleh karena itu kebuntuan 
ide tidak akan terjadi pada seorang peneliti. Selain itu sering 
membaca jurnal juga dapat dijadikan cara untuk mencari ide 
baru dalam penelitian. 

Apa kunci  kesuksesan Prof. Terry? 
Pada prinsipnya adalah menjadikan apa yang kita lakukan 
sebagai hobi. Ketika suatu pekerjaan sudah menjadi hobi 
maka motivasi untuk mengerjakannya tidak akan menurun 
bahkan seseorang dapat berkorban uang untuk menjalankan 
hobinya. 

Apakah hobi Prof. Terry selain riset?  
Hobi saya yaitu riset, selain riset dulu kadang-kadang main 
organ namun sekarang karena sudah tua selain riset hobi saya 
bermain dengan keluarga. Saya musik juga suka namun 
benar-benar hobi tidak. Membaca buku saat ini membaca 
buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah untuk persiapan 
mengajar, riset dan paper.

Bagaimana manajemen waktu Prof. Terry? 
Kuncinya adalah hobi, jika ada waktu sedikit saja kita pasti 
bisa melakukan hobi kita. Ada waktu luang sedikit 
melakukan hobi kita. 

Apa pendapat Prof. Terry mengenai ilmuwan yang 
dicirikan oleh masyarakat dengan orang kaku dan 
serius?
Kita melihat di Amerika, promosi sains sangat gencar, kalau 
saya menonton TV kebanyakan tentang sains. Kalau di sini 
yang banyak sinetron. Ilmuwannya juga gencar 
mempublikasikan hasilnya di TV tidak hanya di jurnal 
ilmiah. Suatu waktu saya sedang memesan makanan di 
Amerika, saya memakai kaos Cambridge University 
pegawainya bilang “Wahhh… from Cambridge! What do you do 
in here?” Saya bilang “Doing research.” “You must know quark.” 
Kemudian pelayanan itu cerita tentang quark. Ini karena 
sains sudah banyak di TV sehingga lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

Di negara-negara maju, sains didukung oleh masyarakat. 
Masyarakat sudah tahu sains dan harus didukung serta 
diberi porsi uang. Kalau dukungan hanya dari pejabat, itu 
repot. Saya kasih contoh, saat itu waktu saya ke Korea, 
sekali waktu mereka mau bangun akselelator ion. Itu 
membutuhkan tempat yang sangat luas dan biaya luar biasa 
sehingga perlu dibangun multiyears. Pembangunan multiyears 
harus diajukan ke DPR nya, DPR-nya setuju dan 
menambahkan satu pasal, siapa pun presidennya tidak 
dapat menghentikan proyek ini sampai selesai. 

Ini namanya masyarakat sudah mendukung. DPR adalah 
wakil rakyat dan hal ini sudah disetujui oleh ilmuwan dan 
pemerintah untuk diajukan ke DPR. Jadi kalau sains hanya 
didukung pemerintah, itu kurang maju apalagi tidak 
didukung oleh pemerintah. Jadi agar sains lebih dikenal 
masyarakat, harus ada kerja sama pemerintah, masyarakat, 
dan ilmuwan.

Apa pesan Prof. Terry untuk generasi muda terutama 
Mahasiswa?
Jadikan riset dan kuliah sebagai hobi, kalau tidak bisa jadi 
hobi setidaknya nikmati karena ketika dinikmati senang 
pada akhirnya. Dan tentu pastinya kerja keras dan jangan 
jadikan beban. Selain itu mahasiswa harus mempunyai rasa 
percaya diri. Ada mahasiswa yang sebenarnya berprestasi 
namun kurang percaya diri pada akhirnya potensinya tidak 
tergali. Ketika mahasiswa mulai “PD” akan keluar 
potensinya. Seorang dosen juga harus mampu menggali 
potensi mahasiswa. Semua bidang ilmu kalau kita hobi, pasti 
kita akan berprestasi. (UMI/KYP)

Salah satu visi perguruan tinggi adalah Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. Seperti yang kita 
ketahui, tiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi 
adalah Penelitian dan Pengajaran, Penelitian 
dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada 
Masyarakat.

Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)

Lebih Dekat

Pengabdian UI untuk 
Perpustakaan 
Sekolah

Pustakawan Perpustakaan UI sedang berbagi 
pengetahuan mengenai pengadaan bahan 

pustaka kepada pengelola Perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma

Kepala Perpustakaan UI, Dr. Fuad Gani, memberikan sertifikat kepada 
salah satu peserta Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)

Pustakawan Perpustakaan 
UI melakukan instalasi 
LONTAR di sekolah 
peserta program serta 

membimbing pengelola 
perpustakaan sekolah dalam 

menggunakannya.

Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah terdiri dari  

pemberian materi dari Perpustakaan 
UI, dan implementasi program di 

perpustakaan sekolah masing-masing.

FOTO: ADHITYA/NAUFAL
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Social Media and Its Use 
in the UI Library

"It's time to update on social media!" 
Yes, the need to share anything that 
happens in our daily lives has become a 
habit in the millennial era. Information 
that disseminated through social media 
become viral quickly because of large 
number of people has easy access to 
Internet connection, the so-called social 
media.

The power of  social media makes it a very 
effective tool for disseminating and sharing 
information. Of  course, it is also seen as an 
opportunity for people to do their business and 
promotion. Social media has become a very popular tool 
for small and big companies to help them promote their 
products and services.

Seeing this challenge, libraries must keep up with current 
changes and trends to be able to exist. Research and studies 
on libraries reveal that in less than a decade, social media has 
shifted from the fringe activities of  libraries to their central 
ones in reaching out its users through creative and 
innovative promotion. Dowd and Taylor & Francis Group 
(2014) in a journal entitled Social Media Use in Academic 
Libraries: A Phenomenological Study states that the current 
attitude of  librarians to social media has reversed. In 2013 
86% of  libraries use social media and 30% posted every day 
(Harrison, Burress, Velasquez, & Schreiner, 2017).

