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Tahun baru akademik 2016/2017 akhirnya dimulai.
Ribuan mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian Masuk Bersama (UMB), hingga jalur mandiri pun diterima
di Universitas Syiah Kuala. Mahasiswa baru dari setiap
jurusan datang menapaki langkah awalnya di Unsyiah
dengan penuh harapan.
UPT.Perpustakaan Unsyiah menjadi jembatan utama
bagi para Syiah Kuala muda dalam menggapai cita. Disana tersedia buku dan referensi beragam yang bisa menjadi senjata dalam menempa mereka menjadi sukses. Dengan akreditasi A yang kini digandengnya, perpustakaan
Unsyiah menjadi perpustakaan yang semakin berkelas.
Agar dapat dimanfatkan oleh seluruh mahasiswa baru,
perpustakaan Unsyiah melakukan upaya untuk mengenalkan siapa dirinya dan apa kehebatan yang dimilikinya.
Pustakawan memberikan pengenalan perpustakaan bagi
mahasiswa baru. Mulai dari cara menggunakan mesin pencarian buku yang mereka cari mulai dari koleksi
buku yang manual hingga digital seperti jurnal, Electronic Thesis and Disertasion (ETD), selain itu mereka
juga dikenalkan bagaimana cara melihat nomor panggil
buku yang berbeda-beda disetiap lantai bahkan disetiap
rak. Para pustakawan juga memberitahu fasilitas-fasilitas
apa saja yang ada diperpustakaan seperti mesin peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri, check in
menggunakan scanning KTM, ruangan full AC, disetiap
lantai memiliki wifi yang sangat mudah diakses.
Setelah mengenal perpustakaan dengan baik, para Syiah
Kuala muda diharapkan bisa jatuh cinta kepada perpustakaan dan timbul sense of belonging. Dengan jadwal pelayanan perpustakaan hingga malam hari dan weekend,
perpustakaan Unsyiah dapat menjadi rumah kedua bagi
mereka yang ingin terus menimba ilmu tanpa batas. Perpustakaan dengan sejuta pesona ini akan selalu terbuka
lebar bagi siapa saja dan selalu menyapa mereka “Welcome to our Amazing Library”.

Redaksi
IZIN TERBIT :
ISSN 2477-6335
PENASIHAT :
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng
(Rektor Universitas Syiah Kuala)
PENANGGUNG JAWAB :
Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng.Sc
(Ketua UPT. Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala)
PIMPINAN REDAKSI :
Oza Akmal Maulana
REDAKTUR PELAKSANA :
Maulidar Agustina
EDITOR :
Mauzunani, S.IP
REPORTER :
Baihaqi, S.IP, Oza Akmal Maulana,
Nanda Winar Sagita, Oga Umar Dhani,
Muhammad Mufti, Maulidar Agustina,
Kamila Bilqis, Nada Ulfa Yusha,
Fotografer :
Saiful Bahri
LAYOUTER :
Sayid Muhammad Azzahir
DESAIN GRAFIS :
Kamila Bilqis,
SIRKULASI :
Muhammad Bondan Abdila
ALAMAT REDAKSI :
Jl. T. Nyak Arief Kampus Unsyiah Darussalam, Banda Aceh
Email : librisyiana@unsyiah.ac.id

Redaksi menerima kiriman tulisan yang ditulis oleh keluarga besar Universitas Syiah Kuala
(termasuk alumni) tentang apa saja yang relevan dengan rubrik yang tersedia, atau apa saja tentang
UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Kirimkan tulisan terbaik Anda disertai foto dan biodata
diri ke email: librisyiana@unsyiah.ac.id (Minimal 900 Kata)

Edisi 4 | September 2016

3

Lensa Pustaka

Lensa Pustaka
Kepala UPT.Perpustakaan Universitas Syiah
Pustakawan yang sedang menjelaskan cara
Kuala yang sedang menjelaskan pameran buku peminjaman buku mandiri kepada tim asesor
baru kepada tim asesor teknik elektro
teknik elektro

Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah dan duta baca perpustakaan Unsyiah yang sedang memberikan
pengenalan perpustakaan kepada Mahasiswa Baru di gedung AAC Dayan Dawood

Pustakawan yang sedang menjelaskan materi
dalam Meeting Management Review

Sesi diskusi dalam Meeting Management
Review

Mahasiswa baru yang sangat antusias dalam
mengikuti pengenalan perpustakaan Unsyiah

Pustakawan Perpustakaan Unsyiah sedang
mengikuti meeting Management Review yang diadakan setelah Audit Internal Perpustakaan Unsyiah (AIPU)
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Moderator yang sedang mengenalkan sosok
Fitri Aulia yang merupakan alumnus dari sekolah model LaSalle College kepada penonton
Relax and Easy

Selain penampilan Band, Sulap juga bisa
ditampilkan di relax and Easy Perpustakaan
Unsyiah

Tanya jawab dengan mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan perpustakaan Unsyiah

Penampilan Band di Relax and Easy setiap Rabu

Edisi 4 | September 2016

5

S

etelah sukses mengadakan program pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru
(maba) jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), kini pustaka Unsyiah kembali mengadakan program serupa untuk
mahasiswa baru jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTN).
Program ini dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 hingga hari Rabu 27 Juli
2016. Mahasiswa diperkenankan untuk memilih
sendiri hari pelaksanaan kelas secara online. Setiap
hari yang disebutkan kelas dibagi menjadi 2, yaitu
di ruang seminar lantai 1 dan di ruang seminar lantai 3.
“Program pengenalan perpustakaan ini
sangat bagus, dan teratur. Dimulai dari pengam-

bilan sit yang bisa kita pilih sendiri jadwalnya, dimana kalau hari yang kita pilih sudah penuh maka
kita harus memilih hari yang lain” Ujar Mutiara
Ramadhan, Mahasiswi baru fakultas kedokteran
jurusan psikologi kepada Librisyiana pada Kamis
(21/7/2016)
Ilham Syahputra dari fakultas ilmu kelautan mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pengenalan perpustakaan ini sangat bagus, dimana
bisa memudahkan mahasiswa baru untuk memperoleh ilmu-ilmu dan informasi yang ada di perpustakaan. Ia juga merasa puas dan bangga melihat
pelayanan dan fasilitas yang terdapat di perpustakaan.
Sama hanya seperti Mutia dan Ilham, Raisa
Fathima mahasiswa baru yang lulus dari fakultas
kedokteran jurusan pendidikan dokter sangat senang mengikuti program pengenalan perpustakaan
ini.
“Saya merasa program ini sangat bagus. Dikelas
pengenalan tadi disebutkan bahwa perpustakaan
Unsyiah ini sudah mendapat sertifikat ISO dan
akreditasi A. Nah, inilah kelebihan kegiatan ini.
Jika tidak ada program pengenalan, maka kami
tidak akan mengetahui tentang standar pustaka
unsyiah yang sudah sangat baik, dan terkomputerisasi” , ungkap Raisa [Moli].

KTM Mahasiswa Baru , Respon Scanning Lebih Cepat Saat
Check In Ke Pustaka Unsyiah
Tahun ini, UPT. Perpustakaan Unsyiah
mengadakan kegiatan Program Pengenalan Perpustakaan 2016 bagi mahasiswa baru sebelum
memasuki perkuliahan.Kegiatan diawali dengan
diajarkan bagaimana cara memasuki perpustakaan
melalui scanning Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang
mana KTM dibagikan beberapa pekan sesudah
memasuki perkuliahan, kali ini mahasiswa baru
Universitas Syiah Kuala membagikan KTM sebelum memasuki perkuliahan.
“Mahasiswa baru 2016, mendapatkan
KTM lebih cepat dibanding mahasiswa baru tahun-tahun sebelumnya, berkat ini kami dapat
menyelenggarakan kegiatan pengenalan perpustakaan lebih cepat dari sebelumnya” Ungkap Bu
As, salah satu pustkawaan UPT. Perpustakaan Un-
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syiah kepada Librisyiana pada Jumat (22/7/2016).
KTM mahasiswa baru kali ini dikemas
agak berbeda dengan KTM sebelumnya. “KTM
kali ini disesuaikan dengan mesin scanning di Perpustakaan unsyiah, sehingga lebih cepat merespon
saat check in” lanjut Bu As. Selain itu, Buk ros salah
satu pustakawan aktif yang berjaga didekat mesin
scanning juga merasakan perbedaan kecepatan
check in tersebut.
“KTM kali ini lebih cepat merespon dibandingkan kartu-kartu sebelumnya, salah satu penyebeb
yang mungkin terjadi karena KTM baru ini masih
sangat baik garis-garis barcodenya. KTM ini ada
baiknya di press agar bercodenya tidak mudah terkelupas. Latar belakang barcodenya juga berwarna
putih seperti halnya kartu perpustakaan asli. [KB]

Communications Manager HELM USAID : Kualitas
Perpustakaan Unsyiah Tidak Kalah Dengan
Perpustakaan Luar Negeri

U

SAID Higher Education Leadership
and Management (HELM), merupakan
sebuah proyek dari United State agency
of international development USAID. Proyek ini
bergerak di penguatan bidang pendidikan tinggi
pada 50 institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Universita Syiah Kuala adalah salah satu
partner HELM dari 50 institusi pendidikan
tinggi yang ada di Indonesia. Unsyiah dianggap
sebagai salah satu partner yang berhasil. Salah
satu keberhasilan unsyiah yang di anggap luar
biasa adalah pencapaian akreditasi A institusi.
Kedatangan HELM ke Unsyiah adalah
untuk pengambilan gambar video dokumenter
atau disebut visual case study. Dimana Unsyiah
membagikan kisah suksesnya atau best practice
nya kepada universitas-universitas lain yang
ada di indonesia. Salah satu lokasi pengambilan
gambar tersebut adalah di UPT.Perpustakaan
Unsyiah.
“Saya baru pertama kali datang ke Unsyiah dan perpustakaannya luar biasa sudah
mendapat akreditasi A, bahkan lebih dulu dari
pada universitas. Menurut saya kualitas perpustakaan di unsyiah ini tidak kalah dengan
perpustakaan-perpustakaan yang ada di luar

negeri”, ungkap Vicky P.Wijaya, seorang communications manager HELM USAID.
“Saya sangat kagum melihat perpustakaan ini
bukanya samapi malam, dan pengunjungnya
tetap ramai. Saya rasa itu menarik sekali dan patut di contoh oleh institusi-institusi pendidikan
tinggi lain” , lanjutnya.
Vicky berpesan kepada UPT. Perpustakaan Unsyiah untuk tetap menjadi sebuah
tempat yang nyaman dan menginspirasi mahasiswanya untuk belajar, serta berdiskusi bersama teman maupun dosen. Karena perpustakaan
bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk
meningkatkan potensi diri. [Moli]

Tahun Ajaran Baru, Perpustakaan Unsyiah Terapkan
Sistem Baru Pembayaran Denda

A

Librisyiana, Darussalam- Salah satu fasilitas perpustakaan yang paling diminati
oleh para pemustaka adalah ruang baca
lesehan. Disana para pemustaka bisa bersantai
sambil membaca buku atau mengakses internet.
Sebelumnya, mahasiswa bisa menikmati
fasilitas tersebut hanya di lantai 1 dan di lantai 2.
Kini perpustakaan Universitas Syiah Kuala memberikan kabar gembira kepada seluruh mahasiswa, dengan menghadirkan ruang baca lesehan
di lantai 3.
“Secara general, memang para mahasiswa

menginginkan adanya ruang baca di lantai 3, dan
kami juga ingin mengantisipasi tahun ajaran baru.
Dimana biasanya setiap semester ganjil pengunjung perpustakaan lebih banyak, karena adanya
mahasiswa baru yang masih semangat berkunjung
ke pustaka”, Ujar Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah kepada Librisyiana pada Senin (11/7/2016).
Ia juga mengatakan bahwa, ruang baca
lesehan pun mampu menampung lebih banyak
pemustaka. Saat ini, ruang tersebut sedang di cat
dan siap digunakan saat ajaran baru dimulai pada
September mendatang. [Moli]
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Haba Pustaka

Haba Pustaka

Ini Tanggapan Maba Jalur SBMPTN Tentang Program
Pengenalan Perpustakaan

Haba Pustaka

HABA PUSTaka
Fitri Aulia Perlihatkan Hasil Desainnya di Relax and Easy

L

ibrisyana, Darussalam- Relax and Easy
yang merupakan kegiatan rutin setiap Rabu
di lantai 2 UPT.Perpustakaan Unsyiah, selalu memberikan kejutan. Kali ini relax and easy
Rabu (11/5/2016) menghadirkan Fitri Aulia dengan hasil desainnya yang sangat menginspirasi.
		
