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SALAM REDAKSI
Menggapai sebutan “More Than Just A Library” bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dimana UPT.Perpustakaan Unsyiah
harus menjalani beberapa tahun dalam melakukan
pembenahan dan perbaikan. Hingga akhirnya saat
ini, kata-kata bosan untuk mengunjungi perpustakaan tidak terdengar lagi dari civitas akademika
Unsyiah. Ya, karena perpustakaan Unsyiah sudah
lebih dari sekedar perpustakaan. Bagaimana tidak,
jika mahasiswa sudah penat membaca, mereka bisa
ngopi di pustaka. Jika mereka ingin mencari jurnal-jurnal, mereka bisa dengan mudah mendapatkannya di pustaka. Jika mereka ingin berselancar
di dunia maya, mereka bisa dengan gratis mengakses wifi di pustaka. Jika mereka memiliki segudang
kreatifitas, mereka bisa menyalurkannya di pustaka. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh
perpustakaan Unsyiah ini, membuatnya semakin
banyak digandrungi oleh civitas akademika Unsyiah, terutama para mahasiswa. Kedekatannya dengan mahasiswa, membuat perpustakaan terus eksis
dengan kegiatan-kegiatan yang dihadirkan. Kegiatan tersebut saling memiliki manfaat bagi kedua
pihak, baik mahasiswa maupun perpustakaan.
Akan tetapi, selama ini perpustakaan memberikan
dukungan kepada mahasiswa dengan menjadi wadah bagi ide-ide kreatif yang mereka miliki, bukan
dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Oleh karena itu, perpustakaan memiliki keinginan
untuk membentuk UKM yang bisa membuat mahasiswa mandiri dengan program kerja yang mereka hadirkan nantinya, dan juga bisa melakukan
pengkaderan anggota sehingga adanya keberlanjutan. Karena sungguh disayangkan jika hari ini lahir
sebuah kegiatan yang sangat luar biasa seperti Unsyiah Library Fiesta, namun besoknya hilang karena tidak adanya kontinyuitas. Keberlanjutan bagi
hal-hal baik yang bisa membuat perubahan dan
kemajuan bagi pustaka, akan terus menjadi fokus
utama perpustakaan Unsyiah.
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Prof. Dr. Yusni Saby, M.A bersama perwakilan duta baca Unsyiah sebagai pembicara dalam
Harmoni Kampus dengan tema “Jagad Universitas: Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Perubahannya

Prof.Dr.Yusni Saby, M.A (Guru besar UIN Ar-Raniry), bersama dengan Kepala UPT. Perpustakaan
Unsyiah, Dr.Taufiq A.Gani, S.Kom, M.Eng.Sc

Kepala perpustakaan Unsyiah bersama dengan
pustakawan dan Asesor BAN PT Akreditasi
Program Studi S2 Pendidikan Biologi
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Kunjungan Asesor BAN PT Akreditasi Program Studi S2 Pendidikan Biologi ke Perpustakaan Unsyiah

Kunjungan Auditor Surveillance
ISO 9001:2008 di Perpustakaan Unsyiah
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lensa pustka

Acara Family Day Perpustakaan Unsyiah yang diikuti oleh kepala perpustakaan Unsyiah,
pustakawan, volunteer perpustakaan, Librisyiana dan panitia Unsyiah Library Fiesta.

Rangkaian Permainan Acara Family Day
(Tarik Tambang Putri)

Rangkaian Permainan Acara Family Day
(Tarik Tambang Putra)

Rangkaian Permainan Acara Family Day (Lompat Karung)
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TIDAK HANYA BRI DAN MANDIRI, KINI 2 MESIN EDC BNI
TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH

M

ulai hari ini, sabtu 11 Februari 2017 Electronic Data
Capture (EDC) BNI sudah tersedia di perpustakaan Unsyiah.
Hal ini semakin memudahkan
para pengunjung perpustakaan
yang merupakan nasabah Bank
tersebut menggunakan kartu
debit atau kartu kredit untuk
melakukan cashless service di
perpustakaan Unsyiah.
Namun tidak hanya menerima
nasabah BNI, EDC BNI ini juga
akan menerima pembayaran
dari semua kartu debit dan kartu
kredit dari Bank lain.

Hingga saat ini, sudah ada 3 Bank
besar yang mendukung cashless
service dalam pembayaran denda buku, ataupun pembayaran
lainnya di perpustakaan Unsyiah. Yaitu Bank Mandiri, Bank
Rakyat Indonesia, dan Bank Nasional Indonesia.
Harapannya,
dengan
bertambahnya satu Bank besar
yang mendukung pogram cashless service ini dapat semakin
memudahkan pengunjung perpustakaan dalam melakukan
pembayaran di perpustakaan.
[BDN]

YOKTA, DARI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA :
“PERPUSTAKAAN UNSYIAH KEREN ABIS

S

etelah meraih akreditasi A dan masuk ke dalam rangking 10 besar Universitas terbaik di
seluruh Indonesia, membuat Universitas Syiah
Kuala semakin dikenal luas. Hal ini juga membuat
dosen-dosen dari Universitas lain ingin melakukan
studi banding ke Unsyiah, untuk melihat bagaimana
perkembangan dan usaha-usaha apa saja yang telah
dilakukan Unsyiah. Termasuk dari Universitas Pendidikan Ganesha.
“Saya bekerja di UPT TIK di Universitas
Pendidikan Ganesha. Saya dan teman-teman lain
mengadakan studi banding selama dua hari di Unsyiah. Dari kabar yang diterima, dan juga melihat
akreditasi Unsyiah sudah A, sistem Teknologi disini
sudah cukup mapan. Tujuan dari studi banding ini
adalah untuk mencermati bagaimana sih manajemen
dari sistem teknologi informasi di Unsyiah. Kami su-
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dah melihat pusat sistem IT Unsyiah, kemudian bapak wakil rektor 1 Unsyiah mengarahkan kami sekalian juga melihat bagaimana sih sistem IT yang ada
di pustaka Unsyiah yang merupakan salah satu unit
yang benar-benar menggunakan IT secara praktikal.
Termasuk dari sisi pengelolalannya, sistem peminjaman mandiri, check in, dan lain sebagainya, “ kata
Yokta salah seorang pengelola UPT.TIK di Universitas Pendidikan Ganesha.
“Pustaka Universitas Syiah Kuala menurut
saya Keren abis. Konsepnya juga sudah sangat baik.
Dari awal sampai saya sudah melihat ada coffee shop,
ohh.. ini tempat hang out dan berdiskusi santai untuk
saling bertukar pikiran. Kemudian ada sistem yang
melakukan pengecekan pengunjung yaitu check in
melalui KTM, saya juga melihat-lihat koleksi buku,
jurnal dan buku elektronik, dan juga ada tempat representatif untuk mahasiswa berdiskusi. Intinya, saya
sangat menikmati Librart Tour ini”, lanjutnya.
Ia juga menambahkan, dari hasil studi banding ini ada banyak hal yang menjadi masukan yang
sangat berarti untuk universitasnya. Terutama bagi
kami ia yang menjadi pengemban untuk mengelola
sistem informas di Universitas Pendidikan Ganesha.
“Paling tidak bisa untuk berusaha mengejar dulu lah,
dan kami berharap dikemudian hari bisa bersaing
atau bisa menyamai sistem IT yang diterapkan di Unsyiah ini”, tutupnya. [Moli]
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Wakil Rektor 1 Unsyiah Hadiri Soft Opening Relax and
Easy New Stage

P

uluhan mahasiswa menyaksikan soft opening
new stage dari Relax and Easy di lantai 1 UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, pada
Rabu (22/02/2017). Relax and Easy merupakan salah
satu kegiatan rutin setiap Rabu siang yang diadakan
oleh perpustakaan Unsyiah yang bekerjasama dengan mahasiswa. Namun kali ini ada yang berbeda,
dimana panggung Relax and Easy yang sebelumnya
berada di lantai 2, kini memiliki suasana baru yang
lebih segar di lantai 1 bersebelahan dengan libricafe
dan Man corner. Acara Soft Opening Relax and Easy
ini juga turut dihadiri oleh wakil rektor 1, Dr. Hizir.
“Acara seperti ini tentunya sangat menarik. Hal-hal
seperti ini lah yang seharusnya terus dipertunjukkan
oleh mahasiswa, yaitu menampilkan kreativitas mereka. Unsyiah siap menampung kreativitas-kreativitas
tersebut, termasuk perpustakaann Unsyiah, poin utama yang membuat pustaka ini semakin atraktif adalah semakin banyaknya jumlah pengunjung. Tahun
2016 menjadi puncaknya, hal ini sebenarnya adalah
modal dasar yang bisa diigunakan untuk membangun anak-anak Aceh agar mempunyai kemampuan
literasi yang bagus kedepan. Memang, berkunjung
kepustaka saja belum cukup, namun bagaimana
cara selama diperpustakaan mahasiswa bisa banyak
mengkaji hal-hal yang terkait dengan keilmuannya,
baik yang terkait dengan perkuliahan, dan juga bisa
berdikusi terkait isu-isu terkini yang ada didunia ini”,
ungkap Wakil Rektor 1 Universitas Syiah Kuala.

Dr. Hizir mengharapkan agar perpustakaan
bisa terus berubah kearah yang lebih baik. Karena
yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi perpustakaan harus mampu untuk menyesuaikan diri
dengan kondisi saat in. Jika pustaka Unsyiah tidak
berubah sesuai dengan kondisi zaman, maka akan
tertinggal. Beliau juga memberi pesan bagi mahasiswa dan dosen Unsyiah.
“Saya berharap seluruh mahasiswa Unsyiah bisa menggunakan kesempatan yang luar biasa. Maanfaatkanlah semua fasilitas yang tersedia di
perpustakaan, terutama dalam menyelesaikan tugas
kuliah, dan penulisan skripsi agar bisa megambil
referensi di pustaka. Tidak hanya mahasiswa, saya
berharap agar dosen juga bisa meng-encourage mahasiswanya untuk menggunakan literatur yang ada
diperpustakaan, baik buku maupun jurnal. [Moli]

Panitia Unsyiah Library Fiesta 2017 Lakukan Evaluasi
Perdana

P

uluhan mahasiswa yang didominasi dengan
pakaian berwarna hitam terlihat memadati
ruang seminar lantai I Perpustakaan Unsyiah.
Para mahasiswa tersebut merupakan seluruh panitia
dari berbagai bidang kepanitiaan Unsyiah Library
Fiesta 2017 yang tengah mengikuti Rapat Evaluasi.
Tak hanya mahasiswa, rapat tersebut juga dihadiri
oleh Bapak Taufiq Abdul Gani selaku Kepala UPT.
Perpustakaan Unsyiah sekaligus Penanggungjawab
ULF dan ibu Nurlida, selaku Koordinator ULF.
Rapat yang berlangsung dari pukul 10.00 –
15.30 WIB ini merupakan Rapat Evaluasi pertama
yang dilaksanakan oleh panitia ULF 2017. Adapun
agenda yang dibahas diantaranya adalah pengarahan kepanitiaan oleh Kepala UPT. Perpustakaan
Unsyiah dan Koordinator Umum ULF, pengarahan

management struktural kepanitiaan dan sistem kerja panitia oleh Ketua Panitia, dan pengarahan Administrasi Keuangan oleh Bendaahra Panitia. Selain
itu, dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi
kerja masing-masing bidang kepanitiaan yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian ULF 2017 dan
presentator perwakilan dari masing-masing bidang.
[FNS]
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MAHASISWA FISIP JUARAI LOMBA VIDEO PROFIL
PERPUSTAKAAN

L

omba video profil merupakan salah satu perlombaan
yang diadakan dalam rangka
memeriahkan acara Unsyiah Library Fiesta. Tema yang diberikan
kepada peserta, sesuai dengan tema
ULF tahun ini yaitu More Than Just
A Library. Perlombaan yang tidak
dipungut biaya ini diikuti oleh 16
grup, salah satunya dari fakultas
ilmu sosial dan politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala.
“Alhamdulillah, kami sangat
senang bisa menjuarai lomba video profil perpustakaan, dan kami
menangnya itu dirumah sendiri
yaitu kampus Unsyiah, bangga juga
bukan orang lain yang membawa juara”, kata Reza setiawan, ketua grup yang merupakan salah satu mahasiswa FISIP, jurusan ilmu komunikasi.
“Karena tema yang diberikan adalah More
Than Just A Library, jadi didalam video kami itu
benar-benar menonjolkan bahwa di dalam perpus-

B

takaan Unsyiah ini tidak hanya buku yang bertumpuk-tumpuk, namun kami menunjukkan beberapa
hal yang membuktikan bahwa perpustakaan Unsyiah
ini lebih dari sekedar perpustakaan seperti teknologi
yang sudah canggih, ada relax and easy, libricafe dan
lain sebagainya. Jika ditanya apa yang membuat kami
menang, mungkin tergantung pada kreativitasnya
ya, karena semua peserta itu mendapat tema yang
sama dan lokasi pengambilan gambarnya pun sama.
Sebenarnya teknik pengambilan gambar yang kami
lakukan itu sederhana, tapi kami menggunakan alat
seperti slider, kami juga mengkondisikan video kami
itu senimatic, artinya enak dipandang dan kami benar-benar mengedit video yang berdurasi lima menit
ini dengan usaha semaksimal mungkin tidak asal-asalan”, lanjutnya.
Dia juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Unsyiah yang sudah menjadi wadah menampung kreativitas mahasiswa dengan cara
membuat perlombaan seperti ini. Ia juga berharap
semoga perpustakaan Unsyiah bisa mewujudkan Visi
dan Misi nya sehingga bisa bersaing dengan taraf Internasional. [Moli]

PESERTA LOMBA BLOG UNSYIAH LIBRARY FIESTA 2017
PECAHKAN REKOR TAHUN LALU

log competition merupakan salah satu lomba
yang diadakan pada acara Unsyiah Library
Fiesta 2017. Pendaftaran blog competition
ini awalnya dibuka pada tanggal 21 Maret hingga
8 April. Namun, dikarenakan tingginya minat para
bloger diseluruh sudut Indonesia sehingga pendaftaran ini diperpanjang sampai tanggal 10 April 2017.
“Jika dibandingkan tahun lalu yang jumlah peserta 45 orang, tahun
ini memang diluar
perkiraan. Total peserta lomba pada
tahun ini mencapai
98 orang, yang berarti melebihi 50%
dari tahun lalu.” Ujar
Muhammad Irhas,
selaku penanggung
jawab blog competition.
Sama seperti tahun
lalu, antusias ma-
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sih dominan dari luar Aceh. Tetapi pada tahun ini
bloger asal Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan mungkin
pada tahun lalu Unsyiah Library Fiesta belum banyak diketahui oleh khalayak umum yang berbeda
dengan sekarang. Yang menjadi daya tarik lomba ini
berdasarkan temanya karena dengan perkembangan
pustaka yang telah diadakan seperti Relax and Easy,
Librycafe, dan yang pasti juga dengan Perpustakaan
Unsyiah yang telah terakreditasi A. Selain itu, hadiah yang ditawarkan lebih menggiurkan daripada
tahun kemarin.
“Harapan untuk tahun ini, semoga dari tulisan 98
peserta berdampak bagus bagi pustaka Unsyiah dan
semoga statistik pengunjung web pustaka semakin
tinggi, dan semoga lomba blog ini menjadi acuan
dari keberhasilan acara Unsyiah Library Fiesta 2017.
Harapan untuk tahun selanjutnya, semoga lebih baik
dari tahun ini, dan pesertanya lebih meningkat dari
tahun ini. Harapan yang paling besar adalah semoga
50% atau lebih pesertanya berasal dari Aceh.” pinta
Muhammad Irhas. (MRS&TIA)

HABA PUSTaka
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INI DIA 5 PERUBAHAN PERPUSTAKAAN UNSYIAH DI
SEMESTER BARU 2017

