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 Kebutuhan literasi dan informasi me-
manglah menjadi hal utama di dunia modern 
saat ini. Bagaimana tidak? Mulai dari bangun 
tidur hingga hendak tidur lagi, kita selalu ber-
kaitan dengan literasi dan informasi. Tanpa 
bisa menguasai literasi dan informasi, maka 
kita akan tertinggal jauh di zaman mileni-
al.  Akan tetapi, kehati-hatian dan kebijaksa-
naan sangat diperlukan saat kita berkontak 
langsung dengan literasi dan informasi. Hal 
ini dimaksudkan agar kita bisa terhindar dari 
parasit literasi yaitu hoax dan plagiat.
 Masyarakat Indonesia haruslah cer-
das dalam menggunakan literasi dan infor-
masi. Budaya literasi seperti gemar membaca 
buku, menjadi salah satu hal yang bisa mem-
buat masyarakat terhindar dari hoax dan pla-
giat. Namun membiasakan budaya literasi, 
belumlah dilakukan oleh seluruh lapisan mas-
yarakat Indonesia. Hal ini sangat disayang-
kan, karena kemajuan literasi bisa menjadi 
salah satu faktor pendukung kemajuan suatu 
negara.
 Menyadari hal ini, Perpustakaan Un-
syiah berusaha untuk membantu Indonesia, 
terutama Aceh untuk menjadi salah satu ini-
siator yang mengembangkan budaya literasi. 
Beberapa hal yang telah dilakukan Perpus-
takaan Unsyiah dalam rangka membantu me-
majukan literasi Indonesia, seperti memper-
banyak koleksi, menyelenggarakan Unsyiah 
Library Fiesta  yang menelurkan duta baca 
yang bisa mengkampanyekan gerakan Unsy-
iah gemar membaca. Selain itu, Perpustakaan 
Unsyiah juga membantu perpustakaan yang 
ada diluar Unsyiah, seperti perpustakaan di 
Pidie Jaya. Dan hal yang terbaru adalah dima-
na Perpustakaan Unsyiah menjadi pionir ter-
bentuknya UKM Literasi Informasi pertama 
di Indonesia.

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

Kepala Perpustakaan Unsyiah Menyerahkan Majalah Libri-
syiana Edisi 6 kepada Ibu Usnul Wk Ka. Perpustakaan Sunan 
Kalijaga Jogyakarta, saat Library Visit

Rektor Universitas Syiah Kuala Yang Sedang Menandatangani MoU Kerjasama Perpusnas RI dan Unsyiah di 
Acara FKP2TN

Duta Baca Unsyiah Bersama Rafly Kande

Pustakawan sedang melayani asesor FKIP
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Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah Sedang Memberikan Sambutan pada acara Musyawarah Nasi-
onal Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan tinggi Negeri (FKP2TN)

Rektor Unsyiah Bersama Direktur Kemenlu Sedang Berbincang di Libricafe Perpustakaan Unsyiah

Pustakawan Unsyiah Sedang Melatih Dokter Muda 
dan Residen Program Dokter Dalam kelas Literasi di 

RSUZA

Pustakawan Unsyiah Ikut Memeriahkan Milad 
Universitas Syiah Kuala yang ke-56
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DEPOSIT JURNAL KINI HADIR DI PUSTAKA UNSYIAH, APA KEGUNAANNYA?

Melanggan jurnal dari pener-
bit-penerbit yang berkual-
itas memang bukan hal 

baru lagi bagi UPT.Perpustakaan 
Unsyiah, sebut saja seperti IEEE, Sci-
ence Direct, dan Springer Link. Hal 
ini benar-benar memberi manfaat 
dan kemudahan bagi mahasiswa 
yang mencari bahan bacaan untuk 
tugas kuliah mereka, terlebih bagi 
mahasiswa akhir yang membutuh-
kan banyak referensi. Namun ada 
beberapa kendala yang sudah dan 
akan terus terjadi, yaitu terhentin-
ya akses ke jurnal berbayar terse-
but, baik sementara atau permanen 
karena terlambatnya perpanjangan 

kontrak, keterlam-
batan ketersediaan 
dana, ataupun ter-
batasnya dana. 
Hal ini tentu akan 
m e n g e c e w a k a n 
para mahasiswa dan 
dosen yang membu-
tuhkan artikel, ter-
utama yang sedang 
mengejar batas 
pengumpulan pro-
posal, laporan atau 
publikasi.
Untuk mengata-
si hal tersebut, 
pimpinan Unsyiah 
dan perpustakaan 

Unsyiah sudah memikirkan sebuah 
solusi. Dimana, perpustakaan Unsy-
iah sedang mempersiapkan sebuah 
aplikasi yang diberi nama ‘Deposit 
Jurnal’ .
“Pustakawan Unsyiah ditugas-
kan untuk mereview artikel jurnal 
terpilih, dan menyimpan full-text 
dalam sebuah komputer milik Per-
pustakaan Unsyiah. Data bibiliogra-
fi dari artikel dan jurnal tersebut 
direkam kedalam sebuah portal 
yang diberi nama Deposit Jurnal, di 
http://uilis.unsyiah.ac.id/deposit-jur-
nal/. Portal ini hanya mempublikasi 
data bibliography dan abstrak saja, 

sementara full-text artikel tidak 
ditampilkan demikian juga linknya 
sesuai kontrak dengan penyedia 
jurnal. Mahasiswa dan dosen yang 
ingin membaca full-text tersebut 
dapat datang ke Perpustakaan dan 
membacanya di komputer Perpus-
takaan. Dengan demikian maha-
siswa dan dosen, tidak terputus 
akses ke artikel atau jurnal yang dib-
utuhkannya”, ungkap Taufiq Abdul 
Gani, Kepala Perpustakaan Unsyiah.
Zakiyah, pustakawan bidang pe-
layanan teknis, merupakan salah 
satu pustakawan yang bertanggung 
jawab dalam melakukan deposit jur-
nal.
“Deposit jurnal ini disiapkan sejak 
awal bulan September 2017, saat ini 
kami dibantu oleh beberapa maha-
siswa dalam memilih dan mengentri 
artikel ke portal deposit jurnal”, ujar 
Zakiyah kepada Librisyiana pada 
Rabu (20/09/17).
Ia juga berharap, dengan adanya 
deposit jurnal ini seluruh mahasiswa 
Unsyiah bisa mudah mendapatkan 
bahan informasi, terutama jurnal 
yang bisa membantu tugas kuliah 
mereka baik saat ini ketika pustaka 
masih melanggan jurnal atau suatu 
saat ketika pustaka mengalami ket-
erlambatan atau kendala dalam me-
langgan. [Moli]