Belum lama ini ia mempopulerkan songket Aceh dalam gelaran Jakarta Fashion
Week 2016. Dalam kesempatan yang sangat langka ini, Fitri Aulia menjelaskan hasil desainnya

kepada mahasiswa Unsyiah.
Songket Aceh merupakan kekayaan budaya yang wajib dilestarikan. Fitri mengkombinasikan desain busana muslimahnya dengan
songket Aceh, sehingga terlihat sangat inovatif.
Fitri mensugesti mahasiswa Unsyiah untuk mampu menggali potensi daerah dan mengkreasikannya dengan ide-ide kreatif.
Fitri Aulia merupakan alumnus dari sekolah model LaSalle College. LaSalle College
berusaha untuk mengekspos kreativitas desainer muda binaannya agar dapat bersaing di ranah
mode lokal maupun internasional.
Banyak hasil desain busana muslimah
yang telah dibuat oleh desainer muda ini. Seperti
yang dilansir oleh kompasiana.com, Fitri memiliki clothing line busana muslimah dengan nama
KIVITZ. Mengusung tagline “Syar’i dan Stylish”,
konsep desain baju Fitri selain memenuhi kaidah
islam dalam menutup aurat, look-nya amatlah
sederhana tetapi tetap elegan. [Moli]

Mahasiswa Baru jalur SNMPTN Ikuti Pengenalan
Perpustakaan Unsyiah

P

uluhan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
mengikuti kegiatan pengenalan perpustakaan
yang dilaksanakan oleh UPT.Perpustakaan Unsyiah,
pada Jum’at (3/6/2016).
Para mahasiswa baru sangat menyukai dan
antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut
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terlihat dari wajah mereka yang senang dan penuh
rasa ingin tahu akan berbagai fasilitas perpustakaan
saat mengikuti alur demi alur kegiatan pengenalan
perpustakaan.
Pengenalan perpustakaan memberikan edukasi kepada para mahasiswa baru jalur SNMPTN tentang berbagai macam fasilitas pustaka dan bagaimana cara menggunakannya serta peraturan-peraturan
apa yang berlaku di pustaka.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yang
dimulai pada hari jum’at 3 juni, Senin 6 juni dan berakhir pada hari Selasa 7 juni. Mahasiswa baru di
wajibkan untuk mendaftar online di http://pengenalan-perpustakaan2016.eventbrite.com , dan dibebaskan untuk memilih jadwal kelas yang tersedia di
ketiga hari tersebut tanpa dibatasi asal fakultas dan
jurusan. [Nada]

DOSEN UIN JAKARTA BERIKAN GAMBARAN KEMAJUAN UPT.PERPUSTAKAAN
UNSYIAH DENGAN 3 C

U

UPT.Perpustakaan Unsyiah sering
mendapat kunjungan-kunjungan dari
berbagai universitas baik dalam maupun luar negeri. Kali ini UPT.Perpustakaan Unsyiah mendapat kunjungan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Universitas Islam
Negeri (UIN) Makasar pada Sabtu (14/5/2016)
Dalam kesempatan tersebut, dosen Ilmu
perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, Mu’min Suprayogi
M.Si menceritakan kesannya saat berkunjung ke
Perpustakaan Unsyiah.
“Perpustakaan Unsyiah ini tidak lagi tertinggal, dan mampu mengimbangi kemajuan
zaman” katanya. “Saya menggambarkan suatu
kemajuan itu dengan 3 C dan Perpustakaan unsyiah itu sudah meraih ketiganya.C yang pertama adalah Cover, dimana cover perpustakaan
unsyiah sudah sangat baik. C yang kedua adalah Content, dimana content dari Perpustakaan
Unsyiah sudah cukup memadai. C yang terakhir
adalah Context, dimana dari sisi pelayanannya,
Perpustakaan Unsyiah sudah cukup bisa mem-

berikan pelayanan prima kepada pemustaka”
ungkapnya.
Beliau juga mengakui sangat takjub dengan Perpustakaan Unsyiah. Karena meskipun
Unsyiah jauh dari ibu kota (Jakarta), namun
Perpustakaan Unsyiah tidak mau kalah dengan
perkembangan perpustakaan yang lain. Perpustakaan Unsyiah dapat dikatakan sudah modern.
Beliau melihat kegairahan dari mahasiswa dalam
menggunakan perpustakaan pun sudah benar.
Mu’min Suprayogi menambahkan dari
segi teori manajemen, Perpustakaan Unsyiah sudah menjalankan fungsi-fungsinya. Diantaranya
yaitu Planning yang cukup baik, terlihat dalam
pembenahan perpustakaan unsyiah, dimana sudah tersedia semua kebutuhan mahasiswa. Dari
segi Pengorganisasian sumber daya manusianya
pun memadai dengan pengoptimalisasi tenaga
SDM nya. Jika dilihat dari segi Actuating atau
pelaksanaannya sangat baik dan berjalan sesuai
dengan rencana.Terakhir beliau sangat yakin
controlling dari Kepala UPT.Perputakaan Unsyiah saat ini sangat baik. [Moli]
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A

AMAZING LIBRARY

ceh patut berbangga
kerena mempunyai
perguruan
tinggi
Universitas
Syiah
Kuala yang telah merambah di
kancah internasional maupun
nasional. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini adalah jantong
rakyat Aceh dimana para pemuda pemudi Aceh juga seluruh
pelajar dari berbagai negara
mengkaji berbagai ilmu di dalamnya.
Berbicara tentang dunia pendidikan tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya
buku. Seorang petani memerlukan cangkul untuk menggarap sawahnya, pesawat sangat
dibutuhkan Pilot untuk dapat
membawa para penumpangnya
terbang sampai ketempat tujuan, manusia tidak akan bertahan hidup tanpa adanya air,
begitupula dengan buku. Buku
umpama air, jika tidak adanya
air maka tidak akan adanya kehidupan yang tercipta didunia
ini, tanpa buku laksana ruang
tanpa cahaya.
Jika dikaitkan dengan Universitas Syiah Kuala yang telah terakreditasi A tentu mempunyai
sebuah tempat dimana kumpulan berbagai macam jenis buku
yang dikoleksi tersebut disimpan.
Sekitar tahun 1970-an lahirlah sebuah perpustakaan induk
untuk Universitas Syiah Kuala
yang sekarang dikenal dengan
(Unit Pelayanan Teknis) UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Letak perpustakaan
ini berada di samping gedung
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rektorat dekat pintu keluar gerbang kopelma Darussalam. Dari
hampir lima dekade sejak berdirinya telah mengalami beberapa
kali pergantian pimpinan seperti Prof. Bahren T Sugihen, MBA
adalah pimpinan pertama periode 1970 s/d 1978, hingga kini
Dr. Taufiq Abdul Gani M.Eng,
Sc menjadi pimpinan perpustakaan kembali setelah masa jabatannya pada periode 2012 s/d
2016 berakhir, beliau dilantik
kembali oleh rektor Universitas
Syiah Kuala, Syamsul Rizal pada
Rabu (20/4/2016) masa jabatannya diperpanjang untuk periode
2016 s/d 2020. Selama 4 tahun
masa jabatannya, Taufiq Abdul
Gani telah membawa UPT. Perpustakaan Unversitas syiah Kuala pada pencapaian gemilang
dengan meraih sejumlah penghargaan seperti perpustakaan
berstandar internasional atau
ISO. Semua pencapaian yang
telah diraih ini bertumpu pada
satu tujuan mewujudkan Visi
dan Misi perpustakaan unsyiah
Yaitu “Menjadi pusat informasi
terkemuka dan berdaya saing di
Asia Tenggara pada tahun 2018”.
juga berbagai kegiatan dan program-program yang telah direncanakan mengarahkan kepada
hal tersebut.
Bumi tentu terus berputar pada
porosnya, sang fajar terus bekerja memberikan sinarnya kepada
khalayak bumi, Hari demi hari
berganti dengan tidak luput dari
berbagai kenangan didalamnya.
UPT. Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala tentu akan terus
belajar dan berusaha mening-
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katkan kualitasnya dengan
membuat berbagai inovasi, seperti telah membuat sebuah acara besar Unsyiah Library Fiesta
yang telah dirancang sejak lama,
kemudian melakukan pembaharuan fasilitas-fasilitas, penambahan jam pelayanan akhir pekan,
adanya acara Relax dan Easy,
peluncuran aplikasi uilis mobile.
Saat ini perpustakaan unsyiah telah melakukan kegiatan
pengenalan perpustakaan untuk mahasiswa baru dari jalur
masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, dan UMB. Pada kegiatan tersebut para mahasiswa
diperkenalan dengan berbagai
macam fasilitas yang tersedia bagaimana cara menggunakannya serta memberitahukan peraturan-peraturan yang
diberlakukan di pustaka. Untuk itu WELCOME TO OUR
AMAZING LIBRARY selamat
datang wahai pemuda pemudi
bangsa, mahasiswa dengan sejuta warna impian dengan tekad
yang kuat, ekspresikan gaya dan
bakat kalian pada UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
Tentu bakat, impian, dan semua
cita-cita tidak akan dapat diraih
tanpa membaca. Membaca
adalah pondasi dasar pada keterampilan akademik, dengan
membaca kita dapat mempelajari dan memahami berbagai
disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan
kita. Salah satu tempat dimana
terdapat banyak buku adalah di
Our Amazing Library perpustakaan unsyiah.
UPT. Perpustakaan Unsyiah

memiliki 3 lantai dengan masing-masing unitnya, pada lantai
1 terdapat meja register untuk
pemeriksaan pengunjung yang
ingin masuk, kantin, toilet pria
& wanita, kotak sumbangan
buku, TV, Mading informasi,
kursi panjang tersedia bagi pengunjung yang ingin duduk sebelum memilih untuk masuk kedalam. Pada pintu terdapat alat
resource center yang berfungsi
untuk mengetahui jika ada pengunjung yang tidak registrasi
dan bagi mengambil buku tanpa
peminjaman sebelumnya akan
didekteksi oleh alat ini. Kemudian pada selantai 1 didalamnya
pada sebelah kiri terdapat tempat pengembalian buku, kotak
lost and found, stiker ekspresi
pengunjung, tangga turun dari
lantai 2, ruang buku referensi,
terdapat meja yang dikhususkan
untuk pengguna laptop, mesin peminjaman buku mandiri,
terdapat rak koleksi buku karya
umum, filsafat, agama, statistik,
ilmu politik, ekonomi, hukum
dan psikologi, tersedianya 2 me-

sin Catalague Online (OPAC)
untuk pencarian buku, juga
tersedianya meja carrel, selain
itu pada sebelelah kanan pintu masuk lantai satu terdapat
Library Gift Shop (LGS) yang
disampingnya tersedia tangga
untuk naik ke lantai 2 juga lift
bagi karyawan untuk menaikan
berbagai buku dalam kapasitas
yang besar, ruang ? .
Pada lantai 2 tersedianya berbagai fasilitas seperti mushola,
toilet, ruang baca bagi pria &
wanita disetiap ruang tersebut
disediakan tempat untuk meletakkan sepatu dan sandal agar
lebih rapi, terdapat ruang staf
digital dan staf automasi, ruang
baca pasca sarjana, Ruang administrasi yang terdapat didekat
tangga naik ke lantai 3, toilet
pria & wanita, juga dilantai 2 ini
terdapat kegiatan Relax and Easy
yang dilakukan pada setiap hari
Rabu pada jam 14:00-14:30. Di
lantai 2 juga disediakan 2 mesin
Catalague Online (OPAC) untuk pencarian buku, meja khusus untuk pengguna laptop, juga

meja carrel, rak koleksi buku
tekonologi, kedokteran, pertanian,berbagai ilmu-ilmu murni
seperti ilmu politik, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan,
ilmu hayat, buku kesejahteraan
keluarga, pelayanan managerial, matematika, fisika, kimia,
astronomi,
paleontologi,dan
geologi.
Pada lantai 3 dari tangga sebelah
kiri tersedianya berbagai karya
ilmiah, dan dokumen, pada lantai ini juga terdapat meja laptop,
2 mesin OPAC, Toilet pria dan
wanita, 2 ruang belajar diskusi
yang cukup nyaman kemudia
telah disediakan ruang lesehan.
1 dispenser minum menjadi
penengah untuk koleksi journal,
meja laptop, Korea corner dan
India corner, juga ruang seminar tersedia pada lantai 3.
Itulah Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, yang terus berupaya menjadi yang terbaik
bagi kampus jantong hate rakyat
Aceh. Selamat datang Syiah Kuala muda, selamat datang dengan
seejuta impianmu. [Nada]
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WELCOME TO OUR

egitulah bunyi pepatah lama yang kerap
digunakan oleh masyarakat ketika hendak berkenalan. Memang benar adanya, apabila kita ingin
mencintai seseorang maka kita
harus berkenalan terlebih dahulu dengannya. Begitu pula
dengan perpustakaan. Apabila
ia ingin menjadi tempat yang
dicintai oleh mahasiswa, maka
mahasiswa harus mengenal apa
itu pustaka. Berangkat dari
hal tersebut, akhirnya para
pustakawan mengadakan
program pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru (maba), agar
perpustakaan Universitas Syiah Kuala menjadi tempat yang dicintai
oleh para mahasiswa
yang haus akan ilmu.
Seluruh mahasiswa baru dari
setiap jalur diwajibkan untuk
mengikuti program pengenalan
perpustakaan. Cara mengikuti kegiatan ini yaitu mahasiswa
baru yang sudah memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM),
mendaftar secara online di
http://pengenalan-perpustakaan2016.evenbrite.com.
Setelah mendaftar online, para
mahasiswa baru diberi kebebasan untuk memilih kelas dan
jadwal yang mereka inginkan
tanpa ada pembagian kelas berdasarkan fakultas ataupun jurusan. Kelas yang tersedia ada dua
yaitu di ruang seminar lantai I

12

dan ruang seminar lantai III
perpustakaan Unsyiah.
Kelas pengenalan dimulai dengan pemberian materi secara teori kepada para mahasiswa baru.
Mereka diberi tahu mengenai
mesin pencarian buku atau biasa disebut OPAC, koleksi buku
baik yang manual maupun digital seperti jurnal, Electronic
Thesis and
Dis-

e rtasion
(ETD), nomor panggil buku
yang berbeda-beda disetiap
lantai bahkan disetiap rak. Para
pustakawan juga memberitahu
fasilitas-fasilitas apa saja yang
ada diperpustakaan seperti
peminjaman dan pengembalian
buku secara mandiri, check in
menggunakan scanning KTM,
ruangan full AC, disetiap lantai
memiliki wifi yang sangat mudah diakses.
Hal yang paling menarik saat
pemberian materi secara teori

