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Family Gathering Universitas Nurtanio Bandung dilaksanakan
pada tanggal 27 – 30 Agustus 2015. Acara yang diadakan di kota
gudeg Yogyakarta ini mengusung tema “Dengan Semangat
Kebersamaan & Sinergi Menuju Universitas Nurtanio Bandung
yang Mandiri”.
Acara hari pertama dimulai dengan mengunjungi situs bersejarah
yang sangat terkenal di daerah sekitar Yogyakarta yakni Candi
Borobudur yang ditetapkan oleh Unesco sebagai bangunan cagar
budaya warisan dunia. Selesai mengunjungi Borobudur
dilanjutkan rekreasi ke lokasi Agrowisata dengan mengunjungi
Kebun Salak Nusantara yang berada di daerah Kabupaten Sleman.
Di kebun ini para peserta dapat memetik buah salak langsung
dari pohonnya, sesuatu pengalaman baru bagi banyak peserta.
Setelah makan siang di Restaurant Pringsewu check-in di hotel
POP. Malam harinya dilanjutkan dengan acara ramah tamah di
The Westlake Resto Yogyakarta. Dalam acara ini selain hiburan
dan game juga diberikan door price baik oleh Event Organizer
maupun oleh lembaga.
Pada hari kedua acara dimulai dengan mengunjungi pantai yang
sangat indah dan menarik di daerah Kabupaten Gunung Kidul,
yaitu pantai Indrayanti. Perjalananpun dilanjutkan ke pusat oleholeh khas Yogya yaitu dengan mengunjungi salah satu pusat
bakpia di kota Yogyakarta. Setelah itu, pada malam harinya
acara dilanjutkan dengan jalan-jalan santai di kawasan Malioboro
sebelum kembali ke Bandung esok harinya.
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Pelatihan Feeder PDDIKTI

Pada tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di Aula Kampus I Universitas Nurtanio Bandung telah
dilaksanakan Workshop dan Sosialisasi Feeder PDDIKTI dari Kopertis Wilayah IV. Feeder PDDIKTI
itu sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data Mahasiswa dan data
perkuliahan masing-masing Perguruan Tinggi yang nantinya di sikronisasikan dengan Pangkalan
Data Perguruan Tinggi/ Forlap Dikti secara online.
Feeder PDDIKTI bertujuan untuk meningkatkan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,
pemerataan yang berkeadilan dan akses pendidikan tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan
yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 pasal 5.
Feeder PDDIKTI akan menjadi satu-satunya aplikasi pelaporan data secara nasional, sehingga
semua pelaporan akan masuk melalui satu pintu. Semoga dengan pelatihan ini tingkat validitas
data yang disajikan meningkat dan dapat cepat disajikan.
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WARNASARI

Mengutamakan Solusi

Dalam melakukan kegiatan perusahaan tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang
harus kita hadapi. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan akan menunjukkan
tingkat kedewasaan kita dalam pekerjaan. Apakah kita mencari kambing hitam atau kita akan
mengutamakan solusi demi tercapainya tujuan perusahaan. Berikut kisah yang diharapkan
dapat menginspirasi kita dalam menuju kedewasaan dalam bekerja.
Kejadian yang unik terjadi disebuah bank terkenal di Amerika Serikat. Secara tidak sengaja
seorang karyawannya meletakkan sebuah dus berisi 8.000 lembar cek yang bernilai sangat
tinggi di samping mesin penghancur kertas. Malam itu, seperti biasa operator penghancur
kertas melakukan tugasnya. Dengan tanpa memeriksa isi dus tadi, lembaran cek tadi masuk
kedalam mesin penghancur kertas. Keesokan paginya suasana di kantor Bank tersebut gempar.
Seluruh pejabat Bank menjadi panik dibuatnya. Semua mencari siapa yang salah munculnya
kejadian yang fatal tersebut. Semua pejabat selain marah juga bingung apa yang harus
dilakukan.
Tiba-tiba pimpinan Bank tersebut membuat keputusan yang hebat dan mustahil. Segera ia
memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran cek yang berantakan tadi dan memerintahkan
menyusun ulang. Lima puluh karyawan dikumpulkan untuk bekerja dalam dua kelompok yang
bekerja 8 jam sehari dalam 6 ruangan. Mereka saling berganti tugas, memasang sobekansobekan kecil, dan mencocokkan seperti memasang sebuah puzzle yang rumit. Akhirnya
keseluruhan 8.000 lembar cek dapat tersusun kembali.
Melakukan kesalahan fatal adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam pekerjaan dan
mungkin dalam kehidupan kita. Bisa karena kurang teliti dan keteledoran saat bekerja, kurang
konsentrasi sehingga kesalahan kecil saja dapat berakibat masalah besar. Saat hal itu terjadi,
bayangkan apa yang harus kita lakukan? Panik, pasrah atau menyerah? Kepanikan tidak akan
menyelesaikan masalah. Kita harus tenang dan mencari upaya untuk menyelesaikan masalah
tadi. Kita harus berani membuat keputusan untuk memperbaiki, sehebat apapun kerugian yang
ditimbulkan akibat kesalahan kita. Jika hal yang sama terjadi dalam pekerjaan kita, belajarlah
untuk tetap menguasai diri, lalu lakukan upaya untuk menyelesaikannya. Dengan demikian
langkah menuju kedewasaan bekerja akan terjadi pada dari kita. Semoga Bermanfaat!

