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SALAM REDAKSI
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala sudah
sangat dikenal dikalangan mahasiswa Universtas
Syiah Kuala maupun diluar ruang lingkup
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bagaimana
tidak, Perpustakaan Unsyiah terkenal dengan
kenyamanannya. Sebagian besar mahasiswa
Unsyiah mengaku merasa sangat nyaman
dengan segala fasilitas yang telah disediakan oleh
Perpustkaan. Salah satunya ialah fasilitas dalam
hal keamanan. Mahasiswa dapat mendapatkan
keamanan baik dalam hal informasi maupun
personalisasi. Mahasiswa dapat menemukan buku
yang ingin dibaca dengan mudah, hanya dengan
mencarinya melalui aplikasi Uilis, dan bahkan
mahasiswa dapat meminjam dan mengembalikan
buku menggunakan sistem yang canggih, sehingga
peminjaman dan pengembalian dapat dilakukan
dengan mudah dan aman. Perpustakaan Unsyiah
memang sudah mendapatkan penghargaan dalam
hal keamanan informasi, yang terbaru ialah
sertifikasi ISO 270001 yang merupakan standar
sistem manajemen yang diterbitkan oleh ISO
(International Organization for Standardization)
yang berfokus pada sistem keamanan informasi.
Segala hal yang telah diraih oleh
perpustakaan tentunya dipersembahkan untuk
seluruh pengunjung perpustakaan khusunya
Mahasiswa Unsyiah. Perpustakaan Unsyiah akan
terus membenahi, dan memperbaiki diri yang
dimaksud untuk menciptakan kenyamanan bagi
pengunjung, serta mempertahankan segala hal
baik yang telah diraih hingga saat ini.
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“

Perwakilan
Perpustakaan
Kementerian
Luar Negeri
kunjungi
Perpustakaan
Unsyiah

“

Pustakawan DPR
RI mendengarkan penjelasan
Kepala UPT
Perpustakaan
Unsyiah mengenai pengelolaan
yang diterapkan
di Perpustakaan
Unsyiah .

“

lensa pustka
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Rafly kande
tampil dalam
acara rutin
Relax and Easy
Special Charity
for Palu di Libri
Cafe, Perpustakaan Unsyiah
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“

Anak - anak
binaan LPKA
nonton bareng
di Teater Mini
Perpus dalam
rangka bentuk kerjasama
LPKA dan
Perpustakaan

lensa pustka

“

Mahasiswa
Teknologi Hasil Pertanian
menggunakan
fasilitas perpustakaan Unsyiah sebagai
Makerspace

“

Lensa Pustaka

Duta Besar
Philipina
(baju merah)
berkunjung
singkat ke
Perpustakaan
Unsyiah.
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PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
KUNJUNGI PERPUSTAKAAN UNSYIAH

Librisyiana,
DarussalamJum’at (21/12), Perwakilan
dari Kementerian Luar Negeri
(Kemlu) RI kunjungi Perpustakaan Unsyiah dalam rangka
studi banding untuk melakukan pengembangan terhadap
perpustakaan Kemlu RI serta
mendistribusikan hasil-hasil
kajian dari BPPK (Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan) Kemlu RI yang dapat dijadikan sebagai acuan kerjasama
antara Perpustakaan Unsyiah
dan Perpustakaan Kemlu RI.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Perpustakaan Unsyiah menjelaskan framework
pengembangan tata kelola perpustakaan dan sasaran mutu
yang telah dicapai kepada perwakilan Perpustakaan Kemlu
RI. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang Perpustakaan Unsyiah yang menjadi pusat literasi. Dimana tidak hanya berupa
kegiatan yang berkaitan dengan
buku, akan tetapi juga menjadi
workingspace bagi mahasiswa
Unsyiah.

Ia berpendapat bahwa
tidak menutup kemungkinan
bagi perpustakaan khusus kementerian untuk menerapkan
konsep yang sama dengan level
yang berbeda.
Ia juga berharap dapat
menjalin kerjasama dalam hal
Open Educational Resources
(OER) dengan perpustakaan
Kemlu RI. Dimana perpustakaan Unsyiah dapat memberikan ebook gratis berlisensi creative common yang berasal dari
Universitas luar negeri seperti
Oxford University.
Tentu saja hal ini disambut baik
oleh pihak perpustakaan Kemlu RI.
Erwin Shiddiq, salah
satu perwakilan dari Perpustakaan Kemlu RI mengatakan,
“Semakin baik harmoni atau
bermitra dengan perpustakaan
Unsyiah, saya rasa perpustakaan kami akan menjadi lebih baik ke depannya,”ujarnya
dalam wawancara.
Ia juga berharap perpustakaan Unsyiah dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu perpustakaan dalam
ruang yang lebih luas seperti
mengembangkan
hubungan
kerjasama.[PINA][ZAAC]

TIM PELAYANAN DAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNSYIAH
EVALUASI KINERJA VOLUNTEER
Librisyiana, Darussalam- Empat orang pustakawan Unsyiah,
Charlis Siana Rosita, Aisyiah,
Syukran dan Khaizal, melaku-
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kan wawancara ulang terhadap
volunteer di bidang shelving,
check-in dan layanan tambahan Perpustakaan Unsyiah pada

www.library.unsyiah.ac.id

Jum’at (07/12/2018). Wawancara ini memiliki tujuan untuk
mengevaluasi kinerja para volunteer, apakah mereka yang tel-

HABA PUSTaka

ah bertugas mulai dari Januari
2018 hingga Desember 2018 ini
sudah melaksanakan tugasnya
dengan baik dan apakah masih
berkomitmen terhadap tanggung jawab yang sudah diemban. Seperti yang diungkapkan
oleh Charlis Siana Rosita, pustakawan bidang Pelayanan dan
Teknis.
“Wawancara ini kami
lakukan untuk mengevaluasi kinerja para volunteer yang
bertugas selama tahun 2018
ini, mulai Januari hingga Desember. Hal ini kami lakukan
karena banyak volunteer yang
keluar, terutama di bagian
shelving. Alasan mereka keluar
bermacam-macam, mulai dari
sibuk dengan tugas kuliah, ada
volunteer yang mengikuti pertukaran pelajar ke provinsi lain,
sibuk membuat skripsi, dan lain
sebagainya. Jadi tim shelving
kewalahan dengan kekurangan
volunteer. Saat ini bagian shelving membutuhkan volunteer
sebanyak 40 orang. Nah, ketika
nanti muncul jumlah volunteer
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yang stay dari hasil wawancara ini kurang dari 40 orang,
maka kami akan membuka recruitmen untuk volunteer yang
baru”, ungkapnya.
“Sebenarnya
waktu
yang dibutuhkan di bagian
shelving hanyalah satu jam,
dimulai dari jam 7 hingga jam
8 dan sama sekali tidak mengganggu waktu kuliah para volunteer. Selain itu, mereka juga
tidak bekerja setiap hari, karena bekerjanya menggunakan
sistem shift. Saya berharap,
kedepannya para volunteer bisa
lebih disiplin lagi, karena selama ini kami memantau dari absen mereka sering terlambat”,
tutupnya.
Syukran, staf Perpustakaan
Unsyiah, mengatakan bahwa
di bagian pelayanan tambahan
memiliki beberapa kendala. Diantaranya yaitu banyak volunteer yang tidak tepat waktu dan
kurang peduli terhadap tanggung jawabnya. Mereka terkadang lupa dengan jadwal shift,
dan tiba-tiba tidak masuk. Ada

juga yang mengabari tidak bisa
masuk, 5 menit sebelum jadwal
shift. Hal ini akan membuat kewalahan untuk mencari pengganti. Oleh karena itu, perlu
untuk mengevaluasi kinerja
volunteer setiap 3 bulan.
“Saat ini tim di layanan
tambahan yang terdata berjumlah 40 orang, namun tidak aktif
semuanya. Kedepan kami akan
membuat volunteer cadangan,
dimana ketika tim inti bekerja tidak sesuai dengan komitmen awal akan diganti dengan
cadangan. Saya berharap semua
volunteer yang sudah berkomitmen diawal akan bekerja
sesuai tanggung jawab”, ungkapnya. [Moli]
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KEPALA UPT.PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN:
“PERPUSTAKAAN UNSYIAH SALAH SATU KIBLAT
BAGI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DI INDONESIA”

Librisyiana,
DarussalamSenin 19 November 2018 lalu,
kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah, Dr.Taufiq Abdul Gani,
diundang oleh Universitas
Mulawarman sebagai pemateri workshop dengan tema
“Sistem Informasi Perpustakaan di Era Revolusi Industri 4.0”. Workshop yang diikuti
oleh 50 orang peserta ini, tidak
hanya pustakawan yang berasal
dari Universitas Mulawarman
saja, namun juga diikuti oleh
pustakawan universitas daerah
sekitar terutama daerah Samarinda, Tenggarong dan Balikpapan.
“Alasan kami memilih
Dr. Taufiq Abdul Gani sebagai
pemateri adalah karena kami
telah mengenal baik dan melihat kinerja beliau yang sangat
bagus dalam mengembangkan Perpustakaan Unsyiah.
Menurut saya, Dr.Taufiq telah berhasil menjadikan UPT.
Perpustakaan Unsyiah sebagai
salah satu kiblatnya Perpustakaan Universitas yang ada di
Indonesia”, kata bapak Supadi,
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S.Sos, M.Si,
Kepala UPT.
Perpustakaan
Mulawarman.
Bapak
Supadi juga
memaparkan
bahwa tujuan
dari workshop
ini adalah untuk menngetahui sejauh
mana perkembangan sistem informasi perpustakaan, apakah sudah sesuai dengan revolusi industri 4.0
dan apa saja tantangan bagi perpustakaan di masa yang akan
datang. Tidak hanya itu, beliau
berharap bahwa kedatangan
bapak Dr. Taufiq dapat memberikan motivasi bagi para pustakawan yang berhadir, karena
masih ada perpustakaan yang
belum terdigitalisasi atau masih
menggunakan sistem manual.
Kepala
UPT.Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq
Abdul Gani mengungkapkan
bahwa pada workshop kali ini
beliau menekankan pada salah
satu karakteristik Revolusi Industri 4.0 dan Library 4.0, yaitu
customer engagement.
“Saya sendiri sudah
mempelajari karakteristik revolusi industri 4.0, dan kemudian saya merefleksikan ternyata beberapa karakteristik itu
sebenarnya bukan hal baru
bagi Perpustakaan Unsyiah.
Sejak tahun 2014, kita sudah
berusaha mengarahkan Per-
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pustakaan Unsyiah ke karakteristik revolusi industri 4.0
seperti melakukan customer
engagement dan berfokus pada
komunitas, tanpa sadar bahwa
itu adalah perubahan yang dinamakan revolusi industri 4.0
dan Library 4.0. Saya mengakui
bahwa Perpustakaan Unsyiah
bisa menjadi besar seperti sekarang ini berkat dukungan dan
kontribusi komunitas. Hal yang
perlu diingat bahwa perpustakaan yang kecil itu mengembangkan koleksi, perpustakaan
yang biasa saja mengembangkan layanan, dan jika ingin
menjadi perpustakaan yang besar, maka harus mengembangkan komunitas”, papar Dr. Taufiq Abdul gani.
Salah satu peserta workshop yang hadir, bapak Suratman dari Perpustakaan IAIN
Samarinda, mengatakan bahwa workshop Sistem Informasi
Perpustakaan di Era Revolusi
Industri 4.0 ini sangat bagus
dan menarik, dimana hal ini
sangat relevan dengan kondisi
perkembangan zaman saat ini.
Menurutnya, hal yang disampaikan oleh Dr. Taufiq sangat
menginspirasi dan patut untuk
diterapkan di Perpustakaan
IAIN Samarinda. Ia berharap,
Perpustakaan IAIN Samarinda
bisa mengikuti dan mencontoh
kesuksesan Perpustakaan Unsyiah. [Moli]
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GURU SE-ACEH IKUTI PELATIHAN KEPUSTAKAAN
DI UPT.PERPUSTAKAAN UNSYIAH

Librisyiana, Darussalam –
UPT.Perpustakaan Unsyiah pekan ini sedang melaksanakan
program Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Sesuai Standar Nasional kepada
guru-guru se-Aceh. Kegiatan
yang diselenggarakan selama
empat hari mulai dari tanggal
12 sampai 15 Desember 2018
ini, merupakan hasil kerjasama
antara UPT.Perpustakaan Unsyiah dengan Balai Diklat Aceh.
Pelatihan ini bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan standar kualitas perpustakaan sekolah baik SD, SMP, maupun
SMA, sehingga diharapkan
kedepannya sekolah-sekolah
yang ada di Aceh, dapat lebih
bersaing dalam bidang dan aset
milik perpustakaannya.
Para peserta terlihat sangat
antusias mengikuti pelatihan
ini. Selama pelatihan, para peserta dibekali dengan berbagai materi seperti pengenalan
standar mutu perpustakaan,
akreditasi, diajarkan bagaimana cara membuat kartu siswa

(ID Card), mengupload foto
melalui laptop, menggunakan
suatu program sehingga semakin mempermudah pekerjaan
guru, dan lain sebagainya. Para
pengelola perpustakaan sekolah saat ini juga harus bisa
menguasai elektronik seperti komputer dan penggunaan
media yang canggih agar dapat
mengikuti
perkembangan
zaman yang sudah modern.
M. Thahir, salah satu peserta
yang berasal dari SMPN 1 Gandapura Bireuen, berpendapat
bahwa beliau sangat senang
mengikuti pelatihan ini.
“Saya sangat senang mengikuti
pelatihan ini, karena memang
ilmu saya tentang keperpustakaan masih sangat sedikit.
Saya berharap dengan mengikuti acara ini, dapat menambah ilmu keperpustakaan saya.
Dengan adanya pelatihan ini
juga membuat kami para guru
termotivasi ingin menjadikan
perpustakaan sekolah senyaman mungkin untuk tempat
para siswa berkumpul seperti di