J

ika anda sering ke perpustakaan Universitas Syiah Kuala dan merupakan salah satu pemustaka
yang setia, pastinya anda pernah membaca quote
yang tergantung di plafon lantai 3 pustaka Unsyiah
yang bertuliskan “No day Without Improvement” .
Ya, “Tiada hari tanpa perbaikan atau kemajuan ke
arah yang lebih baik”. Hal ini tidak hanya sekedar
kata-kata bijak yang digantung, namun salah satu
perpustakaan dengan koleksi yang lengkap dan bersertifikat internasional yang ada di Aceh ini, membuktikannya.
Saat ini, perpustakaan Unsyiah sedang
melakukan 5 perubahan yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan Unsyiah ini menjadi lebih
baik. Perubahan yang pertama yaitu memperbaiki
plafon toilet yang bocor. Kedua, mengecat dinding
yang terkelupas. Ketiga mengganti warna perpustakaan. Keempat, memperbaharui sirkulasi. Terakhir, memindahkan relax and easy dari lantai 2 ke
lantai 1. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Taufiq Abdul
Gani kepada Librisyiana pada Selasa (14/02/2017).
“Problem selama ini kan toilet, dimana
toilet untuk pria di lantai 2 dan 3 plafonnya bocor.
Akhirnya kami membongkar plafon toilet dan menemui beberapa titik kebocoran. Saat ini, kami sudah
memperbaiki plafon yang bocor termasuk pipa-pipanya juga diganti. Kondisinya sekarang kami sedang menunggu selama satu minggu untuk melihat
apakah masih ada yang bocor atau tidak, jika sudah
tidak ada lagi kebocoran, maka kami akan memasang semua plafon yang baru”, katanya.
Toilet yang bocor ini ternyata menjadi sumber terkelupasnya cat yang ada didinding-dinding
perpustakaan seperti di ruang diskusi. Karena air
dari plafon yang bocor, merembes hingga ke dinding. Akhirnya, perpustakaan Unsyiah pun melakukan pengecatan ulang terhadap dinding-dinding
tersebut. Tidak hanya itu, perpustakaan Unsyiah
juga membuat pustaka menjadi lebih berwarna dengan mengecat dinding dan tiang-tiang yang ada di
setiap lantai perpustakaan dengan warna yang baru.
“Perubahan selanjutnya, adalah perubahan sirkulasi. Seperti yang telah dilihat selama ini,
sirkulasi kita kan terlalu besar. Dahulu memang
membutuhkan sirkulasi yang besar, karena banyak
staff yang bekerja terhitung sampai 8 orang. Namun sekarang kan kondisinya kita sudah melakukan pelayanan automasi, yaitu pelayanan yang tidak

membutuhkan campur tangan pustakawan, seperti
peminjaman mandiri, perpanjangan buku pun sekarang sudah bisa lewat smartphone cukup dengan
menginstal Uilis App, jadi banyak sekali kerjaan
yang tidak membutuhkan staff lagi. Oleh karena itu,
kami mengurangi jumlah staff di bagian sirkulasi
menjadi 4 orang. Dengan demikian, sirkulasi perlu
kecilkan supaya tidak makan tempat yang banyak,
kemudian kami pun merubah suasanan sirkulasi dengan konsep yang lebih modern. Jadi dengan
ukuran sirkulasi yang minimalis, staff disana hanya
melayani pengembalian buku, pendaftaran anggota
untuk dosen, ETD, dan pelayanan bebas pustaka”,
ungkapnya.
Relax and Easy yang sebelumnya berada
di lantai 2 pustaka Unsyiah, dipindahkan ke lantai
1 disamping Libricafe. Disana, kita juga bisa melihat suasana yang berbeda dan lebih fresh dibanding
sebelumnya. Direncanakan, pada posisi Relax and
Easy yang sebelumnya akan dipasang photoboot
dengan icon pustaka. Jadi disana bisa dimanfaatkan
oleh pengunjung perpustakaan untuk berfoto-foto.
“Dana yang dihabiskan pustaka untuk
melakukan lima perubahan ini sekitar 300 juta rupiah. Saya mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan ini, mahasiswa bisa lebih nyaman dan
selalu tertarik untuk mengunjungi perpustakaan.
Saya juga ingin mengingatkan, dengan terbaharuinya fasilitas yang tersedia di perpustakaan unsyiah
ini, mahasiswa juga bisa menjaga kelestarian pustaka. Karena saya pernah mendapati ada wallpaper
yang dicoret, dan ada juga dibeberapa ruang mahasiswa yang masih meninggalkan botol minumannya. Nah, saya sangat berharap kepada pengunjung
pustaka agar beberapa hal ini tidak terjadi lagi”, tutupnya. [Moli]
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“MORE THAN
JUST A LIBRARY”
“Lebih dari sekedar perpustakaan”, ya kalimat itu sangat
cocok untuk diutarakan apabila kita melihat kondisi UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala saat ini. Berbagai macam
pembenahan dan inovasi telah
dilakukan oleh pustaka Unsyiah.
Fungsi utama perpustakaan adalah sebagai tempat membaca dan
menambah ilmu pengetahuan,
terlepas dari itu kini perpustakaan
Unsyiah mengembangkan sayapnya dengan menambahkan fungsi
lainnya seperti adanya Libricafe,
dan menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin menumpahkan
kreatifitas mereka melalui relax
and easy, harmoni kampus, dan
Unsyiah Library Fiesta (ULF). Baru-baru ini, perpustakaan Unsyiah kembali menggelar ULF.
Tahun 2017, merupakan
tahun kedua pelaksanaannya kegiatan tahunan UPT.Perpustakaan
Unsyiah yaitu ULF 2017 yang
mengangkat tema “More Than Just
A Library”. Konsep yang diangkat
kali ini, ingin menunjukkan kepada seluruh civitas akademika
Unsyiah bahwa perpustakaan Unsyiah benar-benar sudah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar
PERPUSTAKAAN, yang kononnya sangat membosankan.
Berbagai macam kegiatan kembali memeriahkan ULF
2017 seperti expo, dan perlombaan-perlombaan yang meliputi
pemilihan duta baca 2017, lomba
blog, fotografi, video profil, boomerang competition, shelving
contest, dan accoustic.
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Opening Ceremony
Pembukaan Expo dan
pengumuman pemenang beberapa lomba yang telah dilakukan
pada beberapa minggu yang lalu,
mengawali rangkaian acara Mahakarya Unsyiah Library Fiesta
2017. Kegiatan ceremony yang dilangsungkan di Perpustakaan Unsyiah ini berlangsung pukul 10.00
pagi dengan dihadiri pemustaka,
peserta lomba, dan perwakilan
sponsor acara. Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, Taufiq Abdul
Gani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para
peserta lomba dan pengisi stand
yang turut berpartisipasi dalam
acara tersebut.
Expo kali ini menghadirkan berbagai macam stand, seperti
dari Bank BRI, BPNB Aceh, korean food stand, stand Polda Aceh
yang memamerkan peralatan-peralatan Hitech Anti Teror, hijab
dan aneka stand lainnya yang memenuhi lantai 1 perpustakaan Unsyiah, baik di ruang tunggu hingga
ruangan reading lounge.
Sementara itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan
sebelumnya seperti serangkaian
perlombaan diumumkan dengan
pembacaan Surat Keputusan (SK)
panita pada pembukaan tersebut
oleh Oza Akmal Maulana selaku
ketua panitia.
Hasil rekap penilaian dewan juri
pada rangkaian perlombaan Unsyiah library fiesta 2017 diperoleh
hasil sebagai berikut. Pemenang
blogger competition, juara 1 den-
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gan score 260,7 Herva Yulyanti,
juara 2 dengan score 258, 16 oleh
Yesi Hendriyani S, dan juara 3
diraih Purwoko dengan nilai 250,
80. Pemenang Shelving competition, juara teladan oleh Ananda
Mahmud Rijal, juara 3 dengan
score 94, 5 oleh Irham Maulana.
Juara 2 score 99 oleh Maisyarah Rita. Juara 1 diraih oleh Ayu
Tamala dengan total score 100
serta pemenang sayembara video
profil UPT. Perpustakaan Unsyiah juara 1 dengan total nilai 1.230
berhasil diraih Reza Setiawan dan
timnya Muharwadi dan Masridho Rambey. Khusus penetapan
pemenang sayembara video profil, penilaian dikakukan oleh staf,
kepala perpustakaan, dan Davi
Abdullah dari Kompas TV.
Kepala
Perpustakaan
Unsyiah sangat mengapresiasi
seluruh kejuaraan tersebut meskipun pada perlombaan blogger
seluruhnya dimenangkan oleh
peserta yang berasal di luar daerah Aceh. Secara berurutan, peserta tersebut berasal dari Bandung,
Bogor dan Yogyakarta.
“Lomba blogger 99 peserta, naik dari 45 peserta dari tahun
lalu. 54 peserta dari luar dan 45
peserta dari Aceh. Kita harus fair
bahwa pemenang itu semuanya
adalah orang luar. Ini menjadi sarana pembelajaran bagi kita agar
ke depannya bisa lebih baik. Kita
tidak bisa memfilter, karena sekarang sudah border less,” lanjutnya.
Menurutnya, ini merupakan hal
menarik karena seluruh peserta yang berasal dari luar tersebut

FOKUS
mampu menulis dan menceritakan perpustakaan Unsyiah seolah-olah mereka ada di Perpustakaan Unsyiah. Hal ini semakin
menandai bahwa perpustakaan
Unsyiah sudah mempunyai akses
yang luas dan dapat tergambar di
benak masyarakat luar meskipun
belum pernah mengunjunginya.
Selain expo dan pembagian hadiah pemenang lomba yang telah
dilaksanakan, kegiatan lainnya
yang digelar dalam rangka memeriahkan pembukaan ULF 2017
adalah perlombaan seperti boomerang competition dan acoustic.
Closing Ceremony
Setelah pembukaan acara
yang telah berjalan sukses, akhirnya ULF 2017 pun ditutup dengan malam puncak Mahakarya
Unsyiah Library Fiesta 2017 pada
Jumat malam, 28 April 2017. Hal
yang menjadi icon pada closing
ceremony adalah penobatan duta
baca 2017. Acara malam puncak
ini diawali dengan pembacaan
ayat suci Al-Qur’an oleh dua orang
finalis duta baca. Uniknya, mereka
melantunkan ayat suci Al-Qur’an
tanpa melihat mushaf, yang mana
berarti mereka melantunkan dengan bacaan tartil apa yang telah
mereka hafal.
“Dari bulan Februari sampai April, inilah buah kerja keras
panitia yang kami namakan Mahakarya Unsyiah Library Fiesta,
terimakasih banyak atas dukungan
semua pihak atas terselenggaranya
acara ini, kita berupaya menjadikan UPT. Perpustakaan menjadi
pusat laboratorium civitas akademika Unsyiah,” papar Oza Akmal
Maulana, ketua panitia ULF 2017
dalam sambutannya.
Selanjutnya Taufiq Abdul Gani, selaku Kepala UPT.
Perpustakaan mengapresiasi atas
terselenggaranya kembali Unsyiah
Library Fiesta yang kedua setelah
pertama kali terselengara April

Edisi 6 | Juli 2017

2017 lalu. “Tanpa kita sadari kini
perlahan sudah tumbuh berbagai
kegiatan literasi, kemudian muncul kegiatan-kegiatan kreativitas
yang di implementasikan di perpustakaan. Jika dulu dosen dan
mahasiswa penerima layanan, sekarang kita membuka ruang mereka untuk melakukan aktivitas,
jadi literasi bukan hanya sebatas
buku,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara
ini, Wakil Rektor IV yang memberikan sambutan mewakili Rektor Unsyiah. “Saya sangat bangga
dengan perpustakaan yang mampu membuat acara semegah ini.
Perpustakaan dapat merangkul
mahasiswa untuk bersama menggalakkan sebuah kegiatan, saya
rasa ini sebuah hal yang sangat
baik. Saya berharap acara-acara seperti ini bisa terus diadakan
di Unsyiah,” kata Wakil Rektor
IV Unsyiah, Dr. Nazamuddin, di
AAC Dayan Dawood Unsyiah saat
memberikan kata sambutan.
Malam puncak Mahakarya Unsyiah Library Fiesta juga dimeriahkan oleh orchestra bandar
pholharmonic, band vellarocka,
semuka band, iwan magic dan
penampilan tarian kreasi dari
Sanggar Dance Kilometer Nol
yang mampu berhasil membius
penonton.
Acara ditutup dengan
penobatan Duta Baca Unsyiah
2017 terpilih yaitu Mulkan Kausar (Fakultas Pertanian, Program
Studi Ilmu Tanah) dan Misra
Hanum (Fakultas Kedokteran
Gigi, Program Studi Prndidikan
Kedokteran Gigi). Selanjutnya Wakil 1 Putra Faisul Siddiq
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Program Studi Ekonomi Pembangunan), Wakil 1 Putri, Melda
Nurahmi (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Program Studi Manajemen), Wakil 2 Putra, Alfi Syahrin
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Program Studi Ekonomi Pemba-

ngunan), Wakil 2 putri, Ananda
Justisiani Chairullah (Fakultas
Teknik, Program Studi Teknik Industri), serta Juara Favorite Putra,
Ananda Pratama (Fakultas MIPA,
Program Studi Statistika), Juara
Favorit Putri (Siti Ifrohatis Fajriza,
Fakultas Keperawatan). Juri yang
hadir pada malam penobatan ini
adalah Syaifuddin Bantasyam
(Dosen Fakultas Hukum), Nur
Anisah (Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP), Suraiya Kamaruzzaman (Aktivis Pemudan dan
Perempuan) dan Huriyah (Staf
UPT. Perpustakaan). Keempat juri
tersebut juga sebelumnya sudah
mengisi materi dan menyaksikan
hasil presentasi masing-masing
dari 20 finalis duta baca.
Dengan
berakhirnya
pelaksanaan ULF 2017 ini, estafet
kepengurusan 2017 pun diserahkan diserahkan secara simbolis oleh Oza Akmal Maulana, M.
Bondan Abdila, Sahira Ulfa kepada kepengurusan 2018 yaitu Riska
Iwantoni, Putri Savira Febryana,
Yuliana Saputri. Ketua panitia
ULF 2017 sangat mengharapkan
ULF selanjutnya bisa menjadi lebih baik dan terus sukses.
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Unsyiah Library Club Akan Hadir Sebagai
UKM Baru di Unsyiah, Apa Manfaatnya?

C

ontinuous Improvement
adalah salah satu hal
yang menjadi fokus
utama
UPT.Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala. Karena perpustakaan Unsyiah
yakin bahwa, membuat sesuatu hal yang baik itu sedikit
lebih mudah dibandingkan
dengan terus mempertahankannya. Keberlanjutan itulah yang sedang digalakkan pustaka Unsyiah saat ini.
UPT.Perpustakaan Unsyiah
beberapa tahun terakhir, terus melibatkan mahasiswa
dalam setiap kegiatannya.
Seperti seminar literasi, Librisyiana, dan Unsyiah Library
Fiesta. Sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa untuk
menuang kreatifitas, pustaka
Unsyiah terus mencoba untuk memberikan dukungan.
Berbagai hal baik yang bisa
membuat hubungan simbiosis
mutualisme ini, akan diupayakan untuk terus dipertahankan.
“Perpustakaan Unsyiah akan
segera membentuk suatu Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Hal yang melatar belakangi akan dibentuknya UKM
di pustaka Unyiah yaitu
dimana
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saat ini kita bisa melihat sendiri, bahwa mahasiswa sudah
banyak melakukan aktivitas
diperpustakaan yang memang
sesuai dengan atmosfir pustaka. Hal ini kan bisa menjadi
simbiosis mutualisme, bermanfaat bagi mahasiswa dan
juga perpustakaan. Mahasiswa
ini memiliki banyak kreatifitas, mereka memerlukan wadah untuk merealisasikan
kreatifitas ini menjadi
suatu aktivitas. Nah,
perpustakaan Unsyiah
memiliki banyak potensi yang bisa mereka kembangkan dan
kolaborasikan dengan kreatifitas tersebut, sehingga bisa
menghasilkan suatu kegiatan. Misalnya kegiatan minat baca, literasi informasi,
bagaimana membuat citation,
bagaimana cara mencari jurnal, diskusi-diskusi santai,
dan lain sebagainya. Inilah
kesempatan yang bisa pustaka Unsyiah berikan”, kata
Taufiq Abdul Gani,
kepala UPT.Perpu s -
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takaan
Unsyiah.
“Namun, kegiatan-kegiatan
yang saat ini telah dilakukan
oleh mahasiswa di perpustakaan dan didukung penuh
oleh perpustakaan, seperti
Unsyiah Library Fiesta, tidak dalam
bentuk
UKM.
Di-

FOKUS
mana selama ini perpustakaan
memanggil mahasiswa yang
mau saja, hal ini menurut saya
tidak baik. Saya mengkhawatirkan jika modelnya seperti
ini, kegiatan yang baik yang sudah ada tidak bisa dilanjutkan,
artinya keberlanjutan itu penting. Jika selama ini terkesan
seperti perpustakaan yang memaksa, dengan adanya UKM
diperpustakaan Unsyiah, mahasiswa bisa
mengurusnya
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sendiri secara mandiri, dari
hal tersebut bisa timbul sense
of belonging dan mereka bisa
membuat struktur kepengurusan hingga pengkaderan
anggota. Jadi perpustakaan
hanya bertindak sebagai
pembina saja”, paparnya.
UKM adalah suatu wadah
aktivitas
kemahasiswaan
yang memiliki fungsi untuk mengembangkan minat,
bakat dan keahlian tertentu
bagi para anggota-anggotanya.
Bagi mahasiswa sendiri, UKM
memiliki berbagai macam
manfaat seperti menambah soft skill sesuai
dengan minat, memperbanyak
relasi
yang se-visi, bisa
belajar organisasi, mengisi waktu
luang dengan halhal yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri dan orang
lain, dan bisa menambah
pengalaman.
“UKM perpustakaan
yang akan kita bentuk nantinya diberi
nama Unsyiah Library Club (ULC).
Saya sendiri sudah
menyampaikan niat
pembentukan UKM
kepada Wakil Rektor
Unsyiah, beliau menyambut dengan baik
niat ini dengan catatan
perpustakaan tetap mensupport dan menjadi pembina. Beliau juga menyarankan untuk segera membuat
proposal, dan kelengkapan
UKM lainnya seperti angga-

ran dasar rumah tangga (AD/
ART), agar bisa ditinjau dan
jika memang bagus dan layak
akan segera disahkan. Saat ini,
saya diibantu oleh mahasiswa
untuk segera menyelesaikan
proposal tersebut”, ungkapnya.
Ia melanjutkan, program kerja dari ULC ini nantinya akan
mengarah kebidang literasi dan perpustakaan, namun
tetap dikemas dalam bentuk
yang ringan dan santai, sehingga mahasiswa lain bisa menikmatinya tanpa merasa bosan.
Pembentukan UKM diperpustakaan ini benar-benar
memiliki banyak manfaat baik
bagi mahasiswa maupun perpustakaan. Bagi mahasiswa,
ULC bisa menjadi wadah yang
menampung segudang kreatifitas yang mereka miliki. Mereka juga bisa belajar berorganisasi, jadi mereka belajar hal
yang lebih teknikal, tidak hanya teori saja. Tidak hanya itu,
mereka juga bisa menambah
relasi dan juga pengalaman,
serta manfaat-manfaat lainnya. Bagi perpustakaan, manfaat
yang bisa dirasakan adalah dimana perpustakaan bisa semakin dekat dengan mahasiswa,
sehingga perpustakaan Unsyiah ini ramai pengunjung. Perpustakaan juga bisa semakin
eksis dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ia juga berharap agar
ULC ini dapat segera terbentuk dan mahasiswa bisa memanfaatkannya dengan baik.
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Rubrik Opini :
Tulisan dari pemenang lomba blogger pustaka Unsyiah : Herva Yulyanti, Bandung)
http://www.bundanameera.com/2017/04/cari-perpustakaan-ideal-ingat-unsyiah.html

Cari Perpustakaan Ideal

INGAT PERPUSTAKAAN UNSYIAH

M

embicarakan perpustakaan, saya teringat akan kisah perjuangan selama menempuh pendidikan di kampus. Bercucur
keringat dan air mata begitulah kesan saya dalam menyelesaikan kuliah. Kampus tempat
saya kuliah tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai dalam menunjang pendidikan mahasiswanya pada zaman saya kuliah.
Baik pengerjaan tugas dan skiripsi
mengharuskan saya keluar dari zona
kampus.
Memaksakan
diri berkeliling perpustakaan kampus-kampus
lain dari ujung ke ujung
saya lakukan. Tak heran
jika melihat foto saya saat
kuliah begitu kurus saking
capeknya berkelana hanya
untuk mencari buku maupun
bahan-bahan informasi yang
dibutuhkan khususnya untuk
tugas akhir saya alias Skripsi.