The use of  social media is important for academic libraries 
because the majority of  students use social media (Garofalo, 
2013). Realizing this, since 2011, UI Library has been using 
social media to promote its services such as Facebook, 
Twitter and Instagram. Through this social media, UI 
Library gives information to its patrons about library 
collection, library services, and library activities or events 
that held regularly by the UI Library. Beside for promotions, 
social media is also a forum for UI Library to interact with 
patrons anytime and anywhere without the need to meet 
face-to-face with patrons. Interactions that occur are usually 
a question and answer about library services, as well as to 

answer complaints and suggestions from users to UI Library.
Because of  the importance of  social media to forge 
intensive communication with its patrons, UI Library has 
established a Public Relations Unit dealing with its strategic 
use. This unit is responsible for promoting the library 
services and its collections and announcing library activities 
and events. Some hurdles found in managing social media 
for its dynamic development in terms of  technological 
matter and the emergence of  new platforms.

Each day UI Library is flocked by approximately 3.000 
visitors physically per day and 1.000.000 visitors virtually on 
2017. The library has offered many new services to meet the 
needs of  its keen patrons. Consequently, it has to assign a 
dedicated staff  in charge of  dealing with intensive 
communication internally and externally to satisfy its 
stakeholders. Therefore, The Public Relation Unit of  UI 
Library has a strategic role to support UI Library’s operation 
and its success.

UI Library has been using social media as a promotional tool 
for seven years. We are facing some difficulties in dealing 
with it due to its patrons frantically are using Facebook and 

Twitter every day. Since the beginning, UI Library has use 
Facebook and Twitter as a promotional tools because of 
their popularity and easy to use platforms. 

We have encounter the interest of  social media users is 
growing and shifting to other social media such as Instagram, 
YouTube and chat application Line. Since 2016, UI Library 
has started to use Instagram, YouTube and Line to promote 
library activities.

The followers of  UI Library on social media are increasing 
now. As per February 2018, UI Library’s Twitter has 24.046 
followers while its Instagram has 3.468 followers. UI 
Library’s Twitter account has more followers because it has 
been launched since 2009.

There are interesting facts from the data of  the number of 
followers UI Library per month as the figure above. It shows 
that in May-September 2017 there are a significant number 
of  new followers. The increasing number is due to 
university’s admission of  new students for SNMPTN, 
SBMPTN and SIMAK UI.  Judging from the figures above 
we assume that there are many millennials that actively use 
Twitter to get information on library services.

Social media followers of  UI Library are not only UI student 
but also public at large because it opens its service to them. 
UI Library also frequently holds some events or activities 
that is open to the public. Therefore, the use of  social media 
is important to inform people in general about UI Library 
services.

UI Library shares all needed information through social 
media by making well-designed info graphics. It is hoped that 
the info graphics manages to attract more patrons to use 
library services.

Have you followed the social media of  UI Library? Grab this 
golden opportunity and the latest information about UI 
Library! (CPA/NCT)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)
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The power of  social media makes it a very 
effective tool for disseminating and sharing 
information. Of  course, it is also seen as an 
opportunity for people to do their business and 
promotion. Social media has become a very popular tool 
for small and big companies to help them promote their 
products and services.

Seeing this challenge, libraries must keep up with current 
changes and trends to be able to exist. Research and studies 
on libraries reveal that in less than a decade, social media has 
shifted from the fringe activities of  libraries to their central 
ones in reaching out its users through creative and 
innovative promotion. Dowd and Taylor & Francis Group 
(2014) in a journal entitled Social Media Use in Academic 
Libraries: A Phenomenological Study states that the current 
attitude of  librarians to social media has reversed. In 2013 
86% of  libraries use social media and 30% posted every day 
(Harrison, Burress, Velasquez, & Schreiner, 2017).

The use of  social media is important for academic libraries 
because the majority of  students use social media (Garofalo, 
2013). Realizing this, since 2011, UI Library has been using 
social media to promote its services such as Facebook, 
Twitter and Instagram. Through this social media, UI 
Library gives information to its patrons about library 
collection, library services, and library activities or events 
that held regularly by the UI Library. Beside for promotions, 
social media is also a forum for UI Library to interact with 
patrons anytime and anywhere without the need to meet 
face-to-face with patrons. Interactions that occur are usually 
a question and answer about library services, as well as to 

answer complaints and suggestions from users to UI Library.
Because of  the importance of  social media to forge 
intensive communication with its patrons, UI Library has 
established a Public Relations Unit dealing with its strategic 
use. This unit is responsible for promoting the library 
services and its collections and announcing library activities 
and events. Some hurdles found in managing social media 
for its dynamic development in terms of  technological 
matter and the emergence of  new platforms.

Each day UI Library is flocked by approximately 3.000 
visitors physically per day and 1.000.000 visitors virtually on 
2017. The library has offered many new services to meet the 
needs of  its keen patrons. Consequently, it has to assign a 
dedicated staff  in charge of  dealing with intensive 
communication internally and externally to satisfy its 
stakeholders. Therefore, The Public Relation Unit of  UI 
Library has a strategic role to support UI Library’s operation 
and its success.

UI Library has been using social media as a promotional tool 
for seven years. We are facing some difficulties in dealing 
with it due to its patrons frantically are using Facebook and 

Twitter every day. Since the beginning, UI Library has use 
Facebook and Twitter as a promotional tools because of 
their popularity and easy to use platforms. 

We have encounter the interest of  social media users is 
growing and shifting to other social media such as Instagram, 
YouTube and chat application Line. Since 2016, UI Library 
has started to use Instagram, YouTube and Line to promote 
library activities.

The followers of  UI Library on social media are increasing 
now. As per February 2018, UI Library’s Twitter has 24.046 
followers while its Instagram has 3.468 followers. UI 
Library’s Twitter account has more followers because it has 
been launched since 2009.