Perpustakaan Unsyiah, sehingga siswa lebih sering berkunjung dan membaca,” katanya.
Sejalan dengan M.Thahir, Yusnidar, peserta yang berasal
dari SMAN 2 Jambu Air Aceh
Utara, mengungkapkan bahwa
ia berharap melalui pelatihan
ini dapat lebih mengembangkan perpustakaan sekolahnya.
“Memang saat ini kualitas dan
kinerja perpustakaan kami masih kurang memuaskan dan
minat siswa terhadap perpustakaan pun masih tergolong
rendah. Dengan diberikannya
arahan seperti program jangka panjang dan jangka pendek
untuk mengelola perpustakaan
sekolah pada pelatihan ini, saya
berharap kedepannya kami
mampu menghidupkan kembali kegiatan di sekolah dan
memajukan kinerja perpustakaan supaya dapat lebih bersaing dengan sekolah-sekolah
lainnya di seluruh Aceh”, ungkapnya. [Mola, CR, GM, FM]
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FOKUS

UNSYIAH LIBRARY
NEW BREAKH TROUGH:

I

SECURITY INFORMATION
LIBRARY SISTEM

nformasi saat ini sudah menjadi sebuah
komoditi yang sangat penting. Kemampuan
untuk mengakses dan menyediakan
informasi secara cepat dan akurat menjadi
sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik
yang berupa organisasi komersial (perusahaan),
perguruan tinggi, lembaga pemerintahan,
maupun individual. Hal ini dimungkinkan
dengan perkembangan
pesat di bidang
teknologi komputer dan telekomunikasi. Pada
era global seperti sekarang ini, keamanan sistem
informasi menjadi suatu keharusan untuk lebih
diperhatikan terutama yang berbasis internet,
karena jaringan internet yang sifatnya publik
dan global pada dasarnya tidak aman.
Definisi dari keamanan informasi
menurut G. J. Simons adalah bagaimana kita
dapat mencegah penipuan (cheating) atau
paling tidak mendeteksi adanya penipuan di
sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana
informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.
Permasalahan pokok sebenarnya dalam hal
keamanan sistem informasi terletak pada
kelemahan dan ancaman atas sistem informasi
yang pada gilirannya masalah tersebut akan
berdampak kepada resiko, dan juga pada 7
hal yang utama dalam sistem informasi yaitu,
efektifitas, efisiensi, kerahaasiaan, integritas,
keberadaan, kepatuhan, dan keandalan.
Atas dasar hal tersebut, saat ini
Perpustakaan Unsyiah sebagai salah satu
Perpustakaan di perguruan tinggi Indonesia
telah memberikan jaminan pengendalian atas
keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan
layanan dengan pencapaiannya atas sertifiksai
ISO 27001-2015 yang merupakan standar
sistem manajemen yang diterbitkan oleh ISO
(International Organization for Standardization)
yang berfokus pada sistem keamanan informasi.

10
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Standar
ini
menggunakan
pendekatan
manajemen yang berbasis kontrol berdasarkan
analisis resiko.
Sejauh ini, Perpustakann Unsyiah
m e r u p a k a n
unit
kerja
p e r t a m a
dalam lingkup
Perguruan Tinggi
Negeri
(PTN)
di Indonesia yang
mendapatkan sertifikasi
ISO 27001-2015. Hal
ini menjadi kebanggaan
tersendiri
untuk
Universitas Syiah Kuala
terkhususnya
Pe r p u s t a k a a n
U n s y i a h
serta
menjadi
sebuah bukti bahwa
Perpustakaan Unsyiah ingin
selalu ada perubahan dan
perbaikan demi tercapaianya
pelayanan yang baik dan
bermutu.
Pencapaian yang
didapatkan Perpustakaan
Unsyiah pada tahun 2018 ini
merupakan sebuah pencapaian
yang sangat diharapkan dan
telah dipersiapkan semenjak
1 tahun lamanya. Persiapan
dilakukan mulai dari pelatihan untuk seluruh
pusatakawan, hingga pembenahan pada sistem.
Saat ini, perpustakaan Unsyiah telah
memiliki 2 server dengan kemampuan
sistem redundancy, yang mana sistem ini
memiliki kemampuan untuk tetap berfungsi
dengan normal meski terdapat elemen yang
tidak berfungsi. “Server ini berfungsi untuk

FOKUS
menyimpan data ataupun informasi yang sama,
jadi jika ada salah satu server yang mati, sistem
tetap masih dapat bekerja karena ada server yang
satunya lagi,” jelas Saiful Bahri selaku operator
di Perpustakaan Unsyiah. Hal ini dapat dilihat
dan dirasakan mahasiswa ketika menggunakan
fasilitas OPAC (Online Public Access) yaitu
pelayanan pencarian buku berbasis digital, yang
mana mahasiswa tetap bisa mengakses buku di
OPAC ketika listrik padam, hal ini dikarenakan
adanya server cadangan Perpustakaan Unsyiah
yang berada di Singapura. Selain OPAC, fasilitas
lain yang juga dirasakan kemudahannya yaitu
pada proses peminjaman atau pengembalian
buku, pengaksesan OER, dan juga fasilitas
booking
room,
semua
fasilitas tersebut tetap bisa
digunakan meskipun salah
satu server dalam keadaan
mati.
		 N y a t a n y a
meraih
sertifikasi
ISO khususnya ISO
270012 0 1 5
bukanlah
hal yang mudah,
banyak hambatanhambatan yang dilalui dalam
pencapaiannya, seperti dalam
hal keterbatasan insfrastruktur dan
pengetahuan yang HI-Technologi,
sehingga butuh waktu untuk
mempelajari semuanya. Namun,
segala hambatan tersebut
dapat diminimalisir dan
diatasi hingga dapat meraih
sertifikasi.
Segala kecanggihan keamanan informasi
yang dicapai oleh Perpustakaan Unsyiah
merupakan sebuah pembuktian bahwa
Perpustakaan Unsyiah selalu mengedepankan
integritas, informasi yang benar, tepat, dan selalu
ada. “kita selalu berusaha untuk meningkatkan
pelayanan, khususnya dalam hal keamanan
informasi, kita ingin Perpustakaan Unsyiah ini
memberikan informasi yang bermutu, tepat
dan benar adanya,” jelas Taufiq Abdul Gani
selaku kepala Perpustakaan Unsyiah. Segala
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tata kelola di Perpustakaan Unsyiah diupayakan
untuk selalu benar dan aman jadi tak heran jika
Perpustakaan Unsyiah meraih akreditasi A.
Semua fasilitas yang aman dan nyaman
kini telah dirasakan oleh seluruh Mahasiswa
Unsyiah yang mengunjungi perpustakaan,
hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung
perpustakaan, jumlah peminjam buku dan
pengunjung web setiap harinya.
“Perpustakaan Unsyiah sudah terasa
sangat nyaman dan aman bagi mahasiswa,
terkhususnya saya, seperti dalam hal pencarian
dan peminjaman buku, informasi yang diberikan
sangatlah akurat,” jelas Mardhiana Sari salah
satu mahasiswa Fakultas MIPA. Menurutnya,
peminjaman yang harus menggunakan
KTM dan kata sandi sangatlah dirasakan
keamanannya, “ketika meminjam buku itu kan
perlu scan KTM terlebih dahulu dan juga perlu
memasukkan kata sandi sendiri, nah disitu
sangat terasa amannya dikarenakan KTM kita
tidak mudah disalahgunakan oleh orang lain,
kecuali kita sendiiri yang membenarkan orang
lain menggunakan KTM kita” lanjutnya.
Selain peminjaman dan pengembalian
buku yang dirasakan aman dan nyaman oleh
Mahasiswa, pencarian buku pada aplikasi OPAC
juga dirasakan sangat efektif.
“menurut saya, perpustakaan Unsyiah
benar benar telah menyediakan keakuratan
informasi yang cukup baik, seperti ketika
mencari buku yang ada di OPAC posisinya
juga pas seperti yang di rak, dan jikapun kita
merasa kesusahan kita bisa meminta tolong
pada volunteer yang bertugas,” ungkap Cut
Refereni salah satu mahasiswa Unsyiah Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Meskipun pelayanan di Perpustakaan
Unsyiah sudah dirasa cukup baik oleh
Mahasiswa, namun Perpustakaan Unsyiah
tetap terus berusaha untuk menjaga dan
meningkatkan keamanan dan kenyamanan para
pengunjung agar dapat mencapai tujuan untuk
menjadi Perpustakaan yang terkemuka di Asia
Tenggara. [DMM]
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engan munculnya internet yang
menyebabkan jaringan yang sangat
luas dan mengakses informasi yang
sangat cepat serta mudah membuat persaingan
diantara instansi-instansi semakin ketat dan
sulit. Persaingan-persaingan yang seperti
inilah yang menyebabkan banyak instansi yang
membutuhkan standarisasi untuk memberikan
pernyataan secara gamblang bahwa instansi
yang dimiliki olehnya merupakan instansi yang
bermutu dan berkualitas, yang nantinya akan
mendapatkan penghargaan dari mulai staf
sampai unit terkecil yang merupakan bagian
dari instansi terkait. Atas dasar inilah instansi
mengenal yang namanya standarisasi atau yang
lebih kita kenal dengan nama ISO (International
Organization for Standardization).
Untuk memperoleh standarisasi tersebut
instansi harus melakukan segenap upaya untuk
melewati yang namanya proses pengauditan
yang dilakukan oleh lembaga ISO terkait.
Oleh karenanya untuk meningkatkan mutu
dan memenangkan persaingan antar instansi,
mereka berlomba-lomba untuk menyesuaikan
dan melakukan strategi yang baik, salah satunya
dengan dilakukannya manajemen yang baik
agar tujuan dari instansi tersebut tercapai dan
sesuai dengan visi dan misi yang terus menjadi
pegangan setiap instansi.
Ada banyak hal yang dilakukan, mulai
dari perbaikan pelayanan, kondisi bangunan,
mengevalusi kembali kegiatan internal yang telah
dilakukan apakah sesuai atau tidak, perbaikan
kebijakan, serta penggunaan teknologi informasi
yang semakin kesini semakin dibutuhkan guna
untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat
serta memangkas pengeluaran yang berlebihan
sehingga pengeluaran tersebut dapat digunakan
untuk yang lainnya lagi.
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Disamping itu pula, manfaat yang akan
diperoleh oleh instansi juga sangat banyak,
diantaranya instansi tersebut akan mendapatkan
reputasi yang baik. Reputasi inilah nantinya
akan menjadi omongan banyak orang sehingga
citra baik akan tersebar dan menjadi contoh
atau teladan bagi instansi yang lainnya untuk
meningkatkan kinerja mereka masing-masing.
Tingkat untuk menjaga kesadaran akan kualitas
pula akan tumbuh di antara karyawan-karyawan
sehingga jika perlu suatu perbaikan akan ditindaki
dengan cepat, sehingga menurunkan resiko
instansi dengan drastis. Ini akan meningkatkan
pula rasa bertanggung jawab dengan kerja
masing-masing serta saling menjaga komitmen
yang harus dilaksanakan secara bersama. Bukan
hanya manfaat ini, ada manfaat-manfaat yang
lainnya juga yang akan diperoleh oleh instansi
yang mendapatkan ISO tersebut.
Di era globalisasi yang sekarang ini,
teknologi komunikasi dan informasi tumbuh
berkembang dengan pesat di instansi manapun
tak terkecuali perpustakaan sekalipun. Tidak
bisa dipungkiri lagi, untuk memperoleh
yang namanya keuntungan serta memangkas
waktu yang singkat mewajbkan setiap instansi
untuk menggunakan teknologi agar menjaga
kepuasan konsumen dan juga sebagai solusi
untuk memperluas lingkungan sehingga dapat
berkontribusi untuk masyarakat luas.
Namun dibalik tu semua, dibutuhkan
yang namanya manajemen keamanan informasi.
Ini sangat penting untuk dilakukan pada
setiap instansi agar resiko instansi tersebut
kehilangan data ataupun informasi terkait
instansi tersebut baik itu bersifat rahasia
maupun tidak. Dimana pasti nantinya informasi
tersebut menjadi kebutuhan instansi terkait
dalam menjalankan kegiatannya guna membuat

