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Ilmu selalu identik dengan buku, dan buku
selalu identik dengan perpustakaan. UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
menyediakan ribuan koleksi buku, karya ilmiah, etd online, dan lain sebagainya. Koleksi-koleksi ini bertujuan untuk mencerdaskan
mahasiswa dan mahasiswi Unsyiah. Namun
apakah ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari
perpustakaan Unsyiah itu benar-benar gratis? . Tentu saja tidak. Ketika mahasiswa atau
mahasiswi Unsyiah melakukan check in ke
perpustakaan Unsyiah menggunakan KTM,
maka ketahuilah mereka telah membayarnya melalui SPP mereka yang telah dipotong
1 % untuk perpustakaan. Maka sangat wajar
ketika UPT.Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala menerapkan peraturan baru dimana
mengenakan biaya masuk sebesar Rp.5000
bagi pengunjung perpustakaan non civitas
akademika. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terlihat dari perpustakaaan Unsyiah. Kita juga melihat, perpustakaan Unsyiah juga mencoba untuk mandiri dalam hal
pendapatan, contohnya saja melalui Google
adsense dan Libricafe. Hari demi hari yang
dilalui oleh perpustakaan Unsyiah tidak pernah disia-siakan begitu saja. Dimana perpustakaan Unsyiah selalu melakukan improvement demi kemajuan perpustakaan central
Unsyiah ini. Tidak hanya itu, dengan adanya
in-house media perpustakaan Unsyiah yaitu
Librisyiana juga menjadi salah satu faktor
pendukungnya. Selama satu tahun berkarya,
Librisyiana terus mencoba untuk mengabarkan hal-hal yang ada di perpustakaan Unsyiah kepada pelanggan-pelanggannya agar
mereka selalu terhubung ke pustaka Unsyiah.
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Para Pustakawan Mengikuti Workshop ISO 10002 tentang Customer Satisfaction dan ISO 9004
tentang Keberlanjutan Manajemen Mutu

Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah menjelaskan cara meminjam buku secara mandiri kepada
guru & murid SMA selama Library Tour

Seorang guru SMA yang sedang memberikan
kesannya selama Library Tour di Perpustakaan
Unsyiah

Foto bersama Kepala Perpustakaan Unsyiah bersama para pengisi Relax and Easy

Penampilan salah satu Mahasiswi Universitas
Syiah Kuala di Relax and Easy
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lensa pustka

Mahasiswa Unsyiah menuangkan hobby bermusiknya di Relax and Easy

Kepala UPT Perpustakaan melakukan sesi
foto bersama pengisi Relax and Easy.

Duta Mahasiswa Genre Aceh 2016 mengisi acara
Relax and Easy di Perpustakaan Unsyiah

Pemberian paket sekolah kepada anak-anak
korban gempa di Pidie Jaya melalui Program
Perpustakaan Unsyiah Peduli Bencana Alam
Gempa Pidie Jaya

Persembahan Tari Tradisional Korea dalam rangka menyambut Duta Besar Korea untuk Indonesia
H.E. MR. Taiyoung Cho
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HABA PUSTaka

Jalin Kontrak Kerjasama dengan Pustaka Unsyiah
Coffee Cho Jadi Gebrakan Baru

H

adirnya Coffee Cho di UPT. Perpustakaan
Unsyiah menjadi salah satu gebrakan baru
bagi pustaka Unsyiah maupun bagi pustaka-pustaka lain yang ada di Aceh.
Coffee Cho merupakan satu-satunya unit usaha
atau bisnis yang menjalin kontrak kerjasama secara
formal dengan Universitas Syiah Kuala. Hal ini dikabari langsung oleh owner Coffee Cho, Ilham Maulana kepada Librisyiana Pada Rabu (26/10/2016).
“Kerja sama ini bermula ketika kepala pustaka Unsyiah, pak Taufiq sering ngopi di Coffee Cho
Lamnyong. Saat itu beliau tawarkan kepada saya
kerja sama ini, saya bertanya “loh memang di pustaka boleh ya ada coffee shop?”. Saya terkejut ketika
beliau katakan bahwa sekarang di pustaka semua
sudah bisa, karena dalam pemikiran saya pustaka

itu adalah tempat belajar , membaca buku dan harus diam-diaman dalam arti kata tidak boleh ribut”,
ujarnya.
“Tawaran ini saya sambut dengan baik,
lalu saya menandatangani MOU dengan pak rektor
langsung dan kontrak ini akan berjalan selama lima
tahun dengan prinsip profit sharing sebesar tujuh
persen dari omzet. Coffee Cho menerapkan manajemen penjualan secara terbuka, dimana pihak
pustaka juga bisa memantau langsung manajemen
penjualan kami, karena tersistem dengan baik atau
terkomputerisasi ”, katanya.
Ia juga menambahkan bahwa cabang coffee cho yang ada di pustaka ini iya desain dengan
konsep semenarik mungkin yang sesuai bagi mahasiswa. Produk yang ditawarkan pun bervarian cocok bagi bapak-bapak, mahasiswa dan mahasiswi.
Karyawan yang digunakan oleh Coffee Cho juga
adalah mahasiswa Unsyiah dari berbagai fakultas
seperti Ekonomi, Teknik, dan MIPA.
“Dengan hadirnya Coffee Cho di pustaka Unsyiah saya berharap adik-adik mahasiswa
bisa terpacu semangatnya dalam belajar serta tidak bosan jika sedang di pustaka. Selain itu Coffee
cho juga ingin memberi edukasi kepada mahasiswa
bahwa berbisnis itu mudah. Jika mereka ingin belajar kami siap untuk membantu”, tandasnya. [Moli]

Rekor Baru Perpustakaan Universitas Syiah Kuala

P

erpustakaan teman bagi si kutu buku. Itulah
kata orang-orang dulunya. Tapi bagaimana jika
perpustakaan itu layaknya sebuah gedung yang
tidak hanya memiliki koleksi buku-buku yang berjejer diatas raknya? Jawabannya ada. Itulah Perpustakaan Unsyiah. Pustaka yang berstandar Internasional atau ISO tersebut, begitu paham terhadap hal
apa yang dibutuhkan mahasiswa. Bagaimana tidak,
selain menyediakan 65000 koleksi buku, pustaka Unsyiah juga menyediakan berbagai fasilitas termasuk
wi-fi gratis yang dapat diakses langsung oleh maha-
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siswa unsyiah maupun mahasiswa luar unsyiah.
Pustaka kebanggaan Unsyiah itu, di bulan Oktober
lalu telah meraih rekor terbarunya. “Pengunjung
yang datang ke pustaka naik drastis yaitu sebanyak
60,672 pengunjung, yang mana rekor sebelumnya
adalah 48.061 pengunjung, ” ujar Taufiq Abdul Gani,
Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
pada Selasa (01/11/2016).
Dari angka jumlah pengunjung tersebut
dapat dilihat bahwa, terjadinya kenaikan sekitar 26 %
dari rekor pengunjung pustaka sebelumnya dan minat kunjung ke pustaka baik bagi mahasiswa maupun
non mahasiswa juga semakin tinggi.
Mengikuti kenaikan minat dan jumlah pengunjung, beberapa hal lain juga ikut meningkat.
Diantaranya, jumlah pengakses ke ETD (Electronic
Thesis and Disertesion) yang semakin meningkat sebanyak 392.617, sessions yaitu sebanyak 102.389 dan
user sebanyak 78.892. [Ronny]
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Membentuk Karakter dan Optimasi Resources, Manfaat Dari Peniadaan Tong Sampah di Ruang Baca

P

eniadaan tong sampah di setiap ruang baca, merupakan salah
satu kebijakan baru dari pihak
perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Dasar pemikiran dari kebijakan ini
adalah, melihat volume sampah yang
semakin hari semakin bertambah. Hal
ini seperti yang dijelaskan oleh kepala
UPT.Perpustakaan Unsyiah pada Rabu,
(16/11/2016).
“Kita semua dapat melihat bahwa, di perpustakaan Unsyiah ini membolehkan mahasiswa untuk membawa
masuk makanan ke ruang koleksi, hal
ini membuat mahasiswa bebas membawa makanan sebanyak mungkin yang mereka mau.
Ini mengakibatkan volume sampah yang semakin
bertambah. Tidak hanya itu, mahasiswa yang membuat tugas yang membutuhkan banyak kertas coretcoret juga bisa menghasilkan sampah. Terlebih
lagi, sekarang di perpustakaan Unsyiah sudah ada
Libricafe yang juga bisa menghasilkan sampah. Nah,
mengingat volume sampah yang sangat banyak, tidak akan mungkin cukup tong sampah yang kecil
mampu menampung semua sampah tersebut. Kami
sempat berfikir untuk memperbesar tong sampah.
Akan tetapi hal ini tidak enak untuk dipandang.
Dengan kata lain, secara estetikanya tidak bagus.
Oleh karena itu kami memutuskan untuk meniadakan tong sampah di setiap ruang baca dan memilih
untuk menempatkan tong sampah di dua pintu keluar” terang Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah.
” Dengan tidak adanya tong sampah di setiap ruang baca, maka mahasiswa memiliki tugas
baru, yaitu mereka harus bisa secara mandiri mengurus sampahnya. Dalam artian, sampah yang mereka hasilkan disimpan terlebih dahulu dan nantinya
di buang ketika keluar”, ujarnya.
Membentuk Karakter
Ia juga melanjutkan, bahwa ini sebenarnya
merupakan salah satu fungsi perpustakaan, dimana
pustaka tidak hanya tempat membaca buku, akan
tetapi sebenarnya perpustakaan juga terlibat dalam
learning proses, yaitu mendidik atau membentuk
karakter mahasiswa. Jika kita melihat di negara-negara maju, mereka juga menangani sampahnya sendiri. Ia yakin dan percaya bahwa mahasiswa Unsyiah
ini suatu saat nanti akan melangkah ke negara lain,

maka sebelum itu diharapkan mereka sudah terbiasa dengan kebiasan baik, salah satunya mandiri
menangani sampah dan tidak membuang sampah
sembarangan. Karakter lain yang telah ditanamkan oleh pustaka Unsyiah yaitu budaya mengantri
dan budaya membawa kartu identitas. Sebelumnya
mahasiswa Unsyiah tidak terbiasa untuk membawa
kartu identitas mereka sendiri (KTM), padahal itu
menjadi kewajiban mahasiswa. Untuk membudayakan hal ini, ia telah mewajibkan setiap mahasiswa
untuk menggunakan KTM saat masuk keperpustakaan. Tidak hanya itu, sekarang mahasiswa Unsyiah juga sudah tertib dalam mengantri ketika ingin
check-in ke perpustakaan.
Optimasi Resources
“Peniadaan tong sampah ini, bukan karena petugas perpustakaan malas untuk selalu membuang sampah yang sudah menumpuk. Akan tetapi,
kita bisa melihat secara lebih luas. Jika mahasiswa
bisa mandiri dengan sampahnya, lantas mengapa
petugas harus repot-repot untuk menangani sampah
di setiap ruang baca? Sebagai wacana baru, sekarang
pustakawan juga tidak akan melayani perpanjangan,
dimana mahasiswa harus bisa melakukan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku secara
mandiri. Lalu, apakah hal ini juga dikatakan bahwa
pustakawan malas bekerja? Bukan demikian kan.
Ya dengan kata lain, disini kami mencoba untuk
memberdayakan SDM ke hal-hal yang lain. Tugas
pustakawan kan bukan hanya mengurus sampah
pengunjung, dan melayani perpanjangan buku saja.
Dimana pustakawan bisa mengerjakan tugas lainnya yang lebih produksi. Disini kami mencoba untuk
mengoptimasikan resources” , tutupnya. [Moli]
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Kemandirian Finansial Perpustakaan Unsyiah
Melalui Libricafe

K

ota
dengan
seribu warung
kopi
atau
cafe, memang sudah
menjadi gelar bagi
kota Banda Aceh. Berangkat dari hal ini,
pimpinan Universitas
Syiah Kuala berfikir
bagaimana caranya membuat mahasiswa Unsyiah
tidak membuang-buang waktunya dengan percuma
duduk nongkrong diwarung kopi, tapi bisa memanfaatatkan waktu dengan baik salah satunya dengan
membaca buku. Dengan hadirnya Libricafe di perpustakaan Unsyiah, kini dapat menghapus permasalahan tersebut. Dimana mahasiswa bisa ngopi di
perpustakaan sambil membaca buku dan mengerjakan tugas.
Fungsi perpustakaan
“Libricafe ini sebenarnya sebagai kelengkapan dari suatu perpustakaan. Kita ketahui bahwa
perpustakaan ini memiliki beberapa fungsi. Selain
menjadi tempat edukasi, pustaka juga menjadi tem-

9.

pat rekreasi. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat
rekreasi, pustaka Unsyiah mencoba untuk membuat
mahasiswa itu rileks dan disesuaikan dengan lifestyle
mahasiswa yang suka nongkrong di cafe-cafe, jadi
mereka bisa membaca buku sambil ngopi biar tidak
ngantuk. Dan pak rektor pun juga menginginkan hal
yang demikian”, kata Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah Kepada Librisyiana pada Rabu (26/10/2016).
Kemandirian Finansial
“Libricafe ini juga mendatangakan manfaat
lainnya, yaitu bisa menjadi tambahan dana bagi pustaka Unsyiah. Dimana kita ingin pustaka itu mandiri
dari sisi pembiayaan. Dengan kata lain, pustaka Unsyiah berusaha menggali pendapatan sehingga bisa
menghasilkan pustaka yang memiliki kemandirian
dalam hal finansial”, ujarnya.
“Selama ini kan pembiayaan pustaka resource nya dari SPP mahasiswa Unsyiah. Saya ingin
konstribusi dana bagi pustaka tidak hanya dari SPP
mahasiswa, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan
dan kerjasama dengan pihak luar seperti Coffee Cho
ini bisa menambah pendapatan pustaka Unsyiah atau
resource generating revenue”, tandasnya. [Moli]