Number of UI Library new Twitter followers on 2017 (TWITTER 
ANALYTICS)

Number of UI Library 
new Twitter followers on 2017

Interaction between 
UI Library and user

Regulation for public 
who enter UI Library

There are interesting facts from the data of  the number of 
followers UI Library per month as the figure above. It shows 
that in May-September 2017 there are a significant number 
of  new followers. The increasing number is due to 
university’s admission of  new students for SNMPTN, 
SBMPTN and SIMAK UI.  Judging from the figures above 
we assume that there are many millennials that actively use 
Twitter to get information on library services.

Social media followers of  UI Library are not only UI student 
but also public at large because it opens its service to them. 
UI Library also frequently holds some events or activities 
that is open to the public. Therefore, the use of  social media 
is important to inform people in general about UI Library 
services.

UI Library shares all needed information through social 
media by making well-designed info graphics. It is hoped that 
the info graphics manages to attract more patrons to use 
library services.

Have you followed the social media of  UI Library? Grab this 
golden opportunity and the latest information about UI 
Library! (CPA/NCT)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)



Berlomba-lomba Menjadi Presenter 
yang Baik: Berguru dari Prof. Jan
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Dalam acara bertajuk Plagiarism & 
Intellectual Property ini, Prof. Adik 
Wibowo memaparkan hasil penelitiannya, 
bahwa lebih dari 90% responden mengetahui tentang syarat 
utama menghindari plagiarisme, yaitu mengutip 
(mencantumkan sumber). Meski demikian, kasus plagiarisme 
di lingkungan akademik terus saja terjadi. Kasus ini tidak 
hanya melanda para mahasiswa, tapi juga para dosen, bahkan 
yang sudah berstatus guru besar. 

Oleh karenanya, pada seminar ini, Prof. Adik memaparkan 
materi mengenai plagiarisme di lingkungan akademis, serta 
cara mencegah dan menghindarinya.  Selain itu, Dr. Fuad 
Gani juga menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual 
(intellectual property) karya yang telah diciptakan. Ingin tahu 
lebih lanjut? Unduh materi seminarnya di 
lib.ui.ac.id/hutperpus35. (DGR)

Perpustakaan UI menyelenggarakan pelatihan 
dengan tema Knowledge Transfer : How To Make Presentation 
With Confidence dengan narasumber Prof. Dr. Ir. Jan 
Sopaheluwakan M.Sc., anggota Dewan Riset Daerah DKI 
Jakarta yang juga guru besar FMIPA UI. Pelatihan ini 
dilaksanakan di Aula Terapung, dikarenakan banyaknya 
peserta yang mendaftar. 

Pelatihan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari dosen 
dan mahasiswa Pascasarjana. Pada awal pelatihan, Prof. Jan 
menampilkan video sebagai contoh cara presentasi yang 
salah. Setelah itu materi yang dipaparkan adalah alat 

presentasi dari masa ke masa, kesalahan 
pembuatan presentasi yang dilakukan 

di masa itu, serta tips dan trik dari 
pengalamannya membuat presentasi. 
Di akhir pelatihan, pemateri 
menampilkan video Steve Jobs, salah 

satu presenter terbaik dunia. (MPT)

Perpustakaan UI mengadakan acara 
Workshop dan Lomba Fotografi dengan 
tema “Human Interest in UI Library 
Buildings & Its Surroundings”.  Acara 
ini mengambil tema tersebut untuk 
mengenalkan subgenre human interest karena 
subgenre ini lebih banyak ditemukan di Perpustakaan UI. 

Acara yang bekerjasama dengan Nikon Indonesia dan Epson 
tersebut dihadiri oleh 20 Peserta.  Muflihun yang merupakan 
pengajar dari Nikon Indonesia memaparkan materi beserta 
contoh karya fotografinya. Materi yang disampaikan oleh 
narasumber seputar teknik dasar fotografi serta etika dalam 
memotret di ruang publik. Pada akhir acara para peserta 
diajak untuk memotret secara langsung di area Perpustakaan 
UI. Setelah workshop berakhir, peserta mengikuti lomba 
fotografi pada 2-11 Maret 2018. Foto-foto peserta lomba 
kemudian dipamerkan pada saat acara puncak HUT 
Perpustakaan ke-35 pada 16-14 Maret 2018 bersamaan 
dengan diselenggarakannya Bazar Perpustakaan. (NFF)

Memahami Lebih Dalam 
Seni Berbohong dan 
Menghindari Berita Palsu

MAR

8
Acara bertajuk Seminar Invented 
Knowledge: Art of  the Lie and Identity 
Politics dibuka oleh paparan dari Dr. 
Fuad Gani SS, MA. Ia memaparkan 
bagaimana cara  memahami berita 
palsu dan hoax melalui pembacaan kritis. 
Acara yang dihadiri oleh 70 peserta ini kemudian dilanjutkan 
dengan paparan  Prof. Dr. Drs. Ibnu Hamad, M.Si yang 
berjudul Urgensi Science Communication untuk Hadapi Fake 
News. Ia menjelaskan bagaimana judul yang ditulis setiap 
media masa dapat mempengaruhi pembaca tanpa membaca 
isinya.

Kompol Putu Kholis Aryana, SiK (Kepala Satreskrim 
Polresta Depok) selaku pembicara ketiga memaparkan peran 
Polresta Depok dalam mengendalikan negativitas media 
sosial. Ia menjelaskan berbagai macam kasus yang ditangani 
oleh Polresta Depok yang ditelusuri melalui media sosial, 
sanksi hukum, tips menghentikan hoax, dan literasi media. 
(ASW)
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)



Sukses Submit Artikel di 
Cambridge University Press
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Menumbuhkan 
Minat Literasi Anak 
Melalui Dongeng
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Peduli Perpustakaan 
Sekolah
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Akademisi Indonesia saat ini mengalami 

tantangan untuk menulis dan mempublikasikan  karyanya di 
jurnal ilmiah nasional ataupun internasional. Sivitas 
Akademika Universitas Indonesia sebagai akademisi 
diharapkan mampu mengaktualisasikan kompetensinya 
dengan mampu menulis hasil penelitian dalam media 
publikasi baik nasional, regional, maupun internasional. 
Dengan dasar pertimbangan itulah Perpustakaan UI bekerja 
sama dengan Cambridge University Press mengadakan 
editorial workshop dengan tema “How to Publish Your 
Article/Books with Cambridge University Press”. 