FOKUS
mereka terus berkembang dari sebelumnya dan
menjadi patokan bagi instansi tersebut untuk
memastikan bahwa kegiatan instansi yang
selama ini dilakukan berjalan dengan baik tanpa
ada kendala sedikitpun.
Menurut National Library of Wales (2017),
terdapat beberapa pembagian asset informasi
sebuah perpustakaan, yaitu Informasi terkait
dengan tata kelola dan manajemen organisasi;
Informasi terkait dengan bangunan dan
perawatannya; Informasi terkait dengan koleksi
perpustakaan, seperti; koleksi fisik, koleksi
digital, dan katalog dan metadata; dan Informasi
terkait dengan proyek yang didanai pihak
eksternal.
Keamanan informasi merupakan hal
penting dalam sebuah instansi, khususnya
perpustakaan yang memang dikenal dengan
pusatnya segala informasi. Namun, memang ada
beberapa informasi yang bisa diakses dengan
luas, tetapi ada juga informasi terbatas yang
tidak bisa diakses secara luas. Bagi orang awam,
mereka sudah terfokus dengan kalimat semua
bisa didapat di perpustakaan secara bebas, tetapi
mereka tidak mengetahui mengenai urgent
nya suatu informasi. Akhirnya mereka terus
mempertanyakan mengenai makna dari kata
“bebas” tersebut.
“Semua data itu memang seharusnya
bebas akses atau terbuka, oleh karena itulah kita
mengenal yang namanya open akses atau open
data. Namun, setelah data tersebut diklasifikasi
berdasarkan beberapa jenis atau kriteria tertentu,
ternyata tidak semua data atau informasi tersebut
sifatnya terbuka atau bebas akses” tutur Yarmen
Dinamika, Redaksi Pelaksana Harian Serambi
Indonesia
Memang informasi merupakan hak
semua orang, bahkan pemerintah juga UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam
Undang-Undang tersebut jelas dikatakan
bahwa semua warga negara bebas mendapatkan
informasi, bahkan jika ada seseorang yang
menghalangi perolehan informasi tersebut, hal
ini dapat melalui jalur hukum.
Menurut Yarmen Dinamika, dalam
lingkup perpustakaan, data tersebut diklasifikasi
menjadi 2, yaitu informasi dan arsip. Informasi
adalah data yang dapat diakses secara bebas oleh
semua pengunjung dan pengguna perpustakaan,
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baik mahasiswa, dosen maupun umum. Namun,
dari segala kebebasan itu, ada juga keterbasana
dalam hal copyright atau hak cipta dari suatu
karya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan
arsip. Arsip merupakan data-data personal
perpustakaan yang berisi segala hal mengenai
perpustakaan serta staf-staf nya. Arsip inilah
kemudian yang merupakan informasi penting
yang sangat dijaga oleh perpustakaan bahkan
instansi-instansi lain.
Beberapa masalah keamanan yang
sering dialami perpustakaan terkait kerahasiaan
informasi misalnya; 1) privasi data pelanggan;
dan 2) risiko penetrasi sistem perpustakaan
melalui koneksi internet dan modem yang tidak
dijaga atau dari petugas yang menyalahgunakan
hak akses mereka (Newby & Cain dalam
Roesnita, 2012).
Keamanan Informasi adalah penjagaan
informasi dari seluruh ancaman yang mungkin
terjadi dalam upaya untuk memastikan atau
menjamin kelangsungan bisnis (business
continuity), meminimalisir resiko bisnis
(reduce business risk) dan memaksimalkan
atau mempercepat pengembalian investasi dan
peluang bisnis (ISO 27001 dalam Sarno dan
Iffano, 2009 : 27).
Perpustakaan Unsyiah pun turut ambil
andil dalam menjaga keamanan informasi
dengan memperoleh ISO 27001 dalam bidang
Keamanan Informasi Sistem Perpustakaan
dengan aplikasi OPAC, OER dan Room Boooking
yang dikelola oleh seluruh staf Perpustakaan
Unsyiah tersebut. Tujuannya tidak lain dan tidak
bukan adalah sebagai penetapan, pengoperasian,
pemantauan, pengkajian, memelihara, dan
meningkatkan sistem menejemen keamanan
informasi. Dipastikan pula manajemen yang
digunakan Perpustakaan Unsyiah sudah tepat.
(RSK, Vira)
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Rubrik Opini :
Tulisan dari pemenang lomba blogger Unsyiah Library Fiesta 2019 : Adhi Nugroho, Bandung)
https://www.nodiharahap.com/2019/03/perpustakaan-tabir-untuk-melampaui.html

Perpustakaan; Tabir Untuk
Melampaui Harapan
posted by Adhi Nugroho on March 08, 2019

Sjafruddin Prawiranegara. Umumnya digunakan
oleh karyawan yang mencari bahan referensi
untuk laporan, seperti saya. Namun tidak jarang
pula dikunjungi oleh mahasiswa yang hendak
berburu literatur ekonomi, seperti Budi.

Setengah menggigil, ia mengisi daftar hadir
lewat layar sentuh yang terpasang tepat di
depan gerbang perpustakaan. Rambutnya basah,
jaketnya kuyup. Bekas lumpur di ujung celana
panjangnya pun tampak belum mengering.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi
pagi, tidak membuat langkahnya terhenti. Meski
sepanjang jalan penuh aral melintang, senyumnya
tetap berseri. Begitu saya tanya alasannya datang
kemari, jawabannya sungguh menggetarkan hati,

Hari itu, Budi datang seorang diri. Hanya
bermodalkan ransel berisi dua buku catatan dan
beberapa lembar fotokopian. Sambil menggigit
roti yang baru saja dibelinya, ia memulai cerita.

“Kampus kami memang tidak punya taman
“Saya hanya ingin belajar ekonomi,” tuturnya
baca, Pak. Jadi, saya harus datang kemari setiap
pasti.
kali menjelang ujian, atau saat diberi tugas oleh
dosen. Kebetulan, perpustakaan Bapak memang
***
lengkap. Pustaka acuannya melimpah. Plus, ada
Namanya Budi. Ia memperkenalkan diri sebagai
komputernya juga.”
mahasiswa tingkat tiga dari salah satu universitas
swasta di Bekasi. Rambutnya ikal, berat badannya
“Temanmu mana? Kok, datang sendirian?”
tidak sampai lima puluh kilogram. Kulitnya
tanyaku penasaran.
hitam legam, berbanding terbalik dengan giginya
yang putih bersih bak model iklan pasta gigi.
“Yah, itulah, Pak. Teman saya rata-rata anak orang
berada. Mereka bisa membeli buku, sedangkan
Adalah tugas kantor yang mempertemukan
saya harus mengandalkan fotokopian. Mereka
saya dengannya siang itu. Di kantor saya,
juga punya laptop, kalau saya masih nabung
Bank Indonesia, memang terdapat sebuah
sedikit demi sedikit,” cakapnya sederhana.
perpustakaan. Letaknya di lantai dua, Menara
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Meski kisahnya memilukan, namun suaranya
tidak terdengar getir sama sekali. Saya yang
mendengarnya jadi malu sendiri. Karena
tiba-tiba merasa digurui oleh keteguhan dan
ketegaran sikapnya.
“Tapi saya tidak mau kalah dari mereka, Pak.
Makanya saya rajin datang ke sini. Saya harus
bisa jadi sarjana ekonomi dalam tiga setengah
tahun. Setelah itu, saya mau jadi pegawai negeri
di Cilacap, kampung halaman saya, sambil
ngurusi Ibu yang sedang sakit seorang diri.”
Kalimat terakhirnya sontak membuat hati saya
menangis. Batin saya teriris-iris. Rasa iba seketika
memenuhi rongga dada. Saya pun tak kuasa
berkata apa-apa, selain memberinya kesempatan
bergumul dengan Advanced Financial Accounting
karya Ted Christensen.

Bila dikupas lebih dalam, terdapat 5 kriteria
yang menjadi ukuran dalam studi tersebut. Ada
komputer (computers), input sistem pendidikan
(education systems-input), output pendidikan
(education-test scores), koran (newspapers), dan
tentu saja perpustakaan (libraries).

Sambil berlalu, diam-diam saya memanjatkan Uniknya, dari lima kriteria tersebut, peringkat
doa untuknya. Semoga semua yang dicita- perpustakaan kita cukup lumayan. Ia berada
pada peringkat ke-36, lebih baik dibandingkan
citakannya lekas terlaksana.
dengan keempat kriteria lainnya, yakni komputer
(peringkat ke-60), koran (55), input sistem
pendidikan (54), dan kualitas pendidikan (45).
Perpustakaan memang identik dengan buku.
Keduanya saling berhubungan dan tidak bisa Oleh karena itu, bisa dibayangkan apabila
dilepaskan. Tidak ada perpustakaan tanpa perpustakaan tidak menjadi kriteria penilaian.
buku. Sebaliknya, buku hanyalah komoditas Sudah barang tentu, Indonesia akan berada pada
profit jikalau tidak ada perpustakaan yang urutan paling buncit. Aih, jangan! Mari kita
berdoa, supaya hal itu tidak benar-benar terjadi.
menyajikannya secara cuma-cuma.
Maka, tidak salah bila timbul argumen bahwa
kualitas literasi suatu bangsa ditentukan oleh
keberadaan perpustakaan. Semakin banyak
perpustakaan, maka semakin terbuka pula
kesempatan anak bangsa untuk bisa membaca
dan memperoleh ilmu. Pada akhirnya, hanya
dengan ilmulah kita bisa menjadi bangsa yang
maju.
Hanya saja, sepertinya minat membaca masih
menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Studi
Central Connecticut State University bertajuk
The World’s Most Literate Nations 2016,
menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60
dari total 61 negara yang diteliti. Nomor dua dari
bawah setelah Botswana. Sedih!

Berkaca dari hal tersebut, maka keberadaan
perpustakaan tidak boleh diremehkan. Ia tidak
hanya sekadar tempat berbagai buku diatur dan
ditata, melainkan sebuah kawah candradimuka
yang akan membawa sumber daya manusia
Indonesia semakin berjaya di kancah dunia.
Seperti Budi, misalnya. Baginya, perpustakaan
tidak ubahnya dengan sebuah tabir untuk
melampaui harapan.
Keterbatasan ilmu, dilawannya dengan gigih
membaca buku. Ketiadaan perangkat teknologi,
ia akali dengan memanfaatkan komputer dan
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akses internet berkecepatan tinggi. Seluruhnya
dilakukannya dari balik sekat perpustakaan.
Dalam benaknya, hanya ada satu impian:
menjadi seorang ASN dan kembali ke pelukan
Ibunda di kampung halaman.

Agar tidak demikian, maka kita harus berhenti
sejenak. Melihat kembali, apakah yang kita
kerjakan sudah sesuai dengan harapan. Apakah
sikap kita selama ini telah memiliki nilai-nilai
kebaikan. Singkatnya, mundur selangkah, untuk
kemudian melesat jauh ke depan. Inilah esensi
Seperti Budi, saya pribadi juga membutuhkan dari sebuah refleksi diri.
perpustakaan. Sebagai seorang analis ekonomi,
data adalah raja. Tanpanya, analisis yang saya
buat akan terasa hambar. Persis seperti sayur
tanpa garam.
Nah, di perpustakaan saya bisa menemukan
banyak data dan referensi, Oleh karenanya,
perpustakaan menjadi tempat yang kerap saya
kunjungi tatkala diminta menyiapkan laporan
atau kajian oleh atasan.

Nah, suasana hening yang menyelimuti
perpustakaan, memberikan kesempatan bagi
kita untuk mengintrospeksi diri. Hanya ada kita,
buku, dan ketenangan jiwa. Bila hati sedang
suntuk, bacalah buku-buku motivasi. Tatkala
lapar inspirasi, lahaplah pustaka sarat gizi. Atau
saat memerlukan hiburan, temukanlah novel
yang laris di pasaran.
Selain untuk kepentingan pekerjaan, ada lima
kausa mengapa perpustakaan menjadi salah satu
tempat favorit bagi saya. Bagi kalian yang masih
enggan ke perpustakaan, semoga alasan ini bisa
dijadikan alat untuk menguatkan niat kalian.
Tanpa berpanjang lebar, yuk, kita tilik satu per
satu.

Berbagai aktivitas harian yang kita lakukan,
kadang kala membuat kita terjebak dalam
rutinitas belaka. Celakanya, hal ini bisa
menyebabkan kita lupa dengan impian dan citacita. Hanya melalui hari demi hari, tanpa adanya
hasrat untuk meraih prestasi atau menjadi lebih
baik lagi.
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Hati tenang, jiwa kenyang, inspirasi pun datang.
Asyik, kan?
Perpustakaan bukan sekadar gudang buku yang
ditata asal-asalan. Perpustakaan adalah ruang di
mana buku ditata dengan teratur, sistematis, dan
penuh perhitungan. Ada alasan mengapa tidak
sembarang orang bisa menjadi pustakawan.
Dengan berkunjung ke perpustakaan, maka kita
akan diajari cara berpikir sistematis. Tatkala
mencari sebuah buku, mau tidak mau, kita
akan mempelajari denah perpustakaan terlebih
dahulu. Katakanlah kita ingin melahap Inferno
karya Dan Brown. Maka sudah tentu, kita akan
mencarinya pada seksi buku populer atau novel,
alih-alih pada rak yang berisi buku kesehatan.

opini
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Seorang yang ingin memulai bisnis, misalnya. Ia
bisa datang ke perpustakaan untuk membaca 33
Cara Kaya Ala Bob Sadino karya Astrid Savitri
atau The Seven Habits karya Stephen Covey.
Pun demikian halnya dengan seorang penulis
atau narablog. Ketika membutuhkan tambahan
diksi, ia bisa melahap Sepatu Dahlan anggitan
Khrisna Pabichara. Atau ia juga bisa memelototi
untaian kata dari novel international best seller
berjudul Laskar Pelangi, buah pikir Andrea
Hirata.
Selain itu, perpustakaan juga mengajarkan kita
untuk belajar tanggung jawab. Kala meminjam
buku, kita wajib mengembalikannya dengan
baik, utuh, dan tepat waktu. Sama halnya ketika
membaca buku di tempat. Buku yang sudah
selesai dibaca, wajib dikembalikan ke tempat
semula.

Bagi kalian generasi milenial yang ingin mencari
pundi-pundi dari YouTube, maka Berlomba
Jadi Populer di YouTube ciptaan Alfa Hartoko,
menjadi kitab yang patut dibaca. Jadi, sudah siap
menggali potensi diri ke perpustakaan?