Arif Sardi, Dosen UIN : “Perpustakaan Unsyiah
Sangat Nyaman”

Pengunjung harian UPT.Perpustakaan Unsyiah semakin hari semakin bertambah, perubahan-perubahan baru yang membangun pun mulai bermunculan.
Mulai dari relax and easy, jam pelayanan yang bertambah hingga weekend. Ini bukti bahwa perpustakaan Universitas Syiah Kuala semakin berkembang
dan maju. Dengan sertifikat ISO yang telah digenggamnya, tidak menutup kemungkinan UPT. Perpustakaan Unsyiah bisa menjadi perpustakaan yang bisa
bersaing hingga taraf internasional.
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Wind of change dari perpustakaan Unsyiah
ini, tidak hanya dirasakan oleh civitas akademika
Unsyiah saja, namun merebak hingga universitas
tetangga, yaitu UIN Ar-Raniry.
“Perpustakaan Unsyiah ini cukup bagus dan
berkualitas, terlebih lagi sudah mendapat sertifikat
ISO. Yang membuat saya senang mengunjungi perpustakaan Unsyiah, yaitu suasananya yang sangat
nyaman. Jadi, jika saya ingin mengerjakan sesuatu
yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan,
maka saya akan datang kesini”, kata Arif Sardi, Dosen
Jurusan Biologi UIN Ar-Raniry.
Ia juga menambahkan, “Saya sudah menjadi
anggota perpustakaan Unsyiah selama 1 tahun lebih.
Saat itu, saya memang sudah sering berkunjung kesini dan mencoba bertanya kepada petugas bagaimana caranya menjadi anggota. Akhirnya, saya pun
mengisi formulir tanda anggota, membayar biaya administrasi dan resmi menjadi anggota pustaka hingga sekarang. Saya puas bisa menjadi anggota pustaka
Unsyiah dan tidak pernah merasa rugi”, tandasnya.
[Moli]
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Uilis Mobile, Aplikasi Perpustakaan Unsyiah Kini
Bisa Diunduh Pengguna IOS

U

ilis salah satu aplikasi mobile dari
perpustakaan
Universitas Syiah Kuala,
yang dulunya hanya bisa
di unduh oleh pengguna
android, kini sudah bisa
di unduh oleh pengguna
IOS . Proses persetujuan
oleh apple store yang kurang lebih selama 10 hari
ini, disambut gembira
oleh pihak perpustakaan
Unsyiah.
“Kami mendaftarkan aplikasi Uilis mobile ke apple store pada tanggal 13 November 2016. Saat
mendaftar, apple store mengharuskan kita untuk
memiliki akun apple store, aplikasi yang ingin
di daftarkan dan membayar biaya pendaftaran
sebesar 99 dolar per tahun, setelah itu akhirnya pada hari ini tanggal 24 November 2016, Uilis mobile disetujui oleh apple store dan sudah
bisa di unduh, kata Muhammad Jerry Permana,
salah satu staff IT perpustakaan Unsyiah yang
mengembangkan aplikasi Uilis bersama dengan
Muhammad Furqan dari fakultas MIPA jurusan
Informatika Unsyiah.
“Uilis mobile versi android yang telah duluan
ada, kini sudah ramai di unduh. Kami pun terus
melakukan pengembangan terhadap Uilis mobile sehingga menjadi lebih baik. Sekarang, Uilis mobile yang ada di play store dan apple store
memiliki fitur yang baru. Dimana, pengguna bisa
melakukan perpanjangan buku secara otomatis.
Caranya, pengguna harus login sebagai anggota
perpustakaan dan memiliki buku yang sedang
di pinjam, kemudian masuk ke menu loan yang
akan menampilkan buku yg di pinjam, terakhir
menekan button untuk pepanjangan buku dan
buku pun secara otomatis akan diperpanjang selama dua minggu”, lanjutnya.
Ia juga menambahkan, bahwa fitur baru ini
dapat mempermudah mahasiswa untuk memperpanjang buku. Dimana jika mereka hanya

ingin
memperpanjang
buku yang dipinjam, bisa
langsung dari rumah, tidak perlu harus ke pustaka. Selain itu, hal tersebut
juga bermanfaat bagi pustaka, karena dapat mengurangi jumlah antrian.
Personal Focus
Taufiq Abdul Gani, kepala
UPT.Perpustakaan Unsyiah juga merasa senang
dengan di setujuinya Uilis
Mobile oleh apple store.
Hal ini berarti Uilis mobile bisa di jangkau lebih
luas oleh pengguna android maupun IOS. Dimana android dan IOS ini merupakan dua leader
dalam mobile operating system.
“Kedepan, pengembang aplikasi dan pihak perpustakaan akan membuat Uilis ini menjadi lebih
baik. Rencananya, pada tahun 2017 kami memiliki sasaran Personal Focus bagi pengguna. Maksudnya adalah, nantinya Uilis akan bisa melakukan tracking buku favorit yang sering dipinjam
oleh penggunanya dan dimasukkan ke dalam
bookmark. Jadi pengguna bisa memantau buku
disukainya yang sedang dipinjam oleh orang
lain, dan kapan tanggal pengembalian nya. Ketika buku tersebut telah dikembalikan, maka Uilis secara otomatis akan memberikan reminder
kepada pengguna. Intinya, kami akan membuat
Uilis ini semakin bermanfaat dan semakin dibutuhkan oleh mahasiswa Unsyiah”, ujarnya.
“Uilis mobile ini salah satu penanda bahwa perpustakaan Unsyiah semakin maju dan berkualitas, dimana pustaka Unsyiah bisa menyesuaikan
dirinya di era digital. Saya berharap kepada
seluruh mahasiswa Unsyiah untuk mau memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh
pustaka, dan mahasiswa harus memprioritaskan
untuk mengunduh aplikasi ini di gadget masing-masing, supaya mereka memiliki koneksi
langsung ke perpustakaan”, tutupnya. [Moli]
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PENGETAHUAN DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH
GRATIS, Benarkah ?

A

da Statement “Knowledge
In Our Library Is Free, Just
Bring Your Own Container”. Kalimat inilah yang sering
kita baca ketika hendak memasuki UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Puluhan ribu
koleksi yang terdapat di dalamnya
memang menjadi sumber utama
penambahan pengetahuan bagi
civitas akademika Unsyiah, terutama mahasiswa. Namun, apakah
pengetahuan yang terdapat di dalam Perpustakaan Unsyiah benar-benar gratis ? Jika iya, mengapa adanya penerapan denda buku
? Mengapa non-civitas akademika
Unsyiah harus dikenakan biaya
masuk ketika berkunjung ke UPT.
Perpustakaan Unsyiah ?
Denda Buku
Denda, menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia edisi
IV adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam
bentuk uang karena melanggar
aturan, undang-undang, dan lain
sebagainya. Perpustakaan Unsyiah sudah sejak lama menerapakan pengenaan denda, terhadap
pemustaka yang terlambat dalam
mengembalikan buku yang dipinjam.
“Denda buku itu kan standar sebuah perpustakaan, dan sudah lama diterapkan. Perlu diketahui, bahwa denda buku itu adalah
salah satu alat supaya peminjam
tidak terlambat untuk mengembalikan buku. Selain itu, hal ini
juga bermanfaat bagi pengguna
perpustakaan lainnya yang juga
ingin meminjam buku yang sama,
namun tidak tersedia karena terlalu lama pada satu orang pemin-
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jam saja. Kami menginginkan
pelayanan perpustakaan dapat
tetap berlangsung dengan lancar
tanpa adanya kekurangan koleksi
buku dikarenakan pengembalian
yang terlambat. Jadi prinsipnya,
penerapan denda buku ini saling
menguntungkan bagi pihak perpustakaan dengan pemustaka”,
ungkap Kepala UPT.Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala, Bapak
Taufiq Abdul Gani.
Pada awalnya denda setiap buku
di Perpustakaan Unsyiah adalah
sebesar Rp.500/hari. Namun seiring berlalunya waktu, tepatnya
pada bulan Oktober 2016, Perpustakaan Unsyiah resmi menginformasikan bahwa denda setiap buku
yang terlambat dikembalikan adalah sebesar Rp.1000/buku. Lantas,
apakah tidak ada pengajuan keberatan oleh mahasiswa terhadap
pihak Perpustakaan ?
“Resistensi atau penolakan dari mahasiswa
tidak ada. Seb elu m
m e -
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naikkan denda, terlebih dahulu
kami melakukan pemutihan terhadap buku-buku yang dipinjam.
Maksudnya adalah, semua buku
yang ada ditangan mahasiswa baik
yang terlambat maupun tidak,
harus dikembalikan dulu kepada
perpustakaan. Jadi, meskipun ada
mahasiswa yang terkena denda,
maka ia tidak perlu membayar
denda sepeser pun selama waktu
pemulihan tersebut. Dengan begitu, koleksi Perpustakaan Unsyiah
pun menjadi lengkap kembali, dan
kemudian kami langsung menaikkan denda menjadi Rp.1000/hari,
“ ujarnya lagi.
Etyana, ketua penanggung jawab sirkulasi Perpustakaan
Unsyiah mengatakan bahwa, pemasukan Perpustakaan melalui
denda buku bisa dibilang tidak
sedikit. Berbagai macam alasan
diucapkan oleh mahasiswa yang
terlambat dalam mengembalikan
buku agar tidak dikenai
denda. Alasan
yang paling
sering

FOKUS
ditemukan adalah, mahasiswa
tersebut memang lupa untuk
mengembalikan buku. Alasan ini
memang tidak menimbulkan efek
yang besar, karena pada umumnya mahasiswa lupa sehari atau dua
hari saja. Alasan selanjutnya, yaitu
mahasiswa menghilangkan buku
yang dipinjam. Alasan ini sebenarnya sangat merugikan mahasiswa tersebut, karena disamping
harus membayar keterlambatan
pengembalian buku, mahasiswa
tersebut juga harus mengganti
buku yang dihilangkan dengan
membeli buku baru dengan judul yang sama. Alasan yang paling unik adalah, mahasiswa yang
terlambat itu mengatakan bahwa
buku yang ia pinjam memang sangat ia perlukan dan ia gunakan,
jadi ia tidak mau mengembalikan
terlebih dahulu dan menanggung
untuk membayar denda seberapa
pun. Pernah ditemukan, mahasiswa dengan alasan ini terlambat
mengembalikan buku selama tiga
bulan. Ternyata ia membawa buku
Perpustakaan ketempat ia melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke
pelosok desa yang mungkin tidak
ada buku yang ia bawa dari Perpustakaan Unsyiah, jadi selama
ia KKN ia tidak mengembalikan
buku sehingga harus membayar
denda yang menunggak.
Sebenarnya, untuk mengatasi keterlambatan pengembalian buku, Perpustakaan Unsyiah telah melakukan berbagai cara.
Yang pertama yaitu, setiap bulannya Perpustakaan Unsyiah mengirimkan e-mail pemberitahuan
kepada mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku. Tidak
hanya dikirim ke mahasiswa bersangkutan, namun Perpustakaan
juga mengirimkannya ke Fakultas
masing-masing mahasiswa yang
terlambat mengembalikan buku
Perpustakaan. Cara yang kedua
yaitu, Perpustakaan telah meluncurkan sebuah aplikasi yaitu Ui-
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lis App yang salah satu fungsinya
yaitu untuk mengingatkan batas
waktu peminjaman buku kepada
pengguna.
Pengenaan Uang Masuk
Bagi Non-Civitas Akademika Unsyiah
Selain denda buku, kini Perpustakaan Unsyiah kembali menginformasikan bahwa adanya biaya
masuk bagi non-civitas akademika Unsyiah yang ingin mengunjungi Perpustakaan Unsyiah
dengan berbagai tujuan. Hal ini
menimbulkan pro dan kontra,
lalu apakah alasan sebenarnya
dari penetapan adanya biaya masuk bagi non-civitas akademika
Unsyiah ini ?
“Hal ini sebenarnya sudah duluan diterapkan oleh
perpustakaan diluar Aceh. Kita
semua perlu mengetahui bahwa
sebenarnya seluruh mahasiswa
Universitas Syiah Kuala pun ketika masuk ke dalam perpustakaan
juga tidak gratis. Mengapa tidak
terasa ? karena biaya yang harus
dibayar itu sudah di potong 1%
dari SPP mahasiswa yang bersangkutan, makanya tidak terlihat seperti membayar. Maka
dari itu apakah masih wajar jika
non-civitas akademika Unsyiah,
masuk secara gratis sedangkan
mahasiswa sendiri harus bayar?
Uang Rp.5000 yang diambil ini,
dijadikan salah satu pendapatan
perpustakaan Unsyiah selain dari
denda buku”, jelas Kepala UPT.
Perpustakaan Unsyiah.
“Sekarang, kami mencoba untuk bagaimana pendapatan
yang kami peroleh ini harus lebih akuntabel. Uang itu kan uang
publik yang dipungut. Dikarenakan perpustakaan ini adalah
lembaga publik atau milik pemerintah, maka harus memiliki aturan yang terikat dalam melakukan
pemungutan dan pengelolaannya.
Dulu, pencatatan pemasukan dan
pengeluarannya belum seperti