Edisi 4 | September 2016

yaitu adanya duta baca yang
turut serta. Dimana para duta
baca yang baru ada di perpustakaan Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016 ini, membagikan pengalaman mereka
saat mengikuti kontes pemilihan duta baca mulai dari
mendaftar, tes tulis, wawancara,
kepribadian, karantina, hingga terpilih sebagai duta pada
malam puncak.
Ketika semua materi telah
diberikan, mahasiswa baru pun
diberi kesempatan untuk
bertanya tentang hal-hal
yang ingin mereka ketahui lebih lanjut dan yang belum mereka pahami. Para
mahasiswa baru sangat
antusias, hal ini terbukti
dari banyaknya pertanyaan
yang mereka ajukan.
Saat sesi tanya jawab selesai maka tibalah sesi “Library
Tour”. Pada sesi ini para mahasiswa baru langsung diajarkan
secara praktik dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pustaka
yang telah disebutkan saat pemberian materi secara teori.
Kelas yang berada di lantai I
mereka memulai library tour
dengan belajar cara masuk
(check in) perpustakaan dengan cara scanning Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) yang telah
mereka miliki. Uniknya di tahun ini, para mahasiswa baru
telah memiliki KTM sebelum
perkuliahan dimulai, berbeda
dengan tahun-tahun sebelum-

laitai dan counter-counter seperti karya ilmiah, jurnal dan sebagainya.
Dampak dari program pengenalan perpustakaan ini sangat
berpengaruh besar bagi mahasiswa baru dan tentunya sangat
bermanfaat. “Kegiatan pengenanlan perpustakaan ini sangat penting dan bermanfaat bagi
saya selaku mahasiswa baru,
dengan adanya kegiatan ini mahasiswa baru tidak akan kebingungan dalam mencari, meminjam, mengembalikan buku dan
bagaimana cara menggunakan

ramah dan terdapat disemua
bagian sehingga memudahkan
untuk meminta bantuan. Tidak
hanya itu, koleksi buku yang ada
di perpustakaan juga bisa membantunya dalam mencari bahan
kuliah nantinya, karena ia tidak mungkin mampu membeli
semua buku yang sangat mahal.
Menurutnya, dengan adanya
program pengenalan perpustakaan ini, dapat membuat minat membacanya meningkat,
ia akan semakin cinta kepada
buku. “Ketika seseorang mengetahui tentang sesuatu hal secara

fasilitas-fasilitas yang ada di
perpustakaan” ujar Sanggapni
Kirana mahasiswi fakultas kedokteran. Ia juga mengatakan
bahwa hal yang paling menarik adalah library tour dengan
mengelilingi seluruh lantai
perpustakaan universitas syiah
kuala yang sangat bagus dan
nyaman untuk membaca, ditambah lagi pustakawan yang

mendalam, maka ia akan semakin tertarik untuk menggali
lebih dalam lagi dan mendekati
hal tersebut. Begitu pula dengan
kegiatan pengenalan perpustakaan, jika saya sudah mengetahui bagaimana keadaan perpustakaan, saya akan tertarik
untuk terus mengunjungi perpustakaan dan lama-kelamaan
akan tumbuh pada diri saya
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“Tak KENAL maka tak sayang, tak sayang maka tak CINTA”.

nya. Selain itu, KTM mereka
juga di desain agar mudah untuk check in ke pustaka, dimana
barcode yang berada di KTM
mereka memiliki background
putih, berbeda dengan sebelumnya.
Ketika mereka telah masuk
kedalam pustaka, mereka diajarkan cara menggunakan mesin peminjaman dan pengembalian mandiri. Ketika hendak
memakai mesin peminjaman,
kita harus menggunakan KTM
agar di scan dan memasukkan
password, kemudian letakkan
buku di atas mesin peminjaman
dan buku pun akan otomatis terpinjam sendiri dengan keluarnya struck peminjaman. Struck
peminjaman ini sama halnya
seperti yang ada di supermarket, hal yang membedakannya
adalah struk peminjaman ini
bertuliskan judul buku apa yang
di pinjam dan batas pengembalian agar peminjam tidak
didenda. Mesin pengembalian
tidak memerlukan KTM dalam
penggunaannya.
Mahasiswa
cukup meletakkan buku di atas
mesin dan pengembalian akan
terjadi secara otomatis dengan
keluarnya struck pengembalian
yang bertuliskan judul buku
yang dikembalikan dan tanggal pengembalian. Uniknya, di
struck pengembalian ini bertulis jumlah denda yang didapat
oleh sang peminjam buku.
Melihat hal luarbiasa seperti ini,
mahasiswa baru pun terkagum
kagum. Tidak hanya disitu,
mereka juga dikejutkan oleh kemegahan gedung perpustakaan
yang luas dan full AC serta wifi.
Selanjutnya mahasiswa baru di
ajarkan bagaimana melakukan
pencarian buku di mesin OPAC
dan di ajak berkeliling kesetiap

tertarik ketika dalam kegiatan
pengenalan perpustakaan ini,
dihadirkan sosok duta baca
yang bisa membuatnya termotivasi dan terpacu untuk banyak membaca di perpustakaan,
dimana ia berharap bisa menjadi duta baca yang selanjutnya.
Saat library tour, Ilham sangat
takjub melihat kemegahan dan
keindahan perpustakaan serta
fasilitas yang ada, ia merasa sangat pantas bagi perpustakaan
unsyiah mendapat akreditasi
A dan sertifikat ISO. Melihat
adanya ruang baca lesehan, ia
yang sangat gemar membaca

“

Ketika seseorang mengetahui sesuatu
hal secara mendalam, maka ia
akan semakin
tertarik untuk
menggali lebih
dalam lagi dan
mendekati hal
tersebut.

14

Edisi 4 | September 2016

merasa senang dan nantinya
akan membuatnya betah duduk
lama-lama di pustaka. Baginya,
program pengenalan perpustakaan ini sangat luar biasa
dimana selain diberikan teori,
mahasiswa baru juga diberikan praktik untuk beriteraksi
langsung dengan fasilitas yang
ada agar mereka betul-betul
mengenal perpustakaan. “Saya
sangat mengapresiasi kegiatan
pengenalan perpustakaan ini,
karena dengan saya mengenal
pustaka, saya akan cinta membaca”, tandasnya. [Moli]

opini

kebiasaan membaca yang dapat
membuat saya cinta akan membaca,”ungkapnya.
Sama halnya dengan Kirana, Ilham Syahputra mahasiswa dari
fakultas ilmu kelautan ini merasa pengenalan perpustakaan
yang telah ia jalani amat sangat
berharga dan penting baginya
sebagai mahasiswa baru. “Informasi-informasi mengenai
perpustakaan unsyiah yang
kami terima dari kegiatan ini
nantinya akan bermanfaat
untuk menggunakan fasilitas
yang terkompurisasi dan sangat modern”, katanya. Ia sangat

“If you can dream it, you
can do it”- Walt Disney.
Jika kamu sanggup bermimpi, maka kamu sanggup untuk mewujudkannya !! hal ini
lah yang terus di camkan oleh
UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Suatu kesuksesan memanglah berasal dari
mimpi yang terus diwujudkan.
Menjadi perpustakaan
yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional
maupun internasional adalah mimpi yang ingin diraih
oleh perpustakaan Unsyiah.
Mendapat akreditasi A adalah
salah satu cara untuk dapat
meraihnya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
dijelaskan bahwa akreditasi
merupakan pengakuan terhadap lembaga pendidikan
yang diberikan oleh badan
yang berwenang setelah dinilai
bahwa lembaga itu memenuhi
syarat atau kriteria tertentu.
Sedangkan
menurut
Komite Akreditasi Nasional (KAN), akreditasi adalah
pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi
terhadap kompetensi suatu
lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dalam Bab I Pasal 1 (1) menyebukan bahwa
perpustakaan adalah institusi
pengelola karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan
rekreasi para pemustaka.
Adapun yang menjadi dasar akreditasi perpustakaan perguruan tinggi adalah dalam Pasal 18 UU No.43
Tahun 2007 yang berbunyi
“Setiap perpustakaan dikelola
sesuai dengan standar nasional perpustakaan”. Selanjutnya
dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi
standar nasional perpustakaan
dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan”.
Maka
berdasarkan
Undang-undang yang telah
disebutkan, tujuan dilakukannya akreditasi perpustakaan
adalah untuk meningkatkan
kepercayaan pemustaka terhadap kinerja perpustakaan serta
menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan.
Sedangkan manfaat yang

didapat dari akreditasi bagi
perpustakaan adalah meningkatkan motivasi semua unsur
yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan untuk
meningkatkan
kinerjanya.
Oleh sebab itu, berbagai
persiapan telah dilakukan oleh
UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala untuk meraih
kembali akreditasi A yang
pernah di capai ditahun-tahun sebelumnya. Ternyata,
hasil yang didapat tidak pernah mengkhianati usaha. Kerja keras yang telah dilakukan
oleh semua elemen perpustakaan, mampu mengantarkan
perpustakaan Unsyiah menggenggam kembali sertifikat
akreditasi perpustakaan dengan nilai “Memuaskan” yaitu A.
“Saya sangat senang
akhirnya pustaka Unsyiah terakreditasi A kembali, terlebih
lagi kali ini adanya updating
dari Perpustakaan Nasional RI
(Perpusnas) menyangkut dengan kriteria penilaian. Dimana
ini sudah mereka sesuaikan
dengan standar yang baru, dan
standar itu juga mengacu pada
standar nasional pendidikan
tinggi. Alhamdulillah, kita sudah melampaui standar yang
diharapkan” Ujar Taufiq Abdul Gani, Kepala UPT.Perpus-
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rubahan dan perbaikan.
“Dan yang paling penting
adalah jangan bekerja untuk sertifikasi dan akreditasi, akan tetapi bekerjalah
untuk kebaikan organisasi, kebaikan perpustakaan
Unsyiah. Akreditasi ini hanyalah sebuah label yang
didapat setelah memperbaiki organisasi”, ungkapnya.
Kepala perpustakaan Unsyiah juga berharap kepada
para pustakawan untuk tetap
memiliki kesadaran menjaga
betapa pentingnya manajemen
mutu dan terus mengupayakan visi dan misi perpustakaan dapat tercapai. Tidak
hanya itu,ia berpesan kepada seluruh mahasiswa Unsyiah untuk terus mau menggunakan jasa perpustakaan.
Akreditasi
A
dan
sertifikat internasional (ISO
9001:2008) yang telah digenggam oleh UPT.Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala, tidak
menutup kemungkinan dalam menjadikan Perpustakaan
Unsyiah sebagai perpustakaan
yang mampu bersaing di
tingkat Internasional. [Moli]

Catatan pustakawan

global, para pustakawan
harus di tanamkan kesadaran tentang arti pentingnya
manajemen mutu”, katanya.
Ia melanjutkan, bahwa manajemen mutu itu
juga harus di terapkan bukan hanya untuk sertifikasi
dan akreditasi, melainkan
day by day yaitu hari ke hari
manajemen mutu harus di
jaga, dan selalu memperhatikan continuous improvement, tiada hari tanpa pe-

opini

takaan Universitas Syiah Kuala.
Mampu meraih kembali akreditasi A bukanlah
suatu hal yang gampang
dan bisa dikerjakan dalam sekejap mata. Dimana
kemauan, kerja keras dan
konsisten sangat ditekankan dan dipegang teguh oleh
pustakawan. “UPT. Perpustakaan Unsyiah memiliki
kiat-kiat tersendiri dalam
mempertahankan akreditasi A ini. Pertama secara