Memang, sih, ada beberapa perpustakaan yang
membolehkan kalian menaruh buku bekas baca
di atas meja. Namun demikian, apa salahnya bila Kalau kalian berpikir perpustakaan hanyalah
kita sedikit membantu tugas pustakawan? Toh, tempat untuk membaca buku, maka mohon
hitung-hitung beramal. Tentu tidak sulit, bukan? maaf, kalian salah besar. Suasana tenteram di
perpustakaan, justru memberikan kita ruang
untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi.
Kok, bisa? Caranya? Rapat salah satunya.
Kita pasti sepakat bahwa perpustakaan adalah
gudangnya ilmu. Akan tetapi, menurut saya,
perpustakaan lebih dari itu. Tidak melulu
soal pelajaran yang terkadang menjemukan,
perpustakaan adalah tempat di mana kita bisa
menggali potensi diri. Apapun cita-cita yang
kalian langitkan, maka perpustakaan bisa
menjadi tempat yang paling tepat untuk mulai
mewujudkan.

Coba kita berpikir sejenak. Daripada
menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk
rapat di hotel berbintang, restoran unggulan,
atau kafe kekinian, mengapa tidak kunjungi
perpustakaan saja? Saya yakin, ada meja besar
dan kursi memadai yang bisa kita gunakan untuk
menggelar sesi diskusi.
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Karena perpustakaan memaksa kita untuk tidak
berisik, maka rapat pun akan menjadi lebih
efektif. Pendapat yang diumbar, niscaya lebih
tepat sasaran. Saran yang diajukan, otomatis
lebih mudah dicerna. Alhasil, solusi dan
kesepakatan atas topik atau permasalahan yang
dibahas dalam rapat, akan muncul dengan lebih
cepat.

Sekarang, kalian sudah tahu, ternyata
perpustakaan lebih dari sekadar gudang buku.
Sebaliknya, perpustakaan memiliki banyak
kebaikan yang bisa kita manfaatkan untuk
berbagai kebutuhan hidup. Entah itu mencari
ilmu, menggali potensi, tempat berinteraksi, atau
bahkan sarana rekreasi. Setuju?

Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang perlu
Tidak melulu harus serius. Perpustakaan juga kalian jawab. Sudahkah kalian memetakan
bisa kita gunakan sebagai ruang rekreasi agar perpustakaan mana saja yang ada di daerah
otak lebih segar dan hati kembali adem.
kalian? Jangan bingung. Apalagi sampai garukgaruk kepala. Sebab Perpustakaan Nasional
Beberapa perpustakaan besar, seperti di kantor (Perpusnas) telah menyajikan datanya.
saya, telah menyediakan beragam fasilitas yang
bisa kita manfaatkan. Seperti kopi dan teh gratis,
serta akses internet secara cuma-cuma. Segala
fasilitas ini bisa kalian manfaatkan sebagai sarana
rekreasi.

Dalam laman resminya, Perpusnas membabarkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.019 perpustakaan di seluruh Indonesia. Bila diperinci,
maka ada 1.191 unit perpustakaan umum, 516
unit perpustakaan khusus, 39 perpustakaan unit
Oleh karena itu, tatkala jam istirahat, saya kerap perguruan tinggi, dan 1.273 unit perpustakan sememanfaatkan perpustakaan untuk menyegarkan kolah.
kembali pikiran yang sudah berkabut. Segelas
teh manis akan menghangatkan kembali tubuh Pada laman yang sama, kalian juga bisa mengeyang kedinginan akibat terpaan penyejuk tahui alamat masing-masing perpustakaan, lengruangan. Akses internet, saya manfaatkan untuk kap dengan titik koordinat lokasinya di Google
menonton YouTube, atau membaca artikel Map. Canggih, bukan? Jadi, tidak alasan bagi
hiburan yang diumbar oleh media daring tiap kalian untuk bingung mencari perpustakaan, ya!
menit.
Nah, bagi kalian yang berdomisili di Banda Aceh
Selepas berkunjung ke perpustakaan selama dan sekitarnya, ada sebuah kabar gembira. Dari
setengah jam, hati pun menjadi senang, dan siap delapan perpustakaan yang ada di sana (menurut
kembali memulai aktivitas hingga larut malam. data Perpusnas), ada salah satu perpustakaan
yang sayang bila dilewatkan. Orang Aceh pasti
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sudah tahu. Ya, apalagi kalau bukan Perpustakaan terkemuka dan berdaya saing di Asia Tenggara.
Universitas Syiah Kuala?
Visi tadi kemudian diwujudkan melalui capaian
sertifikasi. Tahun lalu, Perpustakaan Unsyiah
mendapat sertifikasi ISO 27001 pada bidang
Keamanan Informasi Sistem Perpustakaan
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, atau dengan aplikasi Online Public Access Catalog
akrab dikenal dengan Perpustakaan Unsyiah, (OPAC), Open Educational Resources (EOR), dan
adalah salah satu perpustakaan perguruan tinggi Room Booking. Hingga saat ini, Perpustakaan
yang ada di Banda Aceh. Lokasinya berada Unsyiah adalah satu-satunya perpustakaan
tepat di Jalan T. Nyak Arief, Kampus Unsyiah, perguruan tinggi yang memegang ISO 27001.
Darussalam, Banda Aceh.
Mungkin kalian bertanya, sertifikasi ISO 27001
Perpustakaan Unsyiah memiliki sejarah itu konkretnya seperti apa, sih? Mudahnya,
yang cukup panjang. Sejak pertama didirikan dengan OPAC, maka kalian bisa mencari buku
pada 1970, perpustakaan ini telah beberapa secara mandiri hanya dengan mengakses portal
kali pindah lokasi. Awalnya, perpustakaan melalui komputer. Jadi, kalian tidak memerlukan
ini “hanya” menggunakan gedung Fakultas bantuan pustakawan lagi. Canggih, bukan?
Ekonomi. Seiring dengan semakin tingginya Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video
minat baca dan kebutuhan para mahasiswa akan berikut ini.
perpustakaan, maka sejak 1994, perpustakaan https://youtu.be/YoIszJ3hBHs
Unsyiah telah memiliki gedung sendiri.
Lokasinya kini berdampingan dengan Kantor Jika itu saja belum cukup, tenang saja. Sebab
Pusat Administrasi (KPA) Unsyiah.
ada satu lagi. Tahun 2017, Perpustakaan
Unsyiah menerima penghargaan dari Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie
Jaya. Prestasi ini diperoleh oleh Perpustakaan
Unsyiah atas keterlibatannya dalam membantu
proses reaktivasi perpustakaan di Pidie Jaya,
pasca gempa bumi pada Desember 2016. Hebat,
bukan?

Perpustakaan Unsyiah memiliki beragam
koleksi pustaka yang dapat kalian jadikan acuan
dan sumber ilmu pengetahuan. Setidaknya,
ada 75.114 judul koleksi, yang terdiri dari
berbagai jenis pustaka. Mulai dari buku, jurnal,
laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, majalah,
referensi, laporan penelitian, CD-ROM, hingga
dokumentasi. Wah, lengkap, ya?
Memang demikian adanya. Sebab perpustakaan
yang dikelola oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah
ini memiliki sebuah visi yang tidak bisa dianggap
sepele. Yakni, menjadi pusat informasi ilmiah

Nah, bagi kalian mahasiswa Unsyiah dan
sekitarnya, ada lima alasan mengapa kalian
harus berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah,
baik secara langsung, ataupun melalui website.
Yuk, mari kita ulas satu per satu.
www.library.unsyiah.ac.id
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Selain puluhan ribu judul pustaka seperti yang
sudah disinggung di atas, Perpustakaan Unsyiah
juga memiliki pustaka elektronik yang sangat
lengkap. Mulai dari tesis, disertasi, hingga ragam
pustaka elektronik lainnya seperti e-book dan
e-journal yang dapat kalian akses dari website
Perpustakaan Unsyiah.

Perpustakaan Unsyiah juga telah menerbitkan
majalah sendiri yang diberi nama Majalah
Librisyiana. Majalah yang terbit setiap triwulan
ini, berisi tentang informasi seputar kegiatan
dan kehidupan kampus di Unsyiah. Nah,
bagi mahasiswa Unsyiah sendiri, majalah ini
merupakan santapan wajib supaya tidak kudet
(kurang update). Setuju?
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Sebagai bentuk apresiasi kepada civitas
akademika Unsyiah yang telah berkontribusi
dalam memajukan literasi, setiap tahunnya
Perpustakaan Unsyiah mengadakan Library
Award. Tahun lalu saja, ada tiga kategori
pemenang, yakni dosen teraktif dalam kelas
literasi, pemustaka paling sering berkunjung ke
perpustakaan, dan peminjam buku terbanyak.

Nah, bila kalian mau terpilih jadi Pemenang
Library Award selanjutnya, makanya, seringsering berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah, ya!

Serupa dengan Library Award, Perpustakaan
Unsyiah juga memberikan kesempatan bagi
mahasiswa Unsyiah untuk menjadi duta baca
Unsyiah. Caranya? Tentu saja, kalian harus gemar
membaca, dan memiliki segudang prestasi di
bidang literasi.
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Setiap tahun, Perpustakaan Unsyiah membuka
pendaftaran duta baca Unsyiah. Nantinya,
seluruh pendaftar yang memenuhi syarat, akan
diseleksi secara ketat oleh Dewan Juri yang
berkompeten di bidangnya. Alhasil, ada seorang
mahasiswa dan satu orang mahasiswi yang
berhak dinobatkan sebagai duta baca Unsyiah.

Di bidang seni musik, Unsyiah Library Fiesta
2019 juga menyelenggarakan lomba akustik yang
dapat diikuti oleh peserta dari kalangan umum.
Dan tentu saja, seperti artikel yang sedang kalian
baca ini, ada blog competition bagi blogger yang
gemar menulis dan mengikuti kompetisi.
Nah, tinggal dipilih, deh. Mana yang akan kalian
ikuti sesuai dengan bakat kalian? Pokoknya,
jangan sampai ga ikutan, ya!

Keberadaan perpustakaan memang tidak bisa
dipandang sebelah mata. Di sudut sana, banyak
saudara kita yang menggantungkan harapan
dari bilik-bilik perpustakaan. Seperti Budi yang
tengah berjuang melawan segala keterbatasan
dari balik ruang baca. Cita-cita mulia, ia
Bagaimana? Tertantang menjadi seperti Nadya langitkan bersama jutaan aksara yang menghiasi
Tiffany dan Furqan?
kedua matanya.
Sama halnya dengan Perpustakaan Unsyiah
yang selalu menebar inspirasi dan motivasi.
Perpustakaan ini membuktikan, bahwa jarak
Nah, ini yang paling menarik. Sebagai ajang tidak menjadi penghalang bagi pembaca untuk
untuk mengapresiasi segala bentuk literasi, berkunjung ke perpustakaan. Dari websitePerpustakaan Unsyiah kembali mengadakan nya, kita bisa mengakses ribuan karya untuk
Unsyiah Library Fiesta. Pada Unsyiah Library mewujudkan berbagai asa. Melalui Unsyiah
Fiesta 2019 kali ini, ada empat kategori lomba Library Fiesta 2019, kita juga bisa berkompetisi,
yang diadakan.
sambil mengasah potensi sesuai dengan bakat
dan kemampuan yang dimiliki.
Terakhir, ada satu kalimat dari Norman Cousins,
advokat perdamaian dunia asal Amerika Serikat,
yang saya yakin kalian sependapat.

Ya. Ide-ide yang brilian sejatinya lahir dari
rahim perpustakaan. Ide besar yang akan kekal
dalam lintasan sejarah. Ide mulia yang akan
membimbing pencetusnya untuk melampaui
batas-batas harapan.

Pertama, ada lomba baca puisi yang dapat diikuti
oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Jadi, kapan kita ke perpustakaan?[]
dan mahasiswa. Ada juga lomba debat bahasa
Indonesia yang juga dilakoni oleh siswa SMA
dan mahasiswa.

www.library.unsyiah.ac.id
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haba pustka

WIDYA CHALID, PUSTAKAWAN DPR RI:
PERPUSTAKAAN UNSYIAH SANGAT HIDUP DAN NYAMAN

Librisyiana, Darussalam – Selasa (11/12) Perpustakaan Unsyiah mendapat kunjungan dari
rombongan Sekretariat Jenderal DPR-RI yang terdiri dari para
Pustakawan, Staf Pusat Data,
dan para pengelola Teknologi
Informasi. Kunjungan tersebut
dilaksanakan dalam rangka
mempelajari sistem pengelolaan khususnya konten lokal
di Perpustakaan Unsyiah, dan
juga untuk melihat berbagai
kegiatan mahasiswa di Perpustakaan Unsyiah.
Widya Chalid, selaku
Pustakawan Sekretariat Jenderal Perpustakaan DPR-RI
memuji Perpustakaan Unsyiah atas kenyamanan yang
diciptakan. Dimana kenyamanan tersebut membuat
perpustakaan menjadi hidup,
karena para pengunjung pustaka yang datang tidak hanya
monoton untuk membaca dan
belajar saja, mereka juga dapat
melakukan berbagai kegiatan
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di Perpustakaan Unsyiah, seperti bersantai, berdiskusi, tempat melepas penat, dan masih
banyak lainnya. Meski dengan
adanya berbagai kegiatan tersebut, pengunjung yang datang
tetap tertib dan tidak membuat
kegaduhan yang berarti.
“Saya melihat perpustakaan Unsyiah ini sangat bagus dan sangat hidup. Artinya
ramai pengunjungnya kemudian nyaman juga, dimana
pengunjungnya bisa rileks di
Perpustakaan namun tetap tertib. Intinya, para pengunjung
terlihat suka berada di Perpustakaan Unsyiah ini”, ungkapnya.
Ia juga menambahkan
bahwa Perpustakaan Unsyiah
menjadi salah satu Perpustakaan yang terkenal dengan
digitalisasinya. Dan Ia berharap
agar Perpustakaan Unsyiah
tetap menjaga apa yang sudah
bagus sekarang dan menjadikannya lebih bagus lagi di