Menyesakkan dada memang saat berkunjung ke perpustakaan kampus sendiri, yang tersedia hanya buku-buku keluaran
lama. Pengunjung perpus pun bisa
terhitung jari dan bisa ditandai mana yang berniat membaca atau sekedar numpang ngadem
kabur dari kelas. Aturan yang ketat membuat saya
dan beberapa teman malas mengunjungi perpus
kampus. Dari mulai tas harus dimasukkan ke
loker, alas kaki harus dicopot dan ini yang paling
menyiksa aroma-aroma kaki mahasiswa sering
bertebaran meski pengharum ruangan tersedia
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bikin mood baca langsung terkikis. Dan memang
yang sangat disayangkan adalah keterbatasan
ketersediaan buku-buku penunjang bagi kami.
Memang sejak saya masih duduk
dibangku SMP sepertinya perpustakaan adalah
tempat paling horor untuk didatangi. Saat
menginjak kelas 2 SMP saya
terpilih untuk

menjadi
penjaga perpustakaan selama istirahat. Dan selama saya bertugas belum
pernah sekalipun perpustakaan penuh. Hanya ada dia dan dia lagi yang rajin datang.
Fenomena ini pun masih saja terlihat
saat saya beranjak kuliah. Berhubung perpus
kampus kurang bukunya, maka dari itu ketika
Skripsi saya sangat gencar bergerilya ke perpustakaan yang memiliki studi khususnya Psikologi.

opini
Menyedihkan memang yang semestinya bisa ditunjang perpustakaan kampus sendiri akhirnya
harus berpindah-pindah demi buku yang dicari.
Menyikapi pengalaman yang telah terjadi pada
saya, sampe akhirnya saya berfikir ada ga yah
perpustakaan suatu kampus yang ideal
dan layak buat mahasiswanya? Sampai
akhirnya ketika saya berselancar didunia maya, saya jatuh hati dengan penampakan PUSTAKA UNSYIAH. Menurut
saya pribadi, perpustakaan UNSYIAH termasuk perpustakaan IDEAL.
Yang
seperti
apa
Karekteristik Perpustakaan Ideal itu? yuk
kita simak sebagai berikut :
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Memiliki Desain Ruang Yang Menarik
Sebagaimana yang kita ketahui, perpustakaan
selalu terkesan horor, mencekam, tak ayal mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dicap
anak cerdas karena berani menaklukan ruangan yang horor hanya bertemankan buku
dengan mulut ter-

Memiliki Struktur Kelembagaan
Yang Kuat
Sejauh ini perpustakaan selalu memiliki aspek kelembagaan yang masih
belum jelas. Sehingga hal ini berujung kepada
kurang perhatian dari Pemilik Organisasi bahkan
peluang untuk mendapatkan anggarannya semakin kecil. Tak heran bukan perpus akhirnya hanya menjadi ruangan tertutup menyimpan koleksi
buku lama dan urung dikunjungi oleh siapapun.
Berbeda dengan Pustaka UNSYIAH, saya melihat
ada struktur yang jelas hal ini tentu memperkuat
keberadaan pustaka UNSYIAH sebagai salah
satu penunjang pendidikan mahasiswanya. Sebagai syarat utama perpustakaan Ideal, saya rasa
Pustaka UNSYIAH sudah memenuhi poin ini.

kunci rapat bahkan
makan dan minum pun tidak diperbolehkan.
Saya pernah mengalami gastritis karena selama diperpus aturannya tidak boleh membawa makanan dan minuman sementara otak
saya diporsir untuk mencerna setiap baris kalimat dalam buku. Bisa dibayangkan payahnya
konsentrasi saya saat itu. Jika saya keluar perpus untuk makan maka saya akan kehilangan
waktu banyak padahal perpus bukanya dalam
waktu terbatas. Ah dilematis sekali kala itu.
Hal-hal seperti ini terkadang luput dari
perhatian, namun yang saya amati pada
pustaka UNSYIAH ini lain daripada
yang lain. Desain ruangannya menarik, ditambah ada cafenya saya rasa
jika dulu saya pernah menemukan
perpustakaan ini tak mungkin Gastritis saya kambuh terus-terusan.
Keunikan konsep desain interior
pada Pustaka UNSYIAH meyakinkan saya akan minat baca pada
mahasiswanya meningkat tajam.
Mengingat yang kita tahu minat
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membaca di Indonesia benar-benar minim. Tentunya hal ini menambah value pustaka UNSYIAH
merubah image perpus yang horor menjadi perpus yang menarik dan selalu di hati mahasiswa.
Memiliki Koleksi Yang Variatif Sesuai Kebutuhan
Bagi saya yang pernah mengalami berkelana
mencari sumber referensi di perpus, tentunya
perpustakaan yang menawarkan koleksi buku
lengkap menjadi incaran saya. Seperti yang saya
jabarkan diawal, perpus kampus saya sendiri tak mampu menyediakan buku-buku yang
menunjang saya skripsi sehingga mengharuskan saya mengembara ke perpustakaan lain.
Saat ini, Perpustakaan UNSYIAH memiliki koleksi sebanyak 75.114 judul atau 136.925 eksemplar.
Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai jenis,
meliputi buku teks, terbitan berkala (jurnal), laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, majalah, buku
referensi, laporan penelitian, CD-ROM dan dokumentasi. Koleksi pada perpustakaan juga tidak
hanya terbatas pada koleksi tercetak saja, namun
perpustakaan juga telah melanggan e-book dan
e-journal pada beberapa penerbit internasional.
Memiliki Layanan Yang Berkualitas

opini
bil teori tentang Adversity Quotient dari Paul G.
Stoltz. Untuk dapetin buku teori ini saya harus
menunggu lama bahkan saya tidak boleh minjam oleh pustakawannya hanya boleh fotocopy
dengan biaya yang berkali lipat dibandingkan
fotocopy diluar. Yah demi tugas akhir selesai, saya sepakat dengan perjanjian seperti itu.
Rempong bukan? sementara di pustaka UNSYIAH menawarkan layanan pengadaan buku yang bisa diakses dengan mudah cukup klik PUSTAKA UNSYIAH.
Tak hanya itu, melalui situsnya tersebut kita
bisa mengakses buku-buku apa saja yang tersedia bahkan sebagai hiburan tersedia pula buku
novel. Duh makin senang bukan?sebagai penggemar buku saya rasa perpus UNSYIAH sangat
berkualitas perihal pelayanan yang diberikan.
Adapun pelayanan lain yang memukau dihadirkan di Perpus ini diantaranya :
>> Sejak 01 April 2017, Pustaka UNSYIAH
memberlakukan untuk peminjaman buku tidak hanya 3 eksemplar akan tetapi 7 eksemplar.
Dulu zamannya saya rajin ke perpus boleh minjem buku itu maksimal 2 dengan jangka waktu yang terbatas padahal kita butuh buku lain
sebagai penunjangnya hal ini bikin saya baca
cepat bahkan saya suka curang untuk meng-

Karakteristik perpus yang oke bisa kita lihat dari sisi layanan yang ditampilkan. Pen- gunakan kartu perpus teman lain agar saya
galaman saya dulu yang bikin bete adalah bisa meminjam buku lainnya. *doooh kesian
ketika mencari referensi skripsi namun sayangnya akses skripsinya susah banget, kalaupun boleh dilihat ya hanya dilhat disana saja. >> Sejak Februari 2016, Pustaka UNSYIAH
menambah jam layanannya untuk hari senin
Lelah banget rasanya sudah jauh-jauh berkun- dan jumat hingga pukul 23.00 wib serta weekend
jung dan ketika ketemu skripsi yang dipengen pun buka. Bagi saya ini menjadikan angin segar
aksesnya malah susah banget. Namun hal itu buat mereka yang hobi baca, mengejar deadline
sepertinya tidak akan teralami jika berkunjung tugas bahkan untuk para Jones yang sedang heke PUSTAKA UNSYIAH. Skripsi para alumni mat bisa menjadikan perpus tempat menghibur.
mudah untuk kita akses, tinggal klik langsung
keluar dan memudahkan kita buat carinya. >> Mengadakan Acara Pemilihan DUTA
Onde mande andai saja zaman saya nyusun MEMBACA. Hal ini tentu saja memberikan
udah ada mungkin saya ga akan kurus xixixi. motivasi kepada semua jajaran civitas akadeWaktu pas nyusun itu, setelah bertapa di kost- mik kampus UNSYIAH untuk menjadikan
an akhirnya saya memutuskan untuk mengam- baca sebagai kegiatan yang menyenangkan
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bahkan menurut saya secara tidak langsung
mengkampanyekan budaya membaca khususnya dikalangan kampus. Ini keren banget..
Para Finalis Duta Membaca PUSTAKA UNSYIAH
>> Mengadakan Program Kelas Literasi Informasi,
Harmoni Kampus serta Relax and Easy sebagai upaya untuk membangkitkan kreatifitas mahasiswa.
Dari 4 kriteria perpustakaan Ideal, maka 4
karekteristik ini sudah dipenuhi oleh PUSTAKA UNSYIAH. Dengan menganut slogan
“More Than just a Library” menjadikan perpustakaan UNSYIAH sebagai pusat informasi
dan kreasi lahir. Sungguh saya berdecak kagum
dengan konsep yang diusungnya. Program ini
patut ditiru oleh perpus yang lainnya sehingga generasi masa kini tidak meredup lagi untuk meluangkan waktu membaca. Tempat yang
nyaman untuk belajar dan mencari referensi.
Pustaka UNSYIAH sendiri tidak hanya untuk kalangan kampus saja akan tetapi terbuka
untukUMUM. Nah buat teman-teman yang
kepengen berkunjung bisa berkunjung via
dunmay
dilibrary(dot)unsyiah(dot)ac(dot)
id atau bisa langsung kunjungi ke sini
Alamat:
Jl. T.Nyak Arief Kampus Unsyiah, Darussalam
Banda Aceh, Telp. : 0651-7428616
Email : helpdesk.lib[at]unsyiah.ac.id
Demikian ulasan saya tentang Pustaka UNSYIAH, so jika Teman-teman cari perpustakaan
Ideal Ingatlah Perpustakaan UNSYIAH.
Semoga bermanfaat yah.

www.library.unsyiah.ac.id
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UPT.Perpustakaan dan Pusat Seni Unsyiah Rintis Kerjasama

P

erpustakaan Universitas
Syiah Kuala baru-baru ini
menandatangani kontrak
kerjasama dengan pusat kajian
dan pengembangan seni, atau
yang lebih dikenal dengan pusat
seni Unsyiah. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya program
perdana hasil dari kerjasama
antara kedua belah pihak, yaitu
“Harmoni kampus @Lib” pada
Jumat, 24 Februari lalu. Kerjasama ini bukanlah ide dari salah
satu pihak, namun antara pusat
seni dan pustaka sama-sama
menginginkan kerjasa sama ini,
seperti yang dikatakan oleh Ari
Palawi, kepala pusat seni Unsyiah.
“Sebenarnya kerjasama
ini sudah ingin dirintis pada tahun lalu, namun format kegiatannya baru ada sekarang. Awalnya, saya sangat tertarik dengan
konsep Relax and Easy nya pak
Taufiq, saat itu niat kami adalah
bagaimana bisa menguatkannya, akhirnya muncullah format kegiatan yang tidak hanya
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menghibur, tapi juga mendidik,
membangun dan memberi semangat dengan mengangkat
hal-hal yang realistis dan apa
yang sedang terjadi di kampus
dan masyarakat. Kerjasama ini
bisa dibilang bukan kerja sama
salah pihak yang mempunyai
ide, namun keduanya saling
memberikan ide. Pusat seni yang
memiliki tujuan sesuai dengan
tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan
pengembangan
masyarakat
khususnya dalam bidang kebudayaan dan seni, ingin menjadi
penambah bukti bahwa perpustakaan itu bukan hanya sebagai
tempat membaca”, ungkapnya.
“Harmoni kampus ini
benar-benar dikemas semenarik
mungkin. Jika acaranya dibuat
dengan sangat kaku dan perlu
konsentrasi penuh, mungkin
itu akan membosankan dan kurang memberi pencerahan. Saya
sebagai orang seni ingin memperkenalkan seni-seni yang masih jarang diekspos. Setiap pere-
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sentasi seni yang ditampilkan
akan disesuaikan dengan topik.
InsyaAllah bulan depan kami
akan membahas tentang hubungan universitas dengan lingkungan sosialnya, jadi mungkin
nanti penyajian seninya seperti
musik-musik Iwan fals, musikmusik sosial, ya pastinya perlu
dieksplorasi lagi. Harmoni kampus ini adalah salah satu dari
tiga kegiatan, dua kerjasama
lainnya yang coba digarap sebagai bagian kerjasama dengan
pustaka secara kelembagaan,
yakni pemutaran film dan pameran karya seni”, lanjutnya.
Ia juga memberi tanggapan terhadap perubahan pesat
pustaka Unsyiah. “Menurut saya
apa yang dilakukan pak Taufiq
sangat luar biasa. Hal yang perlu diapresiasi dari beliau adalah keterbukaannya, saya yakin
banyak figur yang membantu
pak Taufiq sehingga kita bisa
perpustakaan yang super keren
ini”, tandasnya. [Moli]
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M

emasuki bulan Maret, UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala kembali melakukan Audit
Internal Perpustakaan Unsyiah (AIPU). Audit internal yang dilakukan selama dua kali dalam setahun ini,
sudah memasuki siklus ke empat.
“Kali ini kita harus mengutamakancustomer focus.
Jangan hanya berorientasi pada proses saja(process
oriented), namun kita juga harus melihat apa keinginan atau kebutuhan dari para user atau customer perpustakaan ini. Jadi, kita para pustakawan yang menjadi pengurus atau pengelola perpustakaan, harus bisa
melihat dari sudut pandang lain dan coba berfikir
bahwa bagaimana kalau kita ini adalah seorang pengunjung pustaka. Dengan demikian kita memiliki
pendorong untuk terus memberikan pelayanan terbaik agar bisa memperikan kepuasan kepada customer”, kata Kepala Perpustakaan Unsyiah ketika memberi kata sambutan dalam opening meeting AIPU,
pada Jum’at (3/3/2017).
Audit sendiri akan mulai dilakukan pada hari Senin,
dan akan berlangsung selama empat hari kedepan.
Tim auditor yang diketuai oleh Khaizal, akan mendatangi setiap counter-counter pelayanan dan ba-

gian-bagian yang ada diperpustakaan. Mereka akan
melihat apakah disana terdapat ketidaksesuaian
standar/SOP yang telah ditetapkan dengan kenyataan proses yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu,
mereka juga akan melihat apa saja kendala yang terjadi selama ini, apa inti penyebab yang membuat terjadinya ketidaksesuaian. Dari hal tersebut diharapkan
akan hadirnya suatu continuous improvement, suatu
perbaikan yang terus menerus. Karena penjaminan
mutu itu menggunakan siklus Plan, Do, Check dan
Adjust (PDCA). PCDA ini saling berkaitan, tidak
bisa berdiri sendiri. Jadi tidak hanya plan dengan do
saja yang dikerjakan, tetapi juga harus ada check dan
adjust supaya sasaran mutunya itu naik.
“Saya berharap dengan adanya audit internal ini,
mutu perpustakaan Unsyiah akan terus meningkat.
Karena perlu dipastikan bahwa penjaminan mutu itu
bukan merupakan suatu hal yang berasal dari luar
pustaka, bukan suatu entiti asing yang dimasukkan
kedalam perpustakaan. Namun saya mengharapkan,
itu merupakan suatu bagian integral, suatu bagian
yang sudah menyatu dengan budaya kerja yang ada
diperpustakaan”, tutupnya. [Moli]