UKM LITERASI INFORMASI UNSYIAH ADAKAN MUBES PERDANA

UKM Literasi Informasi Unsy-
iah menggelar musyawarah 
besar perdana di Perpus-

takaan Unsyiah, yang dihadiri oleh 
anggota UKM Literasi Informasi 
yang terpilih. Acara ini dihadiri oleh 
beberapa jajaran petinggi Unsyiah, 
diantaranya Bapak Wakil Rektor 
III yaitu Bapak Alfiansyah, kepala 
UPT Perpustakaan Unsyiah, Bapak 
Taufiq Abdul Gani, dan beberapa 
staf perpustakaan serta duta baca 
Unsyiah yang sekaligus merangkap 
sebagai ketua panitia terbentuknya 
UKM ini. Hal ini menjadi suatu ke-
hormatan tersendiri bagi UKM Liter-
asi Informasi selaku UKM yang baru 
saja berdiri.
 Mubes ini diselenggarakan 

dalam rangka memenuhi target ter-
bentuknya UKM ini pada tahun 2018 
mendatang. Dalam kata sambutan-
nya sebagai ketua panitia, Alfi ban-
yak menceritakan proses terben-
tuknya UKM ini sampai dengan hari 
ini, mulai dari pendaftaran online 
melalui google form hingga pelak-
sanaan interview. Ada banyak sekali 
harapan yang ada bersama dengan 
terbentuknya UKM ini. Bapak WR 
III sangat mengapresisi usulan men-
genai pembentukan UKM Literasi 
Informasi. Menurut beliau dengan 
adanya UKM ini, mahasiswa-ma-
hasiswa yang selama ini telah aktif 
berkecimpung  di Perpustakaan 
dapat lebih terhimpun dan teror-
ganisir. Pun bagi mahasiswa yang 

menaruh minat dibidang literasi dan 
informasi UKM ini dapat mewada-
hinya.
 Mubes diawali dengan 
pembuatan tata tertib yang nantin-
ya akan dipergunakan dalam persi-
dangan. Kemudian dilanjutkan den-
gan pembedahan GBHO,AD, ART. 
Mubes berlangsung hingga malam 
hari, diakhiri dengan terpilihnya ket-
ua umum UKM Literasi Informasi 
yaitu Ihya Maulana Arif.
 “Semoga saja apa yang su-
dah kami usahakan selama persidan-
gan ini (terbentuknya UKM Literasi 
Informasi) dapat segera terwujud di 
2018 nanti”, demikian harapan dari 
Tria  salah satu peserta Mubes UKM 
Literasi Informasi. [DMM,dien,nita]

HABA PUSTaka
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Ini Tanggapan Maba 2017 Tentang UPT. Perpustakaan 

Unsyiah

Di tengah berkembangnya teknologi dan infor-
masi digital yang sangat cepat, perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala masih tetap menjadi 

tempat favorit bagi para mahasiswa. Hal ini dibukti-
kan oleh hasil perhitungan jumlah pengunjung pada 
tahun 2016 yang berjumlah 411.400 pengunjung. 
Buku-buku yang cukup lengkap serta tempat yang 
bersih dan nyaman menjadi alasan ramainya pen-
gunjung pustaka. Lantas, bagaimana tanggapan para 
mahasiswa baru (maba) Unsyiah mengenai perpus-
takaan kampus yang baru mereka jajaki ini?

 Menurut Gelora, mahasiswa FMIPA 2017, ter-
dapat banyak sekali perbedaan antara perpustakaan 
kampus dengan perpustakaan sekolah. Baik dari segi 
peranannya sebagai penyedia bahan pembelajaran 
maupun sarana dan prasarananya.
 “Perpustakaan Unsyiah merupakan perwuju-
dan dari digital library yang selama ini saya bayang-
kan. Mulai dari menggunakan barcode pada KTM di 
pintu masuk, meminjam dan mengembalikan buku 
secara otomatis, memperpanjang masa peminjaman 
melalui aplikasi pada smartphone, hingga denda yang 
dibayarkan melalui kartu debit.” Ujar Gelora.
 Sependapat dengan Gelora, Fani, mahasis-
wi baru fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA) Unsyiah mengatakan bahwa saat per-
tama kali mengunjungi perpustakaan Unsyiah, dirin-
ya merasa antusias sekaligus takjub karena perpus-
takaan ini sangat berbeda dengan perpustakaan yang 
ada di sekolahnya. Biasanya, perpustakaan itu identik 

dengan gedung suram dan rak-rak buku yang ting-
gi menjulang, tidak ada wifi, tidak full AC dan tidak 
bersih, maka lain halnya dengan perpustakaan yang 
satu ini. Bagi Fani, perpustakaan ini sangat menarik. 
Selain dari segi fasilitas buku yang semakin lengkap, 
fasilitas-fasilitas lain seperti tersedianya Wifi, full AC 
serta tempat yang nyaman dan bersih meningkat-
kan mahasiswa untuk berkunjung ke perpustakaan. 
Tak hanya itu, sistem peminjaman dan pengembalian 
yang mandiri dan semakin canggih  m e m b u a t 
ia sangat kagum.
 “Saat pertama kali saya berkunjung ke per-
pustakaan ini, saya tidak mengira bahwa perpus-
takaan ini akan se-menarik ini. Saya kagum karena 
selain buku yang disediakan lumayan lengkap, tem-
patnya juga bersih dan nyaman. Sistem pencarian 
buku pun bisa dilakukan secara mandiri, hal itu yang 
saya tidak pernah lihat di perpustakaan lain. Saya 
akan terus berkunjung ke perpustakaan ini.” tut-
upnya. [Siti, MD, DAD]