sekarang. Pada tahun 2013, mulailah kami melegalkan dengan
Surat Keterangan (SK) Rektor,
dana disetorkan terlebih dahulu
sebagai pendapatan Unsyiah dari
perpustakaan. Kemudian pustaka
mengusulkan kegiatan-kegiatan
dari uang tersebut. Jadi, uang itu
dimanfaatkan untuk pembangunan perpustakaan. Sekarang pencatatan uang pun sudah mudah,
tidak seperti dulu dimana kami
harus menghitung uang-uang receh dan itu sangat merepotkan.
Karena adanya program pemerintah yang menggalakkan e-money,
akhirnya kami bekerjasama dengan salah satu bank. Segala macam pembayaran seperti denda,
biaya masuk bagi non civitas akademika Unsyiah, fotokopi buku,
karya ilmiah dan lain sebagainya
tidak lagi dilakukan secara tunai,”
terangnya.
Ia menambahkan, Perpustakaan Unsyiah memiliki RKA
(Rencana Kegiatan Anggaran).
Sistem Unsyiah sekarang, penerimaan dana Perpustakaan bersumber dari alokasi SumbanganPembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa
sebesar 1% ditambah dengan uang
yang didapat oleh Perpustakaan
sendiri seperti dari denda, biaya
masuk, fotocopy koleksi, libricafe
dan lain sebagainya. Dana itulah
yang digunakan untuk perbelanjaan pustaka. Diantaranya seperti
pengadaan barang modal, barang
habis pakai, mengadakan seminar atau workshop, honor untuk
tim jaga malam, shelving, relax
and easy. Setiap pemasukan dan
pengeluaran itu dicatat dengan
baik. Perpustakaan juga transparansi dalam mengola dana tersebut. Dimana Akhir tahun selalu
ditampilkan analisis perbelanjaan
Perpustakaan Unsyiah yang dapat
dilihat di website resmi perpustakaan Unsyiah yaitu library.unsyiah.ac.id. [Moli]
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PRO DAN KONTRA
1

DENDA BUKU DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH1

S

aat ini, UPT.
Perpustakaan
Universit as
Syiah Kuala merupakan salah satu
perpustakaan yang
terbilang
lengkap dengan ribuan
koleksi, baik itu
koleksi buku, karya
ilmiah, ETD online
dan lain sebagainya.
Aktifitas meminjam
dan mengembalikan
buku, terus terjadi
setiap harinya dibagian sirkulasi pustaka Unsyiah. 		
Dari
aktifitas
ini, selain bermanfaat bagi mahasiswa
yang bisa menambah ilmunya, secara
tidak langsung juga
bisa
menambah
pendapatan
UPT.
Perpustakaan Unsyiah. Benarkah demikian? Jawabannya
adalah “Maybe Yes
Maybe NO”. Jawaban Maybe Yes, bisa
jadi iya, dikarenakan
para mahasiswa yang
meminjam
buku
terlambat mengembalikan buku yang
mereka pinjam. Hal
ini mengakibatkan
mereka dikenai denda oleh pustaka Unsyiah atas buku yang
terlambat dikembalikan. Denda yang
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terkumpul dari mahasisiwa/i
Unsyiah ini menjadi salah satu
sumber perpustakaan Unsyiah.
Denda itu sendiri sudah menjadi sebuah standar perpustakaan
dan sudah lama diterapkan oleh
perpustakaan Unsyiah. Awalnya, denda yang dikenakan jika
terlambat mengembalikan setiap buku adalah Rp.500/hari.
Namun sejak Oktober 2016,
UPT.Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala menaikkan angka
tersebut menjadi Rp.1000/hari.
Tidak hanya itu, pustaka Unsyiah juga mengubah sistem pembayaran denda dari sebelumnya
bayar cash, menjadi sistem pembayaran e-money yang menggunakan mesin. Tidak dapat
dipungkiri, adanya pro dan kontra dalam menanggapi hal ini.
Berberapa mahasiswa
mengaku kurang setuju dengan dinaikkannya denda dan
merasa ribet jika harus menggunakan e-money dalam pembayaran denda. Salah satunya,
Putri Rahma Chairina dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
“Menurut saya adanya denda
buku di pustaka Unsyiah itu
bagus, akan tetapi jika Rp.1000/
hari itu lumayan mahal, karena
posisinya bisa jadi kita itu lupa.
Nah jika lupa, seharusnya ada
pengingat lewat SMS, karena
jika melalui e-mail itu kurang
efektif. Itu sangat kasian jika
ada yang lupa sampai dua bulan, tinggal kali aja Rp.1000/hari
pasti banyak, apalagi jika pinjam buku sampai 5. Saya sendiri
pernah diposisi lupa mengem-
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balikan buku dan dikenai denda
sampai ratusan ribu lebih. Sebenarnya tidak salah ada denda, akan tetapi ada baiknya jika
denda buku di pustaka Unsyiah
itu diturunin kembali menjadi
Rp.500/hari. Kemudian masalah
pembayaran denda yang menggunakan Brizzi saya kurang
suka, karena itu sangat ribet.
Menurut saya, lebih gampang langsung bayar

cash saja, jika melalui e-money itu ribet, dimana harus
mengeluarkan biaya lagi untuk membeli kartunya, dan
isi ulang saldo,” ungkapnya.
Dipihak lain, banyak juga mahasiswa yang mendukung
diterapkannya denda di perpustakaan Unsyiah dan setu-

ju-setuju saja dengan angka
Rp.1000/hari.
Dikarenakan
mereka berfikir, mengembailikan buku tepat buku adalah
tanggung jawab mahasiswa terhadap pustaka, dan ini bisa melatih kedisiplinan mereka juga.
Seperti yang dikatakan oleh
Ainil Mastura dari FKIP dan Juraida Fitri. Mereka mengatakan
bahwa, pernah ketika hendak
meminjam buku namun buku
yang diinginkan tidak tersedia,
dikarenakan orang yang sedang
meminjam buku yang seharusnya tanggal pengembaliannya
sudah lewat belum juga
mengembalikan buku
tersebut. Mereka juga
sangat setuju dengan
adanya
penerapan
denda buku kepada
mahasiswa
yang telat dalam mengembalikan buku,
karena
ini
juga berguna
untuk melatih kedisiplinan
mereka
dan tidak
menzalimi
orang lain yang juga
ingin meminjam
buku tersebut. Sejalan
dengan Ainil dan Juraida, Miftahul
Rizqa Khairi setuju dengan
berapa pun denda buku. “Ya
saya setuju dengan berapapun
jumlah denda buku, asalkan
angkanya masih realistis. Dan
menurut saya, angka Rp.1000/
hari masih realistis. Dengan
adanya denda buku ini, seorang
mahasiswa akan memiliki tang-

gung jawab untuk mengembalikan buku yang dipinjamnya
dengan tepat waktu. Jika tidak
adanya denda buku maka mahasiswa akan bermalas-malasan
dalam mengembalikan buku
karena meras tidak ada beban
dan tanggung jawab”, ujarnya.
Jawaban Maybe No, bisa jadi tidak karena masih ada mahasiswa
yang memiliki rasa disiplin yang
tinggi sehingga mereka akan sebisa mungkin mengembalikan
buku tepat waktu, sehingga
tidak perlu membayar denda
buku. Jadi seberapa pun denda
buku yang dipatok oleh Perpustakaan Unsyiah tidak akan
berpengaruh bagi mereka-mereka yang disiplin karena mereka tidak harus membayarnya.
Sebenarnya perpustakaan Unsyiah juga memberikan solusi-solusi kepada mahasiswa agar
mereka tidak terkena denda.
Salah satunya dengan mengirim
email dan meluncurkan aplikasi Uilis App yang bisa diunduh
di Smartphone para mahasiswa
baik iOS maupun Android. Uilis App ini memiliki banyak
fungsi, salah satunya adalah
memberikan pengingat bagi
user untuk melihat batas waktu
peminjaman buku yang telah
mereka pinjam. Oleh karena itu,
sebagai mahasiswa seharusnya
kita bisa memanfaatkan segala
kemudahan yang telah tersedia. Selain itu, kedisiplinan juga
harus kita bentuk sedari dini,
karena hal tersebut akan membentuk karakter yang akan berguna dimasa mendatang. [Moli]
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D

ari data yang dikeluarkan Badan Pusat
Statistik (BPS) pada
2006, bahwa, masyarakat Indonesia lebih memilih menonton
TV (85,9%) dan/atau mendengarkan radio (40,3%) ketimbang membaca koran (23,5%).
Rendahnya minat baca dikalangan masyarakat Indonesia
salah satunya disebabkan oleh
bentuk perpustakaan yang
monoton dan kurang inovatif.
Hal ini menyebabkan citra dari
perpustakaan sendiri identik
dengan keseriusan, suasana
tenang, dan membosankan,
sehingga masyarakat enggan
berkunjung ke perpustakaan.
Untuk itu, UPT. Perpustakaan
Unsyiah memiliki cara unik untuk memanjakan pengunjungnya untuk betah berlama-lama berada di perpustakaan.
Perpustakaan Unsyiah saat ini
bukan hanya sebagai tempat
menumpuknya
buku-buku,
melainkan UPT. Perpustakaan
Unsyiah sudah bergerak men-
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jadi salah satu instansi di Unsyiah yang mulai mengembangkan prinsip ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif merupakan
sebuah konsep di era ekonomi
baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas
dengan mengandalkan ide
dan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi yang
utama. Konsep ini biasanya
akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang
menjadi pengejawantahannya.
Dalam perjalanannya, perpustakan disuatu perguruan tinggi
sudah sepatutnya mendorong
atau memberikan contoh kepada mahasiswa di Universitas
tersebut bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif serta
bergerak aktif menjadi entrepreneur yang berkontribusi
meningkatkan perekonomian
bangsa. Sebab, dengan lahirnya pengusaha-pengusaha
baru dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang baik.
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UPT.
Perpustakaan
Unsyiah sudah mulai menciptakan ekonomi kreatif dengan berbagai terobosan-terobosan inovatif yang mampu
menyerap keuntungan untuk
perkembangan perpustakaan
itu sendiri. Tidak hanya sebagai pemberi keuntungan,
inovasi-inovasi yang dilakukan
perpustakaan Unsyiah juga
sebagai pemberi kenyamanan
bagi pengunjung perpustakaan.
Saat ini, yang paling menonjol tentang inovasi
ekonomi kreatif di perpustakaan Unsyiah adalah dengan hadirnya “Libri Cafe”
yang bermitra dengan pihak
eksternal perpustakaan untuk
mendirikan sebuah coffee shop
yang dapat dijadikan tempat
membaca sambil bersantai,
ataupun sekedar bercengkrama dengan sesama pengunjung perpustakaan lainnya.
Menu-menu yang terdapat di
Libri Cafe, seperti capuccino,
espresso, sanger espresso, coke-

opini
lat dan lain sebagainya merupakan pilihan andalan yang disajikan oleh Libri Cafe kepada
pengunjung perpustakaan yang
ingin menikmati kopi sambil
menimba ilmu di perpustakaan.
Dengan hadirnya Libri
Cafe, memberikan kesan unik
dan beda terhadap wajah perpustakaan Unsyiah. Kesan
perpustakaan yang identik
dengan buku, langsung sirna
ketika mencium aroma kopi
yang tersaji di ruang lobi Perpustakaan. Ini merupakan gebrakan baru yang dihadirkan
untuk mengubah pola pikir
mahasiwa yang jarang mengunjungi perpustakaan karena
kesannya yang menjenuhkan.
Selain menghadirkan
Libri Café, UPT. Perpustakaan
Unsyiah juga menciptakan
kemandirian ekonomi kreatifnya dengan menerapkan
Google Adsense pada laman
website resmi perpustakaan.
Perlu diketahui, Google Adsense merupakan
program
afiliasi
yang dikembangkan oleh Google
untuk
mencari
keuntungan di internet yang sudah
sangat
populer
di dunia online.
Sistemnya
yaitu
dengan cara meletakkan iklan-iklan
dari Google di laman website atau
blog.
Siapapun
dapat berpartisipasi dan tentunya
bisa
mendapatkan
penghasilan
dari Google (yang
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merupakan
Search
Engine terbesar saat ini).
Metode yang diberikan oleh
Google Adsense itu sendiri
adalah berupa Pay Per Click
(PPC), dimana pemasang iklan
akan dibayar oleh Google setara dengan jumlah click pada
iklan yang terpasang. Dengan
mengaplikasikan Google Adsense pada website resmi perpustakaan, hal ini membuktikan bahwa UPT. Perpustakaan
Unsyiah menunjukkan kemajuannya dari segi inovasi yang
terus menerus melahirkan terobosan menuju UPT. Perpustakaan Unsyiah yang lebih baik.
Perkembangan
UPT.
Perpustakaan Unsyiah yang
sudah sangat signifikan tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang ada
di perpustakaan saat ini yang
sangat berkontribusi dalam
terlaksananya ekonomi kreatif. Dukungan dari pustakawan
sangatlah
berpengaruh.