LAB ILMU KOMUNIKASI FISIP GELAR PRAKTIK
PROTOKOLER DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP melalui Lab
Ilmu Komunikasi mengadakan praktik mata kuliah
Protokoler, Selasa (23/05/17) di Perpustakaan Unsyiah. Ketua Laboratoriumnya ibu Nadia Muharman
menjelaskan mahasiswa mempraktekkan bagaimana merancang sekaligus menjalankan sebuah event,
yang kali ini dipilih sebuah seminar. Mahasiswa berkreasi mempersiapkan acara, menyusun dan menjalankannya dengan protokoler tertentu dan akhirnya melakukan post-review atas event yang telah
dilakukan.
Kepala Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq
Abdul Gani menyambut baik inisiatif Lab Ilmu Komunikasi FISIP ini, dimana Perpustakaan dimanfaatkan bukan cuma tempat pinjam dan membaca buku,
tetapi lebih dari itu. “Perpustakaan adalah sarana akademik dimana berbagai macam kegiatan akademik
bisa dilakukan. pergunakan secara free. Memang tidak dipungkiri selama ini peran serta program studi di Unsyiah dalam pengembangan Perpustakaan

Unsyiah cukup besar, “Ke depan Perpustakaan Unsyiah memerlukan bantuan berbagai macam Program
Studi untuk manajemen perkantoran dan kesektariatan, mitigasi bencana, preservasi bahan koleksi,
perawatan mesin AC dan Lift dan smart building.
Kepakaran tersebut sebenarnya ada pada mahasiswa
dan dosen di Program Studi. Dengan adanya kerjasama, Insya Allah akan menghasilkan mutualisme yang
bermanfaat bagi berbagai macam pihak” demikian
harapan pak Taufiq.
Praktikum yang dijalankan kali ini oleh Lab
Ilmu Komunikasi FISIP adalah berupa seminar interaktif “Berani aktif dan kreatif melalui event dan literasi”, bertempat di Libri Café, lantai 1 Perpustakaan
Unsyiah. Seminar yang bertujuan untuk memotivasi
mahasiswa untuk lebih berkreasi ini diisi oleh Mulkan Kautsar (Duta Baca Unsyiah 2017) dan Oza Akmal Maulana (Pemimpin Redaksi Librisyiana UPT.
Perpustakaan Unsyiah, yang juga peserta mata kuliah
Protokoler).
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Professor dari Thailand Selatan menanyakan penyebab
perkembangan impressive Perpustakaan Unsyiah

P

rof. Surin Maisrikrod, Wakil Rektor Bidang
Kerjasama dari Walaillak University, Thailand Selatan telah berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah pada tanggal 24 Mei 2017 di
sela-sela beliau menghadiri pertemuan IMT-GT
UNINET 2017 di AAC Dayan Dawood Unsyiah.
Beliau didampingi oleh Bapak Radhi Darmansyah, MSc dari FISIP Unsyiah, yang kebetulan
satu bidang ilmu dan diterima oleh Ka. Perpustakaan Unsyiah, bapak Dr. Taufiq Abdul Gani.
Memulai kunjungannya, Prof Surin menyatakan tujuannya adalah ingin melihat suasana
akademik di Unsyiah sebagai bahan perbandingan untuk kemajuan dan rintisan kerjasama antara kedua universitas. Untuk itu, Bapak Taufiq
memperkenalkan pelayanan dan kekhasan dari
Perpustakaan Unsyiah. “Saat ini perpustakaan
kami menjadi tempat mahasiswa dan alumni
menyalurkan minat kewirausahaannya lewat
Libri Café dan Library Gift Shop. Kami menyediakan suasana ruangan dan fasilitas yang mendorong mahasiswa untuk berkreatifitas dan
berinovasi misalnya mini-stage relax and easy,
reading lounge yang cozy disamping formal
reading/discussion room, open, unlimited and
easy access to online repository (thesis/book)
dengan peralatan mobile”, demikian penjelasan
Pak Taufiq. Selanjutya Prof Surin menyempatkan
diri berbicara langsung dengan para mahasiswa
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yang sedang berada di lounge dan Duta Baca
yang sedang mendampingi mahasiswa baru untuk mengenalkan fasilitas diatas sebagai bagian
dari Library Orientation Class and Tour (LOCT)
2017 yang sedang berlangsung.
Dalam library tour yang dimulai dari
Lantai 1, Prof Surin sangat terkesan dengan
perkembangan statistika sasaran mutu yang disajikan di lantai 1, dimana pertumbuhan jumlah
kunjungan dan peminjaman yang saat ini mencapai sekitar 411.000 orang dan target peminjaman 100 ribu eksemplar buku dalam 1 tahun.
Prof Surin mengakui kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan di universitasnya tidak seramai ini
dan ingin tahu sekali kenapa perkembangan impressive ini bisa terjadi. Bapak Taufiq menjelaskan: “puncak perkembangan ini terjadi 2 tahun
lalu yaitu 2015. Kami bekerja dengan dukungan
pimpinan unsyiah dan civitas memperbaiki infrastruktur, koleksi, pelayanan dan yang paling
penting adalah tata kelola. Out-put dari usaha tersebut adalah kami berhasil meraih untuk
kedua kali akreditasi A nasional dan sertifikasi
internasional ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu. Dari grafis statistika sasaran mutu
memang terlihat puncak lonjakan beberapa indikator terjadi pada tahun 2015 setelah pembenahan tata-kelola dan manajemen mutu dilakukan,
dan saat ini kami terus berusaha mempertahankannya”.
Diakhir kunjungan, Staf IT, Syukran ST
mendemonstrasikan pelayanan mandiri RFID
dan aplikasi UILIS mobile dari hand-phone.
Prof Surin mengatakan pelayanan mandiri RFID
sudah ada di universitasnya yang menarik disini adalah aplikasi UILIS mobile yang terhubung
dengan social media. “Kunjungan ke Perpustakaan Unsyiah sangat menarik bagi saya, ada
beberapa point yang saya catat dan diskusikan
dengan pihak perpustakaan ditempat kami” demikian Prof Surin menutup library tour nya.
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Peserta Kelas Literasi Periode Januari-April
2017, Kalahkan Periode Januari-Desember 2013

K

elas literasi merupakan salah satu program
penting yang ada di perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Kelas yang bertujuan untuk
membantu dan mengedukasi mahasiswa, khususnya mereka yang di tingkat akhir dalam menemukan
referensi tugas akhir mereka dari berbagai sumber.
Di awal 4 bulan periode tahun 2017 ini yaitu Januari-April, peserta kelas literasi semakin bertambah
yaitu 1.461 mahasiswa. Ini sangat mengembirakan
karena dalam waktu 4 bulan peserta sudah melebihi angka seribu. Angka ini malahan menembus
jumlah peserta pada tahun 2013, yang mana hanya mampu menginjak angka seribu selama satu
tahun. Hal ini sebagaimana yang dilaporkan oleh
kepala perpustakaan Unsyiah, Taufiq Abdul Gani.
“Jumlah peserta kelas literasi dalam periode empat bulan ini sangat mengembirakan, yaitu sudah
mencapai 1461 mahasiswa. Jumlah ini terbagi atas
368 mahasiswa hukum, 362 mahasiswa Teknik, 238
mahasiswa Ekonomi, 155 mahasiswa MIPA, 145
mahasiswa Kedokteran, 99 mahasiswa Kesokteran
Gigi, 45 mahasiswa FKIP, 35 mahasiswa Pertanian, 14 mahasiswa Pascasarjana dan 210 mahasiswa
campuran yang datang sendiri tanpa dosen yang
mendampingi. Angka ini mengalahkan jumlah
peserta pada tahun 2013, saat pertama kali diluncurkannya kelas literasi dimana dalam satu tahun
cuma seribuan mahasiswa, sekarang baru 4 bulan
sudah bisa mencapai seribuan lebih”, ungkapnya.
“Ada hal lain lagi yang membuat tahun ini is-

timewa, yaitu dimana pada tahun tahun sebelumnya perpustakaan harus melakukan promosi
besar-besaran supaya mahasiswa dan dosen mau
berpartisipasi. Namun sekarang sudah terbentuk
demand yang tetap, tanpa promosi yang gencar
cuma pemberitahuan saja, permintaan atau bookingan kelas literasi informasi tetap berlanjut”, tambahnya.
Ia juga mengatakan, bahwa jika melihat kondisi perpustakaan saat ini memang semakin maju,
dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dimunculkan seperti relax and easy dan Unsyiah Library
Fiesta. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada perpustakaan, mengapa konsep more than just a library
yang saat ini sedang diusung oleh pustaka Unsyiah
sepintas kelihatannya terlalu berfokus pada seni,
co-kurikuler dan mengenyampingkan tupoksi
utama yaitu peningkatan literasi civitas. Namun
hal ini bisa terjawab dengan fakta bahwa angka
statistik peminjaman buku, partisipasi dalam kelas
literasi informasi, jumlah pengunduh UILiS App,
pengakses SKRIPSI ONLINE menunjukkan trend
yang naik. Trend ini membuktikan bahwa, perpustakaan tetap mementingkan peningkatan literasi
civitas akademika Unsyiah, namun dengan cara
berbeda yaitu dengan memberikan kenyamanan
terhadap pengunjung melalui berbagai fasilitas
yang ada seperti wifi, ruangan yang sejuk, adanya
libricafe, relax and easy, dan lain sebagainya. [Moli]
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Foto bersama Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah bersama dengan pustakawan dan para peserta pelatihan Nasional
SLIMS untuk perpustakaan dan PUSDOKINFO berbasis digital

Peserta pelatihan Nasional SLIMS untuk perpustakaan dan PUSDOKINFO berbasis digital

Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah memaparkan materi
pelatihan Nasional SLIMS

Malam puncak Unsyiah Library Fiesta 2017 yang dibuka oleh Master of Ceremony
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Pembacaan Al-Qur’an oleh finalis duta baca Unsyiah

Suasana penonton yang menghadiri event ULF 2017

Pembacaan surat pergantian jabatan Pengurus ULF

Salah satu finalis putra calon duta baca Unsyiah 2017

Kata sambutan oleh kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah
pada malam puncak ULF 2017

Salah satu band yang memeriahkan perhelatan
Mahakarya ULF 2017

Kepala Perpustakaan Unsyiah foto bersama dengan duta baca Unsyiah tahun 2016 dan tahun 2017
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DUTA BACA UNSYIAH 2017:

M

“Menjabat Satu Tahun,
Menginspirasi Selamanya”

embaca
merupakan
salah satu kegiatan yang
paling tidak diminati
oleh masyarakat Indonesia, termasuk Aceh. Berdasarkan data
dari the organization for economic co-operation (OECD), budaya
membaca masyarakat Indonesia
berada di peringkat terendah di
antara 52 negara di Asia. Mirisnya
lagi, ternyata dari 1000 anak Indonesia, hanya 1 anak yang mampu
menghabiskan satu buku dalam
setahun (Najwa Shihab, Kompas,
18 Agustus 2016). 		
Berdasarkan hal ini, perpustakaan
Unsyiah berusaha untuk terus
menumbuhkan minat baca para
civitas akademika Unsyiah khususnya, salah satu caranya adalah
dengan menghadirkan ikon duta
baca untuk menjadi penginspirasi bagi civitas akademika Unsyiah
lainnya. Pada malam mahakarya
Unsyiah Library Fiesta 2017, yang
diselingi dengan penobatan duta
baca unsyiah, terpilihnya Mulkan
Kautsar dan Misra Hanum sebagai
duta baca Unsyiah 2017.
Mulkan kautsar, mahasiswa jurusan ilmu tanah angkatan 2013 fakultas pertanian, yang
memiliki motohidup “never underestimate yourself because you
do not know you can will be someone great sometime” ini memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Diantaranya, ia pernah
meraih juara 2 lomba penyuluhan
pertanian pada tahun 2014, juara
2 cerdas cermat PILMITANAS di
Unad Padang tahun 2015, juara

harapan 2 karya inovasi berbasis
agro UTU Award di UTU Meulaboh 2015, juara favorit pemilihan
raja dan ratu baca perpustakaan
provinsi Aceh 2016, finalis 15 besar duta wisata kota Banda Aceh
2016, delegasi KKN Kebangsaan
Kepulauan Riau tahun 2016, juara
2 mahasiswa berprestasi fakultas
pertanian Unsyiah 2016, dan termasuk nominasi Unsyiah student
award 2016. Tidak hanya itu, putra dari pasangan Sofyan Hanafiah
dan Nurhasni ini memang sangat
layak menjadi duta baca Unsyiah
2017 dikarenakan hobi menulisnya sehingga mendapat beberapa
prestasi dalam bidang menulis.
Diantaranya, juara 2 karya tulis
ilmiah PILMITANAS di Unad
Padang 2015, juara 1 blogging
competition FKG Unsyiah 2015,
juara 2 menulis cerpen Unsyiah
fair 2015, juara 1 lomba essai
FOKUSHIMTI 2016 dan Juara 1
lomba essai IDF 2016.
Mulkan memiliki motivasi
tersendiri saat ia mencoba mengikuti ajang pemilihan duta baca Unsyiah 2017. “Saat mengikuti ajang
pemilihan duta baca Unsyiah ini,
saya dilatar belakangi oleh dua motivasi. Pertama, saya menyenangi
dunia literasi karena saya sangat
suka menulis dan saya juga percaya untuk menjadi seorang penulis yang baik tidak hanya harus
banyak menulis tetapi juga harus
banyak membaca. Kedua, saya
berfikir bahwa minat terhadap literasi di kalangan mahasiswa masih
rendah padahal Unsyiah memiliki

perpustakaan dengan fasilitas dan
pelayanan yang sangat baik. Oleh
karena kedua alasan tersebut saya
ingin mengkampanyekan nilai
positif dari membaca karena dengan minat baca yang tinggi akan
menghasilkan
karakter
bangsa yang
berwawasan
l u a s ”,

www.library.unsyiah.ac.id
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kata Mulkan Kautsar.
Selama mengikuti karantina pemilihan duta baca Unsyiah, Mulkan memiliki sangat menikmati masa karantina bersama
teman-temannya yang lain dan
ia juga memiliki kesan tersendiri. “Saya sangat menikmati setiap proses dari karantina karena
hal tersebut dapat meningkatkan
mental dan karakter dalam diri
saya. Saya belajar hal hal baru
yang belum pernah
saya
pelajari
secara mendalam seb e lu m ny a
seperti materi literasi,
shelving,