www.library.unsyiah.ac.id

masa yang akan datang.
Selama
kunjungan
tersebut, para tamu dipandu
langsung oleh kepala Perpustakaan Unsyiah, Taufiq Abdul
Gani, serta didampingi oleh
Duta Baca Unsyiah 2018. Proses kunjungan perpustakaan
berjalan dengan lancar, dimulai dari melihat – lihat kondisi
dan kegiatan yang sedang berlangsung di Perpustakaan, melihat reading lounge, mencoba
peminjaman secara digital yang
sudah diterapkan di Perpustakaan Unsyiah, mengunjungi
mini theater, bahkan para tamu
diajak untuk berkunjung ke Library Cafe.
Di akhir kunjungan
Kepala Perpustakaan Unsyiah
memberikan majalah Librisyiana dan buku tentang Aceh kepada para tamu sebagai souvenir dari Perpustakaan Unsyiah.
[Mola]
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Librisyiana, Darussalam- Minggu
(14/4). Komunitas Anak Sastra
Atjeh
(KASTA)
bekerjasama
dengan UKM Literasi Informasi
menyelenggarakan
pelatihan
Sastra Internal KASTA atau
disingkat dengan PSI KASTA yang
diadakan di ruang seminar lantai 3
UPT. Perpustakan Unsyiah.
Pelatihan tersebut dimulai
pada pukul 09.30.00 WIB s/d
selesai yang di ikuti oleh sekitar
31 peserta yang terdiri dari UKM
literasi informasi serta anggota
baru KASTA dengan tujuan agar
peserta yang baru bergabung di
KASTA dapat menambah wawasan
mengenai ilmu dasar tentang
sastra.
Tidak hanya itu pelatihan
ini juga menghadirkan langsung
presiden KASTA Bang Ricky Syah
R yang sekaligus menjadi pemateri
serta membuka acara pelatihan
tersebut. Selain presiden KASTA,
beberapa pemateri yang tidak kalah
menariknya adalah kak Zahra
Nurul Liza, S. Pd., M. Pd (Cerpenis
dan Penulis Lakon), ibu Rismawati,
S.Pd., M.Pd. (Dosen Sastra, Penulis
GLN (Gerakan Literasi Nasional)

serta ibu Mahdalena (Aktivis dan
Aktris).
Pelatihan sastra pertama
disampaikan oleh pemateri yang
sangat berpengalaman dalam
bidangnya, yaitu kak Zahra Nurul
Liza, S. Pd., M. Pd (Cerpenis dan
Penulis Lakon), dalam pelatihan
tersebut beliau menyampaikan
beberapa point mengenai prosa,
yaitu karya sastra apa saja yang
termasuk ke dalam karya prosa,
struktur pembangun prosa, serta
tahapan-tahapan
dalam
hal
menulis prosa, dilanjutkan dengan
sesi tanya jawab oleh para peserta
PSI KASTA.
Selanjtunya, dilanjutkan
oleh
pemateri
kedua
oleh
presiden KASTA bang Ricky yang
menyampaikan tentang mengapa
kita harus menulis, niat dalam
menulis, dan menulis menurut
orang terdahulu, beliau juga
menyampaikan bahwa dengan
menulis kita akan mengabadikan
diri.
Dalam acara ini terlihat
peserta sangat antusias megikuti
setiap rangkaian kegiatan hingga
akhir, salah satunya Molla peserta

dari UKM litersi informasi ini
mengungkapkan “ senang ketika
bisa ikut acara seperti ini, karena
banyak ilmu yang didapat dan
kebetulan saya juga sedikit susah
dalam bidang sastra, apalagi
pematerinya seru, setiap materi
yang disampaikan mudah untuk
ditangkap oleh peserta, dan dengan
adanya arahan dan semangat dari
pemateri membuat saya lebih giat
menulis dan saya berharap setelah
mengikuti pelatihan ini kendala
saya dalam menulis bisa teratasi”.
Sejalan dengan Molla
pendiri KASTA bang Ricky Syah
R mengungkapkan “ saya berharap
agar semua teman-teman menjadi
sastrawan atau penulis yang baik
setelah bergabung di KASTA,
berkarya untuk ke bermanfaatan
dan selalu setia berjuang bersama
KASTA. Dan untuk UKM literasi
informasi semoga menjadi teman
baik KASTA dan juga menjadi UKM
yang mampu melahirkan generasi
penulis handal dikalangan kampus
dan terus bekerja sama dalam hal
membuat acara kepenulisan guna
untuk menambah wawasan SDM
didalamnya”. [YANA]

www.library.unsyiah.ac.id
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haba pustka

PELATIHAN SASTRA INTERNAL
KASTA (PSI-KASTA)

Lensa Pustaka

lensa pustka
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Ka. Perpustakaan Unsyiah dengan bapak Dr. Yasonna Laoly, Menteri Hukum
dan HAM RI saat acara penyerahan
penghargaan kepada Perpustakaan Unsyiah atas kegiatan Literasi Informasi di
LPKA Aceh

“

Dirjen Pemasyarakatan Kemenhumham RI ibu Dr. Sri Puguh Budi Utami
atas nama Menteri menyerahkan penghargaan kepada Perpustakaan dan Duta
Baca atas kegiatan Literasi Informasi di
LPKA Banda Aceh.

“

“

Semoga bisa berkolaborasi. Bincang santai Duta Baca Unsyiah 2019 Delsa (EKM)
dan Rizka (FKG) dengan istri PLT Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati di Libri Cafe
Perpustakaan Unsyiah. Beberapa kerja sama akan direalisasikan.
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Lensa Pustaka
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Medan – Kota Banda Aceh Aceh terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara
Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) XII 2019. Penetapan Banda Aceh sebagai tuan rumah diputuskan dalam sesi terakhir KPDI XI yang
berlangsung di Hotel Four Points, Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/11/2018).

lensa pustka

“

“

“

Beyond Expectation: Pertunjukan Film
di Ruang Ganto Multimedia Center
Perpustakaan Unsyiah penuh hari ini,
tidak bersisa kursi.

Full housed Movie Club Kerja sama
Pusat Bahasa dan Perpus Unsyiah

www.library.unsyiah.ac.id
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Kepala Perpustakaan
Kota Banda Aceh
“Jadikan Membaca Sebagai Life Style”

M

enjadi seorang Kepala Perpustakaan
tidaklah mudah, karena baik atau
buruknya
sebuah
Perpustakaan
ditentukan oleh sang pemimpin. Kepala
Perpustakaan bertanggung jawab penuh dalam
mengelola dan
memajukan Perpustakaan
tersebut. Meskipun demikian, Bapak Alimsyah
yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan
Kota Banda Aceh sejak tahun 2018, mengaku
sangat beruntung dan menikmati jabatan yang
diamanahkan kepadanya saat ini.
Lelaki yang lahir di Mandala, 29
September 1972 ini menyelesaikan pendidikan
Sarjana Sastra Inggris nya di UINSU (Universitas
Islam Negeri Sumatra Utara) Medan pada
tahun 1997. Sebelum menjabat sebagai Kepala
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Perpustakaan Kota Banda Aceh, beliau pernah
menjadi guru di beberapa sekolah di Kuta Canee,
Medan, dan Blang Kejeren. Selain itu, beliau juga
pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah pada
tahun 2006 hingga 2012 dan menjadi pengawas
di Kuta Cane. Selama perjalanan karirnya, Bapak
Alimsyah juga pernah menjabat sebagai Camat.
Selama menjalankan amanah sebagai Camat, ia
melanjutkan studi S2 dijurusan Sastra Inggris
UINSU dan mendapat gelar Master pada tahun
2017.
Sejak dibangku kuliah, beliau memang
aktif di berbagai Perpustakaan di Sumatera
Utara, “Ketika kuliah dulu saya memang suka
nimbrung di berbagai Perpustakaan di Sumatera
Utara. Bagi saya Perpustakaan sudah seperti
rumah kedua. Saya dulu sangat antusias melihat
buku-buku yang tersusun di rak karena saya hobi
membaca, dan dulu ‘kan susah untuk beli buku,”
ungkapnya. “Menurut saya, dengan membaca
kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan
baru yang dapat mengubah pola pikir bahkan
bisa mengubah hidup kita,” lanjutnya. Karena
itulah Bapak Alimsyah sangat menyenangi
pekerjaannya saat ini. Setelah diamanahkan
menjadi Kepala Perpustakaan Kota Banda Aceh,
ayah dari 5 orang anak ini mengaku banyak
belajar bagaimana cara mengelola sebuah
Perpustakaan baik melalui buku atau dengan
orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan
Perpustakaan agar Perpustakaan Kota Banda
Aceh dicintai oleh masyarakat terutama oleh
siswa.
“Menjadi manusia yang bermanfaat
untuk sesama,” adalah moto hidup Bapak
Alimsyah yang menjadi pendorongnya untuk
terus melakukan hal-hal yang bermanfaat
untuk orang lain, dan melakukan yang terbaik

profil
untuk dapat memajukan Perpustakaan Kota
Banda Aceh. Ia berharap dapat mengubah
pandangan masyarakat Banda Aceh terhadap
Perpustakaan, yang dianggap hanya sebagai
tempat penyimpanan buku, tempat yang sepi,
ataupun tempat yang membosankan. Ia ingin
keberadaan Perpustakaan ini menjadi salah satu
motivasi bagi masyarakat untuk menjadikan
buku sebagai kebutuhan dan membaca sebagai
life style mereka.
Dilansir dari suara.com, sebuah studi yang
dilakukan Central Connecticut State University
pada tahun 2016 mengenai Most Literate Nations
in The World menyebutkan bahwa Indonesia
menempati urutan ke-60 dari total 61 negara
dalam hal minat membaca. Dengan kata lain,
minat baca Indonesia hanya sebesar 0,01 persen
atau satu berbanding sepuluh ribu.
Pernyataan ini sama halnya dengan
pernyataan Bapak Alimsyah, bahwa minat
baca masyarakat Indonesia khususnya Aceh,
sangat memprihatinkan. “Masyarakat saat
ini sudah sangat ketergantungan dengan
smartphone dan sangat jarang membaca buku.
Di Negara-negara maju seperti di Eropa,
perkembangan teknologi sangat pesat, tetapi
minat baca mereka juga sangat tinggi karena
mereka terbiasa membaca, berbeda dengan
masyarakat kita,” jelasnya.
Sosok yang mengidolakan sahabat Nabi,
Abdurrahman bin Auf ini kerap kali meminta
pegawai-pegawainya
untuk
membaca
buku. Menurutnya pustakawan harus
memanfaatkan buku-buku yang
ada
di
Perpustakaan.
“Mereka ini yang sering
berada di Perpustakaan
harus memanfaatkan
kesempatan untuk
membaca. Banyak
buku-buku
di
Per pustakaan
yang
bisa
dibaca gratis,
lagipula
membaca
tidak
akan
membuat
kita
rugi,”
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ungkapnya.
Ketertarikan Bapak Alimsyah terhadap buku
memang patut diapresiasi, memiliki jiwa sosial
yang baik serta kepemimpinan yang bijaksana
membuat Bapak Alimsyah sangat pantas
untuk menjalankan amanah sebagai kepala
Perpustakaan Kota Banda Aceh. Ia terus berharap
agar Perpustakaan Kota Banda Aceh menjadi
Perpustakaan terdepan dan terus membaik.
(Dian/DMM)

www.library.unsyiah.ac.id
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Prospek Perekonomian

CAKRAWALA

Wisata Aceh

T

ernyata sebahagian peneliti mengatakan
bahwa pariwisata adalah industri kedua terbaik setelah industri minyak yang dapat menghasilkan banyak devisa untuk negara. Kesadaran akan pentingnya sektor industri pariwisata
sebenarnya bukan hal yang baru.Banyak negara
di dunia ini yang mengandalkan industri sektor kepariwisataan ini. Bukan hanya itu, negara – negara di dunia sedang berada didalam
kondisi persaingan mempromosikan destinasi
pariwisata andalan wilayahnya masing – masing
yang dimulai sejak usainya perang dunia kedua.
Pertempuarn – pertempuaran antara jasa – jasa
pelayanan wisata berkembang seiring dengan
perkembangan zaman yang modern mulai dari
paket – paket tour yang disediakan sampai cara
mempromosikannya. Negara – negara yang telah mengelola sektor kepariwisatawannya secara
intensif khususnya adalah negara yang potensi
wisatanya tidak begitu menonjol, namun dengan
penangganan yang baik dan profesional menjadi sebuah industri yang hasilnya berdampak
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langsung ke dalam kehidupan masarakat tersebut. Apalagi jika suatu wilayah tertentu mempunyai potensi wisata yang cukup menarik maka
dipastikan industri ini akan menjadi industri raksasa yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.
Walaupun pemenang industri wisata di ambil oleh negara –negara maju, namun negara
berkembang mulai menaruh perhatian yang
khusus di bidang pariwisata termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program pemerintah dalam meningkatkan industri
sektor kepariwisataannya. Di Indonesia sendiri Bali menjadi primadona dana panduan bagi
wilayah – wilayah lainnya yang ingin memajukan sektor kepariwisataannya. Namun demikian
kesuksesan tersebut tidak terlepas dari kerjamasa yang dipadukan dengan budaya yang ada di
masyarakat. Begitu juga dengan wilayah Aceh.
Aceh sebagai wilayah yang memiliki destinasi
yang baik terus bangkit untuk mensejahterakan
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Badan pusat statistik provinsi Aceh, 2015 mengatakan bahwa jumlah kedatangan wisatawan
manca negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung dari
wisatawan mancanegara berjumlah 13.448 pengunjung dan meningkat lagi pada tahun 2012
berjumlah 13.099. Pengunjung yang datang ke
Aceh ada yang berkebangsaan Malaysia, Republik Rakyat Cina, Jerman, Inggris, Australia,
Singapura, Perancis, Belanda, Thailand serta
negara – negara yang lainnya. Artinya, destinasi
di Aceh bukan hanya menarik wisatawan lokal,
namun juga wisatan mancanegara. Dari data
tersebut kita dapat menilai bahwa Aceh memiliki peluang yang baik untuk memajukan industri
sektor kepariwisataannya. Aceh sendiri sudah
mampu untuk memainkan perannya dalam
mengatur tempat destinasi apalagi keseniannya
yaitu Tari Saman yang sudah dikenal di Internasional. Ini bukti bahwa peluang Aceh untuk
sektor ini besar adanya.