Dengan berbagai perkembangan di segi ekonomi kreatif di perpustakaan diharapkan mampu memberikan
kesan mandiri kepada UPT.
Perpustakaan Unsyiah sehingga mampu mewujudkan terobosan-terobosan yang belum
terpikirkan oleh khalayak ramai.
Revolusi dan inovasi baru dari
format perpustakaan merupakan tindakan penting untuk
dilakukan, agar minat baca
masyarakat Indonesia dapat
meningkat. Selain itu, memang
sudah saatnya wajah perpustakaan Indonesia berubah dengan wajah yang lebih elegan dan
menyenangkan. Saatnya image perpustakaan yang identik
dengan hal yang membosankan berubah menjadi tempat
yang menyenangkan dan dirindui oleh banyak orang. Perpustakaan dengan konsep cafe
diharapkan akan mampu memenuhi kriteria tersebut. [BDN]
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ZAKIAH

Pustakawan pertama
UPT Perpustakaan Unsyiah

Perpustakaan merupakan organisasi yang menyediakan layanan
jasa informasi dimana selalu berhubungan dan bertemu muka
dengan pemustaka yang menjadi
pelanggan dari layanan jasa informasi yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya perpustakaan
harus menyediakan infrastruktur
baik secara fisik maupun non fisik
serta sumberdaya manusia yang
merupakan modal terwujudnya layanan jasa informasi yang
diberikan oleh UPT Perpustakaan
Unsyiah. Setiap tindakan, langkah
cara, dan manajemen yang dilakukan tujuannya tidak lain dan tidak
bukan adalah untuk memberikan
kepuasan dan kenyamanan dari
pemustaka.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tentulah banyak
memiliki kekurangan terlebih ketika mereka bekerja pada organisasi yang melayani berbagai bentuk
manusia yang tujuannya berbeda-beda, jelas akan mendapatkan
berbagai penilaian baik penilaian
yang baik maupun yang kurang
baik. Oleh karena itu organisasi
berkewajiban untuk mengevaluasi diri dalam islam disebut dengan “muhasabah”. Rasulullah saw
menjelaskan bahwa ada dua kunci
keesuksesan yaitu: pertama muhasabah atau evaluasi diri, yang
kedua adalah action after evaluation, dimana setelah evaluasi harus
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ada aksi perbaikan kearah yang
lebih baik. (http://www.dakwatuna.com/2007/09/17).
Menurut organisasi yang
bergerak dibidang layanan jasa
terlebih jasa informasi harus terus
melakukan muhasabah terhadap
jasa layanan yang diberikan, baik
melakukan muhasabah melalui diri
sendiri ataupun meminta bantuan
dari luar organisasi terutama sekali dari masyarakat yang dilayani
yang mengerti apa kebutuhan
mereka yang harus dipenuhi sehingga layanan akan lebih maksimal
dan berdaya manfaat tinggi. Sesuai dengan pendapat Lavinghouze
(2007), tujuan dilakukan evaluasi
adalah untuk: a) menyediakan pertanggungjawaban kegiatan kepada
masyarakat, stakeholder, dan lembaga donor; b) membantu menentukan tujuan yang telah ditentukan
pada perencanaan; c) meningkatkan program implementasi; b)
memberikan konstribusi untuk
pemahaman ilmiah tentang hasil
suatu program; dan e) meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap masyarakat, dan f) menginformasikan kebijakan.
Kegiatan Muhasabah UPT Perpustakaan Unsyiah secara manual.
1. Ketidaksesuaian Layanan
Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja dengan cara setiap
bagian mencatat apabila ada ketidaksesuain, kesalahan, kekuran-
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gan untuk selanjutnya melaporkan ke bagian penjaminan mutu,
dimana nantinya akan dilakukan
perbaikan-perbaikan.
2. Tim Discovery
Kegiatan Non-Comformity Discovery dilakukan setiap
pagi senin pertama tiap bulan.
Tim ini terdiri dari mahasiswa
dan staf bertugas memenemukan ketidaksesuaian dilingkungan
perpustakaan, dengan prioritas
dan kelayakan perbaikan segera.
Harapannya terbentuk dan membudaya internal drivern dari grass
root, staf dan mahasiswa sendiri
untuk menjaga MUTU pelayanan
secara berterusan. (https://www.
facebook.com/taufiq.abdulgani).
Tim Discovery dibagi tiga,
satu tim terdiri dari 6 orang setiap
tim akan ditentukan lantai berapa
yang akan mereka periksa apakah
lantai I , II atau III. Tim discovery
lebih memperhatikan perbaikan
dan pengembangan dalam fisik,
sehingga kenyamanan dan keselamatan pemustaka serta pustakawan ketika berada di perpustakaan akan lebih terjamin.
3. Audit Internal Perpustakaan
Unsyiah (AIPU) Implementasi
ISO 9001:2008.
Kegiatan ini dilakukan
melalui Audit Internal Perpustakaan Unsyiah (AIPU) Implementasi ISO 9001:2008. Setiap
enam bulan sekali, kegiatan ini
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akan diatur dan dikelola oleh ketua yang disebut dengan MR dan
wakil ketua, setiap bagian akan
diberitahukan kapan mereka
akan diaudit oleh tim yang telah
dilatih menjadi auditor, audit internal ini lebih dititik beratkan
dalam bidang manajemen peningkatan mutu secara keseluruhan.
Setelah audit internal selesai maka
akan dilakukan audit survelensi
oleh sertifikasi internasional ISO
9001:2008 terhitung 8 J
4. Emoticon.
Kegiatan ini dilakukan
dengan pemilihan koin untuk
mengatakan perasaan
kepuasan pemustaka terhadap layanan.
Perpustakaan menyediakan koinkoin berupa gambar excellent,
good, avarage, poor dan very poor.
Pemustaka akan memilih koin sesuai dengan perasaan yang dirasakan setelah mereka memanfaatkan jasa layanan yang diberikan
perpustakaan.
Setiap pagi pustakawan
akan menghitung dan mengumpulkannya serta mencatat berdasarkan jumlah dan gambar expresi yang ada di koin. Selanjutnya
hasil hitungan ini akan menjadi
bahan untuk muhasabah dalam
meningkatkan kualitas layanan
perpustakaan.
Kegiatan
Muhasabah
UPT Perpustakaan Unsyiah dengan Media Sosial. Kemajuan teknologi informasi memudahkan
setiap individu maupun organisasi
untuk melakukan sesuatu guna
mengembangkan diri. Begitu juga
dengan UPT Perpustakaan Unsyiah memanfaatkan beberapa
media sosial sebagai media muhasabah. Sesuai dengan pendapat
Muhasabah dilakukan dengan
meminta bantuan kepada pemustaka dengan cara menerima segala
bentuk pendapat, komplain serta
komentar mengenai perpustakaan
baik dalam bentuk fisik maupun
non fisik.
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Muhasabah ini dilakukan
oleh pemustaka sebagai orang yang
memanfaatkan jasa ini sesuai dengan pendapat Arsimurti (2013)dimana : “Partisipasi pelanggan dalam meningkatkan mutu layanan
bisa diberikan melalui pengaduan

yang telah ditunjuk. Apabila ada
surat yang berhubungan denganpengaduan yang memerlukan
penyelesaian secara berkelanjutan
maka admin akan melapor kepimpinan untuk selanjutnya akan
didiskusikan , sehingga mendapa-

complain, pemberian pendapat,
masukan dan informasi untuk selanjutnya dikelola oleh organisasi“.
Berdasarkan
pendapat
di atas kenyataan a di UPT Perpustakaan Unsyiah telah memanfaatkan media sosial sebagai salah
satu media pengaduan complain
yang dijadikan sebagai media
muhasabah perpustakaan melalui
bantuan oranga lain. Antara lain
adalah:
1. Facebook
Perpustakaan memiliki
facebook tersendiri yaitu “perpustakaan unsyiah”, dimana melalui
akun facebook ini perpustakaan
mempromosikan seluruh kegiatan, serta menerima kritik dan
saran terutama untuk kemajuan
layanan yang diberikan.
2. Email (Electronic mail)
Alamat email perpustakaan unsyiah adalah helpdek.
lib@unsyiah ac.id, dimana setiap haridi cek dan diterima serta
dibalas setiap waktu oleh admin

tkan penyelesaian yang tepat.
3. Uilis unsyiah.ac.id/complain
(aplikasi untuk complain)
Aplikasi ini menjadi salah
satu media untuk penyaluran
complain bagi pemustaka yang
memanfaatkan
perpustakaan,
melalui alamat ini pemustaka bisa
langsung mengisikan unek-unek
ketidak setujuan layanan maupun
langkah-langkah yang di tempuh
perpustakaan.
Dengan adanya manajemen muhasabah yang dikelola
secara baik diharapkan semoga
kedepannya UPT Perpustakaan
unsyiah akan lebih dapat menjadi
sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan oleh Unsyiah,
yang menjadi idaman setiap anak
Aceh secara khusu dan indonesia
secara umum.

www.library.unsyiah.ac.id
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Kerjasama Dengan
UPT. Perpustakaan
Unsyiah, Dharma
Wanita Unsyiah dan
Pustakawan Indonesia
Beri Donasi
Perlengkapan
Sekolah Untuk
Korban Gempa Pijay

G

empa bumi berkekuatan 6,5 skala richter
yang mengguncang Kabupaten Pidie Jaya,
Aceh pada tanggal 7 Desember lalu memang mengundang perhatian dari banyak pihak.
Pasalnya, becana alam ini menyisakan duka mendalam bagi warga sekitar, dimana lebih dari seratus orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka serta bangunan-bangunan pun ikut roboh.
Melihat dampak dari gempa yang terbilang parah, banyak pihak-pihak yang tergugah rasa kemanusiaannya untuk mengulurkan bantuan kepada
korban gempa, tak terkecuali UPT.Perpustakaan
Unsyiah yang juga ikut memberikan bantuan kepada korban gempa melalui kerjasama dengan
Dharma Wanita Unsyiah dan Pustakawan Indonesia pada Sabtu, 17 Desember 2016.
“Disaat banyak orang-orang yang memberikan bantuan yang berbentuk sembako, kami
mencoba untuk berbeda. Sesuai dengan profesi
kami pustakawan, kami mencoba membuat kegiatan yang lebih spesifik. Yaitu revitalisasi perpustakaan, trauma healing dan sumbangan perlengkapan sekolah. Akhirnya, kami pun menyebarkan
rancangan kegiatan yang akan kami jalankan di
media sosial dan juga membuka posko penyaluran
dana. Ternyata usaha kami tidak sia-sia, Alhamdulillah Dharma Wanita Unsyiah dan pustakawan
Indonesia berkenan untuk membantu kegiatan
kami melalui donasi yang diberikan”, kata Taufiq
Abdul Gani, kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah.
“Saya mewakili Dharma Wanita, merasa
sangat senang dapat bekerjasama dengan perpus-
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takaan Unsyiah dalam membantu korban gempa
di Pidie Jaya. Kami mendonasikan kurang lebih
200 tas sekolah kepada pustaka Unsyiah untuk
disalurkan kepada korban gempa. Dana yang
kami peroleh untuk membeli tas sekolah ini, yaitu
dari sumbangan. Kami hanya memberikan himbauan kepada orang-orang yang berminat untuk
menyumbang. Ternyata minat orang-orang dalam membantu sesama masih sangat tinggi, Alhamdulillah kami bisa mengumpulkan dana dan
membeli tas sekolah untuk disumbangkan kepada
anak-anak korban gempa. Tujuan kami membeli
tas sekolah, supaya anak-anak yang trauma bisa
semangat kembali dalam belajar”, ungkap Farnida,
Ketua Darma Wanita Unsyiah.
Taufiq Abdul Gani menjelaskan, selain dari Dharma Wanita Unsyiah, pustaka juga
mendapat dana sumbangan langsung ke Perpustakaan Unsyiah melalui posko penggalangan dana
yang dibuka, yaitu sebesar Rp8.468.500. Tidak hanya itu, pustakawan Indonesia yaitu pustakawan
yang terdiri dari berbagai instansi beragam, baik
pustakawan sekolah, perguruan tinggi dan pustakawan khusus dari lembaga kementrian, juga
turut memberikan donasi melalui rekening yaitu
sebesar Rp12.100.000. Sumbangan ini digunakan
untuk membeli peralatan sekolah seperti pensil,
pulpen, penghapus, serta kotak pensil untuk melengkapi kurang lebih 200 tas yang diberikan oleh
Dharma Wanita Unsyiah, sisanya akan digunakan
untuk revitalisasi perpustakaan disana. [Moli]

Edisi 5 | Januari 2017

PT. Perpustakaan Unsyiah kembali menyelenggaran acara yang melibatkan mahasiswa
sebagai penyelenggaranya, yaitu Unsyiah Library Fiesta 2. Acara ini merupakan lanjutan dari
Unsyiah Library Fiesta pertama yang sudah selesai
diselenggarakan pada tahun lalu.
Unsyiah Library Fiesta (ULF) 2 kali ini, mengangkat “More Than Just a Library” sebagai temanya.