26

kepemudaan, public speaking, table manner dan materi lainnya.
Selama hampir dua bulan, saya
juga belajar banyak hal dari semua
finalis karena saya percaya bahwa
setiap orang memiliki kelebihan
dan keunikannya masing masing.
Kesan terbaik yang saya dapatkan adalah ketika ada finalis yang
menangis setelah mengungkapkan isi hatinya selama mengikuti
karantina karena disaat itu saya
mulai merasa bahwa yang saya
jalani bukanlah sebuah kompetisi,
tetapi sebuah proses membentuk
keluarga yang baru”, lanjutnya.
Tidak kalah dengan Mulkan, Misra Hanum, mahasiswi
angkatan 2013 dari fakultas kedokteran gigi ini pun memiliki
motivasi dan kesan tersendiri saat
ia mengikuti ajang pemilihan duta
baca Unsyiah. Ia mengaku, pada
awalnya mendaftar ajang pemilihan duta baca Unsyiah ini karena
melihat pengalaman sebelumnya,
dimana banyak mahasiswa Unsyiah yang tidak tahu bahwa duta
baca Unsyiah itu ada.
“Saat mendaftar ajang
pemilihan duta baca Unsyiah ini,
saya langsung terfikirkan jika saya
terpilih maka saya akan menunjukkan bahwa duta baca Unsyiah
itu ada. Karena banyak yang belum mengetahui bahwa di Unsyiah ini ada ikon duta baca. Harapan besar saya saat itu jika terpilih,
saya benar-benar bisa menggerakkan orang-orang disekitar saya
terutama mahasiswa Unsyiah untuk mempunyai minat baca dalam diri mereka dengan menjadikan buku sebagai sumber utama,
kemudian membuat mereka agar
selalu mengunjungi perpustakaan
dan memanfaatkan fasilitas yang
ada. Saat mengikuti karantina,
saya benar-benar ditempa agar
bisa menjadi duta baca yang memahami perpustakaan. Dimana
saya mendapat ilmu baru tentang
shelving, dan bagaimana cara pe-
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nomoran buku. Tidak hanya tentang perpustakaan, selama karantina saya juga dibekali bagaimana
cara berkomunikasi yang baik
dimuka umum”, paparnya.
Putri
dari
pasangan
Syukri Ibrahim dan Zubaidah ini
memang patut diancungi jempol
dengan segudang prestasi yang
ia miliki. Diantaranya, ia pernah
menjuarai spelling bee competition se-kota Banda Aceh pada tahun 2014, ia juga pemenang runner up 1 duta mahasiswa GenRe
Aceh tahun 2015, dan 10th best
speaker Aceh Varsity English Debate (AVED) pada tahun 2016.
Mahasiswi yang memiliki moto
hidup “risk your life or life will
risk you ini, ternyata juga merupakan salah satu finalis mahasiswa
berprestasi (mawapres) Unsyiah
2016.
Baik Mulkan Kautsar
maupun Misra Hanum, mereka
memiliki rasa bangga dan bahagia
ketika dinobatkan menjadi duta
baca yang merepresentasikan Unsyiah ini. Namun disisi lain, mereka juga mulai merasa bahwa ini
adalah tanggung jawab besar dan
berusaha untuk bisa mencapai apa
yang telah mereka targetkan selama satu tahun menjabat menjadi
duta baca Unsyiah.
Seperti yang dikatakan
Mulkan, menjadi seorang duta
baca bukan hanya tentang diri
sendiri, tetapi juga apa yang dapat
mereka lakukan bagi orang lain.
Keduanya memiliki tanggung
jawab untuk mengkampanyekan
nilai positif membaca dan perpustakaan unsyiah. Mereka berdua memiliki tekad kuat untuk
berkontribusi bagi perpustakaan
Unsyiah. Salah satunya untuk
mengenalkan perpustakaan Unsyiah ini kemasyarakat luas, bukan
hanya civitas akademika Unsyiah
saja. Untuk mereka sudah mempersiapkan strategi pull (tarik)
dan push (dorong) melalui dua
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pendetakan yaitu secara fisik dan
secara virtual. Pendekatan secara
fisik akan mereka fokuskan pada
mahasiswa baru dengan library
tour dan juga mereka akan tawarkan kepada instansi pendidikan
lainnya yang ingin melihat kelebihan perpustakaan Unsyiah. Karena perlu diketahui, perpustakaan
Unsyiah merupakan satu-satunya perpustakaan di Aceh dengan pelayanan baik dan fasilitas
modern. Dengan demikian, mereka ingin menunjukkan bahwa
perpustakaan Unsyiah ini “more
than just a library”, tidak seperti
perpustakaan konvensional yang
dikhususkan untuk membaca saja,
namun perpustakaan unsyiah
mencoba untuk memberi kenya-

manan kepada para pengunjung
mulai dari fasilitas, adanya cafe
dan relax and easy. Pendekatan secara virtual yaitu dengan memanfaatkan media sosial yang sudah
menjadi bagian dari gaya hidup
mahasiswa sebagai media promosi
perpustakaan. Selain itu nantinya
mereka juga akan mengajak para
pemuda untuk lebih aktif dalam
membaca melalui artikel yang
akan mereka kirimkan ke beberapa media massa. Oleh karena baik
Mulkan dan Misra ingin menjadikan gelar ini menjadi tanggung
jawab untuk setahun menjabat
tetapi selamanya bisa menginspirasi orang lain.
Sebagai duta baca unsyiah
2017, mereka berpesan agar ma-

hasiswa Unsyiah bisa lebih aktif
ke perpustakaan karena Unsyiah
memiliki perpustakaan yang more
than just a library. Tidak hanya
untuk membaca, namun berbagai
kegiatan positif bisa dilakukan
disana. Seperti apa yang tertulis
di depan perpustakaan unsyiah
“Knowledge is free at our library,
just bring your own container”,
sangat mubazir jika dengan segala kelebihan baik dari segi fasilitas
maupun dari segi pelayanan namun tidak dimanfaatkan secara
optimal oleh mahasiswa. Jadi ayo
ke perpustakaan dan tingkatkan
minat membaca karena dengan
demikian kita akan lebih mengenal dunia.
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Pernah dengar ungkapan ini?
“Jika kita mengibaratkan profesi
sebagai sebuah lubang di sebuah
meja, ada yang bundar, kotak, dan
bujur sangkar; dan manusia sebagai
potongan kayu yang bentuknya sesuai lubang tersebut, maka pada
umumnya kita menemukan bahwa
orang-orang yang berbentuk segitiga masuk ke dalam lubang yang
kotak, yang bujur sangkar masuk
ke lubang yang segitiga, sementara yang kotak memaksa diri untuk
masuk ke lubang yang bundar.”
(Sydney Smith)
Kira-kira, kurang lebih Sydney
Smith sedang menyindir atau mungkin memperingatkan kepada seseorang tentang pentingnya membuat keputusan yang tepat dalam
hidup. Sementara untuk melakukan hal-hal yang tepat itu butuh
kinerja otak yang beredar di lingkar positif. Dengan kata lain, keputusan yang tepat ditentukan oleh
pikiran yang sehat (positif). Demikian juga dalam hal mengambil
profesi atau bisnis, perlu kematangan pikiran untuk outcome terbaik
di kemudian hari.
Pernah tau tentang prestasi?
Baiklah, saya akan sharing sedikit tentang ini. Menurut wikipedia.
com, prestasi merupakan hasil atas
usaha yang dilakukan seseorang.
Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta
ketahanan diri dalam menghadapai
situasi segala aspek kehidupan.
Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan,
memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan
tugas dengan sungguh-sungguh.
Demikian dalam sebuah pekerjaan yang digeluti, sebuah prestasi kemungkinan besar akan dapat
diraih. Tapi jangan lupa syarat di
atas.

28

www.library.unsyiah.ac.id

Sudah pasti semua harus didapat
karena usaha. Dan sebuah kepastiannya lagi bahwa sesuatu yang
kita usahakan adalah sesuatu yang
kita kehendaki untuk dimiliki. Lalu
bagaimana jika sesuatu tidak diinginkan tapi malah ia selalu menemani waktu kita? Pastinya tidak akan
ada pengembangan diantara mereka. Penuh dengan suatu sifat yang
disebut inersia, mungkin sekarang
lebih dikenal dengan ‘mager’ alias
males gerak. Memang, ada sisi lain
yang harus dikaji, bahwa ada suatu
sikap pada manusia yang terlalu
memaksa untuk mendapatkan apa
yang ia suka. Padahal sudah jelas
konsepnya bahwa apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita
dapatkan. Kalau begini kasusnya,
rumusnya hanya ‘mencintai’. Cintai apa yang kamu miliki, dan cinta
itu adalah bentuk dari pikiran yang
diatur dengan baik (berpikir positif) hingga dia dapat memantaskan
yang awalnya dianggap tidak pantas.
Ada beberapa hal yang layak
diketahui dari para expert-er yang
lebih dulu mendahului kita. Dimana mengajari tentang keselarasan
prestasi yang didapatkan dengan
profesi yang diputuskan. Tentang
penghargaan yang merupakan refleksi atas fokus setiap energi positif yang dikumpulkan. Seumpama
mendapat Nobel di bidang sastra
yang menjadi pencapaian tertinggi bagi para insan sastra di seluruh
dunia. Selain itu bagi mereka yang
mendapat Nobel tersebut tidak hanya dinilai dari kualitas dan tata
penulisannya saja, tapi juga dilihat
seberapa besar pengaruh tulisan
tersebut, baik bagi dunia sastra
maupun sistem sosial, budaya, bahkan politik pada masanya.
Karena itu pula mereka yang
mendapat Nobel bidang sastra ini
rata-rata memiliki kepribadian dan
kehidupan yang unik. Siapa saja

mereka? Berikut kumpulan beberapa peraih Nobel yang berhasil
dihimpun oleh tim redaksi Librisyiana.
1. Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore, seorang
Brahmo Samaj, penyair, dramawan, filsuf, seniman, musikus
dan sastrawan Bengali. Ia terlahir
dalam keluarga Brahmana Bengali, yaitu Brahmana yang tinggal di
wilayah Bengali, daerah di anak
benua India antara India dan Bangladesh. Tagore merupakan orang
Asia pertama yang mendapat
anugerah Nobel dalam bidang
sastra (1913). Memiliki pengaruh
yang sangat luar biasa, tidak hanya
di India saja, tapi juga meluas hingga ke Eropa. Banyak karya-karya
sastra beliau diterjemahkan dalam
berbagai bahasa. Dan percaya atau
tidak, nama Rabindranath Tagore
diabadikan di salah satu ruas jalan
di kota Surakarta. Pandangan
Tagore soal pendidikan ternyata
mempengaruhi sejumlah tokoh
nasional, salah satunya adalah Ki
Hajar Dewantara.
2. Sir Winston Leonard Spencer
Churchill.
Mantan Perdana Menteri di era
Perang Dunia kedua ini dianugerahkan hadiah Nobel dalam penulisan untuk kepakarannya dalam
penulisan riwayat, sejarah, dan
juga kepintarannya berucap dalam
mempertahankan nilai kemanusiaan yang tinggi pada tahun 1953.
Padahal, dia adalah sang arsitek
pendaratan dan penyerangan Gallipoli di Dardanella waktu Perang
Dunia Pertama yang menewaskan
hampir seperempat juta nyawa
prajurit dan Oom Churchill ini
sangat menentang kemerdekaan
India ketika masih dijajah Inggris. Namun berkat perangnya
melawan Hitler bersama sekutu
abadinya, Amerika, yang membuat namanya melambung tinggi, hingga tulisannya itu diganjar

hadiah Nobel.
3. Ernest Miller Hemingway.
Karya tulisnya yang paling fenomenal adalah trilogi besar yang terdiri dari The Sea When Young,
The Sea When Absent dan The Sea
in Being (yang belakangan akhirnya terbit pada 1952 dengan judul
The Old Man and the Sea). Untuk salah satu triloginya, The Old
Man and The Sea sukses meraih
Penghargaan Pulitzer di Amerika
tahun 1953 dan Nobel di bidang
sastra tahun 1954. Namun kisah
hidupnya yang paling dikenang
adalah nasib sial yang selalu menderanya. Dia pernah mengalami
luka-luka dalam dua kecelakaan
pesawat terbang secara berturutan. Luka yang dialami sangat
serius sampai akhirnya ia harus
kehilangan daya penglihatan mata
kirinya (dan daya pendengarannya di telinga kiri). Hingga pada
akhirnya, tanggal 2 Juli 1961, dia
menembak kepalanya sendiri dan
langsung meninggal, mirip apa
yang dilakukan oleh ayahnya,
Clarence, yang juga mengakhiri
hidup dengan cara yang sama.
4. Bila Jean-Paul Sartre
Ia menolak hadiah Nobel tahun
1964, Samuel Barclay Beckett,
penulis lakon Menunggu Godot
(Waiting for Godot), tidak menolak hadiah itu tetapi tidak mau
menghadiri upacaranya di tahun
1969. Ia juga menolak membuat
pidato. Karya Menunggu Godot
(Waiting for Godot) dinilai layak
mendapat Nobel karena dianggap
sebagai lakon yang sangat religius: pengharapan yang tidak pernah punah. Kepada sekretarisnya,
Beckett minta agar ia mengirim
sederetan nama-nama temanteman seniman lengkap dengan
nomor rekening mereka. Seluruh
jumlah hadiah itu dibagi-bagikan
kepada teman-temannya. Becket
sendiri tidak sepeser pun menggunakannya.

5. Boris Leonidovich Pasternak.
Karya novel epiknya yang sangat terkenal, Dr. Zhivago adalah
gambaran sebuah tragedi yang
peristiwanya terjadi di seputar
masa terakhir kekaisaran Rusia
dan hari-hari awal Uni Soviet.
Pada Oktober 1958, Pasternak
dianugerahi Nobel dalam Sastra
untuk pencapaian pentingnya dalam puisi lirik kontemporer dan di
bidang tradisi epik Rusia. Pemerintah Uni Soviet, yang sangat tidak
senang dengan penggambaran kehidupan yang keras di bawah komunisme dalam tulisannya, memaksanya menolak penghargaan
tersebut dan mengeluarkannya
dari Persatuan Penulis Uni Soviet.
Walaupun tak dikirim ke pembuangan atau penahanan, semua
terbitan terjemahannya tertunda
hingga membuat dirinya jatuh miskin. Namun, tahukah anda, dulu
Pasternak pernah mencoba masuk
dinas militer dan ditolak hanya
karena gara-gara kakinya panjang.
Dari beberapa fakta unik di atas
sebgaian kecil mengenai profesi
dan prestasi. Satu hal yang wajib diketahui bahwa yang pertama sekali dibangun untuk sebuah keputusan (misal: profesi
yang ingin digeluti) adalah fokus
atau asumsi dasar mengapa harus melakukan hal yang tersebut.
Setelah mengetahui hakikatnya,
maka selanjutnya ia akan mengalir
sendiri menjadi suatu yang ingin
dicintai atau ditinggalkan.
Now, the choice in your hand...
[Redaksi]
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M

asjid Raya Baiturrahman adalah masjid Kesultanan Aceh yang dibangun
oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota
Alam pada tahun 1022 H/1612 M. Bangunan
indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal
di India ini terletak tepat di jantung Kota Banda
Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan
di Aceh Darussalam.
Sebagai tempat bersejarah yang memiliki
nilai seni tinggi, Masjid Raya Baiturrahman juga
menjadi objek wisata religi yang mampu membuat setiap wisatawan yang datang berdecak
kagum akan sejarah dan keindahan arsitekturnya. Hal itu karena Masjid Raya Baiturrahman
merupakan salah satu Masjid terindah di Indonesia yang memiliki arsitektur yang memukau,
ukiran yang menarik, serta halaman yang luas
dengan kolam pancuran air.

Sejarah
Berbicara tentang sejarah Mesjid Raya
Baiturrahman, pada tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda menyatakan perang kepada Kesultanan Aceh dan mulai melepaskan tembakan
meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Lalu, tepat pada tanggal 5
April 1873, pasukan Belanda mendarat di Pante
Ceureumen di bawah pimpinan Johan Harmen
Rudolf Köhler dan akhirnya menguasai Masjid
Raya Baiturrahman.
Pada saat itu, Kohler membawa 3.198
tentara. Sebanyak 168 di antaranya adalah para
perwira. Namun peperangan pertama ini dimenangkan oleh pihak Kesultanan Aceh, di mana
dalam peristiwa tersebut Jenderal Johan Harmen
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Rudolf Köhler tewas ditembak dengan menggunakan senapan oleh seorang pasukan perang Kesultanan Aceh. Peristiwa kematian Jenderal ini
kemudian diabadikan dalam sebuah monumen
kecil di bawah Pohon Kelumpang yang berada di
dekat pintu masuk sebelah utara Masjid.
Sejarah mencatat bahwa pahlawan-pahlawan Aceh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak
Dhien turut serta mengambil andil dalam mempertahankan Masjid Raya Baiturrahman. Salah
satu buktinya saat Masjid Raya Baiturrahman
terbakar habis pada agresi tentara Belanda kedua
pada tanggal 10 April bulan Shafar 1290H/April
1873 M yang dipimpin oleh Jenderal van Swieten. Pembakaran dilakukan oleh pihak Belanda
ini membuat salah seorang putri terbaik Aceh,
Cut Nyak Dhien sangat marah dan berteriak
dengan lantang tepat di depan Masjid Raya Baiturrahman yang sedang terbakar sambil membangkitkan semangat Jihad Fillsabilillah Bangsa
Aceh.
“Wahai sekalian mukmin yang bernama
orang Aceh! Lihatlah! Saksikan sendiri dengan
matamu! Masjid kita dibakarnya! Mereka menentang Allah Subhanahuwataala! Tempatmu
beribadah dibinasakannya! Nama Allah dicemarkannya! Camkanlah itu! Janganlah kita
melupakan budi si kafir yang serupa itu! Masih
adakah orang Aceh yang suka mengampuni dosa
si kafir yang serupa itu? Masih adakah orang
Aceh yang suka menjadi budak kafir Belanda?”
(Szekely Lulofs, 1951:59).
Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman terbakar, pada pertengahan shafar 1294
H/Maret 1877 M, dengan mengulangi janji jen-
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deral Van Sweiten dan sebagai
permintaan maaf untuk meredam kemarahan rakyat Aceh,
maka Gubernur Jenderal Van
Lansberge menyatakan akan
membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman. Janji
tersebut pun dilaksanakan oleh
Jenderal Mayor Jenderal Karel
Van Der Heijden selaku gubernur militer Aceh pada waktu
itu. Kemudian, tepat pada hari
Kamis 13 Syawal 1296 H/9
Oktober 1879 M, Masjid Raya
Baiturrahman pun dibangun
kembali dengan peletakan batu
pertama oleh Tengku Qadhi
Malikul Adil.
Pembangunan dan Perluasan
Masjid Pada Masa Kesultanan
Masjid Raya Baiturrahman selesai dibangun kembali
pada tahun 1299 H dengan hanya memiliki satu kubah. Pada
tahun 1935 M, Masjid Raya
Baiturrahman diperluas bagian
kanan dan kirinya dengan tambahan dua kubah. Perluasan ini
dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum (B.O.W) dengan
biaya sebanyak F. 35.000,- (tiga
puluh lima ribu gulden) dengan
Ir. M. Thahir sebagai pimpinan
proyek dan selesai dikerjakan
pada akhir tahun 1936 M.
Usaha perluasan Masjid kemudian dilanjutkan oleh
kelompok panitia bersama
yaitu Panitia Perluasan Masjid
Raya Kutaraja. Dengan keputusan menteri tanggal 31 Oktober 1975, akhirnya perluasan
disetujui dan pelaksanaannya
diserahkan pada pemborong
NV. Zein dari Jakarta. Pada
perluasan kedua ini, kubah
Masjid bertambah menjadi 2,
dan 2 buah menara yang ter-

letak di sebelah utara dan selatan. Akhirnya pada tahun 1967
M, Mesjiad Raya Baiturrahman
akhirnya mempunyai total 5
kubah.
Tidak berhenti sampai disitu, perluasan Mesjid
terus dilakukan. Pada tahun
1991-1993, Masjid Raya Baiturrahman dilakukan perluasan
kembali yang disponsori oleh
Gubernur Dr. Ibrahim Hasan.
Luas ruangan Mesjid saat itu
4.760 m2, berlantai marmer
Italia dengan ukuran 60 × 120
cm dan dapat menampung
9.000 jamaah. Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya
Baiturrahman kini memiliki 7
kubah, 4 menara, dan 1 menara
induk. Sesuai dengan perkembangan, luas area Masjid Raya
Baiturrahman yaitu ± 4 Ha.
Penampilan Baru Masjid Raya Baiturrahman Kini
Masjid Raya Baiturrahman
memiliki penampilan baru. Jika
sebelumnya kita bisa melihat
rumput-rumput hijau tumbuh
di sekeliling halaman Masjid.
Kini rumput-rumput tersebut
berubah menjadi tiang-tiang
payung elektrik sebagaimana payung yang ada di Mesjid
Nabawi di Madinah.
Pengembangan pemandangan dan infrastuktur ini
telah dijalankan mulai 2015
lalu oleh PT Waskita Karya.
Menurut beberapa sumber,
penampilan baru Masjid ini
menghabiskan dana tak kurang
dari Rp 458 miliar. Walau kini
masyarakat Aceh sudah bisa
merasakan manfaatnya, tapi secara menyeluruh, pembangunan ini rencananya akan selesai
pada akhir tahun 2017.