A. Pendahuluan
Perpustakaan merupakan penyedia sumber informasi yang sumbernya adalah literatur,
baik itu literature tercetak maupun literature
elektronik ataupun terekam (book material dan
non material). Oleh karena itu perpustakaan harus mampu memberdayagunakan koleksi tersebut. Pendayagunaan informasi yang ada diperpustakaan sangat tergantung kepada citra yang
diberikan. Kualitas layanan yang diberikan akan
menjadi indikator keberhasilan dari penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. Dengan demikian keberadaan perpustakaan sangat besar pengaruhnya dari layanan yang diberikan.
Dalam memberikan layanannya perpustakaan tentu memerlukan berbagai pertimbangan dikarenakan masing-masing perpustakaan
itu sudah pasti berbeda fungsi dan tujuannya.
Contohnya perpustakaan perguruan tinggi seperti Perpustakaan Unsyiah yang tentunya sebagai
penunjang kegiatan akademik bagi civitas akademikanya. Oleh karena itu, layanan perpusakaan
harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari
perpustakaan itu sendiri.
Secara umum layanan perpustakaan adalah memberikan sumber-sumber informasi untuk
dapat meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dan juga dalam proses belajar mengajar
seperti halnya perpustakaan Unsyiah. Selain itu
layanan perpustakaan juga ada kalanya sebagai
penunjang lembaga tertentu, perpustakaan jenis
ini biasanya berupa perpustakaan khusus. Melestarikan budaya bangsa, mendukung pelaksanaan
penelitan dan juga sebagai sarana hiburan juga

menjadi salah satu fungsi dari perpustakaan.
Layanan perpustakaan dalam SKKNI
Bidang Perpustakaan Tahun 2012 halaman 13
Dijelaskan bahwa : Layanan perpustakaan merupakan kegiatan memberikan bimbingan dan
jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustakanya. Selanjutnya dalam Undang-undang No
43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada halaman 10 : Layanan perpustakaan itu dilakukan
secara prima dan berorientasi bagi kepentingan
pemustaka.Bimbingan serta jasa perpustakaan
dan informasi yang diberikan kepada pemustaka meliputi penyediaan koleksi perpustakaan
secara tepat dan akurat, sesuai dengan kebutuhan pemustaka secara prima (Luthfiati Makarim,
2014 : 3).
B.Etika Layanan Perpustakaan.
Menurut para pakar bidang perpustakaan bahwa layanan diperpustakaan merupakan ujung
tombak dalam hal penyelnggaraan suatu perpustakaan yang akan membentuk citra suatu peprustakaan (Luthfiati Makarim, 2014 : 37). Dengan
kata lain, perpustakaan sangat identik dengan
layanan karena tidak akan ada perpustakaan jika
tidak menyelenggarakan layanannya.
Saat ini layanan informasi di perpustakaan
tidak hanya sebatas layanan secara fisik saja seperti fasilitas berupa gedung, sarana yang lengkap
serta sumber informasi yang banyak saja, akan
tetapi peprustakaan saat ini teruslah berkembang
dengan pesat sebagai pemenuhan kebutuhan informasi kepada pemustakanya dengan semangat layanan prima yang berorientasikan kepada
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Ada lima unsur dalam layanan perpustakaan
yang berorientasi kepada pemustaka yaitu:
1. Kineja pustakawan bidang layanan
2. Koleksi yang dimiliki perpustakaan
3. Kemudahan dalam pencarian informasi
4. Fasilitas yang dimiliki perpustakaan
5. Peraturan dan tata tertib perpustakaan
(Luthfiati Makarim, 2014 : 38).
Dari kelima unsur diatas semunya
mengandung komponen interaksi antara pustakawan dan tenaga teknis lainnya yang ada
diperpustakaan dengan pemustakanya. Komunikasi merupakan proses interaksi yang terjadi
antara mereka di perpustakaan. Perpustakaan
dalam melakukan layanannya sebagai bagian
dari layanan publik tentu harus melakukan komunikasi yang intens antara semua unsur yang
ada.Pemberian layanan perpustakaan tentunya
bukan merupakan pekerjaan yang mudah tetapi
kompleks dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam melakukan layanan tersebut pustakawan maupun tenaga teknis yang ada di perpustakaan tentu akan menghadapi berbagai sifat
dan perilaku manusia, budaya dan status sosial
yang berbeda akan menjadi salah satu komponen dalam berinterkasi dengan pemustakanya.Sering kita jumpai bahwa setiap pemustaka
yang datang selalu ingin berusaha mendapatkan
layanan terbaik dari pustakawan yang ada. Nah

hal ini tentu akan sulit tercapai jika pustakawan
yang ada tidak memiliki kompetensi yang baik
di bidang layanan perpustakaan.Sebagai contoh
ada pemustaka yang marah, banyaknya keluahan
yang disampaikan pemustaka, anggapan negative
terhadap perpustakaan, muka pustakawan yang
cendrung cemberut dalam melayani pemustaka
dan tentunya akan berakibat pada menurunya
kualitas dari peprustakaan itu sendiri. Dan hal
ini pernah dialami oleh perpustakaan unsyiah
beberapa tahun yang lalu.
Dengan demikian kompetensi yang baik
dalam bidang layanan perpustakaan sangatlah penting dimiliki oleh seorang pustakawan.
Dalam hal kompetensi pustakawan di bidang
layanan tentu tidak lepas dari beberapa unsur
berikut ini: pengetahuan dalam bidang layanan
perpustakaan, keterampilan dalam memberikan layanan perpustakaan serta profesionalisme
atau perilaku pustakawan dalam memberikan
layanan.Unsur-unsur tersebut tidak hanya harus
dimiliki oleh pustakawan saja melainkan juga
bagi tenaga teknis perpustakaan lainnya. Perilaku professional pustakawan maupun tenaga
teknis ini akan dapat terwujud jika mereka tau
dan mampu menerapkan etika dari layanan perpustakaan.
Etika layanan perpustakaan merupakan
tingkah laku, perilaku dan tindakan pustakawan
maupun tenaga teknis perpustakaan yang baik
serta tepat dalam memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan kode etik profesi pustakawan Indonesia. Kode etik ini wajib diketahui

C. Tujuan dan Penerapan Etika Layanan Perpustakaan
1. Tujuan.
Di dalam kode etik pustakwan Indonesia, etika
layanan perpustakaan ini mempunyai tujuh tujuan yaitu:
1. Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara
2. Menjaga martabat dan moral profesi pustakawan
3. Meningkatkan mutu profesi pustakawan
4. Menjadi pedoman pustakawan dalam bersikap
dan berperilaku selama menjalankan tugas
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan
perpustakaan kepada masyarakat
6. Memelihara hubungan antar anggota profesi
pustakawan
7. Memberikan dan melindungi hak pemustaka
(Rahman Hermawan, 2006 : 84-85,99, 108).		
Dari ketujuh tujuan etika layanan perpustakaan tersebut hendaknya menjadi pedoman semua pustakawan maupun tenaga teknis
perpustakaan unsyiah dalam melaksanakan
layanannya kepada pemustaka guna mencapai
tujuan layanan secara prima.
2. Penerapan Etika Layanan Perpustakaan
Dalam menjalankan aktivitas layanan sehari-hari
diperpustakaan, pustakawan maupun tenaga
teknis perpustakaanunsyiah selalu dituntut untuk
dapat menerapkan etika layanan perpustakaan.
Dengan penerapan etika layanan perpustakaan
ini akan menjadikan layanan perpustakaan dan
sumber informasi menjadi lebih berkualitas yang
akan menumbuhkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi pemustaka sebagai penerima dari jasa
layanan perpustakaan yang diberikan. Ada beberapa etika layanan perpustakaan yang mesti
diterapkan oleh pustakawan dan tenaga teknis
perpustaakaan dalam memberikan layan informasi kepada pemustakanya :

mengikat para pemustaka. Untuk itu, pustakawan
dan tenaga teknis perpustakaan harus memiliki
kompetensi di bidang layan perpustakaan dan
informasi.
b. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
harus terus meningkapkan sikap kerja yang professional, terutama keterampilan dalam komunikasi intra personal. Berikut ini adalah beberapa
sikap kerja yang harus dimiliki oleh pustakawan
dalam memberikan layanan perpustakaan dan
informasi :
1. Bersikap empati : yaitu memiliki kemauan dan
dapat mengerti pemustaka.
2. Memeiliki rasa percaya diri dan menunjukan
sikap yang profesioanal.
3. Bersikap tulus dalam berkomunikasi dan ber
hubungan dengan pemustaka
4. Bersikap ramah, simpatik, dan menunjukkan
sikap hormat dan menghargai pemustaka.
Dari pendapat pakar perpustakan diatas
kiranya pustakawan ataupun tenaga teknis diperpustakaan unsyiah dapat memahami bagaimana sebenarnya etika dalam melakukan layanan
perpustakaan dan informasi kepada pemustaka.
Dan ini sangat diharapakan untuk dapat diterapkan dalam menjalankan aktivitas layanan diperpustakaan. Penerapan etika layanan perpustakan
oleh pustakawan maupun tenaga teknis perpustakan akan memberikan manfaat yang besar
tentunya kepada semua pemangku kepentingan perpustakaan maupun instansi induk seperti universitas. Ada banyak sekali manfaat dari
penerapan etika layanan perpustakaan ini bagi
organisasi induk dari perpustakaan, masyarakat
atau pemustaka dan tentunya bagi pustakawan
itu sendiri.
Diharapkan dengan adanya penerapan
etika layanan ini diperpustakaan akan menjadikan layanan perpustakaan unsyiah sebagai
perpustakaan yang menjalankan sistem layanan
prima yang dapat memenuhi keinginan dari
pemustakanya. Semoga.

a. Para pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan akan dapat melakukan interaksi dan
menciptakan kesan yang baik sehingga mampu
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Catatan pustakawan

Catatan pustakawan

pemustaka (user oriented library service).

dan berlaku bagi seluruh pustakawan maupun
tenaga teknis perpustakaan di Indonesia (Rachman Hermawan, 2006:99,105).

P

erpustakaan Universitas Syiah Kuala akan
memberlakukan sistem pembayaran denda
terbaru, yaitu menggunakan e-money. Keputusan ini diperoleh setelah berkoordinasi dengan pihak pimpinan yaitu wakil rektor 4 dan sepakat pada
tanggal 5 September 2016 perpustakaan unsyiah
tidak akan menerima lagi pembayaran uang tunai
(cash) untuk pembayaran denda, melainkan dengan
menggunakan mesin pembayaran EDC BRI
“Selama ini pustaka unsyiah menerima
pembayaran denda peminjaman buku dengan uang
cash, hal ini merepotkan staf karena dendanya kecil-kecil dan sangat beresiko terjadinya kehilangan,
inilah yang mendasari bagi perpustakaan untuk
menerapkan sistem pembayaran denda dengan
e-money” Kata kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah,
Taufiq Abdul Gani, kepada Librisyiana pada Senin
(22/08/2016).

Ia melanjutkan, bahwa sistem ini sangat memudahkan bagi pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan. Karena disetiap akhir bulan, staf perpustakaan harus merekap, membuat laporan keuangan
dan menyetor kebiro. Dengan adanya sistem ini, staf
tidak perlu repot lagi karena uang denda yang dibayarkan oleh mahasiswa akan secara otomatis masuk
ke rekening unsyiah.
“Selain untuk membayar denda, e-money
juga digunakan untuk para mahasiswa yang ingin
memfotokopi buku perpustakaan, jadi tidak perlu
membayar uang tunai. Sistem ini akan berlaku saat
ajaran baru nanti tanggal 5 September 2016. Mesinnya akan tersedia disirkulasi. Mahasiswa bisa pakai
uang elektronik Brizzi, ATM dan Kartu Kredit Bank
mana saja yang tergabung dalam VISA/MASTER.
Tidak ada pembebanan biaya tambahan bagi pengguna”, tandasnya. [Moli]

Rektor Unissula : UPT.Perpustakaan Unsyiah
Layak Mendapat Akreditasi A

P

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk menambah dan meningkatkan jumlah program tinggi indonesia yang
berakreditasi A, Rektor Universitas Islam Sultan
Agung (Unissula) Semarang beserta rombongan
melakukan kunjungan ke UPT.Perpustakaan Universitas Syiah kuala pada Senin (23/5/2016).
“Sekarang ini pustaka Unsyiah berakreditasi A, dan saya rasa UPT.Perpustakaan Unsyiah
memang sudah layak mendapatkan akreditasi A,”
ujar Dr Anis Malik Toha, selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
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Beliau mengatakan bahwa aturan-aturan
diperpustakaan unsyiah ini sudah cukup baik. Hal
yang nyata dan sangat membanggakan adalah pengunjung mahasiswanya sangat ramai, baik ditempat-tempat baca, maupun di tempat-tempat komputer untuk mengakses e-book dan e-journal.
“Tentu tidak dapat dipungkiri memang secara
umum di Indonesia ini, kita memang masih harus
meningkatkan kualitas perpustakaan supaya bisa
bersaing dengan perpustakaan yang ada di negara-negara lain”, ungkapnya.
Sebelum menjadi rektor di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Dr Anis
Malik Toha pernah menjadi asisstant professor di
Department of Ushuluddin and Comparative Religion, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and
Human Sciences, International Islamic University
Malaysia (IIUM). Beliau juga pernah meraih gold
medal dari IIUM Malaysia sebagai lulusa Ph.D terbaik.
Rombongan dari Unissula Semarang ini
merasa bahagia sekali mendapat sambutan yang begitu hangat di universitas syiah kuala, dan mereka
berharap Universitas Syiah kuala terutama perpustakaan bisa menjadi lebih baik kedepannya. [Moli]

Asesor Perpusnas : Perpustakaan Unsyiah
Berubah Sangat Pesat

S

etelah meraih akreditasi A dari perpustakaan
nasional (perpusnas) pada 3 tahun yang lalu,
kini saatnya tim asesor perpusnas kembali melakukan akreditasi ulang bagi perpustakaan
Universitas Syiah Kuala.
Tim asesor perpusnas sangat takjub melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh
UPT.Perpustakaan Unsyiah.
“Pertama kali saya datang ke perpustakaan
Unsyiah itu sudah lama sekali di tahun 1995,
kemudian saya pernah datang lagi setelah itu, dan
terakhir kedatangan saya adalah hari ini, saya melihat perpustakaan unsyiah sangat jauh berbeda,
banyak hal-hal menarik baik sistem, fasilitas, maupun pelayanan” Ujar Mustafa, salah seorang asesor
akreditasi perpusnas, yang merupakan pustakawan
utama dari Institut Pertanian Bogor.
Mustafa mengatakan bahwa layanan merupakan unsur penilaian yang memiliki bobot nilai
yang sangat besar. Meskipun organisasi, dan manajemen kurang dari standar, asal layanan bagus,
maka nilai yang diberikan akan bagus. Layanan
disini maksudnya ialah bagaimana membuat mahasiswa dan dosen sering ke perpustakaan atau

sering memanfaatkan perpustakaan. Berbagai acara harus dilakukan agar mereka senang ke perpustakaan, memperbaiki fasilitas, sistem, dan tidak
lupa pustakawannya harus kreatif dan selalu ramah.
“Sebelumnya perpustakaan Unsyiah sudah
mendapat peringkat A, dan akreditasi ini diulang
lagi setelah 3 tahun. Disini kami melihat perpustakaan Unsyiah sudah berkembang pesat, banyak teknologi, dan ide-ide baru yang diterapkan
untuk meningkatkan layanan kepada pengguna
yaitu mahasiswa dan dosen, menurut saya ini adalah suatu langkah yang baik dan bisa dilanjutkan
lagi, istilahnya tidak ada kata puas untuk berhenti
melakukan perbaikan, mutu itu bisa ditingkatkan
terus” ungkapnya.
Ia berpesan kepada UPT.Perpustakaan Unsyiah
untuk terus maju, karena selalu ada ruang untuk maju dan melakukan perbaikan. Ide-ide bisa
didapat dari mana saja baik mahasiswa dan dosen,
yang penting setelah teori dikaji kemudian harus
diimplementasikan dan selalu pantau perkembangannya. [Moli]
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Tahun Ajaran Baru, Perpustakaan Unsyiah
Terapkan Sistem Baru Pembayaran Denda