Jika dilihat dari posisi wilayah Aceh sebagai
batas negara Indonesia bagian Barat, membuka peluang sebesar – besarnya bagi wisatawan
mancanegara untuk singgah ke Aceh walaupun
hanya sekedar untuk kenikmatan semata. Wa-

laupun awalnya Aceh dikenal sebagai tempat
konflik dan banyak kejadian bencana yang lainnya yang dapat memperburuk citra Aceh sendiri,
namun ada hikmah dibalik kejadian itu semua.
Setelah kejadian bencana gempa dan dasyatnya
bencana tsunami di Aceh, Aceh dijadikan tempat riset kebencanaan oleh negara – negara lain.
Selain itu juga, peninggalan – peninggalan dari
peristiwa tersebut dijadikan daya tarik untuk
menarik wisatawan mancanegara.

CAKRAWALA

masyarakat melalui industri sektor kepariwisataan. Ini semakin diperkuat dengan munculnya
kampung wisata yaitu kampung nusa yang terletak di Aceh Besar serta program – program
yang lainnnya baik itu yang sudah terjadi maupun yang masih direncanakan. Dinas kepariwisataan mulai mendekatkan diri dan menunjukkan kehadirnnya baik di dalam media massa
ataupun di masyarakat untuk memenuhi janjinya sebagai pelayan masyarakat dalam arti untuk
mensejahterakan masyarakat Aceh tentunya.

Selain itu Aceh juga memiliki pantai yang sangat
indah yang menjadi prioritas pemerintah Aceh
sendiri yaitu pulau Sabang. Pesona alam yang
masih alami dan terawat adalah bukti bahwa
tempat ini wajib untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Terdapat banyak tempat – tempat sejarah pula
di Pulau Sabang. Tranpotasinya juga cukup baik
walaupun masih perlu perbaikan di beberapa jalan namun untuk pulau terujung ini telah
menjadi pusat bola mata wisatawan lokal maupun mancanegara setelah Banda Aceh.

Bukan hanya itu saja, Aceh juga memiliki daerah dataran tinggi yang sangat indah, yaitu Aceh
Tengah. Pemerintah Aceh Tengah sendiri telah
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menyampaikan bahwa wilayahnya merupakan
salah satu wilayah wisata. Ini akan menambah
lagi kategori tempat wisata yang telah ada.
Hal yang paling menarik dan yang harus dipromosikan oleh stakeholder dan orang – orang
yangbergerak di bidang ini untuk mempromosikan Aceh sebenarnya terletak pada pendidikan sejarahnya. Nilai jual tertinggi dari Aceh
adalah terletak dari pengalaman yang menjadi
sejarah karena pada hakikatnya setiap penggunjung memerlukan penjelasan yang lebih rinci
dengan filosofi dan histori tanpa mendramatisir segala sesuatu itu karena akan berdampak
nantinya ketidaksamaan informasi yang didapat
oleh wisatawan. Pendidikan ini yang membedakan Aceh dengan wilayah yang lainnya. Mungkin saja wilayah lain mempunyai keindahan
yang sama ataupun lebih dari potensi alam yang
ada di Aceh, Namun nilai sejarah yang Aceh miliki berbeda. Aceh sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus merupakan wilayah yang
satu – satunya yang tidak pernah dikuasai oleh
penjajah. Orang pasti bertanya – tanya mengapa itu bisa terjadi. Sehebat apakah Aceh itu di
masa lalu. Ini yang wiayah lain tidak bisa meniru bahkan wilayah lain tidak punya sejarah
yang hebat seperti itu. Hanya Acehlah yang bisa
menceritakan itu kepada wisatawan sedangkan
wilayahlain diwajibkan hanya mendengar saja.
Dilihat dari penduduk Aceh yang mayoritasnya sebagai pemeluk agama islam yang memiliki banyak sekali dayah – dayah dan pesantren
sebagai tempat para santri dan santriwati memperoleh ilmu juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata halal yang menjadi daya tarik pula.
Bukan hanya itu, sejarah Islam sebelumnya juga
kita dapatkan di Aceh melalui makam para raja
dan ulama. Jika dilihat dari kasat mata itu hanya sebuah makam, sekilas yang menarik adalah
orang yang dimakamkan disitu beserta ukiran
– ukiran yang ada di atasnya, maka para pramuwisata semestinya menjelaskan kepada wisatawan mancanegara bagaimana semangat para
raja saat berperang dan motif para pahlawan
itu sendiri yaitu untuk agama bukan untuk para
raja semata – mata atau ada kepentingan lain.
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Serta Ukiran tersebut terbuat dari apa, berapa
lama membuatnya, ada tidak generasiya sampai sekarang, jika tidak mengapa dan sebagainya. Ini semua yang tidak mudah dilakukan oleh
pramuwisata yang ada di Aceh. Mereka harus
dilatih untuk mempersiapkan bagaimana cara
berkomuniikasi kepada wisatawan mancanegara agar mereka bisa merasakan perasaan yang
detail yang terjadi pada zaman dahulu pada
masanya. Hal ini yang harus diperbaiki terus
bagaimana sumber daya manusia yang mengerjakannya mengerti tentang komunikasi bukan
hanya dari segi berbahasa, tetapi bagaimana
informasi tersebut disampaikan sehingga apa
yang ingin disampaikan oleh pemandu di mengerti oleh wisatawan mancanegara sebagaimana
maksud dari pemandu tadi. Ini tidak semerta – merta mudah untuk dilakukan dan hal ini
jelas telah diketahui oleh negara – negara maju
sehingga mereka membentuk jurusan – jurusan
pariwisata di perguruan – perguruan tinggi. Sementara kita terlambat untuk mengetahuinya
dan belum sadar bahwa pentingnya ilmu tersebut. Namun demikian kita juga harus berbagga diri bahwa Aceh sampai saat ini masih terus
didatangi oleh tamu mancanegara. Potensi alam
yang sangat indah di Aceh yang mewajibkan
seluruh komponen yang ada di Aceh baik itu
stakeholder maupun masyarakat untuk menjaga
kebersihan dan keindahan alam yang telah diwariskan oleh orang – orang terdahulu. Selain
potensi alam, Aceh juga dapat meningkatkan
sektor industri kepariwisaannya dengan budaya
lokal yang telah melekat pada masyarakat Aceh
itu sendiri, oleh karenanya bahan baku sektor
industri kepariwisataan dikatakan tidak akan
habis - habis. Potensi alam dan budaya itu yang
menjadi modal yang dapat menghasilkan devisa
bagi negara. (RSK)
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etangguhan rakyat Aceh dalam berperang bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur. Salah satu bentuk ketangguhan tersebut terlihat dari perjuangan rakyat
Aceh saat melawan penjajah Belanda. Perang
Aceh-Belanda yang dikenal sebagai perang Aceh
dimulai ketika penanda tanganan Traktat Sumatra antara Belanda dan Inggris pada tahun 1871
yang membuka kesempatan kepada Belanda untuk memulai intervensi ke kerajaan Aceh, hal ini
menganggu ketenangan Aceh dimana saat itu
Aceh merupakan negara merdeka yang kedaulatannya telah diakui oleh negara-negara Barat.
Aceh mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Keinginan
Belanda untuk mengintervensi kerajaan Aceh semakin besar karena dibukanya Teruan Suez yang
menghubungkan menua Asia dan Afrika yang
berdampak pada semakin ramainya lalulitas perdangan dan pelayaran dan tentu saja pembukaan
Terusan Suez ini membuat posisi Aceh semakin
strategis. perperangan Aceh berlangsung cukup
lama yaitu sekitar 31 tahun. Perang ini sangatlah
penting bagi rakyat Aceh, karena tidak hanya sebegai bentuk mempertahankan kerajaan, tetapi
perang ini juga sebagai bentuk jihad membela
agama.
Dibawah pimpinan Mayor Jendral Johan Harmen Rudolf Kohler, Belanda menyerang
Aceh pada tahun 1873. Namun berhasil dikalahkan oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Panglima polim dan Sultan Machmud syah dengan menewaskan Mayor Jendral Johan Harmen Rudolf
Kohler. Baru kemudian di tahun 1874, Belanda
melakukan serangan kembali dengan mengerahkan 8500 orang tentara dan 4.500 pembantu
dan kuli, pada masa ini wabah kolera tengang
merebak, baik tentara Belanda maupun pejuang
Aceh banyak yang mengidap kolera sehingga
banyak tentara Belanda maupun pejuang Aceh
yang tewas . Belanda berhasil menduduki istana
kesultanan Aceh dan membuat Sultan Machmud
Syah dan para pengikutnya menarik diri ke bukit,
akan tetapi pada saat itu Sultan Machmud syah
wafat karena wabah korela dan kemudia digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawood yang
dinobatkan sebagai sultan di masjid Indragiri.
Walau demikian, Sultan Ibrahim Mansur Syah
atau kenal sebagai Tuanku Muhammad Dawood
dan para tokoh seperti Panglima Polim dan Teu-
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ku Umar, terus melakukan perlawanan dari luar
Istana. Perang ini berlangsung dari tahun 1873
hingga 1904.
Walau akhirnya Belanda dapat menaklukkan Aceh, bukan berarti rakyat Aceh lemah.
Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya komplek
pemakaman Kerkhof Peucut. Kerkhof secara
harfiah berarti halaman gereja atau kuburan, sedangkan Peutjut adalah nama pangilan Meurah
Pupok, putra mahkota Sultan Iskandar Muda
(1607-1636). Dengan demikian, Kerkhof Peucut merupakan komplek makam putra Meurah
Pupok. Komplek Kerkhof Peucut merupakan
tempat dimakamkan lebih dari 2.200 serdadu
Belanda termasuk beberapa jendral yang tewas
selama perang melawan pejuang Aceh. Jauh sebelum dijadikan tempat pemakan prajurit Belanda, komplek ini merupakan makam bagi putra
mahkota Meurah Pupok dan beberapa orang terdekat Sultan Iskandar Muda.
Putra mahkota Meurah Pupok meninggal setelah dihukum pancung oleh Sultan Iskandar Muda karena melakukan pelanggaran terhadap hukum kerajaan dikala itu. sebagai seorang
Sultan yang membuat peraturan, Sultan Iskandar
Muda bersikeras melakukan hukuman itu walau
ditentang oleh beberapa pihak. Sultan kemudian
menyebutkan dalam Bahasa Aceh “Gadoh aneuk
meupat jrat, gadoh hukom ngon adat pat tamita?” yang berarti hilang anak masih ada kuburan
yang bisa kita lihat, tetapi jika hukum dan adat
yang hilang kemana kita cari? Yang menegaskan
bahwa hukum itu tidak memandang bulu. Walau pada akhirnya Sultan Iskandar Muda merasa
menyesal telah melakukan hukuman itu karena
putranya yang tidak sepenuhnya salah. Hal itu
terjadi akibat konspirasi dari beberapa pihak
yang menolak Putra Mahkota Meurah Pupok
untuk menjadi penerus tahta kerajaan.
Komplek pemakaman ini berlokasi di
Jalan Teuku Umar, Kampung Sukaramai, Banda
Aceh, kerkof merupakan komplek pemakaman
tentara Belanda terluas di dunia. Ketika Belanda
datang, kawasan ini dijadikan lapangan pemeriharaan atau perawatan kuda perang. Namun
lama kelamaan tidak dipakai lagi, hingga diambil alih oleh seseorang Yahudi, Bolchover, untuk
dijadikan tempat perkebunan. Pada tahun 1889
Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih
tanah tersebut dan dijadikan tempat perkuburan
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Keterangan-keterangan yang terdapat
pada makam menunjukkan bahwa pada umumnya Orang Belanda dan serdadunya menginggal karena perang. Oleh karena itu keadaan
kerkhof peucut berkaitan erat denga sengitnya
perjuangan rakyat Aceh terhadap Kolonialis Belanda. Selain menjadi bukti kerasnya perjuang
rakyat Aceh makam ini juga menjadi bukti nyata
keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum dimasa kepemimpinanya.
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massal Belanda dan mengganti namanya menjadi Kerkof.
Dipemakaman ini tidak hanya terdapat
makam para serdadu Belanda dan makam
Meurah Pupok tetapi terdapat makam-makam
yang diyakini sebagai Prajurit Marsose dan KNIL
atau tentara bayaran Belanda yang direkrut dari
Ambon, Manado dan jawa yang bertugas melawan pejuang Aceh tak hanya itu terdapat juga
beberapa makan orang Yahudi. Pada nisa-nisa
terdapat sebuah tulisan yang menceritakan kejadian yang dialami prajurit tersebut sebelum
meninggal.
Pemakan Kerkhof Peucut ini dikelola oleh
Stichting Peutjut Fonds (Yayasan Dana Peutjut) yang didirikan pada pada tanggal 29 Januari 1976 yang berpusat di Belanda. Yayasan ini
digagas oleh seorang veteran tentera Marsose,
Kolonel J.H.J. Brendgen. Setelah beberapa kali
berkunjung ke Aceh Brendgen melihat kondisi
kerhof yang memperhatinkan sehingg diutuslah
F. Van der Veen, mantan perwira Korp Maechaussee sebagai ketua yang bertugas menyelamatkan Kerkof tersebut. Di pintu gerbang
kerkof pengunjung langsung disapa dengan sebuah tulisan “Aan Onze kameraden Gavallen op
het van eer” yang artinya untuk sahabat kita yang
gugur dimedang perang, tulisan ini juga ditulis
dalam Bahasa jawa dan Arab Melayu. Pada dinding-dindingnya tertera nama-nama orang yang
dimakamka berserta tempat dan tanggal wafatnya, semua nama-nama tersebut berjumlah sekitar 2.200 nama.
Di pemakaman ini pula terdapat makan
pemimpin pasukkan ekspedisi pertama yaitu
Mayor Jendral J.H.R. Kohler (1818-1873) yang
mati ditembak oleh pasukan Aceh di depan
Masjid Raya Baiturrahman, setelah kematiannya, jenajahnya dibawa ke Batavia dan dikebumikan di pemakaman Tanah Abang ,Jakarta.
Namun setelah 105 tahun terkubur dipemkaman
Tanah Abang, pada tanggak 19 mei 1978 jasad
sang jendral dipindahkan ke Aceh. Ditengah pemakaman terdapat sebuah monument makam
pasukan Marsose, monument ini didirikan pada
tahun 1930 pada saat ulang tahun ke-40 Korp
Marchaussee. Monument ini dipersembahkan
oleh para pengusaha perkemunan dari Timur
Aceh dan daerah Deli, sehingga monument ini
disebut juga monument pengusaha perkemu-
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Alpha Male Syndrome