Masjid Raya Baiturrahman
Sebagai Tempat Ibadah dan
Wisata Islami Seluruh Dunia
Pengembangan Masjid
Raya diharapkan tidak hanya
sebatas tempat ibadah, pusat
kajian Islam di Aceh dan Indonesia, melainkan juga sebagai
tempat wisata Islami. Hal itu
pula yang menjadi alasan
pengembangan Mesjid terus
dilakukan. Pengembangan
tersebut tidak hanya
dilakukan pada halaman Masjid, tapi
juga tempat wudhu dan fasilitas
lainnya, seperti area parkir
hingga
penataan
taman.
U n t u k
d i ke t a hu i,
tahun 2016
lalu Masjid
Raya
Baiturrahman
m e mp e rol e h
penghargaan
sebagai
‘Daya Tarik
Wisata Terbaik’ dalam
Kompetisi
Pariwisata
Halal
Nasional dan
Kompetisi
Pariwisata
Halal Dunia
di Abu Dhabi. [Ronny]
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: Rindu Callista, Jalan Panjang Menggapai Cinta
: Abhie Alhabar
: Belia [Kelompok Pustaka alvabet]
: I, Januari 2010
: 978-979-19202-1-6
: 13 x 20
: 376 halaman

RINDU CALLISTA, Jalan Panjang
Menggapai Cinta

RESENSi

R

indu adalah seorang
anak yang dibuang
oleh orang tua kandungnya sendiri di tengah
jalan lalu diambil dan diadopsi oleh Pak Sobari, seorang pria muda yang kaya
raya. Kehadiran Rindu di
tengah keluarga Pak Sobari
memicu konflik antara Pak
Sobari dengan Istrinya, Ibu
Laras, Pak Sobari ingin Rindu menjadi bagian dari keluarganya. Rasa cemburu yang
berkecamuk dihati Ibu Laras
membuat wanita ini merasa
tidak lagi menghargai dirinya sabagai istri yang pada
saat itu sedang mengandung
seorang bayi mungil yang
kelak akan dilahirkan ke
muka bumi ini.
Hingga
beranjak
remaja kedua anak Pak Sobari itu pun tumbuh menjadi pribadi yang berbeda
karakter yang bertolak belakang. Callista, anak kand-
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ung dari Pak sobari dan Ibu
Laras, tumbuh menjadi gadis
yang cantik dan menawan.
Namun kecantikan yang dimilikinya, bukan membuat
ia semakin bersyukur atas
karunia yang telah diberikan
oleh Allah padanya. Ia justru memanfaatkan dengan
menggaet setiap laki-laki
yang mendamba akan kecantikan fisik yang ia miliki.
Sifat buruk Callista
itu, justru bertolak belakang
dengan putri angkat keluarga Pak Sobari. Rindu, gadis
yang alim dan sholehah serta taat beribadah juga santun
dalam berbusana. Sifat yang
berbeda itulah membuat
keduanya saling mengingatkan akan tabiat masing-masing.
Sementara itu Ibu
Laras, yang pernah membenci sosok Rindu karena
menyangka sebagai penyebab kamatian sang suami
yang juga penyebab kehancuran usaha yang pernah
dirintisnya, perlahan mulai
mencintai dan menyayangginya meski masih terkesan
sacara diam-diam Ibu Laras
pulalah yang mengetahui
siapa sosok kedua orang tua
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kandung Rindu.
Cerita ini sangat mengaduk
emosi para pembaca, ditambah lagi saat berubahnya
sikap Ibu Laras kepada Rindu diakhir masa hidupnya.
Serta rencana Ibu Laras yang
ingin menjodohkan Callista,
putrinya yang hidup secara
ugal-ugalan pada seorang
pemuda alim bernama Ahmad Firdaus, teman bermain
Callista dan Rindu sewaktu
kecil.
Buku ini sangat cocok di baca oleh kalangan
remaja, khususnya yang
tertarik dengan cerita bergenre percintaan islami. Selain mengandung nilai-nilai
islami, latar pada novel ini
sangat jelas tergambarkan
dan juga disertai dengan kata-kata puitis yang indah, sehingga pembaca tidak akan
merasa bosan saat membaca. Walau demikian, dikarenakan alur yang digunakan
penulis adalah maju-mundur, ada kekhawatiran bahwa pembaca akan menjadi
kebingungan
memahami
jalan cerita jika tidak membacanya dari awal. [Ronny]
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ISBN		
Tebal		
Tahun terbit
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: Akuaponik ala Mark Sungkar
: Mark Sungkar
: Agromedia
: 978-979-006-553-6
: 108 halaman
: September 2015
: Nonfiksi, Pertanian

“Sudah sejak lama saya
menaruh minat pada akuaponik, tapi secara khusus belum pernah saya coba sendiri. Biasanya
saya hanya melihat-lihat foto
akuaponik milik teman-teman
atau membaca informasinya
dari internet, tapi itu pun masih
belum ngeh secara rinci.”

B

uku ini adalah hasil
karya dari Mark Sungkar
yang kini mempunyai
hobi berkebun dan beternak.
Dengan menggunakan menggunakan media tanah dengan
campuran kompos, pupuk
kandang dan kombinasi media
lainnya, Mark Sungkar kini
rutin bertanam di halaman rumahnya. Selain itu, Mark Sungkar juga menggunakan pupuk
buatan sendiri yang diolah
dari bahan-bahan alami seperti sayuran, buah-buahan, ikan,
limbah udang, kotoran hewan
dan lainnya.
Ternyata selain bertanam dengan tanah, dalam buku
ini Mark Sungkar juga menceritakan bagaimana cara bertanam tanpa tanah dengan menggunakan sistem akuaponik
untuk jenis tanaman tertentu.
Lalu apa itu akuaponik itu?
Di buku Akuaponik ala Mark
Sungkar yang langsung ditulis

oleh beliau sendiri ini dijelaskan dengan cukup lengkap dan
sederhana apa itu akuaponik
beserta sejarahnya, sehingga
bagi pembaca pemula pun akan
dengan mudah mengerti.
Melalui buku ini, pembaca diharapkan bisa mengetahui jawabannya secara rinci.
Dibagi menjadi 8 bahasan utama, Mark Sungkar menjelaskan
banyak informasi seputar akuaponik mulai dari prinsip kerjanya, pemilihan ikan dan sayuran
untuk akuaponik, model-model akuaponik yang bisa kita
buat secara sederhana di rumah, alat-alat yang dibutuhkan,
bahkan hingga biaya dan perhitungan aspek bisnisnya bagi
yang berminat mengembangkan akuaponik menjadi skala
usaha. Buku ini juga memberikan langkah-langkah bagaimana merakit sistem akuaponik
sendiri.
Beberapa keunggulan
dari buku ini adalah kertasnya
yang licin seperti kertas majalah dan juga disertai gambar
berwarna-warni, yang terdiri
dari berbagai foto akuaponik
milik pribadi Mark Sungkar
dan juga gambar lainnya terkait
materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan skema rangkaian sistem kolam akuapon-

ik berbagai model yang akan
memudahkan pembaca untuk
memahami sistem bertanam
ini.
Umumnya orang hanya mengenal Mark Sungkar
sebagai salah satu aktor dan
sutradara kondang saja. Ternyata, lewat buku ini, pembaca
bisa menjadi tahu kalau beliau
juga seorang petani akuaponik.
Tak tanggung-tanggung, Mark
Sungkar bahkan belajar dan
melakukan riset tentang akuaponik ini sampai ke luar negeri.
Jadi apa yang dituliskannya di
dalam buku ini bukanlah sebatas teori tanpa praktik, tetap
hasil usahanya bertahun-tahun
dalam mengaplikasikan sistem
akuaponik.
Walau demikian, buku
ini ditulis dari tangan aktris
bukan seorang ahli dibidang
akuaponik, bisa jadi ada halhal yang kurang diketahui oleh
penulis sehingga ada sedikit kekurangan yang mungkin
terdapat dalam buku tentang
akuaponik ini. [Ronny]
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ENGKAU DAN QATAR, CANDU KHAWATIR YANG TERTATA
Oleh: Radhia Humaira

“Bagaimana kita tahu ada pelangi
atau kabut pekat? Jangankan itu,
langit saja kita enggan untuk tahu
berada di mana”
Dengan lembut, lisan yang telah
lama ku sisipkan untuknya, keluar
menjelaskan semua yang ku rasa
selama ini. Tentang ketakutan berpisah. Tapi aku tidak menjamin juga
dia akan berfikir sesuai dengan
yang ku fikirkan.
“Berapa lama kamu akan pergi?”
tanyaku, namun tetap ku sembunyikan raut khawatir.
Kali ini dia akan berada sangat jauh
dariku. Jauh dari negeriku juga.
Negara ber-ibukota Doha seperti
ingin merebutnya dari kami. Tetapi
walau begitu, aku senang, karena
ia akhirnya bisa meraih mimpinya
melanjutkan sekolah ke tingkat
yang lebih tinggi lagi. Dari dulu,
aku sangat menyaluti otaknya yang
brilian, itu juga yang terjadi pada
seluruh teman dan guru-guru sehingga ia selalu menjadi buah bibir
dikalangan sekolah kami.
Setelah berhasil menyelesaikan
studi Sarjana dengan predikat cum
laude, ia lebih memilih mengabdi
di pesantren Al Fattah, tempat ia
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pernah mencari ilmu saat masih
sekolah. Baru setelah setahun
berlalu, dia memilih kembali fokus
dalam perguruan tinggi. Dia lulus
tes di University of Dubai, dan hari
ini ia akan berangkat. Sejujurnya,
aku khawatir, sangat khawatir.
Ia diam dalam pertanyaanku barusan. Lama baru menjawab bahwa ia
tak akan lama di sana. Sebisa mungkin aku pasrah dengan ini semua,
dan tetap memekarkan senyumku
di depannya sebagai pendukung
terhebat yang baginya. Padahal, jika
harus jujur, aku ingin sekali ia tidak
pergi jauh, dekat hingga aku bisa
melihatnya terus. Karena jauh dari
lubuk hatiku, perasaan itu terus aku
simpan sampai detik ini. Simpan
sampai akhirnya kami bisa menjadi
pasangan halal sampai waktunya
nanti. Itu ingin ku.
Negara yang berdeklarasi pada 3
September 1971 itu benar-benar
akan membuatku akrab dengan
rasa khawatir dan rindu. Tapi
hubungan yang ku jalani ini juga
tidak bisa menjadikanku bebas
mengutarakan apapun semaunya.
Aku tidak mungkin mengatakan
bahkan menyatakan rindu kepadanya. Status sebagai seorang
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teman biasa memaksa ku untuk
tetap bersabar. Walau beberapa
dari temanku menyarankan untuk
menelfonnya hanya untuk bertanya
keadaan. Tapi, rasa yang ku punya
sungguh menahan segalanya, aku
takut jika ku lakukan itu, bukan
hanya keadaannya yang ku tanyai,
malah mungkin membuat ku jujur
di saat yang tidak tepat. Atau malah
membuat ku tak tega mengatakan
“tidak” ketika dia memintaku untuk mengatakan “Iya”, seperti yang
pernah ia lakukan dulu.
Sangat tidak pantas aku menanyakan kabarnya. Aku khawatir akan
lebih tenggelam dengan ini dan
terapung di samudra rasa untuk
Nya. Aku khawatir aku akan lebih
dekat dengannya dibandingkan
menjadikan pelabuhan hanya pada
Nya. Padahal, aku sangat menginginkan kedekatan dengan Nya
melebihi dekat urat leherku. Aku
juga khawatir akan lebih mengingat laki-laki yang mungkin belum
tentu menjadi jodohku dari pada
mengingat Tuhanku. Semua ini
membungkusku dalam candu khawatir yang tertata.
Tapi dibalik ini, jiwaku juga tidak
ingin terusik dengan tidak merin-
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dukannya di alam perantauan. Di
balik ini, ikatan cinta berbisik berisik seraya memesan agar raga tetap
mendidik lahir dan batin untuknya, sepulangnya dari bumi Qatar
nanti. Ini semakin terjadi semenjak
hari ini, hari keberangkatannya ke
ladang ilmu itu.
Dia menuruti nafsunya untuk
menyatakan perasaan yang sama
juga denganku. Alasannya, dia akan
pergi dan setidaknya ada ikatan
dan beban yang membuat dia harus
kembali. Aku adalah alasan terbesar setelah keluarganya. Aku lama
mengheningkan diri setelah pernyataan itu berlangsung. Bingung
dengan jawaban “iya” yang sangat
ku bendung. Karena tidak ingin
berdusta dengan Nya. Akhirnya
aku tidak mengatakan apa-apa.
Setidaknya dengan cara ini, aku
tidak berdusta kepada siapapun.
Tidak kepada Tuhan ku, tidak juga
kepadanya.
Dia memutuskan sendiri atas
jawaban yang ku heningkan. Dia
membuat pernyataan baru bahwa
aku tidak memberi kesempatan
kepadanya untuk menjadikan ku
sebagai beban terbesar. Aku tetap
hening dalam indra pendengaranku,
bahkan sebenarnya berkali-kali
aku menggelengkan kepala sebagai
pernyataan tidak setuju dengan
pernyataannya barusan. Tapi ini
gelengan kental dalam jiwa, bukan
raga ku yang bergerak. Andaikan
dia tahu, aku telah menjadikan dia
beban terbesar agar aku tak terjerumus ke pelukan zaman yang sesat.
Agar aku terus menjaga kehormatanku untuk dia. Tapi sayangnya,
dia tak tahu.
Dia mengulang kata “tolong”
berkali-kali. Semuanya bersarikan
jangan ragukan dia. Namun kali
ini aku memberinya dua gelengan
nyata. Dan kali ini juga, wajahnya
benar-benar berubah namun aku
salut ia tidak pernah mendoakanku
untuk mendapat yang lebih baik
darinya, tidak pernah berkata “semoga kamu bahagia dengan orang
lain seperti cerita teman-teman ku
yang pernah putus dengan kekasih
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mereka. Saat ini, bukan cuma hati,
tapi seluruhnya meluruh begitu saja,
lemas dalam kekuatan yang terkumpul dan seakan mati dalam bernyawa. Seandainya dia tahu, gelenganku
adalah sebuah anggukan.
“Tenang.. Qatar adalah negeri yang
keamanannya lebih terjamin. Jadi,
Insya Allah, hati Aku tetap aman
kok di sana. Kamu di hatiku pun
begitu.” kata pria brilian itu.
Kali ini dia sudah mulai sedikit berhumor. Mungkin untuk menghibur
angan yang sedih. Namun parasnya
tetap memerah.
“Kamu kepanasan? Kok bisa? Masih
di Indonesia loh, gak ada musim
panas lagi, hehe.” Aku mencoba
humoris, meski kenyataannya tetap
garing. Niatku hanya ingin mencairkan yang hampir benar-benar beku
saja.
“Tenang..., InsyaAllah ketika ku di
Qatar, aku enggak akan kepanasan
kok di sana meski summer time nya
kadang mencapai 51 C. Aku nggak
akan kepanasan karena cukup kesegaranku mengingatNya dan ...” dia
tersenyum, namun tak melanjutkan.
Aku pun tak berharap dia melanjutkan kata itu, aku takut aku semakin
khawatir...
Ku rasa, dia mulai tau dengan wajah
khawatirku, sehingga akhirnya...
“Qatar gak ngelarang aku buat
mengingat kalian semua. Mungkin sewaktu-waktu aku juga bisa
pulang.” Wajahnya mulai normal.
Mulai menjelma sebagai teman biasa lagi. Dan sebenarnya, aku tidak
berharap itu.
Aku berkesimpulan, dia mengatakan itu karena dia berprasangka
bahwa aku akan menganggap kami
bakalan hilang komunikasi dengan
ini. Suatu hal yang tidak diingini.
Dia hampir beranjak. Ku
hela nafas panjang untuk mengontrol keadaan hati yang tak karuan.
Aku khawatir alkohol akan menemaninya di sana, walaupun alkohol
itu beredar dalam jumlah yang
dibatasi. Setidaknya, alkohol itu ada.
Tapi lebih aku khawatir, di sana dia
lebih bisa banyak mengenal wanita,
mulai dari India, Filipina, Malaysia,