Tujuan workshop ini adalah agar  semakin banyak karya warga 
UI yang diterbitkan di jurnal internasional. Narasumber 

editorial workshop adalah editor di bidang 
social sciences Cambridge University 

Press, Joe Ng. Pada acara ini Mr. Joe 
Ng menyampaikan tips-tips 
mengirim artikel ke jurnal 
internasional, bagaimana peer review 
dan editorial jurnal dilakukan serta 
bagaimana mengidentifikasi 

predatory open access journals. (UMI)

Peranan perpustakaan sekolah di 
dalam dunia pendidikan amat penting 

yaitu untuk membantu terselenggaranya 
pendidikan yang bermutu. Perpustakaan UI menyadari 
pengaruh perpustakaan sekolah dalam proses belajar 
mengajar sangat tergantung pada kemampuan perpustakaan 
dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu sebagai wujud 
kepedulian terhadap hal tersebut, Perpustakaan UI kembali 
mengadakan Pelatihan Perpustakaan Sekolah. Tahun ini 
merupakan tahun ketiga Perpustakaan UI mengadakan 
pelatihan perpustakaan sekolah secara gratis. 

Pelatihan bertajuk “Menuju Perpustakaan Sekolah yang 
Modern dan Inovatif  untuk Membentuk Generasi Literat” 
diselenggarakan pada 13-14 Maret 2018 di Perpustakaan  UI. 
Peserta pelatihan mencapai 60 orang perwakilan sekolah 
tingkat SMP dan SMA Kota Depok dan Jakarta.  Selama dua 
hari peserta diberikan materi terkait dengan manajemen dan 
administrasi perpustakaan sekolah, promosi perpustakaan 
sekolah di era digital, organisasi informasi, otomasi 
perpustakaan, keberaksaraan informasi dan pengetahuan 
tentang gerakan literasi sekolah yang disampaikan oleh 
sejumlah pustakawan Perpustakaan UI. (UMI)
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“Bercerita itu mudah”, 
tutur Aryo Faridh Zidni  
atau yang sering disapa Kak 
Aio dalam acara pelatihan 
penutur cerita. Peserta yang 
hadir berjumlah 61 orang, 
banyak diantaranya merupakan 
guru PAUD dan TK. Acara yang 
berlangsung di Aula Terapung 
Perpustakaan UI ini mengajak guru-guru dan orang tua 
untuk bisa memanfaatkan kegiatan mendongeng di dalam 
pembelajaran dan meningkatkan minat literasi anak melalui 
kegiatan sehari-hari. 

Kak Aio sebagai narasumber pada sesi pertama memberikan 
materi yang sangat menarik tentang kegiatan mendongeng 
dengan memberikan para peserta kesempatan untuk 
bercerita pengalaman yang lucu kepada peserta yang lain. 
Acara kemudian dilanjutkan pada sesi kedua dengan Vidya 

Dwina Paramita sebagai narasumber. Pada sesi kedua ini 
peserta dikenalkan dengan kegiatan belajar dengan metode 
montessori. Montessori merupakan metode belajar anak usia dini 
lewat kegiatan sehari-hari. Acara ini mendapat antusiasme 
serta apresiasi yang baik dari para peserta. (NFF)

Pada sesi Pelatihan Penutur Cerita yang dipandu oleh narasumber Aryo 
Faridh Zidni, para peserta diberi kesempatan untuk saling bercerita 
pengalaman lucu kepada peserta yang lain.
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)



Menulis dengan 
Hati, dari Hati, 
sampai ke Hati, ala 
‘Anak Rantau’

MAR

14

Novel merupakan salah satu jenis 
karya tulis fiksi yang banyak 
digemari. Tak heran jika banyak 
penulis yang menuangkan ide dan 
imajinasinya  dalam bentuk novel. 
Ahmad Fuadi, contohnya. Penulis 

muda yang terkenal dengan novel 
mega best seller-nya yang berjudul 

Negeri 5 Menara itu hadir di 
Perpustakaan UI untuk berbagi 

pengalaman menulisnya. Siang itu, Rabu 
14 Maret 2018 sekitar pukul dua siang, beliau menjadi 
narasumber ‘Pelatihan Penulisan Novel ala Anak Rantau’. 

Fuadi menceritakan alasan beliau menulis, kapan Ia mulai 
menulis dan bagaimana proses penulisan novel-novel 
mahakaryanya. Pada awal materi beliau menyampaikan 
bagaimana dahsyatnya sebuah tulisan. “Tulisan itu melesat 

©
 P

ER
PU

ST
AK

AA
N

 U
I

©
 P

ER
PU

ST
AK

AA
N

 U
I

lebih kilat dari peluru. Satu peluru boleh jadi tepat mengenai 
satu kepala, tapi satu tulisan bahkan dapat mengenai lebih 
dari satu kepala sekaligus. Bisa beribu, berjuta, bahkan sampai 
tak terhingga” tuturnya. 