Seperti yang kita ketahui bersama, pada hari Jumat, 
UPT. Perpustakaan Unsyiah akan tutup sejenak 
pada waktu salat Jumat, yaitu pada pukul 12.00 

hingga 14.00 WIB. Namun meskipun demikian, lobi dari 
perpustakaan ini masih dibuka. Atau dengan kata lain, 
mahasiswi maupun pustakawati masih diperbolehkan 
untuk berdiam di lobi perpustakaan.
 Hal ini tampaknya dimanfaatkan oleh sejum-
lah mahasiswi untuk tetap menunggu di sana. Entah 
itu menunggu perpustakaan kembali dibuka, maupun 
menunggu kelas mereka dimulai. Menurut Dara, salah 
seorang mahasiswi yang menunggu di lobi pustaka, lobi 
perpustakaan Unsyiah memang sangat cozy untuk dijad-
ikan tempat menunggu. “Kalau menunggu di luar panas, 
kalau di sini ‘kan enak, dingin. Sekalian ada wi-fi-nya 
juga”, ujarnya.
 Ditambahkan oleh Dara, perpustakaan Unsyiah 
juga dilengkapi dengan musala untuk muslimah, seh-
ingga ketika perpustakaan dibuka pukul 14.00 nanti, ia 
bisa langsung menunaikan salat zuhur terlebih dahulu 
sebelum kembali merampungkan kepentingannya di 

perpustakaan.Sedangkan bagi Rina, lokasi perpustakaan 
Unsyiah yang cukup strategis-lah yang menyebabkan ia 
memutuskan untuk menunggu di sini. “Tadi saya habis 
dari BNI, jam 2 nanti sudah ada kelas lagi. Jadi selesai ju-
mat-an nanti, saya bisa langsung 
ke Masjid Jamik kampus, baru deh 
ke kampus”, ungkapnya.
 Ya, bila ditinjau dari segi 
lokasi, perpustakaan Unsyiah ini 
memang bisa dikatakan sebagai 
pusat dari kawasan kampus Unsy-
iah. Sehingga bisa dijadikan tem-
pat yang strategis untuk persing-
gahan bagi mahasiswa/i dengan 
mobilitas tinggi.
 “Lagipula, kursi-kur-
si di lobi ini dilengkapi dengan 
meja, sehingga saya bisa sekalian 
mengerjakan tugas”, pungkas 
Rina menutup sesi wawancara. 
[dien]

HABA PUSTaka

Mahasiswi Tunggu Salat Jumat Usai di Pustaka, Ini Alasannya
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BANK ACEH BAGI - BAGI DOORPRIZE 
DI RELAX AND EASY

Bank Aceh saweu cam-
pus (basecamp) yang 
kedua bagi – bagi door-

prize di Relax and Easy, Per-
pustakaan Universitas Syiah 
Kuala (Unsyiah). Rabu, (13/9) 
Bank Aceh bersama dengan 
karyawannya membagikan 
doorprize berupa payung, 
jam, flashdisk, dan power 
bamk kepada mahasiswa dan 
mahasiswi yang telah mem-
bayar uang UKT di Bank Aceh. 
Bank Aceh juga mendatang-
kan dua duta Bank Aceh yang 
banyak menjadi sorotan ma-
hasiswa dan mahasiswi yang 
datang pada saat itu.
 Anggi, karyawan 
Bank Aceh mengatakan, “ 

Kali ini Bank Aceh akan membagikan banyak doorprize 
untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sudah membayar 
uang UKT di BankAceh, Sebelumnya, kami sudah memi-
lih orang – orang yang berhak mendapatkan hadiah di 
kantor sebelumnya untuk mempercepat pembagikan 
hari ini, “ Pungkasnya.
Bukan hanya pembagian doorprize dan souvenir, Relax 

dan Easy kali ini dimeriahkan oleh Loop Station Band 
dan kedatangan dari alumni pelatihan pemimpin bang-
sa (PPB)
Zora Srimulyani salah satu alumni PBB yang hadir pada 
kala itu mengatakan ,” PBB itu adalah pelatihan pemi-
mpin bangsa, yang namanya pemimpin itu bukan hanya 
di cetus begitu saja, namun mereka perlu di latih untuk 
menjadi pemimpin yang bijaksana. PBB itu bukan hanya 
sebuah pelatihan biasa, kita di situ, di latih untuk men-
jadi seorang pemimpin yang bijaksana, cerdas dan di-
siplin.
 Tidak hanya menjelaskan apa itu PPB, tapi mer-
eka juga sharing tentang pengalamannya hingga terpi-
lih menjadi kandidat PBB.
 “Jadi awalnya itu masih baru masuk kuliah, 
masih searching –seaching kegiatan yang bagus. Suatu 
ketika saya menemukan PBB di sosial Media, saya kepo 
dan kemudian saya melihat ada alumni. Kemudian saya 
tertarik dan ikut. Dengan bimbingan oleh Alumni saya lu-
lus dan berangkat ke Yogyakarta dan di latih di Koramil, 
yang paling seru adalah ketika saya pergi ke homestay. 
Jadi ketika masuk, itu homestaynya saya tinggalnya 
satu rumah dengan Lembu, bukan hanya itu, ketika 
kamu ikut ini, maka kamu akan dapat pengalaman yang 
berharga seperti memetik Strawberry langsung di Ke-
bunnya.” Pungkas alumni PBB, Tiara Sucia. [RSK]

KELUARGA ALM. PROF ALI HASJMY KUNJUNGI 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Perpustakaan Ali Hasjmy yang didirikan oleh 
alm. Prof. Ali Hasjmy pada tahun 1989, melaku-
kan kunjungan study banding ke Perpustakaan 

Unsyiah. Kunjungan ini dilakukan oleh keluarga be-
sar alm. Prof. Ali Hasjmy setelah mengikuti Rapat 
Senat Terbuka Universitas Syiah Kuala, pada Rabu 
(13/09/2017) dalam Rangka Milad Unsyiah ke-56. Kel-

uarga besar almarhum 
diundang oleh Rektor 
untuk menerima peng-
hargaan dari Unsyiah 
untuk alm. Prof. ali 
Hasjmy sebagai found-
er Kopelma Darus-
salam, tempat ber-
tapaknya Unsyiah dan 
UIN Ar-Raniry. Peng-
hargaan yang diser-
ahkan di gedung AAC 
Dayan Dawod dalam 
senat terbuka terse-
but, diterima langsung 
oleh putera almarhum 