U

Hal ini tentu terlihat dari berbagai fasilitas di UPT. Perpustakaan Unsyiah yang
tidak hanya menyediakan ruang-ruang
baca, tetapi juga Coffee Shop yang menjadikan perpustakaan bukan hanya sebagai
tempat membaca, ataupun hanya sekedar
membuat tugas kuliah, tetapi juga sebagai
tempat mahasiswa berkumpul, dan bercengkrama.
Pada tahun ini, ULF 2 terdiri dari berbagai
rangkaian yang menarik, seperti EXPO
di perpustakaan, memilih pustakawan
ataupun volunter terfavorit, mengundang
bintang tamu dari ibukota, dan yang pasti akan kembali melanjutkan pemilihan Duta Baca
Unsyiah untuk periode tahun 2017.
Dengan diselenggarakan kembali Unsyiah Library
Fiesta ini, diharapkan bisa memperkenalkan UPT.
Perpustakaan Unsyiah yang inovatif dan beda, serta
bisa menarik lebih banyak lagi pengunjung untuk
bersantai maupun belajar di perpustakaan. (Bdn)

Kinerja Perpustakaan Unsyiah Tahun 2016
Meningkat

M

emasuki awal tahun 2017, UPT Perpustakaan Unsyiah terlihat semakin digandrungi oleh mahasiswa Unsyiah maupun
dari khalayak umum. Hal ini merupakan keberhasilan pihak pustakawan yang mampu memberikan
terobosan-terobosan yang inovatif sehingga membuat kesan perpustakaan Unsyiah menjadi tempat
yang sangat nyaman untuk menimba ilmu.
Selama kurun waktu 5 tahun sejak 2012 hingga
2016, tercatat Kinerja dari Perpustakaan Unsiah
mengalami kenaikan positif yang sangat signifikan,
mulai dari serapan anggaran dan pendapatan yang
diperoleh perpustakaan, pengunjung yang semakin
meningkat tiap tahunnya, serta peminjaman buku
serta jumlah anggota perpustakaan semakin melonjak tajam.
Secara statistika peningkatan ini terlihat juga dari 9
variabel indikator kinerja utamanya yaitu Pendapatan asli perpustakaan, realisasi anggaran PNPB,
Realisasi anggaran BOPT, jumlah pengunjung,
jumlah peminjaman buku, jumlah anggota yang

meminjam, jumlah anggota terdaftar, serta jumlah
PageView ETD atau skripsi online.
Seperti yang tertera di tabel diatas, Angka-angka tersebut menunjukkan minat dan pemanfaatan
terhadap pelayanan perpustakaan dikalangan mahasiswa Unsyiah meningkat signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan fasilitas sarana
dan prasarana, penambahan koleksi, promosi dan
pendidikan pengguna dan kualias pelayanan yang
diberikan. tergambar jelas bagaimana keberhasilan perpustakaan Unsiah meningkatkan kinerjanya
dalam 5 tahun terakhir. hal ini patut menggembirakan, karena pencapaian itu tidak terlepas dari
seluruh pihak, baik pustakawan, volunter, maupun
pihak-pihak yang berperan aktif dalam meningkatkan kinerja perpustakaan.
Harapannya, di tahun 2017 ini, perpustakaan mampu kembali menelurkan kebijakan-kebiajakan inovatif lainnya sehingga mampu menjadikan perpustakaan Unsyiah menjadi yang terbaik. [BDN]

www.library.unsyiah.ac.id

19

haba pustka

Unsyiah Library Fiesta 2

Edisi 5 | Januari 2017

haba pustka

Pendampingan Psiko-Sosial Bagi
Korban Gempa

M

elihat pentingnya pendampingan
psiko-sosial terhadap pemulihan
psikis korban bencana gempa bumi di
Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, UPT.Perpustakaan
Unsyiah bersama dengan psikolog memberikan
pendampingan psiko-sosial. Kegiatan yang diadakan pada Sabtu, 7 Desember 2016, bertempat
di desa Grong Grong Capa, kecamatan Ulim,
Kab. Pidie Jaya, diikuti oleh 150 anak-anak dan
20 ibu-ibu. Relawan yang terlibat berasal dari 10
orang Duta Baca ditambah beberapa mahasiswa
Prodi Psikologi, Palang Merah Mahasiswa dan
Pustakwan Unsyiah. Para relawan ini sebelumnya sudah diberikan pelatihan trauma healing.
Koordinator kegiatan ini adalah ibu Intan Dewi
Kumala, seorang psikolog, peneliti di TDMRC dan juga dosen di Fakultas Psikologi Unsyiah. Beliau mengatakan bahwa pendampingan
psiko-sosial yang diberikannya bersama dengan
pustakawan menggunakan pendekatan berbasis
masyarakat. Pendekatan ini memberikan dukungan kepada kelompok ibu-ibu dan kelompok
anak-anak. Dimana, sebelumnya kebanyakan
support yang diberikan hanya kepada anak-anak
saja, padahal bagi kelompok ibu-ibu juga harus
diberikan penguatan dan pendampingan.
“Karena pendampingan psiko-sosial yang diberikan untuk kelompok ibu-ibu dan kelompok
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anak-anak secara bersamaan, maka kami membagi tim menjadi dua. Tim pertama yaitu saya
dan beberapa pustakawan memberikan pendampingan bagi ibu-ibu, yang kedua mahasiswa
relawan dari pustaka Unsyiah memberikan pendampingan bagi anak-anak”, ujarnya.
Ia melanjutkan, relawan mahasiswa memberikan
pendampinngan psiko-sosial terhadap anakanak berfokus pada kegiatan ekspansif-kreatif.
Artinya, kegiatatan yang diberikan ini menghibur , tetapi juga memiliki manfaat. Dimana
lagu-lagi dan permainan yang diajarkan , tidak
hanya sekedar bermain melainkan memiliki
arti dan tujuannya sendiri, yang paling utama
yaitu untuk pemulihan kondisi psikis anak. Sedangkan kelompok ibu-ibu, ia memberikan
pendampingan yang bertujuan untuk pemberdayaan. Dimana, para ibu-ibu diajarkan untuk
membuat tasbih untuk berzikir. Perlu diingat
bahwa, yang diberikan bukan tasbih yang sudah
jadi, melainkan masih bahan mentah yang harus dirangkai lagi. Hal ini memiliki tujuan dan
makna tersendiri agar ibu-ibu tidak hanya berdiam diri duduk ditenda meratapi nasib, namun
mereka bisa tersadar bahwa mereka masih bisa
melakukan sesuatu yang bermakna dan produktif.
” Dari dua kegiatan yang sederhana ini, saya berharap memiliki dampak yang besar bagi para
korban. Selain memberikan pendampingan
psiko-sosial, kami juga memberikan psiko-edukasi. Yang mana mereka harus memahami ketika
mereka merasa stress dan takut, itu merupakan
suatu reaksi normal dalam kondisi yang tidak
normal, jadi mereka tidak perlu untuk minder”,
ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan seperti ini sangat
bermanfaat tidak hanya kepada para korban,
tapi juga bagi kami, terutama para mahasiswa
relawan. Melalui kegiatan ini mereka bisa belajar
bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan
masyarakat, dan bisa memaknai arti peduli terhadap sesama.[Moli]
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UPT. Perpustakaan Unsyiah Lakukan
Revitalisasi Dua Perpustakaan Di Pidie Jaya

B

anyaknya kerusakan terhadap perpustakaan
yang ada di Pidie Jaya akibat gempa bumi,
UPT.Perpustakaan Unsyiah berinisiatif
melakukan revitalisasi terhadap dua perpustakaan
disana, yaitu Perpustakaan SMA 1 Bandar Baru
serta Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie
Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan
sikap pengabdian pustakawan Unsyiah, dan sikap
kepedulian mereka terhadap orang lain agar saling membantu rekan sesama profesi. Selain itu, kegiatan ini juga bisa membangun networking yang
luas antar sesama pustakawan.
Kegiatan ini bisa dikatakan sangat tepat, karena
disamping banyak yang melakukan penyelamatan
terhadap manusia, gedung-gedung ada juga tindakan penyelamatan atau rescue terhadap koleksi
perpustakaan..
“Kami menyelamatkan buku-buku yang terhimpit-himpit itu. Buku apabila lama-lama berserakan dan terhimpit rak dan benda keras lainnya
tentu akan rusak, maka dari itu kami memperbaiki
dan menegakkan kembali rak-rak tersebut, menyusun kembali buku-buku sesuai dengan kodenya.
Kami berharap pustakawan disana bisa bersemangat lagi dalam melakukan pelayanan, semoga
perpustakaan di sana bisa menjadi lebih baik dari
sebelum gempa”, kata Kepala UPT.Perpustakaan
Unsyiah.
Khaizal Rusli, staf bagian pengelolaan pelayanan
dan teknis yang diamanahkan menjadi koordinir

kegiatan pustakawan peduli bencana gempa Pijay
pada Sabtu, 7 Desember 2016 itu pun menceritakan kegiatan tersebut.
” Beberapa hari sebelum keberangkatan, kami ditugaskan untuk menyurvei lapangan yg sebelumnya pimpinan sudah berkoordinasi dengan pihak
posko. Menyurvei lapangan ini bermaksud agar
kami bisa lebih memahami bagaimana kondisi
lapangan. Kami menyurvei 3 titik perpustakaan di
wilayah Kabupaten Pidie Jaya, dan akhirnya kami
bersepakat melakukan revitalisasi di dua titik yaitu
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie Jaya dan
Perpustakaann SMA 1 Bandar Baru”, katanya.
Kegiatan positif ini disambut baik dan haru oleh
Bakhtiar, yang merupakan Kepala Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Pidie Jaya.
“Saya fikir kegiatan ini bisa menjadi suatu obat
yang sangat luar biasa. Ketika hari-hari di tanggap
darurat, ketika lembaga kami terpuruk, bukubuku berserakan dan lemari hancur-hancuran,
pustakawan Unsyiah datang merevitalisasi perpustakaan kami. Saya sangat senang mereka bisa
membantu dan meringankan tugas kami disini. Kami berharap dengan bantuan seperti ini,
kami bisa secepatnya melakukan pelayan lagi dan
keadaan kembali normal, dimana anak-anak bisa
menuntut ilmu kembali. Karena kita ketahui perpustakaan ini adalah jembatan ilmu, tanpa perpustakaan pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan
baik. [Moli, Nada]
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Duta Besar Korea untuk Indonesia H.E. MR. Taiyoung Cho sedang memberikan kata sambutannya di Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala

Persembahan Taekwondo dalam rangka menyambut
Duta Besar Korea H.E. MR. Taiyoung Cho

Penampilan tarian tradisional Aceh di Relax and Easy

Duta Besar Korea dan Rektor Unsyiah sedang melihat-lihat Korean Corner yang ada di UPT.Perpustakaan Unsyiah
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Kunjungan pihak Badan Arsip Provinsi Aceh ke UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala

Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah yang sedang memberikan cinderamata kepada pihak Bank Aceh yang telah mengisi
acara Relax and Easy di Perpustakaan Unsyiah
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“Perjalanan Setahun Librisyiana, Satu-satunya
In house media Pustaka Unsyiah”

ari sejak dilahirkan,
memang menjadi fithrah manusia yang
membutuhkan interaksi dengan
lingkungan sekitarnya. Maka
dari itu, komunikasi menjadi hal
yang sangat penting bagi manusia. Menurut Ruben dan Steward (1998), komunikasi adalah
sebuah proses yang mengaitkan
individu yang lainnya dalam sebuah komunitas, kelompok, organisasi dan masyarakat yang
menciptakan dan merespon pesan dengan mempunyai tujuan
untuk beradaptasi dengan suatu
lingkungan yang satu dengan
lainnya. Seiring berkembangnya
zaman dan teknologi, komunikasi pun bertransformasi dari sebelumnya harus bertatap muka,
namun sekarang komunikasi sudah bisa dilakukan melalui udara
dan jarak jauh. Hal ini didukung
oleh media-media komunikasi
yang tersedia saat ini seperti koran, majalah, telepon, televisi, radio, internet, dan lain sebagainya.
Melihat pentingnya media komunikasi dewasa kini,
UPT. Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala berinisiatif membentuk sebuah in house media, yaitu
media yang dikelola oleh satu

organisasi dalam hal ini perpustakaan, untuk menghubungkan
antara perpustakaan Unsyiah
dengan pelanggan-pelanggannya. Tahun lalu, tepatnya Oktober
2015, terbentuklah media komunikasi perpustakaan Unsyiah
yang diberi nama “Librisyiana”.
“Tahun lalu, saat ada pelatihan
tentang pelayanan prima, kami
sadar bahwa penting adanya sebuah media di perpustakaan Unsyiah yang menginformasikan
kegiatan perpustakaan ke khalayak ramai, maka lahirlah Librisyiana. Librisyiana ini terbentuk
dari tiga paduan kata, yang pertama yaitu “Libri” yang berasal
dari kata “Library” yang berarti
perpustakaan, yang kedua yaitu
“syia” yang kami ambil dari potongan kata “Un-syia-h”, dan terakhir yaitu sebuah akhiran“-ana”
yang menunjukan keanekaan.
Contohnya seperti koleksi-koleksi atau pun beragam informasi
tentang Indonesia, disebut Indonesiana, apabila tentang Malaysia disebut Malaysiana. Jadi,
Librisyiana itu artinya adalah segala hal tentang Unsyiah library
(perpustakaan Unsyiah)”, terang
Taufiq Abdul Gani, Kepala UPT.
Perpustakaan Unsyiah.