D

alam rangka menjalankan syariat Islam
di Aceh, UPT.Perpustakaan Unsyiah
memberlakukan sebuah peraturan baru,
yaitu memisahkan penggunaan ruang baca antara wanita dan pria. Ruang baca pria berada di
Ruang Baca 1 sedangkan wanita berada di sebelahnya, yaitu Ruang Baca 2. Peraturan ini mulai
dijalankan pada tanggal 26 April 2016 lalu dan
para mahasiswa yang berkunjung ke pustaka
juga sudah menjalankan peraturan ini.
Mengenai hal ini Ada yang berpendapat
hal ini merupakan peraturan yang positif dan
ada juga yang berpendapat negatif Pendapatpendapat positif antara lain, terwujudnya perpustakaan yang berbasis syariat islam dan terhindar dari dugaan-dugaan negatif. Pedapat
positif ini dilontarkan oleh seorang yang sudah
sangat sering berkujung ke Perpustakaan, Juli
Ismulia, mahasiswi Teknik Pertanian. Juli berpendapat, pemisahan ruang baca ini akan membuat pengunjung terhindar dari pemikiran yang
tidak-tidak, dan Juli juga merasa senang karena
saat ini ruang baca juga difasilitasi sebuah sofa
yang memberikan kenyamanan lebih saat kerja
kelompok di ruang tersebut.
Pendapat positif juga dilontarkan zuhrina, dari
Mahasiswi Arsitektur, baginya peraturan ini sangat baik dalam mengajarkan orang-orang untuk
dalam kondisi apapun agar tetap menjalankan
syariat Islam.
“Positifnya dari peraturan ini, jadinya di
ruang baca itu ada batasan antara cewek dan cowok, ngak bercampur-campur , kan tempatnya
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lesehan, kalau dicampur ya ngak enak di lihat,”
sahutnya.
Sedangkan pendapat-pendapat negatif yang
dilontarkan antara lain, sulitnya melakukan
kerja kelompok, diskusi, rapat dan aktivitas-aktivitas antara pria dan wanita, khususnya bagi
para mahasiswa dan mahasiswi yang telah sering
menggunakan ruang tersebut dan sudah merasa nyaman. Meskipun pihak perpustakaan telah
menyediakan tempat-tempat diskusi lainnya untuk digunakan, beberapa mahasiswa lebih merasa nyaman berdiskusi diruang baca. Pendapat ini
dilontarkan olehDiki Putra Rizky dari Fakultas
Teknik.
“Memang sih, perpus menyediakan ruang lain untuk diskusi, tapi untuk rapat-rapat
dan sebagainya enakan di ruang baca, udah
nyaman disitu. Kadang-kadang merasa susah
juga cari tempat diskusi lain, penuh selalu, kalau ruang baca bisa bagi-bagi tempat meski ngak
saling kenal. Jadinya udah jarang ke ruang baca
untuk kerja kelompok, ruang baca cowok sering
kosong dan sepi. Kami kan cowok susah kalo
kerja kelompok, harus ada bantuan kawan cewek
untuk bantu ngerjain tugas kuliah juga”Ungkapnya
Meski terdapat berbagai argumen tentang peraturan baru ini, para pengunjung harus
tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, untuk
terciptanya fasilitas Perpustakaan yang berbasis
Syariat Islam. Semoga peraturan ini kedepannya memberi dampak yang positif dan bisa dirasakan oleh setiap kalangan yang mengunjungi
perpustakaan. [KB]

Duta Baca Ikut Beri Pengenalan Perpustakaan
Pada Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

P

engenalan perpustakaan universitas syiah
kuala merupakan salah satu kegiatan yang
wajib di ikuti oleh mahasiswa baru di setiap jalur baik SNMPTN , SBMPTN maupun jalur
UMB. Kegiatan yang sangat bermanfaat ini dimulai sejak hari Jumat tanggal 3 juni 2016 lalu.
Pemateri dalam kegiatan ini adalah
pustakawan yang memberikan materi tentang
semua hal yang ada diperpustakaan. Mahasiswa
baru mendengar dengan seksama ketika materi
dipaparkan. Setelah diberikan materi secara teori, mahasiswa baru juga diberi kesempatan
untuk melakukan “library tour” dan mencoba
langsung beberapa fasilitas perpustakaan seperti
peminjaman dan pengembalian mandiri.
Uniknya, duta baca perpustakaan Unsyiah yang pertama
juga turut hadir dalam kegiatan
ini. Mereka menjadi moderator
dan memberikan sosialisasi tentang pemilihan duta baca perpustakaan Unsyiah.
“Hari ini saya luar biasa
senangnya, dimana saya bisa ikut
serta dalam pengenalan perpustakaan ini”, ungkap Muhammad
Ichsan selaku duta baca perpustakaan unsyiah, kepada librisya-

na pada Senin (6/6/2016).
“Perpustakaan unsyiah ini merupakan
salah satu perpustakaan terbaik yang ada di Indonesia yang sudah bersertifikasi ISO. Jika
anak baru yang ingin melihat perpustakaan-perpustakaan modern yang ada di luar negeri, hal
itu tidak perlu karena perpustakaan Unsyiah
juga sudah memiliki sertifikat internasional.
Saya memiliki rasa bangga tersendiri bisa membantu pustakawan dalam mengenalkan perpustakaan kepada mahasiswa baru”, lanjutnya.
Ia berharap, mahasiswa baru dapat rajin
membaca dan mencintai perpustakaan serta bisa
mencoba menjadi duta baca perpustakaan unsyiah yang selanjutnya. [Moli]
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Ruang Baca Dipisah. Apa Tanggapan
Mahasiswa?

lensa pustka
lensa pustka

Foto bersama perwakilan dari Universitas Lambung
Mangkurat seusai pelatihan tentang layanan
perpustakaan berbasis TI

Wakil rektor IV Dr. Nazamuddin yang sedang membuka
acara diskusi bersama Universiti nPutera Malaysia di
Ruang Seminar Lantai III Pustaka Unsyiah

Foto bersama antara tim asesor ISO dengan kepala dan
pustakawan perpustakaan Unsyiah

Pustakawan yang sedang menjelaskan cara
pengembalian buku mandiri kepada asesor ISO

Foto bersama tim asesor ISO

Kepala Perpustakaan Universitas Syiah Kuala yang
sedang mengenalkan perpustakaan Unsyiah kepada rombongan Malaysia

Pemberian cendera mata dari Universitas Syiah Kuala
kepada Universiti Putera Malaysia

Foto bersama Wakil Rektor IV , Kepala UPT.Perpustakaan
Unsyiah dan rombongan dari Universiti Putera Malaysia
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Dr.Johari Yusuf dan Rombangannya dari Universiti
Putera Malaysia melakukan Library Tour

Foto bersama Kepala Perpustakaan Unsyiah bersama para
pengisi Relax and Easy

Fitri yang sedang menjelaskan hasil desainnya yang
menginspirasi yaitu paduan desain busana muslimah dengan songket Aceh

Mahasiswa Baru yang sedang mengantri untuk mendaftar
keanggotaan di perpustakaan Universitas Syiah Kuala

Kelas pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru Unsyiah tahun 2016

Edisi 4 | September 2016

25

profil

profil

Charlis
Siana
Rosita
“Pustakawan Itu

Ibarat Dua Mata
Pisau

A

pa pertama sekali yang
terbesit di pikiran
anda ketika mendengar kata “pustakawan’? Pasti
anda sedang membayangkan
orang yang sedang menyusun
buku-buku di rak. Apakah
benar profesi pustakawan itu
sangat membosankan? Apa
sebenarnya pustakawan itu?
Menurut kamus besar bahasa
indonesia, pustakawan adalah
orang yang bergerak di bidang
perpustakaan atau ahli perpustakaan. Sedangkan menurut
kode etik ikatan pustakawan
indonesia, dikatakan bahwa yang disebut pustakawan
adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan
dengan jalan memberikan pe-
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layanan kepada masyarakat
sesuai dengan tugas lembaga
induknya berdasarkan ilmu
perpustakaan,
dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.
Menjadi seorang pustakawan
adalah hal yang tidak asing lagi
bagi Charlis Siana Rosita. Istri
dari Mahdi ini sudah bergelut
di dunia perpustakaan kurang
lebih sekitar 20 tahun.“ Tahun
1992 adalah awal bagi saya masuk ke perpustakaan Universitas Syiah Kuala sebagai tenaga
honorer di bidang tata usaha.
Tahun 2000, saya dipindah kan
ke bagian digital corner, di
bidang pelayanan koleksi digital. Karena adanya pergantian-pergantian pimpinan, saya
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di pindahkan ke bidang serial.
Kemudian pada tahun 2012
saya dipindahkan lagi ke bidang
perencanaan dan pengembangan sistem, dan terakhir pada
tahun 2016 ini saya pindah
lagi menjadi kepala bidang
pelayanan dan teknis”, cerita Charlis kepada Librisyiana.
Ibu dari tiga orang anak ini
mengaku, bahwa ia sangat cinta
menjadi pustakawan dan senang menyelami dunia perpustakaan. Selama ini, tidak pernah
terbesitkan rasa bosan padanya
karena ia selalu merasa enjoy
menjadi pustakawan. Menurutnya, pustakawan adalah pejabat fungsional yang bekerja
secara mandiri. Dimana untuk
menaikkan satu angka kred-

it, harus menggunakan
usaha dan kemauan
diri sendiri bukan hanya menunggu apa yang
pimpinan
perintah.
“Saya selalu merasa
enjoy menjadi pustakawan. Tugas pustakawan yang pertama
yaitu bekerja teknis,
yakni mengelola koleksi-koleksi perpustakaan,
memberikan pelayanan
prima kepada pemustaka. Bagi saya, pustakawan itu bagaikan
‘dua mata pisau’, dimana bisa bekerja sebagai
pejabat fungsional juga
mampu sebagai pejabat
struktural dalam administrasi. Perlu diketahui,
jika pejabat administrasi belum tentu mampu
menjadi pejabat fungsional di perpustakaan.
Sedangkan pustakawan
bisa menjadi kedua-duaanya”,
ungkapnya.
Selama bekerja di UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, banyak
sekali pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan dan berharga
diperolehnya.
Salah
satunya yaitu menjadi pembimbing dalam
program
pengenalan
perpustakaan. Program
ini sudah dimulai sejak
tahun 1998. Pada awalnya, dalam kegiatan pengenalan perpustakaan
ini hanya ada pemberian materi secara teori
saja, tidak langsung di
ajak berkeliling perpus-

takaan untuk melihat
apa saja yang ada di dalamnya. Hal ini terkesan
sangat membosankan.
Untuk mengatasi hal
tersebut, seiring berjalannya waktu program pengenalan perpustakaan ini semakin
menarik. Karena tidak
hanya diberikan pemahaman secara teori, mahasiswa baru yang ingin
mengenal pustaka juga
di ajak berinteraksi dengan perpustakaan dan
menggunakan fasiltas
yang ada secara langsung
melalui library tour.
Library tour memamerkan
kemegahan
perpustakaan unsyiah
yang sudah berakreditasi A dan mendapat
sertifikat internasional
yaitu ISO 9001:2008.
Tidak hanya itu, mahasiswa baru diberikan
juga informasi tentang
peraturan-peraturan
yang ada di perpustakaan, jam pelayanan
perpustakaan, diajarkan cara menggunakan
fasilitas modern yang
terkomputerisasi dan
memberi kemudahan
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seperti cara chek in perpustakaan dengan scanning KTM,
meminjam dan mengembalikan buku secara mandiri.
Satu hal yang membuat pengenalan perpustakaan kali ini
menjadi berbeda yaitu adan-

ya kehadiran duta baca perpustakaan unsyiah yang baru
ada di tahun 2016 ini. Dalam
kegiatan ini, duta baca ikut
membantu dan memiliki sesi
tersendiri untuk membagikan
pengalaman mereka kepada
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mahasiswa baru. Para mahasiswa baru merasa sangat
tertarik akan hal ini, dimana
bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk rajin ke
perpustakaan dan semangat
dalam meminjam buku agar

bisa menjadi duta baca perpustakaan unsyiah selanjutnya.
Charlis berharap, ilmu yang
telah ia berikan kepada mahasiswa baru bisa dipahami dan
di manfaatkan dengan baik.
“Mudah-mudahan apa yang
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telah kami yaitu para pustakawan sampaikan, bisa di pahami oleh seluruh mahasiswa
baru dan mereka bisa memanfaatkan semua fasilitas yang
ada di perpustakaan unsyiah
ini. Saya juga berharap semoga mahasiswa baru rajin-rajin membaca dan meminjam
buku sesuai dengan cara yang
telah kami ajarkan”, ujarnya.
Pada akhirnya, wanita yang lahir di Lhoksukon pada tanggal
9 September 1971 ini merasa
sangat bahagia bisa menjadi
bagian dari UPT.Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala. Sebagai kepala bidang pelayanan
teknis ini, ia berjanji akan
memberikan seluruh tenaga
dan pikirannya untuk terus
memajukan perpustakaan universitas syiah kuala ini hingga
ke mancanegara, sesuai dengan visi perpustakaan yaitu menjadikan perpustakaan
unsyiah terkemuka dan berdaya saing di asia tenggara.
Menjadi seorang pustakawan
sangat menarik bukan? Bosan
tidak akan pernah terasa apabila kamu ikhlas dan enjoy
dalam menjalaninya. [Moli]