didampingi oleh Wakil Rektor I dan anggota senat, 
Prof. Yuswar.
 Keluarga alm. Prof. Ali Hasjmy disambut 
baik oleh bapak Taufiq Abdul Gani sebagai kepala 
UPT Perpustakaan Unsyiah ketika mereka berkun-
jung ke perpustakaan Unsyiah. “Keluarga almar-
hum datang ke perpustakaan unsyiah sebagai study 
banding terhadap perpustakaan Ali Hasjmy, Kun-
jungan ini diharapkan dapat mengembangkan per-
pustakaan Ali Hasjmy menjadi perpustakaan yang 
lebih baik lagi. Segala bentuk kelebihan yang ada di 
perpustakaan Unsyiah dapat diterapkan di perpus-
takaan Ali Hasjmy” jelasnya.
 Kunjungan tersebut tidak berlangsung 
lama, setelah melihat-lihat ruangan yang ada di per-
pustakaan Unsyiah keluarga almarhum menerima 
majalah librisyiana yang diberikan secara simbolis 
kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah. Semoga dengan 
adanya kegiatan kunjungan ini, dapat membawa 
manfaat bagi perpustakaan Ali Hasjmy serta dapat 
memajukan perpustakaan, baik itu perpustakaan Ali 
Hasjmy maupun perpustakaan unsyiah. [DD]

HABA PUSTaka
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SIAPKAN SERTIFIKASI KEAMANAN INFORMASI ISO 27001, 
PERPUSTAKAAN UNSYIAH ADAKAN TRIAL DAN SIMULASI

Pelayanan berbasis teknologi informasi adalah 
salah satu ciri keunggulan yang ditawarkan 
oleh Perpustakan Unsyiah. Dengan keterse-

diaan mobile application, RFID self-check-in/out 
station, cashless payment membuat pelayanan 
Perpustakaan Unsyiah telah sejajar den-
gan Perpustakaan ternama di man-
ca-negara. Namun demikian 
penggunaan teknologi in-
formasi ini sangat rentan 
dan berpotensi berikan 
ancaman keamanan 
yang dapat meng-
ganggu operasion-
al dan pelayanan. 
Sehingga jaminan 
keamanan infor-
masi sangat diper-
lukan.
 B a p a k 
Dr. Taufiq Abdul 
Gani, kepala per-
pustakaan Unsyiah 
menjelaskan kepada 
Librisyiana pada Sab-
tu (24/9/17) bagaimana 
perpustakaan Unsyiah men-
gupayakan penjaminan keaman-
an informasi . “Sejak tahun lalu kami 
sudah melakukan persiapan mengimplementa-
sikan sistem keamanan informasi. Kami memilih 
ISO 27001 yang berisikan standar internasional un-
tuk mengendalikan akses terhadap asset teknolo-
gi informasi, seperti perangkat keras, perangkat 
lunak, data dan informasi. Dengan demikian, di-
harapkan keamanan informasi menjadi terjamin”, 
ungkap beliau.
 Saiful Bahri, staf Perpustakaan Unsyiah, 
yang ditunjuk memimpin persiapan implementa-
si ISO 27001 menambahkan bahwa Perpustakaan 
Unsyiah sudah melakukan banyak persiapan, “Tim 
sudah mengadakan konsolidasi terakhir tgl 21 sd 
23 September 2017 lalu di Sabang. Kami memba-
has pemilihan klausul kontrol yang akan diimple-
mentasikan. Dari 14 pengendalian yang tercantum 
dalam ISO 27001, mulai tanggal 25 September 
kami akan lakukan trial dan simulasi untuk 4 kon-
trol yang kami anggap penting dan utama,yaitu 
Organisasi (#6), Pengendalian Akses (#9), Kea-

manan Operasional (#12) dan Keamanan Jaringan 
(#13). Trial/simulasi ini untuk memastikan semua 
rancangan Peraturan dan SOP  menyangkut user 
dan password control, malware virus protection, 
backup, proxy control, application control, tele-

working, logging monitoring and audit 
dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh staf Perpustakaan Unsy-
iah”, demikian penjelasann-

ya. Saiful juga melanjut-
kan bahwa trial ini akan 

terus berlangsung 
sampai bulan Feb-
ruari 2018, dengan 
menambah kon-
trol yang lain sep-
erti pengendalian 
pengembangan 
sistem aplikasi, 
pemanfaatan ru-
angan dan asset. 

Jika berjalan lancar, 
dijadwalkan Per-

pustakaan Unsyiah 
akan melakukan Serti-

fikasi ISO 27001 pada bu-
lan April 2018. Karena usaha 

yang dilakukan ini adalah untuk 
kepentingan pelayanan bagi civitas 

Unsyiah semua,  bapak Dr. Taufiq mengharapkan 
dukungan semua pihak dalam implementasi dan 
sertifikasi ISO 27001 ini. 
 Dukungannya adalah dengan cara meman-
faatkan layanan secara benar, yaitu mematuhi 
peraturan yang sudah dibuat secara tertib. Beli-
au mencontohkan, semua pemustaka diharapkan 
menggunakan identitas dan password sendiri se-
cara bertanggung jawab, tidak memberikan kepa-
da orang lain[TG].

HABA PUSTaka
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Masa depan yang cerah 
pastinya menjadi impi-
an bagi semua orang, 

meskipun kita tidak bisa mem-
prediksikan apa yang akan ter-
jadi di masa depan. Begitu pula 
dengan negara kita Indonesia 
yang pastinya memiliki salah 
satu impian di masa depan, yaitu 
menjadi salah satu negara maju. 
Merubah status dari negara 
berkembang menjadi maju, me-
mang bukanlah hal yang mudah 
seperti membalikkan telapak 
tangan. Karena banyak sekali 
indikator-indikator yang harus 
dipenuhi, namun tidak salah jika 
Indonesia berusaha keras untuk 
mewujudkannya. Budaya literasi 
dan informasi menjadi salah satu 
indikator utama yang bisa mem-
buat sebuah negara itu dianggap 
maju. Sebut saja Finlandia. Ses-
uai hasil pemeringkatan menge-
nai tingkat literasi suatu negara 

yang dilakukan oleh The Wolrd’s 
Most  Literate Nations (WMLN), 
Finlandia mampu menduduki 
peringkat pertama. Melihat hal 
ini, tentu saja Indonesia harus 
terus berbenah untuk mengejar 
ketertinggalannya. Salah satu 
caranya adalah dengan meng-
gencarkan budaya literasi dan 
informasi untuk seluruh rakyat 
Indonesia. 
 Menurut Alberta (2009), 
literasi bukan hanya sekedar 
kemampuan untuk membaca 
dan menulis namun menambah 
pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan yang dapat mem-
buat seseorang memiliki ke-
mampuan berpikir kritis, mam-
pu memecahkan masalah dalam 
berbagai konteks, mampu ber-
komunikasi secara efektif dan 
mampu mengembangkan po-
tensi dan berpartisipasi aktif da-
lam kehidupan bermasyarakat. 