Laki-laki yang akrab dipanggil Uda ini menyampaikan bahwa 
ada empat poin yang menyertai proses menulisnya. Empat 
poin tersebut adalah why, what, how dan when. Setelah 
menjabarkan poin-poin yang selama ini menemani beliau 
dalam menulis, Uda mengajak peserta untuk memejamkan 
mata sejenak dan mengingat suatu kejadian di masa kecil yang 
paling melekat di hati. Kemudian, Uda menginstruksikan 
peserta untuk mulai menuangkan memori yang muncul ke 
dalam sebuah tulisan. Setelah waktu yang ditentukan habis, 
Fuadi meminta beberapa peserta untuk membacakan hasil 
tulisannya. Fuadi menambahkan bahwa konflik merupakan 
unsur yang paling penting dalam penulisan sebuah novel. 
Pada akhir materi beliau menyuntikan kata-kata penambah 
semangat kepada seluruh peserta pelatihan. “Belum tentu 
yang best seller itu baik, belum tentu yang baik itu best seller. Jadi 
yang paling penting itu menulislah yang baik terlebih dahulu.” 
(NSH)

Sarasehan bertajuk Pemberdayaan Sumber Daya 
Pengetahuan: Peran Sejarah terhadap Ilmu Lainnya diisi oleh 
pembicara yang telah berpengalaman dan berkiprah di 
bidang sejarah. Salah satunya adalah Guru Besar Ilmu 
Sejarah dari FIB UI, Prof. Susanto Zuhdi yang menjelaskan 
fungsi ilmu sejarah, ilmu sejarah dalam era “Disrupsi & 
Revolusi 4.0”, serta tren penelitian penulisan sejarah di 
Universitas Indonesia dan pengaruhnya. 

Pembicara kedua yaitu Prof. (Emeritus) Dorodjatun 
Kuntjoro-Jakti. Menteri Koordinator Perekonomian pada 
Kabinet Gotong Royong ini menjelaskan bahwa bidang ilmu 
yang mempengaruhi perkembangan suatu negara antara lain 
geografi, geostrategic, demografi, sejarah. Hal ini seperti yang 
oleh Profesor Huntington bahwa geografi, demografi, dan 
sejarah adalah tiga elemen penting dalam tata dunia. 

Dr. Taqyuddin, S.Si., M.Hum sebagai pembicara ketiga 
memaparkan bagaimana 
perubahan penduduk 
Jakarta yang menurun 
pada tahun 1880 dan 
1883 yang kemungkinan 
disebabkan oleh 
meletusnya Gunung 
Krakatau. 
Staf  Pengajar di 
Departemen Geografi 
FMIPA UI ini juga 
menjelaskan tentang 
perubahan lahan DKI 
Jakarta pada tahun 1972 hingga 
tahun 2002 yang sebelumnya banyak vegetasi berubah 
menjadi pemukiman. (ASW)

Mengenal Peran 
Sejarah terhadap 
Ilmu Lainnya
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14
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Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, 
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 
(Indonesia, 2007, hal. 15-16) tentang Perpustakaan, yang 
tertuang dalam pasal 24 ayat 1,  2,  3 dan ayat 4, yang 
menyatakan: 

• Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

• Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

• Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Indonesia (DRPM UI) setiap tahunnya 

menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai 
upaya UI dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Program ini diikuti oleh dosen Universitas Indonesia dari 
berbagai bidang ilmu dengan lokasi pengabdian yang 
berbeda.

Dr. Fuad Gani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu 
Perpustakaan FIB UI, melakukan program pengabdian 
kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM UI. Program 
ini dilakukan selama sepuluh bulan, meliputi pelatihan untuk 
tenaga pengelola perpustakaan, instalasi aplikasi otomasi 
LONTAR (Library Automation and Digital Archives), 
pembenahan 100 eksemplar koleksi, serta pendampingan 
masa implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pada 2017, Fuad Gani melakukan Program Pengembangan 
Perpustakaan Sekolah di Depok dan sekitarnya tepatnya di 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari 
Farma. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan pada adanya 
komitmen sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala 
sekolah, untuk membangun perpustakaan dan menjamin 
bahwa program tersebut dapat terus berlanjut (sustainable) 
serta dapat ditularkan kepada sekolah lainnya. Selain itu 
diharapkan dengan adanya program pengabdian kepada 
masyarakat ini, sekolah memiliki perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan standar pengelolaan perpustakaan 
modern yang didukung oleh SDM perpustakaan yang terlatih 
serta memahami peraturan dan tata kelola perpustakaan baik 
administratif  maupun teknis

Program pertama yang dilakukan adalah memberikan 
pelatihan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah 
dengan tujuan agar pengelola perpustakaan sekolah bisa 
menerapkan sistem secara mandiri. Materi pelatihan yang 
diberikan adalah:

1.  Pengadaan dan pengembangan koleksi
2.  Layanan perpustakaan
3.  Organisasi informasi
4.  Teknologi informasi
5.  Administrasi perpustakaan
6.  Pemasaran
7.  Literasi informasi

Pelatihan dilakukan selama lima hari di Perpustakaan UI. 
Materi tersebut diberikan oleh pustakawan senior 
Perpustakaan UI. Tujuannya agar pengelola perpustakaan 
tidak hanya dapat mengolah koleksi perpustakaan sekolah 
saja tetapi juga dapat membuat program yang dapat menarik 
siswa. Diharapkan dengan cara ini para siswa akan lebih 
sering memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolahnya.

Setelah mendapatkan materi yang diperlukan dalam 
mengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma 
mendapatkan satu unit komputer guna memenuhi kebutuhan 
tata kelola dan pelayanan perpustakaan sekolah. Komputer 
tersebut sudah ter-install sistem otomasi LONTAR sehingga 
setelah pelatihan pengelola langsung dapat menerapkan 
materi yang diberikan di perpustakaan sekolah mereka.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah 
sudah diterapkan dengan baik, anggota tim pengabdian 
masyarakat datang ke perpustakaan sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 dan SMK Farmasi Sari Farma untuk 
melakukan monitoring. Selain itu dilakukan pula pengolahan 
100 koleksi buku teks untuk melancarkan keterampilan 
tenaga pengelola perpustakaan mengenai cara pengolahan 
koleksi. 