Coretan pena

profil

Air mata cinta dan rindu
Oleh :
Zulfia Risda*

S

emilir angin meliuk menebabar dinginnya malam,
detik jam seakan berkejaran dengan kekelaman yang
bersaksikan
bintang-bintang
dan lirikan manja sang bulan.
Semua terlelap bersama mimpi
indahnya. Tetapi Aira masih sibuk menyelesaikan tulisannya.
Menulis sudah menjadi hobinya sejak kecil. Aira siswi SMA
kelas XI yang bisa dikatakan
sangat cerdas. Bukan hanya cerdas dalam merangkai kata-kata tetapi juga pandai membaca
dan menghitung. Prestasi akademiknya begitu cemerlang
dan membanggakan. Ia selalu
meraih juara umum di sekolahnya. Ia juga sering menjuarai
berbagai lomba cerdas cermat,o-

limpiade mulai dari tingkat kabupaten,provinsi bahkan tingkat nasional.
Aira gisella, gadis remaja yang baik, sopan santun dan
berdedikasi tinggi terhadap
dunia pendidikan. Meski gelar
sebagai juara umum sudah sering diraihnya,tetapi tak pernah
membuatnya menjadi tinggi
hati. Kekayaan harta dan kecantikan fisik tak pernah membuatnya enggan untuk tetap
menunjukkan senyuman dan
keramahan kepada siapapun. Hal inilah yang membuat
teman-temannya merasa nyaman berada di dekatnya. Di
sekolah, ia bagaikan sang bintang. Tak salah jika disebutkan
artis sekolah, karena berbagai

Pujian sering kali ia dapatkan.
Ah rasanya makin sempurna
saja kebahagiaannya. Sungguh
Aira adalah anak yang sangat
beruntung. Aira memiliki seorang sahabat yang selalu ada
untuknya, Qonita. Walaupun
latar belakang keduanya sangat berbeda, tapi hal ini tak
menjadi masalah yang berarti
bagi hubungan mereka. Karena
hubungan mereka berlandaskan
ketulusan dan kasih sayang.
“Nit, aku ingin tunjukkin sesuatu kepadamu. Tapi kamu janji
ya ngga akan ceritain ke siapa-siapa, terutama orangtuaku.”
Kata Aira
“okey sip! Tenang saja. Emang
apa sih yang ingin kamu tunjukkan?” tanya Qonita penasaran.
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gerogoti pikirannya. Dan betapa
terkejutnya Qonita ketika gadis
itu membuka cadarnya. Subhanallah! Hanya sepatah kata itu
yang mampu ia ucapkan. Bingung,bahagia,terharu, semua
rasa itu berebut untuk menyelimuti jiwanya.
“Subhanallah! Cantik sekali.
Sungguh ini dirimu?” Akhirnya
keluar juga kalimat pujian itu
dari mulut Qonita, setelah sebelumnya ia kebingungan dan
seperti orang yang tidak percaya
atas apa yang sedang ia saksikan.
“ Nit aku merasakan perasaan
itu. Aku damai dalam balutan
kain ini, aku merasa terlindungi oleh kain ini, aku nyaman
oleh lembutnya kain ini, kain
ini berbeda dengan kain-kain
biasa. Kain ini memiliki kekuatan, Kain ini begitu mulia.
Mungkinkah karena kain ini
digunakan untuk
melaksanakan perintahNya?”
Qonita makin
terperanjat,
ia sama sekali tak
menyangka
kata-kata itu keluar
begitu lancar dari
bibir seorang Aira.
Wajah Aira tiba-tiba menjadi sedih
. Matanya terlihat
berkaca-kaca, suaranya sedikit tertahan dan terbata
menahan sesak di
dada.
“Tapi... tapi
aku tak boleh memakainya
terus.
Karena aku.. karena aku bukan seorang
muslimah
seperti
kamu”
meledaklah tangis
Aira. Air mata tak

Edisi 4 | September 2016

kuasa lagi ia bendung, sesak tak
mampu lagi ditahan, kepedihan
tak mampu lagi ditutupi.
“Tolong aku Nit..kenalkan aku pada Tuhan yang telah
mewajibkan busana ini, kenalkan aku pada Tuhan yang telah
memberikan rasa nikmat ketika
bercadar, kenalkan aku! Kenalkan aku pada Tuhanku Nit..”
Mutiara air mata mengalir deras dari celah matanya,
kemudian ia menutup wajahnya
dengan cadarnya. Kini cadar itu
basah dengan air mata, air mata
cinta, air mata rindu. Cinta dan
rindu seorang makhluk kepada
sang penciptanya.Air mata itu
bukan hanya milik Aira,cadar
itu juga menangis karena bangga ada seorang gadis non muslim yang mencintainya, dimana
banyak para muslimah sendiri
yang mengabaikannya. Qanita
segera memeluk Aira. Batinnnya pun turut menjerit saat itu.
Hatinya tak henti berdzikrillah.
Qanita bingung harus berbuat
apa. Apakah ia harus diam saja
menganggap ini tak pernah terjadi dan berharap Aira nanti
akan berubah pikiran kembali.
Mungkin ini hanya sekedar gejala psikis normal seorang anak
menuju kedewasaan. Tapi.. Qanita kemudian mengingat kembali memorinya denga Aira.
Aira gisella, gadis khatolik yang sejak hari pertama mengenalnya sudah menunjukkan
ketertarikannya kepada Islam.
Seiring waktu ia sering bertanya
tentang Allah dan Rasulullah ,
tentang iman dan Islam, tentang
hari kiamat, tentang surga dan
neraka , tentang kisah para Rasul dan tentang cadar. Aira gisella , gadis khatolik yang kerap ia
pergoki sedang menangis ketika
mendengar adzan dan lantunan
Al-qur’an . Qanita yakin ini pas-

ti hidayah. Sesuatu yang sangat
mahal dan berharga ini telah di
anugerahkan Allah kepadaNya.
Cahaya hidayah telah manyapa
hatinya. Berdosalah jika ia tak
membantunya untuk menumbuhkan bibit hidayah itu menjadi pohon yang kuat dan kokoh.
Namun lagi-lagi Qanita teringat... Aira gisella, putri tunggal
pendeta khatolik yang kabarnya
juga seorang misionaris yang
sering memurtadkan saudara-saudara muslimnya. Kiamat
pasti terjadi pada orangtuanya
jika mengetahui hal ini. Qanita
pun takut mereka akan meyakinkan putrinya agar kembali
pada agama sebelumnya.
“Nita dengarkan persaksianku” kata Aira sambil menyeka air matanya. Suaranya masih
sumbang,namun dengan jelas ia
lafadzkan. “ASYHADU ALLA
ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADUANNA MUHAMMADAR RASULULLAH, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah
dan Muhammad utusan Allah”.
Kalimah syahadat telah
Aira ucapkan dengan benar, tegas dan jelas dengan sepenuh
jiwa raganya.
Tiba-tiba
datanglah
papa Aira. Dengan pandangan
menusuk papanya marah dan
memaki Qonita,” petaka besar
datang”, batin Qonita. papa Aira
marah besar kepadanya dan
Qonita. Namun semarah apapun orangtuanya tetap saja tidak
menyurutkan niat Aira untuk
menjadi seorang muslimah.
Apapun resikonya akan siap di
tanggungnya. Air mata mengalir deras di pipi Qonita. Ia tak
menyangka jika sahabatnya bisa
seyakin ini dengan agama Allah. Memang selama ini ia selalu
memohon hidayah untuk Aira,

tapi tak pernah terduga oleh dirinya akan seperti ini.
“Baju apa yang kamu pakai Aira,
kamu sadar apa yang kamu
lakukakn, hah? Lepaskan pakaian busuk itu, atau kamu tidak
kami akui lagi sebagai anak”, ancam papanya.
Aira tak mempedulikannya. Keyakinan pada agama Allah telah membuka mata hatinya untuk membedakan mana
agama yang haq dan mana yang
bathil. sejak mengenal Qonita
dan dekat dengannya, Aira memang sudah mulai menunjukkan kesenangannya pada Islam.
Tapi sayang, waktu itu ia masih
takut dengan orangtunya. Tapi
sekarang, ia terpaksa menyakiti hati orangtunya. Meski ia tau
orangtuanya pasti sangat kecewa
dan marah atas apa yang ia lakukan ini. tapi mau gimana lagi,
dia telah mendapatkan ketenangan juga kebenaran yang selama
ini dicarinya. Andai hidayaNya
juga datang kepada orangtua
Aira, semuanya tak akan sesulit
ini.
“Lepaskan pakaian busuk itu,
cepat lepaskan!’’ kata papa Aira
sambil menarik cadar yang sedang dikenakannya.
Aira berusaha tetap
mempertahankan cadarnya, ia
pun lari keluar sambil menangis.
Qonita menyusulnya.
“Bersabarlah dengan keadaan
ini sahabatku, inilah badai yang
kita takutkan selama ini. tapi
mau ngga mau kita harus menghadapinya. Laa tahzan Aira sholihah, innnallaha ma’ana” , hibur
Qonita untuk menumbuhkan
kembali lengkung senyum sahabatnya yang sempat hilang.
Aira pun memeluk erat
Qonita sambil berkata bahwa ia
tidak mau melepaskan cadarn-

ya. Hatinya telah mantap untuk
menutup aurat secara sempurna. Ia takut jika auratnya masih
terbuka seperti dulu azab Allah
yang sangat pedih tak mampu ditahannya. Sambil terisak
di atas bahu Qonita, Aira terus
mengungkapkan keinginannya
untuk bercadar.
Qonita
meng-iyakan
kemauan sahabatnya itu, bahkan Qonita tidak keberatan samaskali untuk mengajari Aira
shalat dan ibadah lainnya. Qonita berpikir bahwa sekarang Aira
telah menjadi tanggung jawabnya, untuk membuat Aira semakin dekat dengan sang pencipta.
“ Ya Allah jika kasih sayangmu
ada dalam setiap deraian air
mata Aira, maka biarkan ia terus
mengalir tanpa ada bendungan,
karena inilah air mata cinta dan
rindu. Ya, cinta dan rindu seorang hamba pada penciptanya.
Kekalkan hidayahMu untuknya, agar ia dapat terus berjalan
di dunia yang kelam dengan
tuntunan cahaya hidayahMu”,
Qonita membatin.
Ia berjalan menyusuri gelapnya kehidupan. Semua kelam,
benar-benar kelam. Ia terus
berjalan tanpa henti menapaki kehidupan yang suram ini.
berharap mendapat hal yang
pasti, dari sang ilahi yang maha
memberi. Tiba-tiba ia temukan sependir cahaya. Hidayah,
ya itulah namanya. Cahayanya
begitu mulia, menarik hati nan
mempesona. Ia coba mendekat,
apa yang ia dapat? Kebahagiaan,
kenyamanan, ketenangan, kesejukan ketika bersamanya.
*Mahasiswi Fakultas Keperawatan
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Coretan pena

Coretan pena

“sini deh ikut aku” ajak Aira.
Aira kemudian menuju
lemari baju yang penuh dengan
pakaiannya,tas, sepatu juga ada
beberapa boneka. Di raihnya
sebuah kotak berwarna pink,
kemudian ia langsung masuk ke
kamar mandi yang ada di kamarnya. Qonita agak aneh melihat
tingkah Aira siang itu. Ia seperti
anak kecil yang mendapat permainan baru, dan lagi Qonita
tak pernah melihat Aira seriang
itu. Tak berapa lama kemudian
keluarlah seorang gadis dengan
jubah hitam lengkap dengan
cadar yang menutupi wajahnya. Qonita terpana melihat gadis itu sekaligus diselimuti rasa
penasaran, wajah siapa dibalik cadar itu, kenapa tiba-tiba
di rumah Aira ada orang yang
berpenampilan seperti dirinya,
seribu tanda tanya pun meng-