Meningkatkan budaya literasi di 
zaman modern saat ini, adalah 
suatu hal yang memiliki tingkat 
urgensi yang tinggi. Sebagai 
salah satu tempat yang menjadi 
sumber literasi dan informasi, 
tentulah Perpustakaan Unsyiah 
sangat paham akan bagaimana 
pentingnya literasi dan informa-
si. Lantas apa sajakah peran dan 
kontribusi Perpustakaan Unsyiah 
dalam membantu meningkatkan 
budaya literasi sehingga adanya 
kemajuan dalam bidang literasi 
dan informasi Indonesia di masa 
depan?

Kelengkapan Koleksi
 Salah satu bukti 
kepedulian Perpustakaan Unsy-
iah terhadap kemajuan literasi 
dan informasi adalah dengan 
menyediakan koleksi yang leng-
kap bagi seluruh pengunjung 
Perpustakaan Unsyiah mulai 
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dari buku cetak, buku elektron-
ik, jurnal, Electronic Thesis and 
Disertation (ETD), skripsi, ma-
jalah dan lain sebagainya. Hal ini 
membuat Perpustakaan Unsy-
iah menjadi salah satu perpus-
takaan terlengkap yang ada di 
Aceh. Bahkan kelengkapan ini 
diakui oleh universitas lain, salah 
satunya Universitas Islam Neg-
eri (UIN) Jember Jawa Timur. 
Dimana salah satu mahasiswa 
Pasca Sarjana dari UIN Jember 
menemukan buku penunjang 
untuk penelitiannya di Perpus-
takaan Unsyiah. (Read more: 
http://library.unsyiah.ac.id/ma-
hasiswa-pascasarjana-uin-jem-
ber-temukan-buku-untuk-peneli-
tian-di-perpustakaan-unsyiah/).

Unsyiah Library Fiesta (ULF)
 Acara besar tahunan mi-
lik Perpustakaan Unsyiah ini juga 
menjadi bukti akan kepedulian 
pustaka Unsyiah terhadap ke-
majuan budaya literasi informasi. 
Dalam kegiatan ULF ini, pustaka 
Unsyiah yang dibantu oleh para 
mahasiswa menyelenggarakan 
ajang pemilihan duta baca. Di-
mana para duta baca ini memili-
ki salah satu tugas yaitu memo-
tivasi dan meningkatkan minat 
baca civitas akademika Unsyiah. 
Selain itu, ULF juga mengadakan 
lomba blog yang bisa mengasah 
kemampuan para peserta. Uni-
knya, peserta tidak hanya dari 
Aceh namun juga sampai keluar 
dari provinsi Aceh.

Revitalisasi Perpustakaan Pidie 
Jaya
 Selain di Unsyiah, UPT.
Perpustakaan Unsyiah juga 
menaruh perhatian terhadap ke-
majuan literasi di luar Unsyiah. 
Salah satunya seperti saat terjadi 
bencana alam yaitu gempa bumi 
yang menimpa Pidie jaya, seh-
ingga menyebabkan rusaknya 
perpustakaan yang ada disana. 
Para pustakawan pustaka Unsy-

iah berinisiatif melakukan revital-
isasi terhadap dua perpustakaan 
yaitu  Perpustakaan SMA 1 Ban-
dar Baru serta Perpustakaan 
dan Arsip Kabupaten Pidie Jaya. 
Tindakan penyelamatan atau 
rescue terhadap koleksi perpus-
takaan ini memberikan motivasi 
kepada mereka yang terkena 
musibah untuk tetap memper-
tahankan budaya literasi. (Read 
more:http://library.unsyiah.ac.id/
upt-perpustakaan-unsyiah-laku-
kan-revitalisasi-dua-perpusta-
kaan-di-pidie-jaya/).

Deposit Jurnal
 Baru-baru ini Perpus-
takaan Unsyiah memiliki inisiasi 
baru yaitu Deposit jurnal. Dima-
na para pustakawan me-review 
artikel jurnal terpilih yang telah 
dilanggan oleh Perpustakaan Un-
syiah sebut saja seperti IEEE, Sci-
ence Direct, dan Springer Link, 
kemudian menyimpan full-text- 
nya dalam sebuah komputer mi-
lik Perpustakaan Unsyiah. Usaha 
untuk melakukan deposit jurnal 
ini dilakukan oleh Perpustakaan 
Unsyiah sebagai salah satu cara 
untuk meningkatkan budaya lit-
erasi informasi Unsyiah. Dimana 
hal ini sangat mempermudah 
para mahasiswa dan juga dosen 
untuk bisa selalu memperoleh 
referensi. (Read more: http://
library.unsyiah.ac.id/deposit-jur-
nal-kini-hadir-di-pustaka-unsy-
iah-apa-kegunaannya/).

UKM Literasi Informasi
 Kehadiran UKM Literasi 
dan Informasi Unsyiah, benar-be-
nar menjadi bukti tak terban-
tahkan bahwa pustaka Unsyiah 
sangat peduli akan kemajuan lit-
erasi. Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) yang dipelopori oleh 
Perpustakaan Unsyiah ini, diben-
tuk dengan dasar bahwa para 
mahasiswa bisa menumbuhkan 
dan meningkatkan budaya liter-
asi dalam diri mereka, kemudian 

hal tersebut bisa juga mereka 
bagikan kepada orang lain. UKM 
ini bisa menjadi kaki tangan pus-
taka Unsyiah dalam menyebarlu-
askan segala informasi mengenai 
literasi kepada masyarakat luas. 
Karena tanpa bantuan maha-
siswa melalui UKM literasi, maka 
Perpustakaan Unsyiah tidak akan 
sanggup melakukannya sendiri. 
Dengan dibentuknya UKM Liter-
asi dan Informasi yang pertama 
ada di Indonesia ini, diharapkan 
bisa menjadi wadah baru bagi 
mahasiswa Unsyiah dalam men-
yalurkan bakatnya dalam bidang 
literasi. 
 Banyak hal lainnya yang 
bisa menjadi pendukung bahwa 
Perpustakaan Unsyiah peduli ter-
hadap kemajuan literasi informa-
si di masa depan. Perpustakaan 
Unsyiah juga terus melakukan 
perubahan dan inovasi sehingga 
bisa mewujudkan Perpustakaan 
Unsyiah yang semakin baik. 
[Moli]
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Dunia semakin berkembang 
seiring berjalannya waktu, 
begitu juga dengan ilmu pen-