Ia melanjutkan bahwa
tujuan adanya Librisyiana ini
adalah sebagai media perantara
antara Unsyiah dengan para pelanggannya. Dimana semua hal
atau kegiatan yang ada diperpustakaan bisa tersampaikan keluar. Selain itu, Librisyiana juga
bisa menjadi wadah penyaluran
bakat mahasiswa, dikarenakan
perpustakaan dengan segala
macam agenda dan plus minus
kompetensinya, tanpa bantuan
mahasiswa merasa agak berat
dalam menerbitkan media. Jadi
disini terjadi simbiosis mutualisme, dimana perpustakaan
membutuhkan tenaga yang bisa
membantunya, sementara mahasiswa mendapatkan sarana untuk
mengeluarkan kreativitas dan berinovasi.
“Pemimpin redaksi pertama Librisyiana adalah Putri Wahyuni, yang merupakan
dosen Unsyiah program studi
ilmu komunikasi. Awalnya berjumpa dengan Putri, saya tahu
dia sangat tertarik dan memiliki bakat dalam hal komunikasi.
Akhirnya saya meminta bantuan
Putri untuk mengajak mahasiswa
untuk membantu perpustakaan.
Selama setahun adanya Librisy-
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iana ini, saya melihat beberapa
perubahan yang terjadi pada
perpustakaan yaitu, perpustakaan bisa lebih terekspos

longing terhadap perpustakaan
sehingga mereka akan merasa
lebih dekat dengan perpustakaan dengan menggali informasi-informasi yang tersedia.
Terbit Setiap Triwulan
Putri
Wahyuni,
saat diwawancara
oleh tim Librisyiana melalui e-mail,
Charlis Siana Rosita :
FOKUS
Pustakawan Itu Ibarat
menyatakan bahDua Mata Pisau
PUSTAKA,
wa
orang-orang
GUNONGAN :
Maba Cinta
Membaca
dibalik terbitnya
majalah Librisyiana adalah mahasiswa Unsyiah.
“Orang-orang
dibalik Librisyiana
adalah mahasiswa
aktif Unsyiah dari
WELCOME TO OUR
berbagai
fakulAMAZING LIBRARY
tas. Mereka yang
mempunyai bakat
dan minat terhadap media serta
menulis jurnalistik,
awalnya diajak bersama-sama untuk
keluar, perpustakaan juga bisa membangun majalah Librisylebih bersahabat dengan maha- iana. Saya masih ingat betul
siswa. Tidak hanya itu, adanya bagaimana awal tim Librisyana
librisyiana juga bisa menjadi ini terbentuk. Walau disatu sisi
wadah bagi pustakawan sendi- kewajiban menjadi mahasiswa
ri, dimana mereka juga bisa tetap harus mereka lakukan,
memuat karya tulis mereka dis- tidak mematahkan semangat
ana”, ujarnya.
mahasiswa ini untuk terus akIa berharap, bahwa tif di Librisyiana. Saya sangat
Librisyiana ini bisa terus bere- bersyukur perpustakaan Ungenerasi, karena ia tahu bah- syiah memberikan peluang
wa mahasiswa tidak selamanya dan mempercayakan kami
ada di Unsyiah. Jadi, Librisy- dalam hal ini”, ungkapnya.
iana harus terus mencari dan Bermula dalam bentuk cetak,
menggali mereka-mereka yang hingga akhirnya berkembang
berminat dengan jurnalistik menjadi online, tim Librisyiana
untuk berkumpul dan bersatu terus berusaha memberikan indi perpustakaan. Dengan de- formasi tentang perpustakaan
mikian, pada diri mahasiswa Unsyiah. “Awalnya kami beritu akan muncul rasa self-be- fikir untuk menerbitkan maEdisi 4 I Oktober 2016

Maba Mengenal

Bukti Kejayaan
Aceh Pada
Masanya
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jalah Librisyiana dalam bentuk
cetak secara triwulan saja. Tapi,
melihat begitu banyak informasi penting di perpustakaan Unsyiah hampir disetiap harinya,
dan tidak mungkin untuk tidak
diberitakan. Akhirnya kami
mengambil kesimpulan untuk
turut menyampaikan informasi melalui online, sehingga
muncullah Librisyiana dalam
bentuk website yang sampai
sekarang ini masih terus aktif ”,
lanjut Putri.
Walau tidak menapik
masih ada beberapa hal yang
menjadi kendala yang masih
harus terus diperbaiki, Putri berharap Librisyiana terus tetap konsisten dibawah
Pimpinan Redaksi yang baru.
“Saya sangat berharap dibawah
Pimpinan Redaksi yang baru,
dan didukung dengan mahasiswa-mahasiswa Unsyiah yang
berbakat dan berkomitmen
tinggi, Librisyiana dapat terus
eksis dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat khususnya civitas akademika Unsyiah”, tutupnya.
Dengan usianya yang
telah beranjak setahun, begitu
banyak harapan yang dimiliki
baik oleh kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah, pemimpin
redaksi terdahulu, serta para
pustakawan untuk Librisyiana
yang merupakan in house media-nya pustaka Unsyiah agar
bisa terus berkiprah dibidang
jurnalistik. Sehingga, melalui
media bisa turut membantu kemajuan UPT.Perpustakaan Unsyiah kelak. [Moli]
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AKSI NYATA MELESTARIKAN LINGKUNGAN

L

ingkungan
merupakan
suatu anugrah dari Yang
Maha Pencipta kepada
kita umat manusia. Lingkungan
saling bersinergi dengan makhluk hidup lainnya sehingga kelestariannya tetap terjaga sepanjang masa demi kelangsungan
hidup pada masa yang akan
mendatang. Manusia sebagai
makhluk yang berakal mempunyai kewajiban untuk kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan akal, manusia dapat
menentukan segala kebijakan
dalam mengelola dan menjaga
lingkungan agar terhindar dari
bencana.

Alam dan lingkungan merupakan suatu keseragaman sehingga
manusia wajib memberlakukannya dengan baik dan bijaksana
agar imbalan yang didapatkan
akan bermanfaat kepada anak
cucunya kelak. Tugas tersebut
tidak akan terasa memberatkan jika semua bersinergi untuk
mencapai satu tujuan. Perlakuan
manusia terhadap lingkungan
disebut dengan etika lingkungan, apabila perlakuan tersebut
baik maka estetika lingkungan
yang akan dihasilkan juga akan
terlihat sangat baik.
Kerusakan
lingkungan yang akhir-akhir ini dapat

kita lihat, sering terjadi akibat
dari keteledoran serta kesalahan manusia dikarenakan rasa
egoisme pribadi masing-masing yang begitu tinggi hingga
menuntut untuk dituruti tanpa
memperhatikan
kepentingan
dan dampaknya bagi orang lain.
Dalam hal ini, penebangan pohon pada pesisir pantai secara
liar agar terciptanya lahan-lahan baru dapat dijadikan sebagai
salah satu contohnya. Meskipun
pemerintah telah melakukan
berbagai upaya untuk menggagalkan kegiatan ilegal ini,
tetap saja penebangan secara
liar terus terjadi dan semakin
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tidak dapat dikendalikan. Akibatnya abrasi pantai yang semakin lama semakin parah akibat
gelombang pasang yang terjadi
tanpa dihalangi oleh pepohonan
pada pesisir pantai. Dan akhirnya semua mengalami kerugian
baik material maupun spiritual,
hingga tak ayal menambah derita bagi warga sekitar.
Pembukaan lahan secara besar-besaran sebagai tempat pemukiman atau tempat
rekreasi pantai tanpa adanya
penanaman tanaman baru sebagai penggantinya menambah
daftar panjang penyebab terjadinya kerusakan lingkungan
ini. Berdasarkan penelitian, jika
sebatang pohon ditebang, maka
kurang lebih 17 pohon lainnya
akan ikut tumbang dan mati, 10
batang terpangkas rusak tetapi
harus hidup, 262 jenis epifit dengan ratusan individu ikut rebah
dan tidak mungkin akan bertahan hidup, serta ribuan semai
akan mati. Ditambah lagi dengan masalah sampah yang tidak
terkoordinir dengan baik, akan
turut pula berpotensi merusak
lingkungan pada pesisir pantai.
Sampah dan limbah rumah tangga maupun warungwarung kecil dalam skala besar
yang dikelola secara ‘asal-asalan’
dan tidak sistematis, akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang mungkin awalnya kita anggap biasa
saja, tanpa disadari bahaya dan
dampak yang ditimbulkan sangat mengerikan bagi seluruh
makhluk hidup yang tinggal
disekitarnya tanpa terkecuali
manusia sekalipun. Lingkungan
menjadi kotor dan bau, pemandangan menjadi tidak menarik,
dan udara yang panas tanpa terhalangi oleh pohon merupakan
salah satu dampak kecil yang
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dapat ditimbulkan. Jika hal-hal
tersebut terus menerus terjadi
tanpa adanya penanganan yang
cepat, tepat, dan cerdas, akan
semakin memperburuk kondisi
lingkungan pesisir pantai sehingga penanganannya akan semakin sukar.
Ironisnya, setiap terjadi
bencana pasti terjadi aksi saling
‘lempar-melempar’
tanggung
jawab oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Sehingga upaya penanggulangan
bencana dan korban bencana
menjadi lamban dan tidak jarang timbul tindakan anarkis
oleh warga yang menjadi korban bencana tersebut. Hal ini
seyogyanya tidak akan terjadi
jika masing-masing individu
sama-sama turut mengambil
andil dan bertanggung jawab
atas masalah yang terjadi serta
menyingkirkan egoisme pribadi
dan bersikap bijaksana dalam
menangani permasalahan yang
terjadi.
Lalu, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap bencana lingkungan ini?
Mari masa-masa kita renungkan. Jika merujuk satu persatu
siapa yang seharusnya bertanggung jawab, maka jawabannya
adalah kita semua. Tanggung
jawab terhadap pencegahan
dan penanggulangan bencana
lingkungan yang akhir-akhir ini
sering terjadi hampir diseluruh
pelosok tanah air merupakan
kewajiban kita semua sebagai
makhluk yang berakal. Mulai
dari rakyat kecil hingga pemerintah sekalipun, jika semua individu sadar dan mengerti akan
tanggung jawabnya dalam melestarikan lingkungan sebagai
bentuk upaya pencegahan bencana dilingkungannya, Insya Allah semua bencana lingkungan
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tidak akan terjadi. Jikalau terjadi
penanggulangannya terhadap
bencana lingkungan tersebut
dapat segera teratasi dengan cepat dan benar.
Dan apa tindakan kita
seharusnya ketika dihadapkan pada bencana lingkungan?
Akankah kita hanya berdiam
diri menjadi penonton atau hanya ikut larut dalam kesedihan
yang tidak berujung? Jika jawabannya iya, maka mulai saat ini,
sudah saatnya kita mengevaluasi
diri masing-masing dengan tidak lagi menyalahkan satu sama
lain. Berikan aksi nyata dalam
melestarikan lingkungan walaupun hanya dengan tindakan
yang tidak membutuhkan waktu
dan tenaga yang besar. Sekecil
apapun usaha apabila didasarkan dengan keikhlasan hasilnya
akan jauh sangat bermakna dan
berguna. Hal ini perlu diwujudkan sebaik-baiknya dan jangan
hanya menjadi wacana sebuah
program diatas kertas.
Mulai saat ini, kita sebagai makhluk berakal yang
penuh kelebihan sudah harus
menunjukkan aksi nyata dalam
melestarikan lingkungan Indonesia. Sebagai salah satu contoh yaitu penanaman cemara
pada daerah pesisir pantai yang
dapat menghasilkan berbagai
kegunaan bagi makhluk hidup
yang menempati daerah pesisir pantai. Seperti mengurangi
abrasi pantai yang mengikis lahan-lahan warga, memperindah
panorama pemandangan pesisir
pantai, memperbanyak penghijauan yang berarti memperbanyak juga kandungan udara
bersih dan sejuk sekaligus mengurangi polusi udara.
Canangkan aksi nyata
penanaman pohon disetiap lokasi pesisir pantai dan pelestari-
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an lingkungannya. Perencanaan
pembangunan yang terstruktur dan sistematis serta ramah
lingkungan harus menjadi prioritas program sehingga tidak ada
lagi penebangan secara ‘asal-asalan’. Penanganan sampah dan
limbah yang tepat guna dengan
cara mendaur ulangnya menjadi
produk yang berguna, sehingga
sampah yang tadinya tidak berguna dan mengganggu keindahan lingkungan yang berpotensi
merusak dapat termanfaatkan.
Sosialisasi mengenai bencana
lingkungan hendaknya terus
dikembangkan, agar terbentuknya tatanan masyarakat yang
mengerti dan peduli tentang
lingkungan.
Dalam upaya perwujudan hal tersebut, semua elemen masyarakat diharapkan
dapat bergabung dan turut ambil bagian dalam melestarikan
lingkungan. Hal ini dapat dijadikan sebagai introspeksi diri
bagi kita semua. Karena sesungguhnya potensi permasalahan
lingkungan pada masyarakat
sangatlah besar. Oleh karena

itu janganlah berdiam diri, berpangku tangan menjadi penonton dan bersikap pasif terhadap
kondisi permasalahan tersebut,
karena apabila aksi nyata melestarikan lingkungan dapat kita
lakukan dengan baik maka solidaritas diantara sesama akan
lebih terjalin.
Penulis sebagai mahasiswa berharap semoga apa
yang telah dilakukan dalam
menanam cemara pada daerah
pesisir pantai dapat turut ditiru oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga daerah pesisir
pantai Indonesia pada nantinya
dapat terhindar dari berbagai
bencana. Tidak hanya pesisir
pantai, seluruh tempat diwajibkan agar lingkungannya dapat
terjaga dan terhindar dari kerusakan. Sehingga keseimbangan
ekosistem makhluk hidup dapat
terjaga. Jadi walaupun masih pelajar banyak sekali hal-hal yang
dapat dilakukan dalam upaya
pencegahan bencana lingkungan salah satunya dengan melestarikannya.