Penerapan program perpustakaan di perpustakaan sekolah 
diharapkan akan mampu meningkatkan gairah guru dan 
murid dalam meningkatkan wawasan, ketrampilan dan yang 
terpenting adalah membangun budaya riset sejak dini. 
Ketersediaan sumber daya informasi di perpustakaan sekolah 
yang tepat dan cepat ditemukan ketika dibutuhkan, akan 
membantu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia 
yang mampu bersaing di pasar kerja global. (MOE)
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Sedia Payung 
Sebelum Hujan: 
Merdeka dari 
Rasa Takut 

MAR

15 Tubuh Ideal di 
Hari Jumat:
Jumat Sehat

MAR

16
Beberapa tahun terakhir 
banyak pemberitaan tentang 
perempuan yang menjadi korban 
kekerasan dan kejahatan. Maka dari 
itu Perpustakaan UI merasa perlu untuk membekali ilmu 
kepada para perempuan Sivitas Akademika UI tentang 
pengetahuan dasar bela diri. Lebih baik “sedia payung 
sebelum hujan”, maksudnya adalah jangan tunggu sampai 
ada korban, baru menambah ilmu tentang cara membela diri.  
Dalam rangka semarak HUT Perpustakaan UI ke-35, salah 
satu acara yang diselenggarakan adalah Workshop Women Self 
Defense. 

Pembicara dalam acara workshop ini adalah Muthia Esfand 
yang merupakan pengarang buku Women Self  Defense. Acara 
ini ditujukan bagi wanita yang ingin menambah pengatahuan 
tentang bagaimana cara membela diri. Peserta workshop 
sangat antusias pada saat mengikuti acara karena dilengkapi 
dengan teori dan praktik langsung. Ke depannya agar ilmu 
yang sudah diterima dapat terus belanjut adalah dengan 
membuat komunitas bagi peserta yang tertarik untuk terus 
mempelajari ilmu bela diri. Semoga ilmu bela diri dasar yang 
sudah diterima masing-masing peserta dapat dibagi kepada 
teman-temannya, agar tidak ada lagi korban dan merdeka 
dari rasa takut. (HSN)

Rangkaian acara HUT Perpustakaan UI ke-35 ditutup 
dengan Senam Jumat Sehat di area Taman Lingkar 
Perpustakaan Universitas Indonesia pada Jumat, 16 Maret 
2018 pukul 08.00-09.00 WIB. Instruktur Senam Jumat Sehat 
adalah Mery Reflita dan diikuti kurang lebih 50 orang Sivitas 
Akademika Universitas Indonesia.  Peserta mengikuti senam 
dengan bersemangat mengikuti irama musik yang  
dimainkan. Pada akhir acara seluruh peserta dan instruktur 
berfoto bersama. (HSN) ***

Eits, ini bukan artikel tentang cara melupakan mantan supaya 
nggak baper yaa. BaPer adalah kepanjangan dari Bazar 
Perpustakaan. Banyaknya UKM yang berminat untuk ikut 
meramaikan BaPer kali ini, memaksa panitia untuk memilih 
40 peserta yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 
Peserta terpilih terdiri UKM dan startup, produk binaan UI, 
serta lembaga lain yang diundang oleh Perpustakaan UI 
untuk mengikuti bazar. Tak ketinggalan, Perpustakaan UI 
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juga mengundang penjual jamu keliling untuk menyediakan 
jamu gratis bagi pengujung BaPer.

Tahun ini Perpustakaan UI mengundang Kepolisian Resort 
Kota Depok untuk turut serta mengisi stand BaPer. 
Menariknya, Kapolres Kota Depok menugaskan 3 tim untuk 
berpartisipasi, yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), 
Bhayangkari, dan Tim Khusus Penjaga Gangguan dan 
Antikerusuhan (Tim Jaguar). Kehadiran Tim Jaguar 
mengundang antusiasme pengunjung 
Perpustakaan UI untuk datang ke 
BaPer dan berfoto bersama anggota 
Tim Jaguar. Kehadiran tim dari 
Polresta Depok diharapkan 
dapat memberikan citra Polri 
yang dekat dan ramah kepada 
masyarakat Indonesia, khususnya 
pelajar dan mahasiswa. (MOE)

Datang ke BaPer, 
Dijamin Anti Baper!!!

MAR

14-16
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Perpustakaan UI di Mata 
Mahasiswa UI
Perpustakaan UI dikunjungi oleh berbagai pemustaka baik Sivitas Akademika UI maupun Non UI 
setiap harinya. Pada edisi ini, Tim UILib. Berkala bertemu dan bertanya tentang kesan yang ditangkap 
oleh pemustaka saat mereka berkunjung ke Perpustakaan. Apa saja sih yang mereka lakukan di 
Perpustakaan? Seberapa sering ke Perpustakaan? Koleksi apa saja yang sering digunakan dan 
diakses? Lalu yang terakhir adalah saran agar Perpustakaan UI lebih baik ke depan. Tak lupa di akhir 
sesi wawancara, mereka berfoto dan mengucapkan Selamat Ulang Tahun Perpustakaan UI ke-35.

32

Pada tahun terakhirnya di masa 
perkuliahan, Afi mengaku 
sering ke perpustakaan untuk 
pembuatan skripsinya. 
Ia sering berkunjung untuk 
membaca koleksi UIANA.

 Afi menyampaikan beberapa 
saran terkait fasilitas di perpustakaan 

yaitu masih terasa panas di area lantai 3 serta terbatasnya 
fasilitas soket listik untuk mengisi daya gawai. 
Afi menambahkan agar Perpustakaan UI lebih meng-update 
koleksi bukunya. Selain koleksi buku, Afi juga sering 
mengakses jurnal online yang telah dilanggan Perpustakaan 
UI untuk mengerjakan tugas kuliah. 