getahuan dan teknologi. Segala 
kegiatan dapat dilakukan dengan 
mudah melalui jaringan internet tak 
mengenal siapa  yang berperan diba-
liknya. Di era digital ini, informasi 
semakin mudah diakses oleh siapa 
pun dan memberikan banyak man-
faat dan kerugian. Salah satunya 
adalah informasi yang tak terbatas, 
kita dapat mengetahui segala hal 
diseluruh dunia hanya dalam hitun-
gan detik, tak ada lagi istilah jarak 
pada era digital. Namun, tak sedikit 
pula pihak yang menyalahgunakan 
peran digital, seperti menyebarkan 

berita bohong (hoax) dan menjiplak 
karya orang lain. Menurut Kamus 
Merriam Webster, hoax adalah (1) 
sebuah perbuatan yang bertujuan 
mengelabui atau membohongi, dan 
(2) menjadikan sesuatu sebagai ke-
benaran umum melalui fabrikasi dan 
kebohongan yang disengaja. Bahkan 
berita hoax lebih mengedepankan 
hasutan, kebencian dan kebohongan 
publik tanpa merujuk pada realitas 
yang sebenarnya. Apalagi, Indonesia 
merupakan salah satu negara den-
gan pengguna internet terbanyak. 
Berdasarkan data yang dirilis Asosia-
si Penyelenggara Jasa Internet Indo-
nesia (APJII), hampir 55 persen pen-
duduk Indonesia atau sekitar 132 juta 

jiwa, merupakan pengakses inter-
net. Semakin tingginya penggunaan 
internet maka akan meningkat pula 
penyebaran berita hoax yang terjadi.  
 Modus para pembuat beri-
ta hoax ialah mengambil berita dari 
media lain, kemudian mengubah jud-
ul, isi dan disebarkan ke grup-grup 
pertemanan di media sosial (Face-
book, Twitter, Whatsapp, Path, dll) 
tanpa mengetahui apakah berita 
tersebut benar atau tidak hingga 
menjadi viral. Tidak adanya keteli-
tian dari para pembaca yaitu tidak 
melakukan crosscheck terlebih da-
hulu, ini menjadi salah satu alasan 
berita hoax tersebar dengan sangat 
cepat. Selaku masyarakat penggu-

HOAX & PLAGIAT, 
Parasit Dalam Literasi Digital

FOKUS
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na teknologi informasi digital, tentu 
hal ini sangat merugikan. Mengapa? 
karena setelah pelaku menyebarkan 
berita bohong ini maka akan tim-
bul masalah baru dalam lingkungan 
masyarakat. Sebut saja jika berita 
yang disebarkan adalah tentang 
kebencanaan di suatu daerah. Son-
tak para konsumen berita langsung 
bereaksi panik, mungkin ada sanak 
saudara atau kerabat yang berada di 
daerah tersebut dan lain sebagain-
ya. Tapi ternyata keadaan di daerah 
yang sebenarnya baik-baik saja tak 
seperti apa yang diberitakan, san-
gat merugikan bukan?. Ya begitulah 
eksistensi hoax dan plagiat di dunia 
digital. Penyebaran yang sangat ce-
pat dan efek yang besar tetapi, se-
dikit pun tak terdapat nilai gunanya 
maka tak heran jika hoax dan plagiat 
ini dijuluki “parasit” di dunia digital. 
 Ada beberapa jenis hoax 
yang menyebar di masyarakat. Perta-
ma, hoax yang berbahaya yang sen-
gaja menjatuhkan pemerintah dan 
tokoh-tokoh, seperti fitnah. Kedua 
adalah hoax yang berhubungan den-
gan kesehatan dan ilmu pengeta-
huan, agama (syariat). Namun secara 
keamanan hoax tersebut tidak ber-
bahaya, malah tidak efektif melaku-
kan sesuatu yang tidak ada gunanya. 
Ketika seseorang melakukan tinda-
kan plagiasi dan penyebaran berita 
hoax tersebut, maka ia tidak akan 
memperdulikan lagi berita ini  ber-
mula dari mana, kapan dan siapa 
yang mem-publish-nya. Oleh sebab 
itu, setiap orang harus mempunyai 
pengetahuan dasar mengenai dun-
ia literasi dan informasi digital. Jika 
seseorang telah membekali dirinya 
dengan pengetahuan dasar tersebut 
maka itu akan meminimalisir terjad-
inya penyebaran berita hoax dan 
aksi plagiasi. Karena mereka sadar 
akan kebenaran sebuah berita dan 
apa dampak yang ditimbulkan jika 
melakukan plagiasi berita orang lain. 
Seperti menimbulkan kesalahpaha-
man yang berlarut-larut, melang-
gar hak cipta dan lain sebagainya.
 Tidak hanya terjadi di mas-
yaratak luas, hoax dan plagiat pun 
juga bisa terjadi di dunia pendidikan 
maupun perpustakaan, seperti haln-
ya dikalangan mahasiswa. Menurut 
Ismail Fahmi selaku Founder Me-