RESENSi

S

alah
satu
alasan
mengapa
Dell
bisa
menjadi
perusahaan
yang menguasai market
share dunia, tulis Fortune
(2005) adalah “ Michael Dell
didampingi
oleh
mentor
– mentor dan konsultan –
konsultan
yang
memang
dibutuhkan”.
Dell merupakan salah satu pria
alfa diantara pria – pria alfa
lainnya yang pernah muncul
dimajalah terkenal fortune.
Buku ini merupakan
buku yang diperuntukkan bagi
pria – pria alfa yang ada di dunia.
Walaupun demikian, wanita
alfa juga sedikit di telaah pada
buku ini di bandingkan dengan
pria alfa. Perlu diketahui juga
bahwa manusia alfa adalah
orang yang agresif, sukses
dan terpacu oleh hasil, serta
memaksakan dirinya dan orang
lain untuk bekerja maksimal.
Dibandingkan
jumlahnya
sendiri, pria alfa lebih banyak
dibadingkan perempuan alfa.
Di dunia ini, pria – pria
alfa sangat dibutuhkan namun
ada sisi – sisi negatif dari pria
alfa ini yang nantinya akan
merusak pula. Keuntungan dan
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kerugian dari sifat – sifat alfa ini
tercantum dalam buku ini. Buku
ini adalah hasil dari penelitian
yang dapat membantu semua
para alfa dalam bertindak yang
disertai pula dengan saran yang
baik dalam mengatur sifat alfa
tersebut.
Ada empat tipe alfa yang
dibahas di buku ini yaitu tipe
komandan, tipe visioner, tipe
ahli strategi dan tipe eksekutor.
Tipe komandan, tipe visioner,
tipe ahli strategi, tipe ekskutor.
Keempat tipe ini dibahas lebih
detail lagi mulai dari kekuatan –
kekuatan tipe tersebut, masalah
yang dihadapi serta dilengkapi
dengan saran –sarannya.
Dalam buku ini hanya
sedikit sekali tulisan yang
masih terdapat kesalahan
ejaan didalamnya. Selebihnya
bahasa
yang
digunakan
dalam buku ini dibungkus
sangat sederhana beserta jelas
sehingga pembaca sangat
mudah untuk memahaminya,
berbeda dengan buku yang
lain yang biasanya buku hasil
penelitian akan sukar untuk
dimengerti yang biasanya
hanya pembaca yang ahli dan
bergelut dibidangnya yang
mengerti dan paham betul
dengan isi yang disampaikan
oleh penulis tersebut.
Hal yang menjadi
pamungkas dalam buku ini
adalah menjelaskan dengan
singkat
bagaimana
cara
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menindaklanjuti sikap para
alfa yang dapat menjadi
acuan para pekerja dibawah
pimpinan mereka. Pembaca
dibuat mengerti bagaimana
sebab – sebab nyata seseorang
sukses
dan
seseorang
mengalami kegagalan dalam
kepemimpinannya.
Selain itu, buku ini
pula terdapat kekurangan yaitu
paradigma yang dikemukakan
oleh penulis hanya dari sudut
pandang pengalamnya saja
beserta komentar – komentar
para alfa yang pernah ia teliti
sebelumnya sedangkan sudut
pandang para pegawainya tidak
dikemukakan sebagai bahan
sinkronisasi antara apa yang
diteliti dan apa yang terjadi
didalam kisah nyata para alfa.
Namun keseluruhan untuk
buku ini sangat menarik untuk
dibaca.
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K

isah diawali dengan
kebimbangan Alif
setelah lulus dari
Pondok
Madani.
Ia ingin segera mewujudkan
cita-citanya untuk melanjutan
pendidikan di negeri Paman
Sam. Tapi, impian tidak
selamanya
dapat
diraih
dengan
mudah.
Segala
macam rintangan harus ia
hadapi. Mulai dari syarat
pendaftar UMPTN (Ujian
Masuk Perguruan Tinggi
Negeri) yang mengharuskan
dirinya
mengikuti
Ujian
Kesetaraan karena lulus dari
Pondok
Madani,
hingga
beban sosial yang ia hadapi
dari orang-orang sekitar yang
meremehkan dirinya. Walau
demikian, Alif berhasil walau
dengan nilai pas-pasan.
Tidak
berhenti
sampai disitu, Alif sadar jika
ujian kesetaraan merupakan
pertarungan melawan dirinya
sendiri.
Berbeda
dengan
ujian UMPTN, dimana ia
harus bertarung melawan
ribuan orang agar bisa lulus
masuk Universitas. Menyadari
keterbatasannya, Alif akhirnya
membuat
keputusan.
Ia
akhirnya tidak mengambil
jurusan Penerbangan ITB
(Institut Teknologi Bogor) dan
beralih mengambil jurusan
Hubungan
Internasional
UNPAD
(Universitas
Padjajaran). Alif begitu kesal

dengan semua orang yang
meremehkan kemampuannya
yang hanya lulusan pondok.
Mereka
terus
berusaha
meyakinkan Alif agar berhenti
berharap untuk dapat lolos
seleksi UMPTN. Namun
demikian, Alif tidak menyerah.
Malah ia berusaha lebih keras
dari
sebelumnya
dengan
menambah jadwal belajar.
Hal ini membuat orang tua
Alif khawatir. Orang tua nya
menganggap bahwa Alif terlalu
memaksakan diri hingga
jenuh sehingga tidak mampu
menyerap ilmu lagi. Melihat
keadaan anaknya, ayah Alif
pun mengajaknya menonton
Piala Dunia. Tontonan itu
akhirnya membuka mata Alif
bahwa “Underdog”, istilah
yang biasa digunakan dalam
permainan sepak bola untuk
pesaing yang tidak dianggap,
juga mempunyai kesempatan
untuk menang. Hal ini pun
akhirnya
membangkitkan
semangatnya. Hari UMPTN
pun tiba, Alif berusaha dengan
tenang menjawab semua soal
ujian. Setelah kurang lebih tiga
minggu, hasil pengumuman
pun keluar. Alif lulus.
“Si Hitam” sepatu
pemberian Ayahnya menemani
dirinya berangkat ke Bandung.
Di Bandung, Alif tinggal
bersama Randi, sahabat karib
sekaligus saingan abadinya.
Di kos sederhana itu juga dia

bertemu dengan Rani, gadis
yang behasil mencuri hatinya.
Setelah
masuk
UNPAD,
segala
macam
rintangan
telah dihadapi Alif. Mulai
dari
rintangan
menulis,
berguru dengan Bang Tagor,
hingga kematian ayah yang
membuatnya merasa harus
menjadi tulang punggung
keluarga. Perasaan bersalah
kepada Amaknya membuat
Alif berniat berhenti kuliah
dan kembali ke kampung. Tapi
keinginannya itu ditentang
keras oleh Amak. Setelah
melewati pergolakan batin,
akhirnya Alif mencoba segala
macam pekerjaan. Mulai jadi
guru privat, hingga jualan dari
pintu ke pintu.
Keinginan Alif untuk
pergi ke negeri Paman Sam
tidak pernah pudar. Sampai
suatu hari, nasib beruntung
mempertemukannya dengan
seorang gadis. Gadis tersebut
pernah melakukan pertukaran
pelajar ke Kanada. Dengan
modal informasi dari gadis itu,
Alif akhirnya mendaftar diri
mengikuti seleksi pertukaran
pelajar, dan dinyatakan lulus.
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MENABUNG

Luar biasa. Sebenarnya rasa yang masuk
kedalam dahaga bukan terletak dari rasa
yang dimiliki oleh air yang jernih yang
meluncur ke dalam tenggorokan, namun rasa
haus yang dimiliki mereka yang menyebabkan
mereka minum dengan cepatnya. Matahari
ketika itu sangat terik sekali. Cahaya yang di
pancarkan olehnya membuat tanaman menjadi
kering krontan jika sehari saja tidak di siram
air. Rasa panas yang dirasakan oleh Intan ketika
itu membuatnya hanya duduk saja di rumah di
depan kipas angin yang terus menyala.
Tinggal di pesisir pantai yang indah
dengan warna langit dan laut seperti menyatu
dan tidak lupa dengan ksibukan para nelayan
yang di anggap sebagai orang pinggiran dan
masyarakat yang memiliki penghasilan yang
minim karena uang yang di dapat oleh mereka
di anggap tidak seberapa orang pejabat an
stakeholder di tempat mereka tinggal sekarang
mengakibatkan beberapa program pemerintah
hadir di tengah – tengah mereka. Namun
sekarang lagi gencar – gencarnya program
menabung yang sosialisasikan kepada seluruh
anak – anak di pesisir untuk menabung sejak
usia dini atau masih kanak – kanak.
Mereka menghimbau bagi – ibu – ibu
yang ada di sini, untuk mengajarkan mereka
cara untuk menabung yang benar dengan
pengontrolan oleh mereka beserta dengan
manfaat yang diperoleh karena menabung.
Sepulang dari sosialisasi tersebut, semua
ibu – ibu membawa pulang celengan yang di
berikan oleh setiap anak yang mereka miliki
tidak terkecuali Intan.
“ Mak, kok ada celengan, “ Tanya Intan.
“ Itu celengan yang diberikan oleh Ibu
– Ibu tadi. Bagikan itu kepada adik – adikmu, “
Kata Ibu.
Intan mengambil haknya satu celeng. Ia
memilih celeng yang paling bagus menurutya
dan meletaknya di kamar. Dua ceeng lagi di
berikan kepada kedua adiknya yang masih kecil.
“Dek...ini celengan buat kalian berdua,
“kata Intan
“ Sepertinya kami tidak butuh celeng
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kak, “ kata suri.
“ Mamak menyuruh kakak untuk
memberikan itu kepada kalian agar kalian
berdua sedikit menghemat uang jajan yang
mamak berikan kepada kalian, “ Kata Intan.
“ Itu saja kurang kak, kok harus
menghemat
lagi,
seharusnya
Mamak
menambahkan lagi uang jajannya kak, “ Kata Sri,
adik Intan yang satunya.
“ Yasudah kalau begitu, nanti kalau celeng
kakak sudah banyak kalian jangan iri ya. Kakak
akan membeli baju baru, HP baru dan Boneka
Baru, “
Mendengar perkataan dari kakak Intan
mereka berdua saling bertatapan satu sama
lain. Mereka saling melempar pandangan
dan mengangguk – anggukan kepala seperti
memberikan pertanda yang tidak dimengerti
oleh Intan. Namun Intan berpikir bahwa mereka
berdua akan terpengaruh untuk menabung
seperti kata – katanya tadi.
Suara Adzan berkumandang sangat
merdu. Intan dan kedua adiknya bergegas untuk
berangkat ke mesjid karena semua anak yang ada
di kampung tersebut setiap habis magrib mereka
harus mengaji. Mengaji di anggap paling penting
oleh orang tua mereka.
“ Ustadz, kok dari dulu sampai sekarang
Suri tidak naik – naik ustadz, padahal Suri ingin
seperti kakak Sri, dia sudah iqro tiga Ustadz, “
Kata Suri.
“ Suri....kamu bukan tidak naik – naik,
Nak. Tetapi kamu harus belajar terlebih dahulu
iqro 2, “
“ Tetapi lama sekali Ustadz, Ustadz lihat
ini lembarannya masih banyak sekali, “ Kata
Suri.
“ Coba kamu lihat kak Sri dulu dia harus
membaca iqro 2 dulu, sama seperti Suri,”
“ Baiklah Ustadz, hari ini Suri minta zin
untu lompat ke tengah langsung ya ustadz kalau
ustadz tidak mengizinkan ya sudah, yang penting
Suri sudah katakan pada Ustadz. Suri tidak mau
lama sekali ya Ustadz, “
“ Ta...ta...pi, “
Belum selesai Ustadz berbicara dengan
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Suri, Suri langsung duduk ke mejanya dan
membacanya kembali, niatnya untuk menuju
iqro 3 sangat kuat sekali agar tidak mau
ketinggalan dengan kakaknya yang sudah iqro 3.
Selesai membaca semua anak – anak
memberikan batas atau pun penanda pada
lembaran yang terakhir yang mereka baca tadi,
namun berbeda dengan Suri, Suri memberikan
tanda pada lembaran di tengah tengah Iqro
karena dia harus menuju iqro 3 agar tidak
ketinggalan dengan kakaknya.
Semuanya bubar mengaji pada saat itu
termasuk termasuk Intan , Suri dan Sri. Mereka
biasanya pergi membeli kue atau jajan yang
ada di warung dekat mesjid. Tapi pada saat itu
hanya beberapa anak – anak saja yang membeli
kue, mereka lebih memilih untuk menabung
uang yang ibu mereka berikan tadi. Anak – anak
sedang giat – giatnya untuk menabung agar
celengan mereka cepat penuh.
Semua anak – anak membicarakan akan
membeli apa jika tabungan mereka dibuka. Suri
terus mendengar mereka berceloteh.
“ Assalamualaikum, “ Kata mereka
serentak.
“ Waalaikum salam, “ Sahut Ibu.
Semuanya meletakkan tas mereka dan
mengambil buku untuk dipersiapkan ke sekolah
besok. Setelah merapikannya Kakak Intan selalu
memasukkan uang ke dalam celengnya.
Hari – hari selalu berlalu sepert itu, masa sekolah
adalah masa yang cepat sekali berlalu. Suatu hari,
kakak Intan merasa curiga dengan celengannya
yang setiap hari ia memasukkan uang yang dia
sisihkan tetapi beratnya masih riang. Di lihatnya
dengan matanya sebelah ke dalam lubang kecil
tempat ia memasukkan uang.
Mengapa Uangnya masih sedikit (
Pikirnya di dalam hati ). Padahal ia menabung
uangnya setiap hari tanpa terkecuali. Di
selidikinya celengan yang ia pegang. Di putar
– putar ternyata tidak ada lubangnya. Lalu ia
melihat ke bagian bawah celeng. Ternyata bagian
bawah celeng Intan terdapat sayatan bekas pisau
seperti garis yang apabila garis itu di tekan,
dapat mengakiatkan bolong yang besar sehingga
siapapun dapat mengambil uang tersebut.
Ia mulai berpikir siapakah yang
mengambil uangnya. Ia tidak mau menuduh
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begitu saja. Namun rasa curiga terhadap kedua
adiknya itu sangat kuat. Sehari – hari ketika
ia tidak membeli kue, namun mereka berdua
membelinya. Namun sekarang celengan mereka
terisi dengan uang begitu saja padahal Ibu selalu
memberikan uang yang sama dengannya karena
mereka satu sekolah dan umur mereka tidak
terpaut terlalu jauh dengan adiknya, hanya dua
tahun saja.
Karena ingin mengetahui siapa dalang
yang menyayat celengnya, Malam itu dia berpura
– pura tidur. Dilihatnya Suri mengendap – endap
mengambil celengnya dan memasukkan jarinya
ke dalam sayatan yang berada di bawahnya.
“ Dan....tertangkap kamu pencuri kecil , “
Kata Intan mengejutkan Suri.
“ Tidak, aku hanya melihat dan
menimbang celeng kakak sudah banyak dariku
atau lebih sedikit, “ Katanya membantah.
“Ternyata kamu yang mengambil, “
“ Iya kak, aku yang mengambil. Aku
mengambil uang kakak untuk aku masukan
ke dalam celengku, jika nanti penuh, aku
akan membelikan kakak sebuah baju. Jadi
ceritanyakan kakak akan menganggap kalau itu
adalah pemberian dari aku, “
“ Sekarang sudah ketahuan, kamu mau
apa, “
“ Ya mau tidur lah kak, apa lagi. Kan
sudah malam, “
Tanpa rasa bersalah Suri langsung
menarik selimut dan menutupi dirinya agar
tidak kelihatan tubuh dan wajahnya dengan kak
Intan.
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Inovasi