Salah seorang mahasiswa asing 
menarik perhatian kami di 
Ruang Internet. Mahasiswa 
tersebut bernama Khatidza 
yang berasal dari Bosnia. 
Wawancara dilakukan dengan 

Bahasa Indonesia karena ia telah 
cukup fasih berbahasa Indonesia. 

Khatidza mulai belajar di Universitas Indonesia sebagai 
mahasiswa BIPA sejak tahun 2017. Ia ke perpustakaan satu 
minggu sekali dan memanfaatkan waktunya untuk belajar 
dan menggunakan komputer di Perpustakaan. Ia berharap 
agar ke depannya komputer di Ruang Internet berfungsi 
maksimal karena seringkali ia mendapati beberapa komputer 
yang tidak bisa digunakan.

Sebagai anak rantau dari 
Bukittinggi, Ahmad Yasin 
mengaku sangat terkesan 
dengan gedung Perpustakaan 
UI yang membuat orang ingin 
datang ke perpustakaan. Ia 

juga sangat terkesan dengan 
koleksi buku sastra, koleksi buku 

untuk perkuliahan, serta koleksi online journal/electronic 
resources yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Hal tersebut 
dikarenakan dosen saat ini sering mendorong mahasiswa 
untuk membaca jurnal dan penelitian yang telah dilakukan di 
luar negeri. Saran yang diberikan Yasin untuk Perpustakaan 
UI adalah lebih tertata koleksi buku sesuai dengan kelasnya 
agar mempermudah pencarian.

Tim UI Lib. Berkala mengajak 
Jeanice dan Imannuel ke sebuah 

tempat yang belum pernah 
mereka masuki sebelumnya yaitu 

Layanan Uji Plagiarisme. Jeanice 
sering ke perpustakaan untuk belajar, 

meminjam buku dan menggunakan 
fasilitas komputer. Ia berpendapat bahwa Perpustakaan UI 
nyaman untuk belajar karena fasilitas dan koleksi literaturnya 
cukup lengkap. Saran lain yang disampaikan oleh Jeanice 
mengenai peningkatan jumlah soket listrik. Menambahkan 
pendapat Jeanice, Imannuel berpendapat bahwa 
koleksi elektronik Perpustakaan UI sangat lengkap 
dan baik. Ia berharap agar koleksi elektronik dapat 
ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. (NCT) 

Afi (FISIP/Antropologi) Khatidza (BIPA)

Jeanice & Immanuel
(Fisika/FMIPA)

Ahmad Yasin 
(FIB/Ilmu Perpustakaan)

© 
PE

RP
US

TA
KA

AN UI

© PERPUSTAKAAN UI

© PERPUSTAKAAN UI

© PERPUST
AK

AA
N

 U
I

DESAIN LOGO HUT-35: ABI



Sejak integrasi beberapa perpustakaan fakultas ke Perpustakaan 
Universitas Indonesia, Perpustakaan UI telah beroperasi di gedung The 

Crystal of Knowledge selama 7 tahun, yakni mulai tahun 2011. 
Bagaimanakah perubahan yang terjadi di Perpustakaan UI dahulu dan 

sekarang? 

Perubahan dari segi fungsi perpustakaan. Dahulu, pengguna hanya 
memanfaatkan Perpustakaan untuk meminjam buku. Sekarang, pengguna 
banyak melakukan kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 
riset. Perpustakaan UI menyediakan ruang terbuka untuk mendukung 
kegiatan tersebut, seperti ruang baca di setiap lantai dan ruang diskusi, serta 
ruang baca dosen dan mahasiswa pascasarjana. 

Kepala Perpustakaan UI menugaskan seorang staf untuk membantu dosen 
dan mahasiswa pascasarjana apabila mengalami kesulitan dalam 
penelusuran literatur di ruangan tersebut. 
Staf penelusuran literatur ini juga 
tersebar di lantai 2,  3, dan 4 
Perpustakaan UI. 

Selain itu, perubahan yang signifikan adalah 
semakin bertambahnya koleksi digital, seperti koleksi 
UIANA, naskah, buku klasik, dan ebook yang dapat diakses dari 
rumah tanpa datang ke Perpustakaan UI. Selama ini koleksi digital sangat 
terbatas jumlahnya. Pada tahun 2018, jumlah koleksi digital berupa jurnal 
elektronik, buku elektronik, video  online, dan prosiding mencapai 287.302 
judul. Selain itu, Perpustakaan UI juga memiliki 2.798 eksemplar koleksi 
naskah, 2.062 eksemplar koleksi buku klasik, dan 165.002 judul koleksi 
UIANA yang tersedia dalam bentuk digital. (ASW)

Layanan baru lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh warga UI 
adalah layanan uji plagiarisme. Warga UI dapat memeriksa 
kemiripan karya ilmiahnya dengan bidang peminatan riset yang 
dilakukannya. Layanan ini buka pada hari Senin-Sabtu pukul 

08.00-16.00 WIB di lantai 3 Perpustakaan UI.

FOTO: NURUL FAJAR FADILAH

Pustakawan melayani pengguna

di Ruang Dosen & Pascasarjana

Proses digitalisasi

koleksi naskah Perpustakaan UI

Pustakawan menjelaskan hasiluji kemiripan dokumen

Sudut Ekspresi
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Rektor Universitas Indonesia juga sudah mengeluarkan definisi plagiarisme melalui 
SK REKTOR 208/SK/R/UI/2009 Bab 1 Pasal 1, yaitu:

Untuk menghindari tindak plagiarisme, tim UI Lib. Berkala telah merangkum tips 
yang dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika UI, yaitu:

Pemerintah telah mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, terutama 
apabila terjadi di lingkungan akademik melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70):

34

CTRL+C
CTRL+V

Tips & Trik

Tips Anti 
Plagiarisme
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 
17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja 
atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk 
suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 
atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak 
lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Tindakan seseorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan/atau tulisan orang lain, yang digunakannya dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan 
orang lain tersebut adalah ide, pikiran dan/atau tulisan sendiri, sehingga merugikan orang lain baik 
material atau nonmaterial, dapat berupa pencurian kata-kata, frasa, kalimat, paragraf, bab, sebuah 
karya utuh dan lengkap  dari tulisan atau buku seseorang, tanpa menyebut sumber dari mana asal 

informasi, perbuatan semacam itu dikategorikan sebagai  plagiarisme.