dia Kernels Indonesia, pustakawan  
memiliki beberapa peran untuk 
mengatasi hoax dan plagiat. Seper-
ti mendeteksi hoax yang menyebar 
di lingkungan mahasiswa melalui 
media sosial dengan mencari sum-
ber-sumber valid yang ada di inter-
net. Kemudian pustakawan dihara-
pkan dapat membantu membangun 
kesadaran literasi pada mahasiswa. 
Salah satunya adalah dengan mem-
buat petunjuk berupa banner atau 
sign di perpustakaan. Agar pengun-
jung perpustakaan yang mencapai 
dua sampai tiga ribuan dalam sehari 
dapat membawa dan menangkap 
sebuah informasi bahwa hoax itu 
tidak dibenarkan dan menimbulkan 
efek negatif. Karena pengunjung 
perpustakaan bukan hanya dari ka-
langan mahasiswa saja, tetapi juga 
dari kalangan masyarakat umum 
dan anak-anak sekolahan.  
 Begitu juga jika ada buku 
yang direkomendasikan oleh fakul-
tas untuk ditempatkan di perpus-
takaan. Buku tersebut terlebih da-
hulu dikirim ke lembaga penelitian 
untuk diteliti apakah layak untuk di-
jadikan referensi atau  mengandung 
unsur plagiasi, unsur sara dan lain se-
bagainya yang dapat menimbulkan 
dampak buruk. Setelah mendapat-
kan hasil yang sesuai standard dan 
dinyatakan layak untuk digunakan, 
barulah buku ini diperbolehkan un-
tuk ditempatkan di perpustakaan.  
Contoh lain ialah ketika seseorang 
hendak mengutip pendapat seorang 
ahli untuk karya tulis dan ditambah-
kan dengan pendapat pribadi, maka 
tulisannya itu bukan lagi menjadi 
tangung jawab ahli tersebut karena 
sudah menjadi informasi turunan.
Sebenarnya itulah kompetensi dar-
ipada literasi dimana kita bisa men-
cari dan menemukan informasi, 
jadi kita sangat terbantu dengan 
adanya sosial media, web dan lain-
lain. Nah dalam literasi itu ada fun, 
save and use. Di poin use bagaima-
na menggunakan informasi dan 
me re-use informasi tersebut. Se-
buah informasi tidak mungkin ada 
dengan sendirinya, pasti ada yang 
membuat atau menyatakannya da-
lam bentuk tertulis. Nah, informasi 
itu punya otoritas atau ownership, 
jadi kita harus menyatakan sum-

ber sebuah informasi. Terkadang 
yang terjadi di sosial media itu dis-
amarkan sumbernya, namun tidak 
akan masalah jika informasi terse-
but seputar pengetahuan umum.
Ada beberapa ciri berita hoax yang 
mudah dikenali. Yaitu, sumber ti-
dak jelas (tidak kredibel), seperti 
berita kesehatan tentang makanan 
yang tidak layak dikonsumsi. 
 Pada berita ini banyak pi-
hak yang berperan, seperti lemba-
ga-lembaga sertifikasi harus trans-
paran yang artinya mereka harus 
menampilkan di web resmi mere-
ka apabila ada makanan-makanan 
yang tidak halal. Sehingga info 
tersebut bisa ditelusuri atau di-trac-
ing oleh masyarakat. Misalkan ada 
info makanan tidak halal, sehingga 
masyarakat dapat mencari sum-
ber yang valid bukan menanyakan 
pada masyarakat umum yang mun-
gkin akan menimbulkan hal buruk. 
Charlis Siana Rosita selaku Kepala 
Pengadaan di UPT. Perpustakaan Un-
syiah juga memberi pandangannya 
mengenai tindakan hoax dan plagiat 
yang bisa saja terjadi di lingkup uni-
versitas, khususnya perpustakaan.
”Banyak mahasiswa yang masih 
menggunakan blog sebagian sum-
ber tugasnya, dengan adanya pro-
mosi jurnal yang dapat diakses tam-
pa mengeluarkan biaya diharapkan 
mahasiswa dapat memanfaatkan 
dan dapat terhindar dari hoax blog 
yang siapapun dapat menulisnya. 
Selain itu blog juga belum tentu ke-
jelasan informasi yang terkandung 
didalamnya. Literasi sangat berper-
an dalam hal ini untuk menginfor-
masikan jurnal-jurnal yang telah dil-
anggan di perpustakaan Universitas 
Syiah Kuala sejak tahun 2012 silam. 
Bagi masyarakat umum mereka juga 
dapat menghindari berita-berita 
hoax dengan cara memperhatikan 
kejelasan informasi dan terpenuhi 
syarat-syarat berita (seperti adan-
ya gambar, inisial penulis dan waku 
yang tertera jelas). Sekarang infor-
masi digital secara umum memang 
sangat susah untuk dibendung. Un-
tuk menghindari hal tersebut tergan-
tung pribadi masing-masing yang 
bertumpu pada sumber berita yang 
di-publish”.[Dian/DMM/Nita/Suci/Vira] 

FOKUS
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PUSTAKA UNSYIAH, JANTUNG 
HATI PEMOMPA SEMANGAT 
INSAN LITERASI

Selang setahun setelah saya menuliskan 
artikel tentang Perpustakaan Univer-
sitas Syiah Kuala (Pustaka Unsyiah) di 

Banda Aceh dalam blog pribadi yang berjud-
ul “Knowledge is Free: Pengembangan Bu-
daya Literasi dan Akses Baca di Perpustakaan 
Unsyiah” pada Maret 2016 silam (baca: dis-
ini). Hingga akhirnya saya membaca ulasan 
terbaru di Majalah Librisyiana Edisi 5 Januari 
2017 terbitan Pustaka Unsyiah pada rubrik 
Fokus yang berjudul “Pengetahuan di Per-
pustakaan Unsyiah Gratis, Benarkah?”. Ada-
pun Majalah Librisyiana disinyalir merupakan 
satu-satunya in house media Pustaka Unsyiah.

 Kini, Perpustakaan Unsyiah terus me-
langkah maju dan saya benar-benar takjub 
dibuatnya. Perpustakaan Unsyiah di bawah 

kepemimpinan Dr Taufiq Abdul Gani M.Eng, 
Sc telah memiliki koleksi sebanyak 75.114 
judul atau 136.925 eksemplar. Hal ini seakan 
membuktikan bahwa Pustaka Unsyiah ber-
peran serta dalam peningkatan literasi dan 
diseminasi informasi kepada khalayak publik.