Mesir, Inggris dan negara-negara
lain yang notabene gadisnya sangat
cantik rupawan. Itu yang ada di
fikiranku.
“Kamu tidak memberiku kesempatan?” rautnya serius, sebentar lagi
dia akan benar benar pergi.
“Kamu minta saja sama yang Maha
Memberi. Cukup Dia untuk kita
kan?” kami saling senyum.
“Tak ada yang bisa ku simpulkan.
Tak tau pelangi atau kabut pekat
yang akan membersamai mataku
nanti, karena rasanya aku tak dapat
menatap langit. Ntah karena malu
atau memang enggan. Tapi terimakasih loh yaa, sudah mengingatkanku
sama yang maha memberi.” Sembari
menyuguhkan kata itu, ia berbalik
dan pergi.
Aku sendiri juga belum
bisa menyimpulkan, mendahului
ataukah harus menunggu. Didahului ataukah menanti. Akan tetapi,
hal pasti yang ku putuskan adalah
berharap agar mendahului atau
menunggu bukanlah kerja tangan
yang mengayun sendiri untuk
menghasilkan sebuah tepukan.
Selamat jalan, aku bersandar
pada Nya dengan doa sembari aku
menitipkan seikat rindu ke dataran
gurun pasir Qatar. Aku selalu setia
membaca e-mail nya tentang pengalamannya di Qatar dan pengalaman spiritualnya ketika di Masjidil
Haram. Tapi tak pernah ku balas,
karena aku khawatir. karena cintaku
juga sangat halus dan lembut.
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BUDAYA

I

ndonesia disebut sebagai
negara berbudaya tidak lain
karena antara satu daerah
dengan daerah yang lain memiliki budaya yang berbeda-beda.
Terlebih lagi, dalam satu daerah
kita bisa menemukan beberapa
budaya lainnya yang
masih kekal hingga saat ini. Jadi
jangan heran jika
anda mengelilingi
Indonesia, maka
anda akan berjumpa
dengan hal-hal
unik karena
perbedaannya; perbedaan bahasa,
adat istiadat,
budaya, bahkan masakan
sekalipun.
Te r m a s u k
Kanduri Teot
Apam, masakan tradisi Aceh yang masih ada
hingga kini.
Sejarah Kanduri Apam
Asal mula tradisi Kanduri Apam (Kenduri Serabi)
berasal dari seorang Sufi yang
amat miskin di Tanah Suci Mekkah yang bernama Abdullah
Rajab. Ia adalah seorang zahid
yang sangat taat pada agama
Islam. Karenakan ia sangat miskin, maka ketika ia meninggal, tidak ada satu biji kurma
pun yang dapat ia disedekahkan kepada orang-orang saat
hari hajatan kematiannya diadakan. Keadaan pada saat itu
sangat menyedihkan, ditambah
lagi dengan hidupnya yang sebatangkara menimbulkan rasa
belas kasihan oleh masyarakat
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kampungnya.
Masyarakat
kampong tersebut akhirnya
setuju untuk mengadakan hajatan (kanduri) kecil di rumah
mereka masing-masing untuk
Abdullah Rajab. Pada saat itu,
masakan
yang
mereka

buat
a d a l a h
Apam.
Mereka menyedekahkan Apam
tersebut kepada fakir miskin
disekitar tempat tinggal mereka.
Ada yang mengatakan
bahwa awal mula Kanduri
Apam ditujukan sebagai sangsi sosial untuk laki-laki yang
tidak shalat Jumat ke masjid
selama tiga hari berturut-turut.
Akibatnya, orang tersebut harus membuat Apam sebanyak
100 buah untuk diantar ke
mesjid dan dikandurikan (dimakan bersama-sama) sebagai
sedekah. Dengan demikian,
di harapkan, dengan semakin
seringnya orang yang membawa Apam ke mesjid maka akan
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menimbulkan rasa malu.
Tradisi Kanduri Apam di Aceh
Di Aceh, Kanduri
Apam dilakukan pada pada
bulan ke tujuh (buleun apam)
dalam kalender Aceh. Buleun
Apam adalah salah satu dari
nama-nama bulan
dalam
“Almanak Aceh” yang
setara dalam
bulan Rajab
dalam kalender Hijriah. Kanduri
apam
ini
sudah
menjadi tradisi di Aceh,
khususnya di
Kabupaten Pidie.
Selain itu, tradisi
ini juga sering
dilaksanakan
di Aceh Utara,
Aceh
Besar
dan beberapa kabupaten lain di provinsi
Aceh.
Selain pada Bulan Rajab, Kanduri Apam juga diadakan ketika ada seseorang
yang meninggal dunia. Ketika
seseorang yang telah meninggal dikebumikan, semua orang
yang hadir di pemakaman akan
disuguhi dengan Apam. Berbeda dengan Apam yang biasanya
dilengkapi dengan air sebagai
kuah agar lebih nikmat dimakan, Apam yang disuguhi pada
hari kematian ini tidak dilengkapi dengan kuah, tetapi hanya
dimakan dengan kukuran kelapa yang diberi gula (di lhok
ngon u) saja. Selain dihidangkan pada saat hajatan, Apam

BUDAYA
juga disediakan saat terjadi
bencana, seeperti saat bencana
Tsunami di Aceh tahun 2004 silam.
Cara Membuat Apam
Apam biasanya dilakukan oleh kaum ibu-ibu di desa
secara bersendirian ataupun
berkelompok. Saat ingin membuat Apam, pertama sekali
yang harus dilakukan adalah
menumbuk tepung yang berasal dari beras nasi (top teupong
breuh bit). Tepung tersebut
lalu di campur santan kelapa
dalam sebuah periuk. Campuran ini kemudian di rendam
minimal tiga jam agar Apam
yang di masak menjadi lembut.
Adonan yang sudah sempurna
ini kemudian diaduk kembali
sehingga menjadi cair. Cairan
tepung inilah kemudian diambil dengan iros (aweuek) untuk
dituangkan ke wadah. Biasanya
wadah yang digunakan
adalah neuleuek, yaitu
piring yang terbuat
dari tanah. Apam
yang
dianggap
bagus dan siap
untuk dimakan
adalah bila permukaannya berlubang-lubang
dan bagian belakangnya tidak hitam dan rata (tidak
bopeng).

Edisi 6 | Juli 2017

merupakan masakan santan
yang dicampur pisang klat barat
(sejenis pisang raja) atau nangka masak serta ditambah gula
pasir. Bagi yang alergi dengan
kuah tuhe, Apam dapat pula dimakan bersama kukuran kelapa yang dicampur dengan gula
pasir. Bahkan ada yang hanya
makan Apam langsung tanpa
campuran apapun yang disebut Apam Beb. Selain di makan
langsung, Apam juga dapat di
rendam ke dalam kuahnya sebelum dimakan. Cara yang demikian disebut Apam leu’eop.
Setelah semua kuahnya habis diserap barulah Apam
itu dimakan.
Apam yang telah
dimasak bersama kuah
tuhe siap dihidangkan
kepada para tamu yang
sengaja diun-

dang ke rumah. Bila mencukupi, Apam biasanya juga diantar
ke meunasah (surau) serta kepada para keluarga yang tinggal
di kampung sebelah. Begitulah
acara Kanduri Apam diadakan
dari rumah ke rumah atau dari
kampung ke kampung lainnya selama Bulan Rajab (Buleun
Apam) sebulan penuh. [Ronny]

Cara Penyajian
Dari segi penyajian, Apam paling sedap
adalah bila di makan dengan kuah yang biasa disebut
dengan kuah tuhe. Kuah tuhe
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Di Delapan-Delapan, Aku Berhenti
Oleh
Radhia Humaira

B

etapa pilu ketika hati diselimuti rindu tak
bertuan. Menelusuri jejak-jejak jalan untuk
ku temui sang pemilik rindu. Terkadang ku
dapati, tetapi tak jarang aku merasa ditinggali.
Adakah kau enggan menemuiku kembali, duhai
rindu…
Rindu “betapa kali betapa” …
Ayu benar wajah tanah kelahiran. Hijaunya masih menggambarkan alam pedesaan.
Baru saja aku tiba di sini usai menanti pertemuan
seseorang. Meski aku seorang sarjana, belum
ada pekerjaan yang membutuhkan keahlianku
sejauh ini. Sebab itu, ku putuskan untuk pulang,
sekalian menjenguk Ibu di sana.
Betapa aku sangat mencintai ibu. Sering kali ia ku sebut dalam ceritaku pada orangorang. Layak sekali Allah memberikannya anak
sepertiku, yang tetap mengakuinya meski ada
hal lain yang ingin ku gapai harus rela ku lepas
karena pengakuan itu. Ini bukan cerita legenda
atau sebatas cuap-cuap pengangguran. Tapi ini
memang benar adanya, potongan kisah anak
rantau yang sedikit memalukan. Tapi tentang
cerita yang melegenda itu, bukan itu yang ingin
ku curahkan saat ini.
Ku sisir jalanan kampung dengan jiwa
penuh rindu. Mata hanya ku kedip sesekali untuk menjaga kelembabannya. Rindang pepohonan diselingi beberapa pohon jarak cukup menjadi penyejuk punggungku yang hanya tertimpa
ransel kecil. Ku pelankan laju motor sembari
mengintip pula kepak sayap burung-burung
sore di balik kacamata minusku. Damai sekali
rasanya di sini, setelah lama dengan kebisingan
kota.
Atap rumah akhirnya kelihatan sudah.
Tak lama rinduku menepi di depan mata. Duhai… aku menatap paras perempuan yang melahirkanku. Terima kasih, Kau telah menjaganya
selama ku di alam rantau.

dahku bersama ibu. Ibu memberikanku layanglayang ikan agar dapat ikut bermain dengan
Badrun, kawan kecil yang sekarang telah lebih
dulu menghadapNya. Badrun, hanya lebih tua
satu jam denganku. Badrun, teman kecil selama
sepuluh tahun bersama karena pertemanan kami
harus tersita dengan pendidikan dan kematian.
Saat berusia 19 tahun, Badrun meninggal, sementara aku melanjutkan pendidikan tinggi di
kota Yogyakarta.
Dulu, Ibu mengantarkanku ke tanah
UNY menggunakan kereta api yang dulunya setiap pagi ibu sering membawaku bertemu dengan masinis sebelum kereta berangkat. Setiap
pagi! Hingga akhirnya aku menolak. Merasa
malu karena setiap bertemu dengan masinis, aku
selalu mendapatkan uang darinya.
“Kenapa aku selalu diberikan uang bu?”
“Dia lebih tua dari kamu, sudah wajar ia memberi. Kamu lebih muda darinya, tidak salah kamu
menerima.”
Itulah jawaban ibu yang selalu sama sebanyak 480 kali. Karena Aku mulai bertanya seperti itu ketika umur 7 menjelang 8 tahun. Aku
bertanya sekali seminggu selama sepuluh tahun.
Tepat! Aku memiliki pertanyaan dan jawaban
yang sama sebanyak 480 kali dari usia 7 hingga
17 tahun.

Dua tahun setelah lama bungkam dalam
pertemuan dengan masinis itu, aku baru mengetahui ternyata ia dan ibuku dulu pernah terlibat
cinta. Laki-laki itu adalah mantan ibu, namun
ia bukan mantan ayahku. Mereka bercerai. Semenjak itulah aku enggan bertemu dengannya
dan mulai melatih ibu untuk menjauh dari ayah.
Luka ibu begitu besar terlihat di pupilku, sementara luka ayah, samar ku tatap. Karena di balik
luka, ada tiga kebahagiaan lain dibelakangnya.
Istri, anak ke duanya, dan profesi masinisnya.
“Bakhtiar.”
Sepintas teringat dengan kondisiku kini, inikah
yang namanya nasib yang terulang? Siapa yang
Ku peluk Ibu seerat-erat pelukan. Ibuku yang salah?
kerap disapa umi oleh penduduk kampung terus “Bakhtiar, bagaimana pekerjaan kamu di sana
bersalawat dalam dekapanku. Kadang, ketika ku nak?”, ibu menyuguhkan secangkir teh hangat di
lihat ibu terlintas betapa bahagianya ayahku per- sela kenangku beberapa tahun lalu.
nah mendapat istri sesolehah ibu. Entah iyakah “Belum ada bu. Setelah Aku keluar dari perusaaku akan dapat pula yang seperti itu. Namun, haan produksi mainan anak, Aku belum menesudahlah!
mukan ganti pekerjaanku.”, kataku sembari me1980 silam menjadi masa lampau in- maksa senyum.
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“Ah tak apa… Yang penting ada usaha mencari.
Lagipun, kamu masih bisa mendapat penghasilan
kalau kamu fokus gunakan bakatmu itu.” Ibu menguatkanku, sembari mengingatkan bahwa ada sisi
yang harus ku kembangkan.
“Bagaimana dengan Ami? Apakah kalian masih
sering berjumpa?”
Ami? Penghantar rinduku dengan si buah hati.
Mendengar namanya, Aku semakin sulit memadamkan rasa rindu. Duh Ibu… kenapa harus
kau bangunkan rindu di kepalaku? Ini penyakit
melebihi AIDS, yang tak kunjung terobati karena
jua tak ada obatnya. Bahkan pertemuan dengannya pun kerap menjadi virus yang kian erat menyebar dan merekat. Dia bukan penyembuh, meski
perjumpaan sering mencoba menjadi mediasi antara aku dan rindu. Ami malah membuat rinduku
semakin merindu dan sakitku semakin sakit.

dengan air di gelas kaca tadi.
Dari penelitiannya, ada hikmah yang dapat dipetik, bahwa pikiran kita dapat memengaruhi air
yang berdampak sangat besar bagi kesehatan dan
kehidupan. Jika terus galau menjadi pilihan, maka
kristal air yang terbentuk tidak akan indah dan
dapat memengaruhi positifisme pemikiran.
Setelah membaca bukunya “The True Power of
Water” yang diterjemahkan ke dalam 23 bahasa, aku jadi rajin bersentuhan dengan air. Hingga wudhu menjadi pilihan utama setiap kali ingin
menenangkan jiwa yang jasadnya dipenuhi tujuh
puluh persen air itu sendiri. Bukan Emoto yang
kerap diundang ke berbagai Negara seperti Belanda, Kanada, Jerman, Inggris, Amerika Utara dan
lainnya, yang membuatku berwudhu. Akan tetapi,
jauh sebelum itu, Aku ingin mengindahkan warisan Rasulku. Namun kekagumanku akan penulis
“sekaihatsu” ini turut menambah cintaku pada firmanNya dalam Al-Anbiya [21]: 30.