“

Berdasarkan penelitian, jika sebatang
pohon ditebang, maka
kurang lebih 17 pohon lainnya akan ikut
tumbang dan mati, 10
batang terpangkas rusak tetapi harus hidup,
262 jenis epifit dengan
ratusan individu ikut
rebah dan tidak mungkin
akan bertahan hidup,
serta ribuan semai akan
mati.
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A

ceh sebagai sebuah
bangsa sangat terbuka kepada para pendatang. Ini dibuktikan dari
adanya Lonceng Cakra Donya
yang saat ini tersimpan baik
di Museum Aceh. Lonceng ini
seolah menjadi tanda bahwa
Aceh sebagai sebuah bangsa
yang berperadaban dan telah
menjalin persahabatan dengan
para pendatang, tidak terkecuali Tiongkok.
Laksamana Tiongkok
kala itu, Cheng Ho, yang telah
mengunjungi kepulauan Indonesia sebanyak tujuh kali, akhirnya mengunjungi Samudera
Pasai pada tahun 1414 Masehi.
Saat itu, Cheng Ho memberikan lonceng raksasa yang disebut Cakradonya sebagai hadiah
Kaisar Yongle, penguasa Tiongkok, kepada Sultan Samudra
Pasai saat itu.

bang wishnu, cakrawala atau
matahari. Sedangkan Donya
berarti dunia. Dari bentuk luarnya, Cakra Donya memiliki
hiasan simbol-simbol aksara
China dan Arab. Aksara China yang bertuliskan Sing Fang
Niat Tong Juut Yat kat Tjo, sedangkan aksara Arab yang kini
tidak dapat dibaca lagi karena
keadaannya yang telah aus akan
zaman.
Lonceng Cakra Donya ini dikenal sebagai bagian
dari jejak sejarah kedatangan
warga Tiongkok ke Nusantara.
Lonceng ini merupakan hadiah dari Kaisar Yongle penguasa Tiongkok kepada Kerajaan
Samudera Pasai sebagai simbol
persahabatan kedua negara.
Pasai kala itu dikenal sebagai
negeri yang makmur dan terbuka. Banyak pedagang-pedagang
dari Timur Tengah dan Gujarat
India datang untuk berbisnis
Sejarah
dan menyebarkan agama Islam.
Cakra Donya adalah Selain itu, Pasai juga mengeklonceng yang berupa mahko- spor rempah-rempah ke berbta besi berbentuk stupa bua- agai negara, salah satunya
tan China tahun 1409 Masehi. Tiongkok.
Dengan tinggi 125 cm dan lebar
Pada tahun 1542 Mase75 cm, Cakra mempunyai arti hi, Kerajaan Pasai berhasil diporos kereta, lambang-lam- taklukkan oleh Kerajaan Aceh
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Darussalam di bawah pimpinan
Sultan Ali Mughayatsyah. Akibatnya, Lonceng ini disita dan dibawa ke
Koetaradja (Banda Aceh sekarang),
pusat Kerajaan Aceh Darussalam.
Lonceng ini sempat digunakan
dalam Kapal Perang Kesultanan
Aceh dimasa kepemimpinan Sultan
Iskandar Muda (1607-1636). Kapal
itu bernama Cakra Donya. Kapan
tersebut mampu menampung 800
prajurit. Dalam Kapal Cakra Donya, menurut riwayat, terdapat tiga
lonceng; Akidato Umoe (berada
didepan) yang bermakna berita
kejadian, Khasiru Khairan (berada ditengah) bermakna berita
balik, dan Tulak Mara (berada dibelakang) yang bermakna penolak
bencana.
Ketiga lonceng tersebut
sering kali digunakan sebagai
pemberi aba-aba pada saat perang
berlangsung. Berkat keberadaan
lonceng ini, Portugis sering kesulitan untuk menaklukkan pasukan
Aceh. Oleh karena kekaguman dengan kekuatan armada perang Aceh,
Portugis pun menyebut Kapal
Cakra Donya sebagai Espanto del
Mundo yang berarti Teror Dunia.
Setelah tak digunakan
dikapal, lonceng Cakra Donya
sempat digantung di depan Masjid Raya Baiturrahman yang saat
itu masuk dalam area Istana Sultan
Aceh. Lonceng ini sering dibunyikan ketika penghuni istana harus
berkumpul untuk mendengar maklumat Sultan. Pada 1915 Masehi,
dari Masjid Raya, lonceng bersejarah ini kemudian dipindahkan ke
Museum Aceh dan menjadi saksi
bisu heroisme sejarah Aceh dan
bertahan hingga sekarang. [Ronny]
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Data Buku
Judul		
Pengarang
Penerbit
Tahun Terbit
Tebal Buku

: Cut Nyak Dhien
: Muchtaruddin Ibrahim
: PT. Balai Pustaka
: 1981
: xi + 98 hal

Cut Nyak Dhien

RESENSUi

J

aman
dahulu,
wanita dianggap
sebagai
orang
yang lemah, hanya
tunduk pada perintah pria, dan berdiam diri di rumah. Wanita tidak
diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat
di muka umum, memimpin suatu perkumpulan,
atau menduduki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Pada jaman penjajahan Belanda di
Indonesia pun, wanita hanya diperintahkan untuk menyiapkan makanan untuk para penjajah
dan tidak berani untuk melawan. Muchtaruddin
Ibrahim mencoba menepis pendapat ini dengan
menulis kisah hidup salah satu pahlawan nasional wanita di Indonesia, ‘Cut Nyak Din’.
Dalam buku ini, Muchtaruddin mencoba
menggambarkan suasana Aceh di abad 18. Diawali dengan latar belakang keluarga Cut Nyak
Din yang merupakan orang terpandang. Ayahnya, Nanda Muda Seutia merupakan pemimpin
wilayah VI Mukim dan ibunya merupakan seorang turunan bangsawan. Cut Nyak Din lahir
ketika rakyat VI Mukim sedang berselisih dengan rakyat Meuraksa. Cut Nyak Din memiliki
seorang kakak laki-laki bernama Teuku Rayut.
Kakaknya memiliki fisik yang kurang sempurna,
sehingga ayahnya sangat berharap banyak pada
Cut Nyak Din untuk meneruskan pemerintahan.
Pada usia 12 tahun, Cut Nyak Din
dinikahkan dengan Teuku Cik Ibrahim Lamnga.
Tujuannya adalah untuk memperkuat pemerintahan ayahnya. Cut Nyak Din sangat patuh
terhadap suaminya dan senantiasa memberi
semangat ketika suaminya berperang melawan
Belanda. Semangatnya makin tertempa dan mulailah tumbuh suatu benih perlawanan yang ter-
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us mekar dalam dadanya terhadap kolonialisme
Belanda. Sayang, suaminya tewas tertembak di
medan perang dan menyebabkan batinnya terpuruk. Hal itu tak berlangsung lama, karena
Teuku Umar mampu menggantikannya. Bersama Teuku Umar, Cut Nyak Din bertekad untuk
membalaskan dendam kepada Belanda atas tewasnya Teuku Cik Ibrahim dalam Perang Aceh.
Ia terus mengibarkan semangat rakyat Aceh untuk terus memberikan perlawanan. Pada tanggal
11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di medan
perang setelah tertembak oleh tentara Belanda.
Cut Nyak Din terus melanjutkan perjuangannya
untuk mengusir penjajah. Tetapi, Cut Nyak Din
berhasil ditaklukkan Belanda dan ditahan. Para
pengikutnya sering mengunjungi beliau. Karena
dikhawatirkan akan muncul suatu perlawanan,
akhirnya Cut Nyak Din diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Din wafat tanggal 6
November 1908.
Muchtaruddin berhasil menggambarkan
suasana tegang ketika perang terjadi dan dapat
menumbuhkan rasa nasionalisme bagi pembacanya. Muchtaruddin memunculkan semangat
Cut Nyak Din yang sangat berapi-api dalam melawan penjajah, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Kisah Cut Nyak Din ini sangat
inspiratif untuk kaum wanita.
Buku Cut Nyak Din isinya mengenai sejarah perjuangan dan kepahlawan, buku tersebut
cocok untuk dijadikan sumber karya ilmiah khususnya yang bertemakan sejarah dan kepahlawanan daripada dijadikan bacaan untuk mengisi
waktu luang. Selain itu buku ini juga dapat dijadikan sebagai literatur penunjang dalam pelajaran
sejarah.
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Data Buku
Judul			
			
Penulis			
Penerbit 		
Tahun Terbit		
Jumlah Halaman

Konspirasi-Konspirasi Politik
Paling Menegangkan Sedunia

eorang dosen bidang hukum islam pada
sebuah Perguruan Tinggi Islam di Madura membuat diri M. Agastya ABM sangat
menyukai dunia hukum dan politik. Pria kelahiran
Jawa Timur, 12 April 1970 menamatkan S1 dan S2
dengan mengambil jurusan Hukum. Kegemaran
dirinya tentang hukum dan politik menghasilkan
karya untuk orang banyak. Salah satu nya ialah
buku yang berjudul “Konspirasi-konspirasi politik
paling menegangkan sedunia”. Sebuah buku untuk
membuka kembali cara berpikir seseorang terhadap rekayasa sebuah peristiwa besar.
Buku yang membahas tentang konspirasi yang ada di dunia ini tidak terlepas dari berbagai kumpulan fakta yang muncul setelah kejadian suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang besar
kerap sekali dikaitkan dengan sebuah konspirasi
politik. Sebagian orang berfikir ada sebuah kejanggalan yang muncul terhadap beberapa peristiwa
besar yang muncul di dunia. Hal ini memaksa banyak para revolusioner teori konspirasi memaparkan teorinya tersebut.
		
Buku karya M. Agastya ABM ini
akan membuat sebuah pola berpikir bagi para
pembaca mengenai peristiwa-peritiwa besar tersebut. Dengan menggunakan bahasa yang lugas, fakta dibalik fakta diungkapkan satu persatu dalam
setiap peristiwa yang dikaji dalam pembahasan
buku ini. Misteri demi misteri di sodorkan kepada
para pembaca sebagai cara untuk mengajak pembaca melihat sisi lain yang tidak dilihat saat pemberitaan oleh media kepada publik. Sisi yang sering
di tutupi oleh pemberitaan akan ditemukan dalam
setiap pembahasan pada berbagai peristiwa yang
dirangkum dalam buku ini.
Sosok Amerika pun menjadi dalang utama permasalahan di dalam buku konspirasi ini.
Hampir setiap peristiwa yang dirangkum dalam
buku ini erat kaitannya dengan campur tangan

Amerika. Lembaga
CIA dan FBI kerap
dikatakan sebagai
sutradara
dalam
menyusun skenario terhadap sebuah
peristiwa besar di
dunia ini. Di contohkan dengan laporan palsu CIA
yang membuat sebuah peperangan besar antara
Amerika dan Iraq. Selain itu tokoh-tokoh yang
mempunyai power sering diperlihatkan di dalam
buku ini sebagai aktor yang mempunyai power untuk mengendalikan sebuah peristiwa, contohnya
seperti Soeharto atau George Bush. Bahkan Badan
Intelijen Negara (BIN) dan Israel termasuk pemeran utama di balik layar dalam peristiwa-peristiwa
yang disajikan di buku ini.
Sisi pemaparan sebuah sudut pandang lain
untuk pembaca merupakan salah satu wawasan
serta pengetahuan yang diberikan dalam buku ini.
Namun, terkadang buku ini tidak memberikan
gambaran untuk bersikap objektif kepada pembaca.
Hal ini disajikan karena tidak ada sebuah perbandingan yang disajikan dalam memaparkan peristiwa
yang memiliki teori konspirasi. Sikap yang dipaparkan seperti mengajak untuk memandang negative kepada sebelah pihak. Hal ini membuat hal
yang di paparkan hanya seperti argument penulis
dibantu dengan tori-tori konspirasi terhadap peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam buku ini.
Sekali lagi buku ini tidak memberikan kebenaran
mutlak, hanya saja berusaha untuk mengajak para
pembaca memikir lebih luas, lebih menganalisi sesuatu, dan menentukan sebuah kebenaran sesuai
dengan fakta atau pemberitaan yang global. Hal
tersebut lah yang ingin di sampaikan secara sempurna oleh penulis kepada rakyat Indonesia untuk
sebagai bahan pendidikan dan pengkajian lebih
luas. (Oz)
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Danube: Tentang Suatu Saat Kita
Oleh: Radhia Humaira

An der schÖnen, blauen Donau
(Di tepi sungai Donau yang indah dan biru)
judul sebuah Waltz oleh komponis Austria, Johan
Strauss.