KEPERCAYAAN DAN KERJASAMA

Seorang pedagang bepergian dengan dua keledainya yang membawakan berbagai barang.
Mereka berjalan berjam-jam melewati jalalanan yang panas. Suatu kali salah satu keledai
yang lebih tua tidak kuat lagi. Ia berkata kepada keledai yang lebih muda :”Tolong, aku
sudah tak kuat lagi. Bantu aku mengangkat beban ini sebagian”. Keledai yang muda menolak
dengan alasan ia telah memiliki tanggung jawab beban sendiri. Tak lama kemudian keledai
tua tadi ambruk dan mati kelelahan. Si pedagang mengambil bawaan si keledai tua dan
menaruhnya di punggung keledai muda. Giliran keledai muda yang kini harus menanggung
beban lebih berat. “Ah, seandainya tadi aku membantu keledai tua, tidak seperti ini
bebanku”, guman keledai muda.
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Cerita sederhana di atas sering terjadi di lingkungan kehidupan sekitar kita. Pesan moralnya
bekerjasamalah atau kita yang akan rugi. Bicara tentang kerjasama tidak akan lepas dari
kepercayaan. Bagaimana bisa bekerjasama jika tidak ada kepercayaan. Sebaliknya, jika
sekedar percaya pada seseorang, tapi tidak pernah bekerjasama dengannya, kita hanya akan
sekedar mengidolakan orang itu. Ya, kepercayaan adalah salah satu faktor terpenting dalam
sebuah kerjasama. Masalah kepercayaan ini sering membuat orang enggan bekerjasama.
Padahal, sukses tanpa kerjasama itu mustahil. Untuk itu kita wajib belajar mempercayai
orang lain dengan cara berikut. Pertama, miliki harapan yang masuk akal, karena rekan
kita memilki kekurangan dan juga kelebihan. Kalau kita berharap terlampau tinggi, kita akan
kecewa karena kemampuan rekan kita mungkin terbatas tidak seperti yang kita harapkan.
Kedua komunikasi, berbicaralah secara terbuka, jujur, dan dalam kesatuan visi. Semakin
intens komunikasi yang kita bangun, maka kepercayaanpun akan tumbuh. Ketiga ketulusan,
banyak orang sulit mempercayai orang lain karena ia selalu menjadikan dirinya pusat segala
sesuatu. Tulus artinya tidak ada salahnya sesekali kita berkorban, adil terhadap diri sendiri
maupun partner kita demi kesuksesan bersama (dari berbagai sumber).

Digest

Motivasi dan Prestasi
Peranan motivasi dalam meraih sukses dan prestasi, secara sederhana diuraikan oleh
seorang pengembang sumber daya manusia, Jansen Sinamo sbb :
Prestasi = Pengetahuan + Ketrampilan
Walaupun motivasi merupakan faktor independen dalam meraih prestasi, namun motivasi
dapat dikatakan sebagai jantungnya. Pencapaian pengetahuan yang tinggi hanya dicapai
apabila didukung oleh motivasi belajar yang tinggi. Dengan demikian kemampuan pada
awalnya adalah buah dari motivasi.
Motivasi adalah sebuah dorongan energi bio-psiko spiritual dari dalam hati yang membuat
kita melakukan kegiatan tertentu. Begitu alamiahnya motivasi ini sehingga kebanyakan
proses dan dinamikanya tidak lagi kita sadari. Beberapa keajaiban dunia misalnya Candi
Borobudur, penemuan listrik, kapal terbang; semuanya diawali oleh motivasi yang sangat
kuat yang kita sebut motivasi superior, sehingga halangan apapun bisa diselesaikan.
Salah satu ilustrasi motivasi superior dalam meraih sukses yang telah dicita-citakan adalah
apa yang dilakukan oleh Julius Caesar. Kaisar Romawi ini dikenal mampu memotivasi dan
menciptakan tekad menang dalam diri pasukannya, bahkan Caesar mampu menghancurkan
kegagalan sebelum kegagalan tersebut sempat lahir. Gaya kepemimpinan Caesar ini
dikristalkan menjadi sebuah motto yang banyak dipakai orang hingga kini “Veni, Vidi, Visi”
(Aku datang, Aku lihat, Aku menang). Ketika armada laut yang dipimpinnya mendarat di
Inggris, Caesar memimpin upacara di pantai dengan membakar semua kapal yang
ditumpanginya. Tindakan ini untuk memotivasi pasukannya bahwa mereka tidak akan dapat
pulang dengan selamat kecuali MENANG. Dengan demikian terciptalah kondisi mental
bersama Harus Menang! Tuntaskan tugas, tunaikan misi, berapun harganya. Dalam hal ini
Caesar mampu membangun The psychology of winning dalam hati setiap pasukannya.