Kampanye

Megah katanya kota
Tertinggal di bilang desa
Gelap katanya malam
Terang di bilang siang

Pancarannya bukan main
Dia datang membaca sinar
Kurma serta delima pun terasa pahit
Malu akan kedatangannya

Jika ada yang belum tercipta
Apakah itu ?
Jika ada yang belum berkembang
Apakah itu ?

Ketibaannya menjadi dambaan
Permadani selalu menyapa girang
Ditandai dengan warna yang merah
Tapi itu tidak lagi

Dalam hati terus bertanya
Kepada siapa aku harus bertanya
Dalam pikiran terus berpikir
Apa ini bisa dijalankan

Ketika ia telah berdiri
Masyarakat katanya keluarga
Orang miskin katanya saudaranya
Petani katanya majikannya

Katanya....
Di bilang gila
Pembangunan katanya untuk masyarakat
Memang...
Sumber daya katanya untuk mereka
Aku memang gila
Belum lagi ekonomi milik semuanya
Aku mencoba melampaui batas pikiranku
Berdo’a adalah senjata kesaktianku
Usaha adalah peti penyimpan keris itu
Tidak lupa ku beri ukiran di luarnya
Dengan segala kecederaan kehidupan

Katanya...
Hutan millik dunia
Lautan milik anak perahu di perairan
Tapi semua itu masih katanya
Katanya
Dia orang yang humanis
Dia orang yang sosialis
Dia memang pandai berkata – kata
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Banda Aceh Gemilang
Dahulu koflik bagai meteor Yang jatuh satu demi satu
Sahabatnya kota bencana
Mulai dari perang, banjir, gempa , stunami yang menelan ribuan jiwa
Tapi kami tetap bangkit
Bangkit dari keterpurukan
Bangkit dari kesempitan
Bangkit dari ketidaktahuan
Bangkit dari segala sesuatu yang membuat kami ragu
Porak – poranda kota kami menjadi lukisan
Menjadi bahan para sejarawan
Tontonan dunia
Tak usah ku sebut namanya
Para Sultan menyanjung namanya
Para pahlawan rela, rela darahnya berhamburan
Kulitnya terbakar, wajahnya membiru
Hanya untuk dia
Demi Agama
Demi hajat
Kini beralih lagi dari kota madani
Menjadi Banda Aceh yang Gemilang
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MENILIK KEBUDAYAAN NEGARA
JEMBATAN TIMUR-BARAT

Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak
di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km
persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi
yang strategis tersebut menjadikan Turki sebagai
jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara
historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan
Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani
dan pengaruh negara-negara Barat Modern.
Masyarakat Indonesia mengenal Turki sebagai
negara dengan mayoritas penduduk beragama
Islam. Selain itu, juga sebagai bangsa yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun. Dari permulaan abad ke-13, hingga
jatuhnya Kekhalifahan Usmani pada awal abad
ke-20.Fenomena kehidupan masyarakat Turki
menjadi menarik ketika negara Turki yang berdiri tahun 1923 menyatakan dirinya sebagai se-
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buah negara sekuler, di mana Islam yang telah
berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara selama lebih dari tujuh abad, dijauhkan peranannya dan digantikan
oleh sistem Barat.
Musik Turki
Turki memiliki tradisi musik yang kaya dan beragam genre bahkan sering bertentangan. Dari
musik rakyat Turki, musik klasik, pop, hingga
suara musik militer, dan musik mistik.
Instrumen Musik Turki
Ada sejumlah alat musik di Turki seperti;
Instrumen Senar : Saz, Baglama, Ud, Tar.
Instrumen Busur : Kabak Kemane, Kemence,
Kanun, Santur.
Instrumen Tiup : Ney, Klarnet, Zurna, Kaval,
Cigirtma, Tulum, Sipsi, Cifte.
Perkusi : Davul, Nagara, Tef, Kasik, Kudum,
Nevbe, Zil.
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Kabak Kemane
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Ney

Baglama
Musik Klasik Turki
Musik klasik Turki bersifat monofonik, yang berarti semua instrumen pada dasarnya memainkan nada yang sama. Dengan pembentukan
Republik Turki, suatu bentuk musik Turki polifonik modern mulai berkembang dan sekarang
ada banyak komposer klasik yang sukses. Dalam
musik ini orang Turki memiliki banyak pola yang
terdiri dari serangkaian komite yang dibuat.
Opera dan Balet
Nikmati pertunjukan di gedung opera terkenal
di Istanbul, atau temukan festival opera dan balet

Davul
di kota lain, atau di mana rumah opera berada di
Turki.
Perkumpulan Opera dan Balet Negara Turki
Meskipun opera di Turki hanya memiliki sejarah yang singkat, yakni berlangsung selama 56
tahun, namun Perkumpulan Opera dan Balet
Negara Turki terhitung memiliki banyak anggota seniman yang sudah terkenal di dunia internasional. Selain dari Ankara dan Istanbul, banyak cabang lain telah didirikan di kota-kota di
seluruh Turki dengan hasil yang sangat sukses.
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Opera Turki
Dua opera pertama dari Adnan Saygun, yakni
“Ozsoy and Tasbebek” dan “Necil Kazim Akses’s Bay Onder” dipentaskan di Ankara. Sebuah
pentas musik Mozart, Bastien dan Bastienne
yang dipentaskan di Konservatorium Negara
Ankara dengan para murid bermain libretto di
Turki (1936), dan pementasan opera barat seperti Madame Butterfly and Tosca (1940-1941).
Orkestrasi, paduan suara dan resital solo 19501952 semuanya berkontribusi untuk membentuk
landasan bagi pembentukan Opera dan Balet
Negara saat ini.

Balet Turki
Sementara itu pada tahun 1947, balerina dan
guru terkenal Ninette de Valois diundang ke
Istanbul dan melalui usahanya, Sekolah Balet
Nasional didirikan. Pada 1956-1960, penari pertama lulus dari Konservatorium Negara Ankara
dan Opera Negara membentuk korps de ballet.
Cesmebasi yang merupakan salah satu karya
paling penting dalam sejarah balet Turki pertama kali dilakukan pada tahun 1965.
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Arsitektur Bangunan Turki
Memiliki museum udara terbuka arsitektur besar dunia dengan bangunannya dari Hellenistik,
Romawi, Bizantium, Seljuk, periode Ottoman
hingga Turki modern.
Arsitektur Modern
Arsitek Turki yang sudah sukses melayani banyak proyek di seluruh dunia, adalah orang yang
sukses memberikan sentuhan batu-batu untuk
arsitektur modern. Saat ini ada sejumlah perusahaan arsitektur yang ternama di Turki. Karya arsitektur modern telah mempengaruhi beberapa
generasi arsitek Turki dan mendapat pengakuan
yang luas di dunia internasional.

Rumah Tradisional Turki
Arsitektur rumah tradisional Turki dipengaruhi
oleh berbagai sumber daya alam, oleh tradisi rumah-rumah sebelumnya yang tersisa di Anatolia
dari era Byzantium, dan oleh budaya tradisional
Turki, yang dibawa dari Asia Tengah oleh Turki.
Bahan-bahan lokal, baik alam maupun anorganik, memberi karakter dan identitas rumah-rumah Turki. Di Anatolia Utara, rumah-rumah
dibuat dari kayu hutan yang kaya. Sementara
di Anatolia Tengah, rumah-rumah terbuat dari
batu dan bata yang dikeringkan dengan sinar
matahari. Di Anatolia Barat, rumah-rumah terbuat dari batu. Sedangkan di Anatolia Selatan
rumah-rumah terbuat dari batu dan kayu.
Dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip ini,
interior rumah Turki direncanakan untuk tujuan
yang berbeda, seperti musim dingin dan musim
panas. Selain itu, adat istiadat Islam dan Turki
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memainkan peran besar dalam membentuk rumah. Faktor ini membawa rencana umum, yang
membuat rumah Turki lebih homogen, meskipun masih ada perbedaan iklim dan daerah.
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“

Kita tahu perpustakaan unsyiah menyediakan sarana
bagi pengunjung untuk mengenal budaya asing,
Korea dan India. Layaknya Korea corner harusnya
India corner juga harus lebih mempresentasikan
budaya India, tidak cukup hanya dengan buku-buku.
Dibanding Korea corner, India corner terlihat seperti
tidak terawat dengan baik. Fasilitas yang mewadahi
pengunjung mengenal budaya India diharapkan bisa
setara dengan Korea corner. (Missanur Refasesa,
pendidikan Bahasa Inggris 2017)

SUARA Pemustaka

“

Perpustakaan Unsyiah adalah tempat yang sangat
nyaman, dengan fasilitas yang lengkap dan persediaan
berbagai macam buku. Bikin tugas juga menjadi lebih
gampang dan banyak referensi, kalau lapar/haus
tinggal ke kantin. Pokoknya perpustakaan unsyiah
the best. (Muhammad Arief Azizi, FISIP, Ilmu
Komunikasi 2018)

“

Perpustaan unsyiah menyediakan fasilitas belajar
yang sangat nyaman, dimulai dari reading longue,
ruang baca perempuan dan laki-laki, bahkan
disediakan Korea dan India corner, terlebih lagi
disediakannya air minum gratis! (Andira Riski Alya,
Pendidikan Bahasa Inggris 2017)
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“

Perpus Unsyiah adalah tempat yang paling nyaman
karena fasilitasnya yang mudah digunakan dan
keamanan serta pelayanannya yang baik namun
terkadang kurang ketenangan pada ruang tertentu,
juga kurangnya koleksi buku terbaru. (Susan Novianti,
Agroteknologi 2017)

“

Senang bisa ke perpus unsyiah dan pinjam buku
yang saya sukai. Perpus ini nyaman dan cocok untuk
diskusi kelompok. Sistem peminjamannya pun
sudah sangat baik dan tidak ribet karena ada mesin
peminjaman mandiri, tapi perpus unsyiah kurang
update bukunya. (Nurhaqqi , Agroteknologi 2017)
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