K

ata itu tertulis besar dalam font Georgia pada
selembar kertas terpajang di dinding kamar. Di
sampingnya, Benua Eropa terpapar jelas serta gambar bangunan tua Jerman, mulai dari katedral Ulmer
Munster, The Rathaus (City Hall), Museum of Bread
Culture hingga potret Kota Ulm, kota tua nan cantik di
sisi Danube, tepatnya di Barat Daya Jerman.
Kota kelahiran fisikawan Albert Einstein itulah pertama kali membangun mimpinya. Disusul Danube, sungai terpanjang ke dua di Eropa setelah sungai
Volga ke barisan mimpi di bawahnya. Ada “suatu saat”
yang wajib Ia jalani, sehingga Ulm dan Danube jadi pelayaran terjauh, Tetapi untuk sementara waktu, masih
membingkai tetap, tepat di matanya. “Suatu saat kita
berenang di sana” gurauku padanya seraya menunjuk
gambar Danube
“Apa Danube tidak terlalu dalam untuk Kita berenang?”
pertanyaan lugu putra 12 tahun hadirkan lekuk bahagia
di wajahku
“Tidak sedalam tatapan Kita sekarang untuk Danube,
nak. Kita akan ke sana!”
Tugas seorang Ayah adalah meyakini putranya
menggapai impian. Sebab itu mengapa aku sangat optimis tentang suatu saat kita yang akan dijalani bersama.
Minggu malam, aku menemaninya menyusun rencana
beberapa tahun ke depan. Gurunya memberikan tugas
menulis 100 target untuk 12 tahun mendatang di lem-
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baran HVS agar dibacakan esok hari. Malam itu, Aku
memberikan gambaran mimpi-mimpi besar kepadanya. Aku bercerita sedikit banyak tentang para ilmuan
dan tempat bersejarah yang indah sepengetahuanku.
Dari sekian yang tersebutkan, Ia sangat tertarik pada
Einstein. Sehingga Ia menulis kota Ulm dan Danube
sebagai destinasi pertama yang akan dituju.
Tersimpulkan sudah tujuanku…
Membangun Danube di benaknya.
Sejenak teringat pada beberapa tahun lalu
ketika bertemu dengannya adalah hal sederhana yang
merumit. Sederhananya, disebabkan aku sebagai seorang Ayah mempunyai hak bertemu, kerumitan adalah
izin dari Ibunya yang tersimpul mustahil. Tapi sebatas
itulah kuasa manusia menghalangiku bertemu anakku,
lebih besar kuasa Allah untuk mempertemukan Kami.
Lebih jauh dari itu, teringat lagi ketika pertama kali
aku merasa kemenangan. Kala itu, usianya 9 tahun,
Dia membiasakan diri tinggal di rumahku, karena Ibunya menyambung pendidikan ke luar Negeri
bersama suami barunya. Zaid-Nama yang ku beri-,
memilih tinggal bersamaku karena tak ingin mengganti lingkungan sekolahnya. Mereka berdua juga setuju
Zaid bersamaku. Jika boleh bercerita lebih, aku ingin
katakan bahwa ketika mereka berangkat, masih juga
tak memberitahu tentang nama anakku, sebab itu aku
memanggil dengan sebutan Zaid. Setelah keesokan
harinya, saat aku lebih pintar mendekatkan diri dengan
Zaid dan bertanya kepada guru di Sekolah tentang
nama anakku, baru ku ketahui bahwa namanya persis
seperti namaku, Bakhtiar.
Entah apa maksud Ibunya dulu memberikan nama

CORETAN PENA
seperti itu.
Tapi aku terlanjur betah memanggilnya Zaid, ada yang
bernilai di sana.
Zaidku kini telah berusia 17 tahun setengah. Baru saja
Ia wisuda dari Sekolah Menengah Atas sebagai lulusan
terbaik. Satu lagi urutan mimpi 100 target-yang dibuatnya dulu- ia lingkari. Tandanya, target telah tercapai.
Kebetulan, target tersebut tepat tertulis di urutan ke-17,
angka 17. Sebab itu, betapa menariknya mengenang
usia 17 tahun Zaid.
Beberapa minggu setelah kelulusan, pendaftaran
tingkat Universitas dibuka. Sebelumnya, Zaid bersama
kawan-kawan telah didaftarkan di jalur undangan atau
SNMPTN oleh gurunya. Syukur, Zaid dan beberapa
temannya lulus di Universitas ternama di Indonesia.
Zaid, ada saja caramu memahat prestasi.
Ku rasa, tidak perlu ku luahkan bagaimana kegembiraanku dengan hasil yang selalu dibawa pulang Zaid.
Aku hanya ingin menjadi Ayah bijak untuknya. Sebab
itu, aku tak pernah membanggakan Zaid di depan Ia
sendiri, cukup Ia menjadi ceritaku pada neneknya juga
beberapa teman dekat yang ku percaya tak akan menceritakan cerita pujian ini pada Zaid. Untuk mendukungnya, cukup menghadiahi senyuman setiap ia menyampaikan prestasinya. Sejauh ini, semua masih baik-baik
saja, walau hanya respon senyuman, tetap saja Zaid tak
mengeluh. Ia Zaidku yang enggan mendung.
Zaid mendekat ke mading di kamar -tempat Danube
dan mimpi-mimpinya bersemi-,
“di sini, tak ada target untuk berkuliah di Universitas
ternama di Indonesia, Yah”. Ujarnya
Cepat aku menghampiri mading dan menyisir target itu
dengan mataku dari angka 1 hingga 300. Zaid menambahkannya sendiri 200 target setelah beberapa tahun
hanya bertahan dengan 100 target. Benar, Zaid tak
pernah menuliskan target tentang prestasi hari ini.
“itu artinya, kamu harus menulisnya di angka 301, Nak”
saranku
“gak bisa dong Yah. Gak ada esensi “targetnya”. Yang
namanya target, lahir sebelum usaha. Menurut aku,
setiap yang aku tulis adalah hal yang ku ingini. Kesimpulannya, aku tidak ingin ke sana. Aku di Universitas di
sini aja”
Kesimpulan pertama yang dibuat tanpa persetujuanku.
Ia benar-benar hanya memilih kualitas di sini. Katanya,
Dia lebih baik tinggal bersamaku. Ada sesuatu yang
dikhawatirkan…
Berulang kali ku eja bahwa untuk bisa mencapai target pertamanya (kota tua Ulm dan Danube)
berarti Ia harus menjadi pintar agar dipercaya orang,
terkenal, mendapat pendidikan bagus dan beasiswa. Pergi dengan biaya sendiri, Ulm dan
Danube adalah kemustahilan yang nyata.
Hari ini, Danube yang menjadi
“suatu saat kami” perlahan terkikis karena
“suatu saat” yang dikhawatirkan Zaid. Ia
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menyinggung tentang kematian.
“Apa yang memberatkanmu?”
Pertanyaanku itu lalu menjadi jalan kami agar saling
terbuka tentang suatu saat yang kita khawatirkan. Kita
saling menceritakan tentang siapa yang akan pergi
duluan. Aku atau Zaid? Dalam pertanyaan itu, kami
sama-sama dicekik geming. Tak mendapati jawaban
meski hanya sebuah jawab praduga, hampir terbenam
dengan debat usia, sebelum kembali tawakkal. Teka-teki
itu takkan mampu dipecahkan.
“Baiklah Zaid, anggaplah ini pertanyaan kecilku, mengapa kau ingin tetap dengan ku? Tanpa alasan siapa
diantara kita yang mati duluan”.
Jawaban Zaid sangat padat, ada hal yang bisa Ku simpulkan.
Selayak Nil dengan Danube, Ia tak ingin kita
punya spasi selayak itu. Bagaimanapun, suatu saatku
adalah bagian dari suatu saatnya. Aku atau dia pasti
akan membutuhkan satu sama lain.
Aku merasa bersalah atas harapan yang terlalu
banyak ku nyalakan untuknya. Bahkan, perlahan Ia lebih besar dari Zaidku sendiri. Namun Zaid mencoba kuat
menjalarinya, meski sadar tak semua mampu Ia gapai.
Selalu khawatir dengan suatu saatku yang membuatnya
sulit melangkah. Lalu dia, aku, dan harapan itu selayak
dua dahan di pinggir pantai yang maha luas lautnya. Dia
dan aku adalah dua dahan yang terpisah oleh air dan
akar-akar kecil. Sementara harapan adalah lautan, yang
tak mungkin ditumbuhi dahan di dalamnya. Sebab itu,
ia ingin tetap denganku.
“Biarkan Aku tetap untuk berbakti, Ayah. Bukankah
surga itu lebih indah dari Danube?”
Kemudian, aku beranjak
tanpa menghirau bola
matanya. Tak jua tersimpul kecewa atau bahagia.
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KEHIDUPAN DIGITAL NATIVE
DAN DIGITAL IMIGRANT

i zaman canggih sekarang ini tidak heran jika
seorang balita dapat memainkan gadget dan anak umur
3 tahun mengajari nenek nya
bagaimana cara mengirim e-mail.
Semakin hari kehidupan di bumi
semakin maju dengan adanya
teknologi dan bergantung dengannya. Keterkaitan ini disebut
dengan Digital Native dan Digital
Imigrant.
Digital native merupakan
generasi yang sejak awal manusia
sudah mengenal teknologi. Sama
halnya ketika saat balita maupun
remaja, kehidupan nya dipenuhi
dengan gencarnya perkembangan
teknologi. Sedangkan Digital Imigrant merupakan manusia yang
masa kecilnya belum mengenal
teknologi. Di zaman sekarang,
untuk membedakan keduanya hal
tersebut dapat dilihat dari berapa
umur manusia yang bersangkutan. Digital native untuk zaman
sekarang ini berkisar antara umur
1- 24 tahun, sedangkan digital
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imigrant berumur antara 24 tahun dan selanjutnya.
Dari segi kehidupan, kehidupan para digital native sangat
berperan dalam perkembangan
teknologi. Kehidupan mereka sehari-hari dipenuhi dengan berbagai macam teknologi baik itu
internet, fashion, kuliner, produk
handphone, komputer dan media
sosial. Keterkaitan mereka dengan teknologi tidak bisa dipisahkan, bahkan mereka dapat mempelajari sesuatu melalui teknologi
tersebut. Sebagai contoh media
sosial. Media sosial tidak hanya
diperuntukkan bagi kaum yang
‘narsis’, tetapi juga sebagai wadah
untuk memberikan dan menyebarkan informasi sehingga dapat
diketahui oleh orang banyak. Para
digital native sangat aktif dalam
media sosial, baik itu memberikan informasi maupun mencari
informasi. Sehingga memunculkan ‘rasa’ kepentingan dan berusaha untuk tidak melewatkan
apapun yang terjadi di media so-
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sial.

Para generasi digital native ini cenderung lebih terbuka,
blak-blakan, serta open minded. Mereka akan lansung mengatakan apa yang mereka sukai
dan apa yang tidak mereka sukai,
termasuk perihal pribadi. Generasi ini seperti ‘berlomba-lomba’ membuka kehidupan pribadi
mereka di media sosial dengan
berbagai bahasa yang terkesan
‘berlebihan’ jika dibandingkan
dengan generasi digital imigrant.
Selain itu, digital native menyukai
kebebasan dan tidak ingin diatur
atau dikekang.
Dari segi pemikiran dan
proses belajar, generasi digital
native berbeda dengan generasi
digital imigrant. Generasi digital imigrant tidak percaya bahwa
generasi digital native dapat belajar dengan cara menonton seperti animasi, aksi, drama, maupun
serial televisi. Dalam hal belajar,
para digital native lebih menyukai
suasana yang santai tapi tetap se-
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rius. Mereka tidak suka dipaksa dan belajar kapanpun
mereka mau. Karena para digital native mendapatkan
informasi dengan cepat, maka mereka dapat menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Dalam hal menyelesaikan sesuatu, para generasi digital native lebih cenderung cepat jika dibandingkan dengan digital imigrant.
Karena hidup dimasa teknologi yang belum berkembang, para generasi digital imigrant jauh ketinggalan
jika dibandingkan dengan para generasi digital native
di bidang teknologi. Para generasi digital imigrant hanya meluangkan waktu sesaat setelah bekerja di media
guna untuk melihat informasi dan membuktikan pada
dunia yang bahwa mereka ada di teknologi sekarang ini.
Mereka tidak memiliki waktu luang yang banyak dalam
mendalami manfaat teknologi karena kesibukannya
dalam bekerja. Dalam sistem belajar, generasi ini lebih
menetapkan sistem lama karena dianggap lebih berhasil.
Dalam hal belajar para generasi digital imigrant cenderung lebih serius. Sehingga mereka terkesan berusaha
semaksimal mungkin dalam mempelajari sesuatu.
Dikarenakan perbedaan pola pikir antara generasi digital native dan generasi digital imigrant, maka
banyak terjadi kesalahpahaman dalam proses belajar-mengajar. Para pengajar yang termasuk dalam rentang umur 24 tahun keatas akan menerapkan pembelajaran seperti apa yang terjadi dimasanya dan berfikir
akan berhasil jika diterapkan di generasi digital native
seperti sekarang ini. Padahal, bagi generasi digital native
hal tersebut kurang diminati. Lalu, bagaimana solusinya
? Para generasi digital imigrant harus berusaha untuk
lebih mendekatkan diri dengan teknologi dan mencoba
melihat bagaimana penerapan pembelajaran yang sesuai
untuk para generasi digital native.
Kehidupan para generasi digital native memang lebih
baik dari segi teknologi dan informasi. Tetapi tidak lebih
baik dari segi kebudayaan. Mereka yang hidup di zaman
teknologi yang maju banyak melupakan kebudayaannya. Dengan berkembangnya teknologi sekarang, seakan
mereka sudah melupakan akan budaya. Di sinilah para
generasi digital imigrant berperan dan dapat menyeimbangkan para generasi digital native. Jika para generasi
digital native dapat berperan di kehidupan para generasi
digital imigrant untuk membantu dalam hal teknologi,
maka para generasi digital imigrant dapat membantu
memperkenalkan kebudayaan dan pelestariannya kepada para generasi digital native. [Ronny]
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