budaya

Tradisi Meugang Di Aceh
Sejarah
Indonesia mempunyai suku, bahasa, serta budaya yang beragam. Dari wilayah indonesia
timur hingga ke barat serta utara sampai ke selatan
mempunyai suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, jadi terkumpul lah berbagai macam
suku, berbagai macam bahasa dan begitu pula
dengan budaya itulah yang membuat negara indonesia kaya, bukan hanya karena sumber daya
alamnya yang melimpah akan tetapi kaya akan
juga budayanya.
Diwilayah ujung utara pulau sumatera
indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam ada
suatu tradisi yang mulai dilakukan dari zaman
kerajaan aceh sampai dengan sekarang yang disebut dengan sebutan Meugang atau Makmeugang.
Meugang yaitu tradisi dimana menyembelih hewan qurban sapi dan kambing yang dilakukan tiga kali dalam setahun yakni bulan ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.
Selain sapi dan kambing, masyarakat aceh juga
menyembelih ayam dan bebek pada hari meugang, ini dilakukan bagi masyarakat yang kurang
suka akan daging dan harga daging yang terlalu
mahal. Di desa, meugang dilakukan satu hari sebelum bulan ramadhan dan hari raya, sedangkan
dikota dua hari sebelum bulan ramadhan dan hari
raya.
Tradisi meugang di Aceh sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu dimulai sejak masa Kerajaan Aceh. Kala itu (1607-1636 M),
Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam
jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara
gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan
oleh beliau sebagai rasa syukur atas kemakmuran
rakyatnya dan sebagai rasa terimakasih kepada
rakyatnya. Setelah Kerajaan Aceh ditaklukkan
oeh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi
dilaksanakan oleh Raja. Namun, karena hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh,
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maka meugang tetap dilaksanakan hingga saat ini
dalam kondisi apapun.
Cara Mendapatkan Daging
Di Aceh, saya misalkan di pasar Padang
Tiji, Kab. Pidie pada hari meugang kondisi pasar
ramai oleh pengunjung dimulai dari subuh sampai
dengan siang. Daging yang dijual berupa daging
kerbau, sapi dan kambing. Kita bisa melihat daging
yang sudah dikuliti bertumpukan diatas meja dan
juga digantung-gantung. Sepanjang jalan berderet
orang mejual daging dan menawarkan kepada
para pembeli agar mau membelikan dagangannya.
Para pembeli pun sibuk memilih daging-daging
yang bagus untuk dibeli. Komunikasi antara pedagang dan pembeli tak ada habisnya, kita bisa dengar keriyuhan pasar pada hari meugang dimana
orang bersuara tak ada yang diam demi mendapatkan setumpuk daging yang berkualitas yang akan
dibawa pulang kerumah untuk keluarganya.
Sekarang kita tahu harga daging sangat
mahal berkisar antara Rp 170.000/kg – Rp 180.000/
kg, tapi apalah dikata walaupun harganya tidak
sesuai dengan isi kantong masyarakat Aceh tetap
rela berdesak-desakan dipasar demi mendapatkan
setumpuk daging untuk keluarganya. Karena pada
hari meugang tersebut masakan daging dirumah
kewajiban bagi masyarakat Aceh.
Selain daging di beli ada juga hasil qurban
dari orang-orang mampu yang disembelih dan
khusus dibagikan untuk orang-orang fakir miskin.
Inilah yang membantu orang-orang yang tidak
sanggup membeli daging, dengan bahagia dapat
juga merayakan hari meugang seperti yang dilakukan orang lain.
Memasak daging
Daging yang telah dibeli dimasak dengan berbagai
macam masakan, seperti rendang. Makanan khas
indonesia ini telah diakui dunia sebagai makanan

Nilai Religius
Meskipun daerah Aceh sangat kental dengan nilai
religiusnya, tradisi meugang bukanlah murni ajaran Islam, akan tetapi ia merupakan sebuah aplikasi pengamalan Islam dalam bentuk budaya.
Melaksanakan tradisi meugang bukanlah sebuah
kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah keharusan bagi orang Aceh yang mesti dilaksanakan. Untuk meyakinkan bahwa tradisi meugang ini adalah
sebuah tafsir agama, kita dapat melihat beberapa
hal yang melatar belakangi adanya tradisi meugang, yaitu (1) Meugang dilaksanakan menyambut bulan puasa, hari raya idul fitri dan hari raya
idul adha. (2) Meugang dimanfaatkan bagi orang
dermawan untuk bersedekah. (3) Meugang menjadi bentuk silaturrahmi antara keluarga dan
kerabat.
Tradisi meugang di Aceh salah satu
tradisi yang unik yang telah
dilakukan sejak lama. Meugang sendiri membawa
dampak positif bagi
masyarakat
sekitar
Ac e h .

Berbagai keadaan berubah menjadi lebih baik
di hari meugang tersebut. Baik itu kebersamaan
bersama keluarga, bersedekah kepada yang membutuhkan dan masih banyak keadaan yang membahagiakan. Kita bisa melihat pada hari meugang
suasana begitu ramai serta kita pun dapat merasakan ikut dalam keramaian tersebut. Dihari-hari
lain kita tidak pernah merasakan bagaimana
mencicipi masakan daging bersama-sama dengan
keluarga tapi dihari meugang kita bisa mendapatkan momen tersebut. Dan bagaimana kita bisa melihat para fakir miskin dapat merasakan setumpuk
daging dari tetangga maupun kerabatnya yang di
sedekahkan untuknya agar mereka satu keluarga
juga bisa merasakan suasana meugang bukan hanya mencium aroma masakan dari tetangga saja
tetapi ikut memasak dan makan bersama keluarga
seperti keluarga umumnya di Aceh.
Dengan adanya tradisi meugang ini, kehidupan
masyarakat Aceh makmur. Dikarenakan dalam
bulan tertentu masyarakat dapat mencicipi daging walaupun hanya tiga kali dalam setahun. Masyarakat Aceh sendiri sangat senang dengan tradisi
meugang, bisa kita lihat walaupun harga daging
melonjak drastis meugang tetap terlaksana tidak ada kata berhenti. Semoga tradisi ini
terus berlanjut sampai tidak ada kata
berhenti, karena tradisi meugang
ini memiliki nilai-nilai religius dan sosial yang tinggi
yang tidak terdapat
pada tradisi lainnya. [MRA]
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terenak mengalahkan makanan lainnya. Rendang
sendiri adalah masakan daging bercitarasa pedas
dengan campuran bumbu dan rempah-rempah.
Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang
dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa.
Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam
(biasanya sekitar empat jam). Selain rendang masih banyak masakan lainnya dari daging yang telah
dibeli. Namun daging-daging yang telah didapat
tidak semua dimasak sekaligus, ada namanya pengawetan daging yaitu dendeng. Masyarakat Aceh
menyebutnya dengan sie tho (daging kering).
Pengawetan ini dilakukan dengan cara mentaburi garam dan dijemur yang menghasilkan daging
berasa asin.
Setelah daging meugang selesai dimasak, maka
anggota keluarga berkumpul dan menyantap hasil
masakan berbagai macam olahan daging. Tentu
saja hari meugang tersebut adalah hari berbahagia
bersama keluarga dan kerabat, karena disuguhkan
masakan istimewa.

: Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo
: Khalisuddin, Agung Suryo Satyantoro, Ayusera Putri
Gayosia, Nab Bahany As, Win Ruhdi Bathin
: BPNB Banda Aceh
: 2012
: ix + 164 halaman

Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat Gayo

RESENSUi

B

uku ini menceritakan
tentang sejarah Gayo,
kopi serta kehidupan
sosial
masyarakat
dataran tinggi Gayo. Buku ini diulas dengan sangat
baik dimana setiap artikulasi kosa kata yang digunakan adalah kosa kata yang sederhana dan mudah
dimengerti bagi setiap pembacanya. Gayo menyimpan sejuta cerita tentang keistimewaan daerahnya,
adat istiadat dan hasil bumi yang termasuk kopi di
dalamnya. Keistimewaan daerahnya ditinjau dari
tata letak geografis yang merupakan rangkaian
dari bukit barisan yang melintasi pulau Sumatra.
Geografis tanah gayo menjadikan masyarakatnya
terbagi menjadi Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Luwes,
Gayo Alas, Gayo Kalul dan Gayo Lokop. Sedangkan
keistimewaan dari adat istiadatnya dapat dilihat
dari konsep Edet yang mereka pegang teguh hingga
akhir hayatnya. Konsep Edet meliputi ; Edetullah,
Edet Muhakamah, Edet Mutmainnah dan Resam
Edet. Implementasi dari konsep Edet yang mereka
anut menjadikan agama sebagai harga mati. Dimana, agama dan adat Gayo memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, ibarat zat dengan sifatnya.
Masyarakat Gayo menyebutkan dirinya
Urang Gayo memiliki pandangan sosial masyarakat
tersendiri dimana, mereka menyebutnya Sarak
Opat. Sarak Opat merupakan tingkatan atau pelapisan keberadaan lembaga adat yang berlaku di
Gayo, lembaga ini terdiri dari ; Reje, Petue, Imem
dan Rayat. Beralih ke hasil buminya. Gayo dapat
dikatakan memiliki hasil bumi yang sangat potensial. Dalam hal ini, Kopi. Kopi merupakan tanaman
khas Indonesia yang tumbuh subur di dataran tinggi Gayo memiliki sejarah panjang jika hendak di
kaji. Tanaman kopu masuk ke Indonesia pada tahun
1699 oleh orang Belanda. Pada akhir abad ke-19 pemerintahan melakukan penetrasi di bidang pertanian pada kampong-kampung Gayo. Disinilah awal
mulanya masyarakat Gayo beralih profesi dari pertanian tradisional di sawah ke perkebunan modern.
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Dalam pandanan masyarakat Gayo, kopi memiliki
makna yang sangat tinggi dimana sering dikatakan
bahwa “kopi adalah hidup dan mati urang Gayo.
Aktivitas petani kopi di dataran tinggi Gayo memiliki aspek sosial yang tinggi dimulai dari pembagian
kerja, kearifan lokal petani kopi, menangkal hama,
hubungan sosial petani kopi, system Mawah dan
Garal hingga munculnya petani kopi Gayo modern.
Kini perkebunan kopi yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Gayo mampu menjadi
tulang punggung perekonomian masyarakat dengan membaiknya jaringan ekonomi kopi internasional. Harapan besar yang diharapkan dari perekonomian kopi yang semakin membaik mampu
mengajak masyarakat berkunjung ke Gayo.
Buku ini memiliki kelebihan dari penggunaan kosa kata yang sederhana sehingga mampu
dipahami oleh setiap pembacanya, meskipun bukan
masyarakat Gayo. Aspek penggunaan bahasa yang
deskriptif mampu membawa pembaca seakan larut
dalam alur yang diciptakan oleh penulis terutama
dalam hal eksplorasi pertanian di Gayo. Kekurangan buku ini adalah pada bagian tertentu terdapat
artikulasi makna yang rancu seperti perulangan
kata hubung yang berulang-ulang kekurangan lainnya adalah, diakir buku ini tidak dilampirkan biodata penulis. Sebaiknya untuk meninjau kredibilitas
sebuah buku biografi penulis harus dicantumkan.
Terdapat pula nilai-nilai yang tergantung
dalam buku ini yaitu, nilai moral yang terdapat
pada buku ini terasa sangat kental. Sifat-sifat yang
tercerminkan dari adat istiadat yang tinggi dalam
diri masyarakat Gayo dan petani kopi dalam menyikapi perkembangan zaman, nilai sosial dalam
buku ini dituangkan dalam gambaran masyarakat
Gayo dalam bersosialisasi dengan masyarakat pendatang dan sesamanya. Dalam kontekstual, masyarakat Gayo menjalankan adat istiadatnya tidak
telepas dari nilai agama yang mereka yakini. Bagi
masyarakat Gayo, Agama adalah tolak ukur dalam
hidup yang mereka yakini sebagai harga mati. Seperti itulah keeratan antara adat dan agama. [KB]
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Cinta di Dalam Gelas

A

ndrea Hirata kembali menghasilkan
karya yang memukau, yaitu cinta didalam gelas. Terinspirasi oleh kegigihan
seorang perempuan yang ingin mengangkat derajatnya secara terhormat, penulis novel fenomenal Laskar Pelangi ini telah mengulangi
kesuksesannya. “Berikan aku sesuatu yang paling
sulit, aku akan belajar,” kata-kata seorang perempuan yang bahkan tidak tamat SD itu membuat
Andrea Hirata berkesimpulan bahwa ilmu yang
tidak dikuasai manusia akan menjadi sebuah ketakutan, dan hanya bisa berubah dengan sebuah
keberanian tekad yang melawan segala ketidakmungkinan. Semangat inilah yang pada akhirnya
menjadikan Enong seseorang yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Julukan Maryamah
Karpov melekat padanya melalui kisahnya dengan
papan catur
Dalam novel ini, Enong (Maryamah) yang
berasal dari Belitong benar-benar menjadi tokoh
yang kuat, pekerja keras dan sabar. Betapa tidak,
Maryamah menjadi tulang punggung keluarga
menghidupi adik dan ibunya dengan keringat yang
diperasnya di ladang tempat mendulang timah.
Suatu ketika, ia dilamar dan akhirnya menikah
dengan seorang pemain catur yang handal bernama Matarom. Meskipun akhirnya rumah tangganya harus kandas karena ia diperlakukan dengan
tidak baik oleh suaminya tersebut, sehingga membuatnya sangat sakit hati.
Didaerah asal Enong, catur dan segelas kopi
merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Permainan catur sendiri telah mentradisi dan bisa mengangkat derajat seseorang apabila menjadi juara,
terutama di kejuaraan 17 Agustus-an. Untuk itulah
Enong memutuskan ikut pertandingan catur agar
dapat membalaskan dendamnya dengan membuat
matarom kalah dan mempermalukannya. Enong
adalah satu-satunya wanita yang bermain catur.
Selain keberaniannya menantang mantan suamin-

ya itu, kehebatan
lainnya
adalah
Enong belum pernah bermain catur sebelumnya.
Dia buta Catur. Tapi dengan kegigihannya, dia bisa
menjadi pecatur handal dan mengalahkan mantan
suaminya dan para pecatur lelaki handal di kampungnya. Lewat permainan catur, Maryamah berhasil mengangkat harkat dan martabatnya sebagai
perempuan pernah menjadi bulan-bulanan kaum
laki-laki. Karakter dirinya terefleksikan dalam
permainan caturnya, sebagaimana yang dikatakan
Andrea, “…barangkali penderitaan dan tanggung jawab besar yang merundung Maryamah sejak
kecil, serta sebuah perkawinan yang menyiksa, telah membentuk dirinya menjadi seorang survivor
yang tangguh dan defender yang natural. Semua
itu kemudian terefleksi dalam permainan caturnya. Jika ia melindungi rajanya—sebagaimana ia
melindungi diri, ibu dan adik-adiknya—ia takkan
pernah bisa tersentuh.”
Kelebihan cerita ini terletak pada motivasi
perjuangan hidup, dan belajar yang tidak pernah
memandang usia. Novel ini juga memotret kehidupan orang-orang Melayu yang penuh dengan
impian dan harapan. Namun, disamping kelebihan novel ini juga memiliki kekurangan yaitu alur
ceritanya masih membingungkan dan ada unsur
perbuatan yang tidak patut dicontoh dari karakter
tersebut yaitu membalas dendam.
Penulisan cerita nyata dengan pemberian
inspirasi penulis menjadikan novel fiksi ini menarik untuk dibaca. Kesuksesan novel ini menjadi
tonggak bagi perkembangan buku Indonesia karena untuk pertama kalinya penulis Indonesia direpresentasikan oleh agen buku komersial internasional sehingga novel karya Andrea Hirata tersedia
dan berkompetisi di dunia. [Moli]
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RESENSUi