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau 
vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).
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Dalam penulisan karya ilmiah, tidak mungkin rasanya apabila kita tidak mengutip karya 
orang lain. Hal ini diperbolehkan dan tidak termasuk plagiarisme apabila penulis 
menyebutkan sumbernya. Terdapat banyak gaya dalam pengutipan secara langsung 
maupun tidak langsung atau penulisan daftar pustaka, seperti APA (American 

Psychological Association) dan MLA (Modern Language Association). 
Namun, gunakan satu jenis gaya saja dalam pengutipan atau penulisan daftar pustaka. 

Perpustakaan UI telah menerbitkan Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang sudah disahkan 
melalui SK Rektor UI No. 2143/SK/R/UI/2017 Tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas 
Indonesia. Pedoman tersebut berisi panduan penulisan daftar pustaka dan pengutipan pada karya ilmiah.

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus melampirkan 
surat pernyataan bebas plagiarisme yang ditandatangani oleh penulis yang menyatakan 

bahwa karya tersebut bebas dari plagiarisme. Dalam Pedoman Teknis Penulisan Tugas 
Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia, Perpustakaan UI telah memberikan contoh surat 

penyataan yang harus ada pada setiap tugas akhir Sivitas Akademika UI.

Selain tiga hal tersebut, teman-teman bisa melakukan pengecekan karya ilmiah di Layanan 
Uji Plagiarisme Mandiri Perpustakaan UI untuk melihat kemiripan karya ilmiah tersebut 
dengan karya lain yang sudah tersebar di internet. Layanan ini terletak di Lantai 3. Jangan 
khawatir, kalau kamu tidak sempat untuk datang, kamu bisa mengirimkan karya ilmiah 
yang akan dicek plagiarisme ke lpp.lib@ui.ac.id. Perpustakaan UI telah melanggan dua 
tools untuk pengecekan plagiarisme, yaitu iThenticate dan Turnitin. Manfaatkan yuk! (MOE)
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Sumber:
• Adik Wibowo. (2012). Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di 
  Dunia Pendidikan. Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 
  Vol. 6, No. 5, April 2012.
• Adik Wibowo. (2018). Plagiarisme. Seminar Plagiarism & Intellectual 
  Property, Rabu 28 Februari 2018: Depok.
• Panduan Anti Plagiarisme. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada: 
  Yogyakarta. http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=327 diakses 28 Februari 
  2018 pukul 18.00

• Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. 
  (2017). Universitas Indonesia: Depok. 
• Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
  Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
• SK REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 208/SK/R/UI/2009.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
  Sistem Pendidikan Nasional

1. Mengutip dengan benar

2. Menulis dengan parafrase
Parafrase adalah menuliskan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata 
sendiri, tanpa mengubah maksud dari ide/gagasan orang lain dengan tetap menyebutkan 
sumbernya. Cara ini biasanya paling sering digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah 
guna menghindari plagiarisme. 
Terdapat empat cara untuk membuat parafrase, yaitu:
1. Menggunakan kata sinonim untuk mengganti kata yang digunakan pada karya asli
2. Mengubah tekanan kalimat, seperti dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif
    ataupun sebaliknya
3. Mengubah bentuk atau struktur kalimat
4. Membuat kalimat menjadi lebih efektif dengan mengurangi anak kalimat yang tidak perlu

3. Melampirkan Surat Pernyataan 
    Bebas Plagiarisme
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Lantai 3

Lantai 2

Lantai 4

Sumber Daya Elektronik         Jumlah Judul
Jurnal elektronik   50.021 
Prosiding   1.543 
Buku elektronik  232.942 
Online Video   2.857 

Buku Referensi
Koleksi rujukan seperti ensiklopedi,
kamus, sumber geografi, biografi, dll.

Majalah, Jurnal dan Buletin
Terbitan berkala tercetak koleksi 
Perpustakaan UI yang berisi informasi
ilmiah dan populer.

Koleksi Khusus
Koleksi buku teks yang terdiri dari
buku ajar dan pengayaan 
beraksara asing.

UIANA
Karya ilmiah yang dihasilkan oleh 
sivitas akademik UI, tulisan tentang UI, 
dan tentang tokoh UI.

Buku Teks (semua bidang ilmu) 
Koleksi buku yang terdiri dari buku
ajar dan pengayaan.

Naskah dan Buku Klasik
Naskah : Karangan yang masih
ditulis dengan tangan.         
Buku Klasik : Buku tercetak dengan 
usia minimal 50 tahun.

Multimedia
Koleksi dalam format CD/DVD. 
Baik CD/DVD lepas maupun 
komplemen dari buku teks

universitas indonesia

KOLEKSI 
PERPUSTAKAAN

- Senin-Jumat: 08.00-19.00 WIB
(Ruang Internet & Kubikus: 08.00-21.00 WIB)
- Sabtu: 08.00-16.00 WIB

Kampus UI Depok 16424

021-7270159; 021-7270751; 021-7864134

021-7863469

Perpustakaan UI

library@ui.ac.id (sekretariat; pro.lib@ui.ac.id (humas); cirdesk.lib@ui.ac.id (layanan sirkulasi);refdesk.lib@ui.ac.id (layanan rujukan); eds.lib@ui.ac.id (lay. khusus guru besar)
uiana.lib@ui.ac.id (bagian UIANA); pengadaan.lib@ui.ac.id (pengadaan koleksi); lpp.lib@ui.ac.id (lay. pencegahan plagiarisme)

lib.ui.ac.id @UI_Library @UI_Library