“Aku belum bisa membawa pulang cucu Ibu.
Namanya saja aku tidak tahu”. Ku coba beranjak
dari waktu yang bergeming. Ami, semenjak kami “Mau tambah lagi teh nya?”, tawar Ibu di sela
bercerai, ia tak pernah mengizinkanku untuk ber- pikiranku yang bercabang entah kemana.
temu dengan anakku.
“Tidak, Bu. Aku berwudhu saja. Ingin mengaji
sambil menunggu azan magrib. Nanti kita shalat
Ami terlalu sulit memberitahu nama anandaku. jamaah ya Bu…”
Seperti cerita dulu, untuk bertemu dengannya,
perlu ku tempuh beberapa dimensi. Waktu, jalan, Aku berlalu dari hadapan ibu dengan wajah
cerita dan emosi mesti lengkap menjadi partner senyum paksa. Entah sampai kapan aku sanggup
sejati.
ber drama dengan diriku sendiri. Hidup dalam
keterpaksaan, iman naik turun, rindu kadang tak
“Ayolah, ini antara nasib dan takdir kita. Mana bertuan, saku pun lebih sering tak tebal. Namun
tau.., jika kita punya usaha sedikit lagi, itu akan tak ada putus asa untuk memohon kepada Nya.
dapat berubah. Mana tau… ada cerita dongeng Bukankah Dia berfirman bahwa akan mengabulyang bisa jadi nyata. Mana tau… itu terjadi sama kan permohonan bagi yang berdoa kepadaNya?
kita. Tapi aku tau.., Tuhan tak pernah berdusta”, Ku ambil mushaf Al-Quran terjemahan, terbitan
ku coba menghibur raut tua itu setelah ia men- Penerbit Diponegoro dalam ransel dan membadengar kabarku sesungguhnya. Besar harapanku canya. Kali ini Aku telah sampai di surah Al-Qamembawa pulang anakku dari Ami. Ami? Sama shash. Ketika ayat 88 sebagai ayat terakhir dari
sekali tidak.
surah itu ku baca, Aku pun melirik artinya “Dan
Tujuan ku pulang ke sini untuk mencairkan kem- jangan (pula) engkau sembah Tuhan yang selain
bali bekunya pikiran di antara polusi kota dan ma- Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah
salah rumah tangga. Tapi karena ibu, kini malah ) selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali
seakan menjadi biang polusi itu kembali.
Allah. Segala keputusan menjadi wewenang-Nya,
Astaghfirullah…
dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.”
Cukup sudah, aku berhenti. Pasrah dan tawakkal.
Istighfar ku dalam hati setelah sedikit sempat ter- Berharap dengan kembalinya aku ke kampung
besit stereotype buruk untuk ibu.
halaman ini ada sesuatu yang lebih baik ku dapaSambil menyeruput teh yang tersisa beberapa tetes tkan. Cukup di ayat delapan-delapan Al-Qashash,
lagi dalam gelas kaca, Aku teringat akan filosofi aku berhenti melirik rindu lama.
Yunani kuno, “Air adalah prinsip pertama dari -----------------semua benda”. Ya, Aku mengerti apa yang harus (“Di Delapan-Delapan, Aku Berhenti” merupaku lakukan kini. Apalagi, detik-detik ke depan- kan cerita versi ke 2. Jika ingin membaca versi 1,
nya setelah keteringatanku terhadap filosofi itu bisa mengunjungi http://cerpenmu.com/cerpen-sebersambung dengan ingatan terhadap salah satu dih/di-balik-ramuan-untuk-anandaku.html.
peneliti Jepang, Masaru Emoto yang berhasil menerima gelar Doctor of Alternative Medicine dari
Open Internasional University. Ini ada kaitannya
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Ketua bidang pelayanan UPT Perpustakaan Unsyiah

CATATAN PUSTAKAWAN

P

erpustakaan universitas syiah kuala melayani civitas
akademika dari semua yang
terdiri dari mahasiswa, dosen staf
dan semua stake holder terutama
dilingkungan unsyiah sendiri serta dari luar unsyiah. Perpustakaan
unsyiah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang
jasa layanan yang tentunya harus
menerapkan proses yang baik dalam menjalankan aktivitas, jika
tidak maka kelangsungan organisasi tidaka akan bisa dijalankan
terlebih kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat tak terbendung.
Perpustakaan
unsyiah
harus mampu merangkul seluruh
civitas akademika dari semua
kalangan jika memang perpustakaan ingin dijadikan sebagai
salah satu tujuan utama pencarian informasi terlebih pemustaka
yang dilayani terdiri dari kalan-
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gan yang memiliki beragam dan
tingkat keilmuan yang berbeda-beda maka semestinya perpustakaan berusaha semaksimal
mungkin memberikan pelayanan
yang prima tanpa memandang
tingkatan sosial yang dilayani
artinya semua civitas akademika dianggap memiliki hak yang
sama sebagai pemustaka, untuk
mendukung sasaran mutu perpustakaan diantaranya “Peningkatan jumlah pengunjung dan
peningkatan jumlah peminjaman
buku untuk menunjang akreditasi perpustakaan dan sertifikasi”
(librisyiana - 2017).
Perkembangan perpustakaan universitas syiah kuala tidak diragukan lagi dengan berbagai media dan bentuk informasi
yang disajikan serta aktivitas –
aktivitas yang mendukung proses
belajar mengajar yang tujuannya
untuk mendukung universitas
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syiah kuala dalam menghasilkan
sumber daya manusia yang berdaya saing.
Untuk
menyukseskan
pelayanan prima yang berorientasi kepada seluruh pemustaka
maka perpustakaan unsyiah menjalankan proses bisnisya melalui
berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh civitas akademika,
yaitu:
Dosen

Pendidik profesional dan
ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Perpustakaan universitas syiah kuala bekerjasama
dengan dosen dalam rangka
a. Pengadaan koleksi tercetak,
perpustakaan megirimkan surat
kepada dosen baik melalui on line
maupun tercetak untuk memesan
koleksi yang digunakan dalam
proses belajar mengajar sehingga koleksi yang disediakan akan
dapat termanfaatkan secara maksimal.
b. Sharing informasi, perpustakaan melalui layanan literatur
searching service memberikan
layanan pemesanan informasi
secara online dimana pemustaka mengirimkan surat mengenai
informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya pustakawan yang men-

gelola layanan literatur searching
service akan mencari informasi
tersebut melalui berbagai cara
salah satunya mengirikan surat
melalui email ke group diskusi
yang terdiri dari dosen dan civitas akademika, sehingga jika
dosen memiliki koleksi tersebut
dan bersedia berbagi maka peustakawan akan menfasilitasinya.
c. Kelas literasi informasi, perpustakaan mengadakan kerjasama
dengan dosen untuk menyukseskan program penelusuran
informasi kepada penulis akhir
sebagai peneliti melalui kelas literasi. Perpustakaan akan memberikan award kepada dosen yang
terbanyak
merekomendasikan
mahasiswa mengikuti kelas literasi informasi.
Staf

Staf di sebuah lembaga
pendidikan tinggi, seperti Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, dan lain-lain. Bertugas membantu demi kelancaran semua
pelaksanaan
tugas
kegiatan
dilingkungan bagian administrasi
akademik. Perpustakaan unsyiah
sebagai salah satu unit pelaksana
teknis tentu saja memiliki kegiatan yang berhubungan dengan
keadministrasian sehingga sumberdaya manusia yang ada perlu
diberikan pelatihan dan keilmuan
tentang administrasi, dalam hal
ini perpustakaan mengadakan
kerjasama dengan staf dibagian
biro rektorat sebagai salah satu
pemateri ketika mengadakan
pelatihan staf alam bidang administrasi.
Mahasiswa
Mahasiswa adalah sebutan bagi
orang yang sedang menempuh
pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas
sekolah tinggi, akademi, dan yang
paling umum adalah universitas.

Mahasiswa merupakan civitas
akademika yang paling banyak
dan memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu perguruan tinggi, jika mahasiswa tidak ada maka perpguruan tinggi
tersebut tidak bisa menjalankan
aktifitasnya.
Perpustakaan
unsyiah
menyadari bahwa mahasiswa
merupakan salah satu pemustaka
yang terbanyak yang akan mengunjungi perpustakaan sehingga
banyak kegiatan – kegiatan perpustakaan universitas syiah kuala
yang melibatkan mahasiswa dalam proses bisnis perpustakaan,
yaitu:
a. Volunteer shelving,
Shelving
merupakan
salah satu kegiatan utama diperpustakaan yang bertujuan menyusun kembali koleksi yang
telah dimanfaatkan oleh
pemustaka ke rak sesuai dengan kaidah
ilmu peprustakaan. Kegiatan ini
merupakan
kegiatan
yang membutuhkan
waktu
dan
tenaga sehingga jika
pustakawan masih berkutat dengan shelving maka
akan banyak kegiatan yang
tidak akan bisa dilaksanakan
dengan maksimal sehingga perpustakaan akan terus berjalan ditempat.
Perpustakaan bekerjasama dengan mahasiswa sebagai
tenaga volunteer dalam melaksanakan kegiatan shelving dan
tetap dikoordinasi oleh pustakawan sehingga ketepatan penempatan buku dirak dapat terjamin.
b. Majalah perpustakaan,
Perpustakaan universitas syiah
kuala sebagai pengelola infor-

masi juga menerbitkan media
informasi salah satunya adalah
majalah yang diberi nama Librisyiana, dikelola oleh mahasiswa
yang memiliki bakat dan minat
wartawan dan penulis.
c. Unsyiah Library Fiesta, Kegiatan perayaan tahunan ini dilaksanakan oleh mahasiswa dibawah
koordinator pustakawan dengan
berbagai macam kegiatan kompetisi berupa lomba fotografi, lomba
blogger, lomba video profil UPT
Perpustakaan, dan yang terakhir adalah pemilihan Duta Baca
Unsyiah.Tujuan utama kegiatan
ini tak lain dan tak bukan adalah
supaya perpustakaan universitas
syiah kuala akan lebih dikenal,
dicintai dan dibanggakan oleh
pemustakanya.
Harapan kita semua
semoga dengan adanya kerjasama dengan

seluruh
civitas akademika akan
menjadikan
perpustakaan Universitas syiah kuala sebagai pilihan utama dalam
pencarian informasi demi terwujudnya visi dan misi universitas
syiah kuala.
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S

aya sangat antusias terpilih dan
bergabung dengan berbagai
peserta dari berbagai belahan
dunia dengan latar belakang keahlian di bidang komunikasi dan jurnalisme penyiaran untuk memenuhi
undangan dari Kementerian Luar
Negeri Amerika Serikat dalam kegiatan bertajuk International Visitor
Leadership Program (IVLP) dengan
tema besarnya “Broadcast Journalism: New and Traditional Media”.
IVLP merupakan salah satu program
prestisius yang dikelola Pemerintah
Amerika sejak 1940 menghadirkan
para tokoh muda lintas negara dan
benua membahas topik tertentu setiap tahunnya. Peserta berkesempatan melihat bagaimana praktik dan
manajemen media di AS, regulasi,
dan interaksi warga Amerika terhadap media.
Selama berada di D.C., salah
satu pengalaman yang menarik perhatian saya adalah Newseum, yaitu
sebuah meseum yang didedikasikan
khusus untuk berita dan jurnalisme. Disini kita bisa mempelajari
bagaimana
pengalaman Amerika dalam membangun peradaban
bermedia, meskipun tentu dalam
perkembangannya Amerika juga tidak luput dari ragam kritik terhadap
sistem dan nilai-nilai yang dianut
oleh media mereka.
Artikel ini saya tulis sebagai
sebuah refleksi bagi kita bagaimana pentingnya mengembalikan dan
menghargai fungsi dan peran media
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kepada entitas pembawa kebenaran.
Perang informasi yang dipertontonkan melalui perang media menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital saat ini dalam
upaya mendominasi dan membentuk opini publik. Kemunculan New
Media bahkan telah menggeser kehadiran media tradisional dalam hal
penggiringan opini publik bahkan
upaya-upaya mendikte suatu kebenaran. Dewasa ini, rasanya berjuta orang bergerak untuk berperan
menjadi jurnalis mewartakan informasi yang penuh distorsi bahkan
tidak segan menebar kebencian dan
fitnah atas beragam motivasi dan
kepentingan. Disaat yang sama, sangat disayangnya media arus utama
pun tidak sedikit yang “tergelincir”
dalam “bermain peran yang sama”
untuk mengabarkan informasi atas
kepentingan dan ideologi tertentu.
Akibatnya wajah dan profesi jurnalis
kemudian perlahan tapi pasti berubah menjadi profesi yang “tidak lagi
mulia” seperti yang seharusnya, bahkan menjadi bahan olok-olok yang
kehilangan kredibilitasnya.
Di Newseum ini saya seakan
memasuki “kelas perkuliahan” kembali bagaimana media massa dan
profesi jurnalis adalah sebuah pilihan bagi orang-orang pilihan karena
melibatkan tanggungjawab moral
yang begitu besar dan dedikasi yang
tak ternilai. Setiba di Newseum, saya
dan rekan-rekan langsung memasuki Annenberg Theaters. Pengunjung
dibuat takjub dengan suguhan film
dalam format 4D, sehingga menontonnya pun harus menggunakan
kacamata khusus. Film ini bercerita
tentang Elizabeth Jane Cochran, jurnalis yang menyamar dengan nama
Nellie Bly. Saat bergabung dengan
surat kabar New York World tahun
1887, ia ditugaskan meliput women’s
lunatic asylum (pasien sakit jiwa) di
Blackwell’s Island, kota New York.
Tugas ini memaksanya untuk hidup
langsung dengan pasien dalam satu
tempat penampungan.
Inilah yang menjadi awal

mula rintisan jurnalisme investigasi di AS yang kemudian pola
dan pendekatannya dipakai untuk
membedah banyak kasus. Salah
satunya yang fenomenal kita kenal
adalah skandal Watergate tahun
1974 yang menyebabkan mundurnya Richard Nixon dari kursi
Presiden AS. Kini, pendekatan jurnalisme investigasi sudah menjadi
salah satu kurikulum di Prodi Ilmu
Komunikasi di Indonesia dan khususnya di FISIP Unsyiah juga sudah
menjadi salah satu mata kuliah pilihan.
Newseum ini terdiri atas
enam lantai. Di lantai pertama,
setelah menonton di bisokop mini
dalam format 4 dimensi, kita bisa
menikmati karya-karya foto berkelas dunia dalam galeri Pulitzer
Prize Photograph Gallery. Semua
karya foto pemenang Pulitzer Prize
ditampilkan menawan di sini dengan koleksi tidak tangung-tanggung, yaitu sejak tahun 1940 hingga
2010-an. Pengunjung bahkan bisa
mengakses lebih lengkap kompilasi foto pada monitor touch screen
yang disediakan lengkap dengan
penjelasan ringkas tentang karya
foto tersebut.
Di salah satu sudut galeri
saya juga lihat dipajang sebuah
kamera Canon EOS A2, 70-210
mm, Zoom Lens dari seorang fotografer amatir bernama Charles
Porter yang justru memenangkan Pulitzer Prize lengkap dengan pajangan karyanya yang sangat menyentuh tentang musibah
pengeboman Oklahoma City, AS,
tahun 1995. Karyanya itu bercerita
tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang menggendong
jasad balita di antara puing-puing
reruntuhan akibat bom.
Menuju ke lantai dua, apabila anda pernah bermimpi ingin
menjadi presenter berita atau reporter televisi atau minimal sekadar merasakan sensasi bagaimana
menjadi reporter televisi, maka
anda bisa melangkah ke NBC News
Interactive Newsroom. Anda akan

beraksi seperti reporter lengkap
dengan layar monitor dan keyboard untuk mengetik nama anda
dan memilih latar belakang gambar liputan seperti Gedung Putih,
Gedung Capitol, atau panorama
khas Amerika. Semua ini bisa anda
rekam dan diupload ke Youtube.
Menyenangkan bukan?
Beranjak ke lantai tiga,
salah satu yang menarik perhatian
saya adalah Journalist Memorial
yang mengabadikan nama para reporter, fotografer, editor, dan penyiar yang meninggal saat menjalankan tugas. Lebih dari 2.000 nama
“dipusarakan” di ruang ini.
Di lantai empat akan bisa
bikin betah para pecinta New Media untuk bereksplorasi dengan
laporan berita interaktif di samping
anda bisa mengingat kembali detikdetik kejadian 9/11 yang menghancurkan gedung WTC yang megah
dalam galeri Tragedi 9/11.
Di lantai lima pengunjung
bisa belajar bagaimana sejarah peiliputan berita selama lebih dari lima
abad terakhir. Di Newseum ini juga
kita bisa lihat tampilan halaman
sampul media cetak dari seluruh
dunia yang pernah terbit yang dipajang menjulang hingga ke plafon
ruangan. Sementara pada lantai
enam salah satu daya tariknya adalah galeri tentang Reporting Vietnam yang menguak cerita di balik
sejarah setelah 50 tahun AS menduduki Vietnam serta bagaimana
jurnalis mewartakan berita perang
tersebut ke seluruh penjuru dunia.
Sejak didirikan 18 April
1997 di Pennsylvania Avenue,
Washington DC, pengunjung
Newseum selalu ramai. Tahun
2013, misalnya, Newseum menyedot 800.000 pengunjung. Luas
bangunannya 6.000 meter persegi, memuat 15 teater, 14 galeri, 2
studio penyiaran, ruang redaksi
interaktif, dan bioskop 4D. Di bagian depan museum menjulang
dinding marmer 22,5 meter yang
bertuliskan Amandemen I Konstitusi AS. Mengusung slogan “there’s

more to every story”, museum ini
memang memanjakan rasa ingin
tahu pengunjung tentang pers dan
jurnalisme.
Tapi pengunjung harus
beli tiket senilai $22.95 untuk usia
19-64 tahun, $18.95 untuk warga
senior (65 tahun ke atas), $13.95
untuk usia 7-18 tahun, dan gratis
untuk 6 tahun ke bawah. Namun,
harga tiket tersebut setimpal dengan pengalaman yang kita rasakan
di dalam Newseum. Jika anda
berkesempatan ke Washington
D.C., jangna lupa untuk singgah di
Newseum.
Menjelajahi
Newseum
seakan menyadarkan kita kembali
bahwa Jurnalisme bukan urusan
sederhana hanya sekedar menyampaikan informasi dan mewartakan
peristiwa. Tidak juga semudah
membuat liputan warga atau istilah
kerennya sekarang citizen journalism, tapi jurnalisme merupakan
tanggungjawab moral dan keberpihakan kepada kebenaran dengan
dedikasi dan sikap obyektivitas
yang tinggi.
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