Data Buku
Judul		
Pengarang
		
Penerbit
Tahun Terbit
Tebal Buku

cakrawala

cakrawala

Mendekatkan Diri kepada Allah
dengan Menjaga Lingkungan

A

llah Subhanahu
wa Ta’ala telah
melarang perbuatan merusak
lingkungan hidup karena
bisa membahayakan kehidupan manusia di muka
bumi. Karena bumi yang
kita tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan
kita hanya diamanahkan
untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang
telah Allâh Azza wa Jalla
tetapkan. Oleh karena itu,
manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi
alam tanpa memikirkan
akibat yang muncul.
“…. Dan janganlah

kamu berbuat kerusakan
di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat
kerusakan “.(QS. Al-Qa-

shash [28]: 77).
Lingkungan meliputi, yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati).
Lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia,

36

hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungan statis
meliputi alam yang diciptakan Allah swt, dan
industri yang diciptakan
manusia. Alam yang diciptakan Allah, meliputi
lingkungan bumi, luar angkasa dan langit, matahari,
bulan dan tumbuh-tumbuhan. Industri ciptaan manusia, meliputi segala apa
yang digali manusia dari
sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah
yang dibangun, peralatan
yang dibuat, yang dapat
menyusut atau membesar,
untuk tujuan damai atau
perang.
Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini
bukan tanpa tujuan. Alam
ini merupakan sarana bagi
manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan
diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat
beribadah hanya kepada
Allâh semata. Allâh Subha-
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nahu wa Ta’ala berfirman:

“(Yaitu)
Orangorang yang mengingat
Allâh sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata), “Ya Rabb
kami, tiadalah Engkau
menciptakan ini dengan
sia-sia, Maha suci Engkau,
maka peliharalah kami
dari siksa neraka.” [Ali Imrân/3:191]
		Allah
Swt.
memerintahkan kepada
manusia agar melakukan
perjalanan di muka bumi.
Perjalanan ini dimaksudkan untuk melihat akibat
yang menimpa orangorang yang berbuat kerusakan. Mereka menerima
balasan yang sesuai den
Peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu
tersebut hendaknya dapat
kita jadikan sebagai pelajaran. Jika kita melakukan
musyrik. Orang-orang mu-

syrik tidak mempercayai
Tuhan sehingga mereka
tidak memiliki kontrol dalam menjalani hidupnya.
Mereka berbuat sekendak hati, asal menguntungkan. Mereka tidak pernah
memikirkan bahwa akibat dari perbuatan merusak tersebut akan merugikan orang lain sehingga
dilaknat oleh Allah Swt.
Islam mengajarkan umatnya agar menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilihat
dari berbagai ibadah yang
dilaksanakan umat Islam.
Sebagai contoh Dalam ibadah haji, para jamaah haji
dilarang menebang pohon
dan membunuh hewan.
Hal ini mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga kelestarian lingkungan
alam. Pepohonan yang
ditebangi dan hewan-hewan yang diburu dapat
merusak ekosistem.
Umat muslim yang senantiasa menjaga lingkungannya, dalam dirinya
terdapat perasaan bahwa
Allah selalu mengawasinya dan akan meminta pertanggung jawabannya atas
bumi yang dititipkan kepadanya. Umat muslim
yang senantiasa bersyukur
atas karunia Allah akan
selalu mengambil manfaat

dari lingkungan sekitarn- menjaga lingkungan titya tanpa merusaknya dan ipanNya ini, karena kita

sadar Allah Azza wa Jalla
selalu mengawasi kita dan
di hari akhir kita akan diminta pertanggung jawalam penciptaan langit dan ban atas segala perbuata
bumi, dan silih bergantin- kita. [KB]
melestarikannya. Seperti
yang terkandung dalam
firman Allah:
“Sesungguhnya da-

ya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi
orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang
mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring
dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata):
“Ya Rabb kami, tiadalah
Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha Suci
Engkau, maka peliharalah
kami dari siksa neraka”.

gan perbuatannya. Kaum
Nabi Nuh a.s. musnah
diterpa bencana banjir
karena berbuat merusak.
Kaum Nabi Lut a.s. dimusnahkan oleh Allah Swt.
karena melampaui batas
(perilaku seksual). perbuatan yang melampaui batas,
kita juga dapat menerima
balasan sebagaimana yang
menimpa umat terdahulu.
Perbuatan merusak dan
melampaui batas terhadap
[Ali ‘Imran/3:190-191].
alam ini sering dilakukan
Maka
dari
itu oleh orang-orang. [KB]
marilah kita senantiasa
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GUNONGAN :
Bukti Kejayaan Aceh Pada Masanya

B

ila India punya Taj
Mahal, Thailand ada
Prasat Hin Phimai
dan Durban dengan
Kastil Stratford-nya sebagai simbol cinta kasih, di Banda Aceh
ada Gunongan. Gunongan artinya gunung, bangunan berupa
gunungan yang dipersembahkan
Sultan Iskandar Muda kepada
permaisurinya Putri Kamaliah
dari Negeri Pahang, Malaysia.
Putri Kamaliah atau lebih dikenal dengan Putroe Phang diboyong Sultan Iskandar Muda
ke Aceh setelah menaklukkan
Pahang, Malaysia. Saking cintanya pada permaisuri dari Pahang, Sultan Iskandar Muda
memenuhi permintaan Putroe
Phang dan membuatkan baginya
taman sari.
Pada masa itu, pada tahun 1613 dan tahun 1615 melalui
penyerangan dengan kekuatan
ekspedisi Aceh 20.000 tentara
laut dan darat, Sultan Iskandar
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Muda berhasil menaklukkan
Kerajaan Johor dan Kerajaan Pahang di Semenanjung Utara Melayu. Sebagaimana tradisi pada
zaman dahulu, kerajaan yang
kalah perang harus menyerahkan glondong pengareng-areng
(rampasan perang), upeti dan
pajak tahunan. Di samping itu
juga harus menyerahkan putri
kerajaan untuk diboyong sebagai
tanda takluk. Putri boyongan itu
biasanya diperistri oleh raja dengan tujuan untuk mempererat
tali persaudaraan dari kerajaan
yang ditaklukkannya, sehingga
kerajaan pemenang menjadi semakin besar dan semakin kuat
kedudukannya.
Penaklukan
Kerajaan Johor dan Kerajaan
Pahang di Semenanjung Melayu
berpengaruh besar terhadap diri
Iskandar Muda. Putri boyongan
dari Pahang yang sangat cantik
parasnya dan halus budi bahasanya membuat Sultan Iskandar
Muda jatuh cinta dan menjadikannya sebagai permaisuri.
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Demi cintanya yang sangat besar,
Sultan Iskandar Muda bersedia
memenuhi permintaan permaisurinya untuk membangun sebuah taman sari yang sangat indah, lengkap dengan Gunongan
sebagai tempat untuk menghibur
diri agar kerinduan sang permaisuri pada suasana pegunungan
di tempat asalnya terpenuhi.

Bagian-bagian Gunongan
Gunongan adalah bagian dari suatu kompleks yang
lebih luas, yaitu Taman Ghairah,
yang merupakan bagian dari taman istana. Di kompleks ini sekarang hanya tersisa empat buah
bangunan, yaitu (1) Gunongan
itu sendiri; (2) Leusong (lesung
batu) terletak di kaki Gunongan;
(3) Kandang, sebuah bangunan
empat persegi di bagian utara di
arah timur laut sepanjang sungai Krueng Daroy; dan (4) Pinto Khop adalah sebuah pintu
gerbang berbentuk kubah yang
dulunya menghadap istana dan

1) Gunongan berdiri dengan
tinggi 9,5 meter, menggambarkan
sebuah bunga yang dibangun dalam tiga tingkat. Tingkat pertama
terletak di atas tanah dan tingkat tertinggi bermahkota sebuah
tiang berdiri di pusat bangunan.
Keseluruhan bentuk Gunongan
adalah oktagonal (bersegi delapan). Serambi selatan merupakan
lorong masuk yang pendek, tertutup pintu gerbang yang penyangganya sampai ke dalam gunung.
2) Penterana merupakan batu berukir berupa kursi bulat berbentuk kelopak bunga yang sedang
mekar dengan lubang cekung di
bagian tengah. Kursi batu ini berdiameter 1 m dengan arah hadap
ke utara dengan tinggi 50 cm. Sekeliling penterana batu berukir
berhiaskan arabesque berbentuk
motif jaring atau jala. Penterana
batu berukir berfungsi sebagai
tahta tempat penobatan sultan.
4) Medan Khairani merupakan
sebuah padang luas di sisi barat
Taman Ghairah yang pernah dihiasi dengan pasir dan kerikil yang
dikenal dengan nama sebutan
kersik batu pelinggam. Sebagian
besar lahannya kini digunakan sebagai Kerkoff, kompleks makam
Belanda yang juga disebut Pocut.
Kompleks makam ini digunakan
untuk mengubur prajurit Belanda
yang gugur dalam Perang Aceh
pada tahun 1873-1902.
5) Balai merupakan bangunan
yang banyak dibangun di dalam
Taman Ghairah. Dalam Bustan as
Salatin diuraikan mengenai lima
unit balai dengan halaman pada

tiap-tiap balai beserta teknik
pembangunan dan kelengkapan
ragam hiasnya. Balai merupakan bangunan panggung terbuka
yang dibangun dari kayu dengan fungsi yang berbeda-beda.
Balai-balai tersebut antara lain
Balai Kambang tempat peristirahatan, Balai Gading tempat kenduri dilaksanakan, Balai Rekaan
Cina tempat peristirahatan yang
dibangun oleh ahli bangunan
dari Cina, balai keemasan tempat
peristirahatan yang dilengkapi
dengan pagar keliling dari pasir,
dan Balai Kembang Caya. Namun, dari balai-balai yang disebutkan tersebut tidak satu pun
yang tersisa.
6) Pinto Khop (Pintu Biram Indrabangsa) secara bebas dapat
diartikan sebagai pintu mutiara
keindraan atau kedewaan/raja-raja. Di dalam Bustan
as Salatin disebut dengan Dewala. Gerbang
ini dikenal pula dengan
sebutan Pinto Khop,
merupakan pintu penghubung antara istana
dengan Taman Ghairah.
Pintu Khop ini terletak
pada sebuah lembah sungai Darul Isyki. Dugaan
sementara, tempat ini
merupakan tebing yang
disebutkan dalam Bustan
as Salatin dan bersebelahan dengan sungai tersebut. Dengan adanya perombakan
tata kota Banda Aceh dewasa ini,
kini pintu tersebut tidak berada
dalam satu kompleks dengan Taman Sari Gunongan. Bangunan
pintu Khop dibuat dari bahan kapur dengan rongga sebagai pintu
dan langit-langit berbentuk busur
untuk dilalui dengan arah timur
dan barat. Bagian atas pintu masuk berhiaskan dua tangkai daun
yang disilang, sehingga menim-

bulkan fantasi (efek) stiliran figur
wajah dengan mata dan hidung
serta rongga pintu sebagai mulut.
Lokasi
Gunongan yang berlokasi di Banda Aceh tepatnya di Kelurahan
Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman merupakan bukti sejarah
Aceh pernah berjaya pada masa
pemerintahan Sultan Iskandar
Muda. Kehidupan masyarakat
yang begitu makmur dan tenteram karena pemerintah sangat
memperhatikan rakyatnya, sehingga terbentuklah suatu negara
yang di kenal dengan Serambi
Mekkah dimana masyarakat yang
tidak kalah hidup bahagia seperti para raja. Kemakmuran Aceh
pada saat itu terkenal hingga ke
seluruh dunia, hingga muncul
berbagai cobaan yang melanda
Aceh hingga akhirnya pemerin-

tahan yang dipimpin oleh Sultan
Iskandar Muda ditaklukkan oleh
sekelompok orang-orang yang
tamak yang menghancurkan kerajaan demi segenggam emas dan
kekayaan yang ada di Aceh hingga Aceh mengalami keruntuhan.
Sekarang kita hanya dapat mengenang sejarah yang mana bahwa
Aceh dulunya tidak kalah hebat
daripada kerajaan yang pernah
ada di dunia. [MRA]
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historia

historia

menghubungkan taman dengan
alun-alun istana. Hanya anggota keluarga istana kerajaan yang
diizinkan melewati pintu gerbang
ini. Adapun detail dari bagian dari
Taman Sari Gunongan itu adalah :

suara pemustaka
APRESIASI

40

Edisi 4 | September 2016

Edisi 4 | September 2016

41

42

Edisi 4 | September 2016

Edisi 4 | September 2016

43