 Perlahan namun pasti Perpustakaan 
Unsyiah berupaya mewujudkan Visi dan Misi 
yang dimilikinya yaitu untuk “Menjadi Pusat In-
formasi Ilmiah Terkemuka dan Berdaya Saing 
di Asia Tenggara pada tahun 2018”. Guna men-
capai visi yang rencananya akan terwujud di ta-
hun depan ini maka beberapa misi telah dilaku-
kan oleh Pustaka Unsyiah diantaranya yaitu: 

 Menyediakan kebutuhan koleksi yang 
relevan dengan kebutuhan pemustaka; Salah 
satunya melalui Uilis Mobile yaitu berupa ap-
likasi mobile Pustaka Unsyiah yang dapat di-
unduh oleh para pengguna IOS. Bahkan pada 
tahun 2017 ini rencananya pengembang ap-
likasi dan pihak Perpustakaan Unsyiah akan 
menerapkan sasaranPersonal Focus bagi para 

opini
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pengguna aplikasi mobile Uilis. Sehingga nan-
tinya Uilis akan dapat melakukan tracking buku 
favorit yang sering dipinjam oleh penggunan-
ya dan dimasukkan ke dalam bookmark. Jadi, 
pengguna akan bisa memantau buku yang 
akan dipinjamnya apakah sedang dipinjam 
oleh orang lain lengkap dengan kapan tang-
gal pengembaliannya. Langkah ini menjadi 
wujud nyata dari pihak Pustaka Unsyiah guna 
menyediakan kebutuhan koleksi yang relevan 
dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

 Mengembangkan pusat repository lo-
kal konten (deposit) yang open access; Hal 
ini terlihat dari misalnya kemudahan saya 
mengakses salah satu publikasi artikel tu-
lisan saya yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah 
Terakreditasi DIKTI pada tahun 2013. Perpus-
takaan Unsyiah menyediakan pusat repos-
itory lokal konten yang dilengkapi dengan 
kemudahan akses bagi siapa saja dan dima-
na saja berada. Buktinya saya meskipun be-
rada di Pulau Jawa tetap bisa mengakses 
koleksi yang dimiliki olehPustaka Unsyiah.

 Menyelenggarakan pelayanan prima 
yang memenuhi standar pelayanan minimum; 
Misi pelayanan prima berdasarkan standar 
pelayanan minimum ini menjadi pencapaian 
tersendiri bagi Perpustakaan Unsyiah. Pas-
alnya, rekor baru Pustaka Unsyiah tercapai 
melalui peningkatan pengunjung yang mel-
onjak drastis. Hal ini menjadi kebangaan 
tersendiri karena dapat menjadi tolak ukur mi-
nat kunjung dan pelayanan yang semakin baik.

 Mengembangkan sistem otoma-
si perpustakaan yang standar; Semisal 
melalui penerapan sistem pembayaran den-
da yang dari sebelumnya berupa pemba-
yaran tunai menjadi sistem pembayaran 
dengan menggunakan uang elektronik sep-
erti e-money dengan menggunakan mesin. 

 Mengembangkan kompetensi ke-
pustakawan menuju sertifikasi profesi; Para 
pustakawan Perpustakaan Unsyiah telah 
mengikuti workshop ISO 10002 tentang Cus-

tomer Satisfaction dan ISO 9004 tentang 
Keberlanjutan Manajemen Mutu. Hal ini ten-
tunya menjadi satu langkah penting guna 
peningkatan kompetensi pustakawan menuju 
sertifikasi profesi. Pihak pustakawan Perpus-
takaan Unsyiah telah mampu memberikan 
terobosan yang inovatif sehingga member-
ikan kesan bahwa Perpustakaan Unsyiah 
menjadi tempat yang tepat dan sangat nya-
man untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

dok: Majalah Librisyiana Edisi 5 Januari 2017

 Mengembangkan Total Quality Man-
agement dalam pengelolaan perpustakaan 
yang terakreditasi; Manajemen yang dilaku-
kan semata-mata bertujuan untuk member-
ikan kepuasan dan kenyamanan bagi para 
pemustaka. Satu hal yang menarik ialah 
melalui “Manajemen Muhasabah” yang 
dikelola secara baik oleh para pustakawan 
Perpustakaan Unsyiah sehingga diharap-
kan kedepannya Pustaka Unsyiah akan leb-
ih dapat menjadi sarana pembelajaran dan 
peningkatan kualitas sumber daya manu-
sia sehingga menjadi idaman semua orang.

 Berkenaan dengan hal tersebut maka 
beberapa bukti pencapaian guna menjadi pu-
sat informasi ilmiah terkemuka dan berdaya 
saing di Asia Tenggara pun mulai tampak ter-
lihat dengan jelas. Semisal ketika beberapa 
siswa yang berasal dari Malaysia menyatakan 
kekagumannya saat mereka melakukan kun-
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jungan study tour dan melihat Perpustakaan 
Unsyiah secara langsung. Para siswa tersebut 
tertarik dengan aktivitas dan sistem pelayanan 
Perpustakaan Unsyiah terutama dengan adan-
ya sistem peminjaman mandiri yang memu-
dahkan para mahasiswa meminjam buku.
 
 Selain itu, Perpustakaan Unsyiah juga 
telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 seh-
ingga hal ini semakin mempertegas bahwa 
mutu pelayanan Perpustakaan Unsyiah me-
menuhi standar bertaraf internasional dan 
seakan mampu menyejajarkan Pustaka Unsy-
iahdengan perpustakaan lain di dunia. Wow!

dok: news.okezone.com/read/2015/07/13/65/1180805/
raih-sertifikat-iso-perpustakaan-unsyiah-kini-bertaraf-interna-

sional

Hmm, masih butuh bukti bahwa Pusta-
ka Unsyiah benar-benar telah mendunia?

 Laman Alexa.com melansir bahwa 
kepopuleran laman unsyiah.ac.id terus mer-
angkak naik dan m enempati ranking global 
ke – 48.737, sedangkan ranking di Indonesia 
berada pada urutan ke – 797 secara nasional. 

 Selain itu secara geografi masyarakat, 
pengunjung laman unsyiah.ac.id ternyata ti-
dak hanya berasal dari Indonesia melainkan 
juga United States, United Kingdom, Nether-
lands dan Singapore. Kendati demikian, mas-
yarakat Indonesia mendominasi kunjungan 
sebesar 84,7 persen sedangkan United States 
sebesar 3,3 persen, United Kingdom sebesar 
2,6 persen, Netherlands sebesar 2,5 persen 
dan Singapore sebesar 1,5 persen. Terbukti, 
kan ?

dok:www.alexa.com/siteinfo/unsyiah.ac.id

 Sedangkan secara demografi mas-
yarakat, berdasarkan gender pengunjung 
lamanunsyiah.ac.id didominasi oleh kaum la-
ki-laki. Berdasarkan status pendidikan maka 
mereka yang duduk di bangku kuliah mer-
upakan pengunjung yang setia. Adapun ber-
dasarkan lokasi browsing maka kebanyakan 
para pengunjung mengakses lamanunsyiah.
ac.id di rumah dibandingkan di tempat kerja.

dok: www.alexa.com/siteinfo/unsyiah.ac.id

 Pada akhirnya saya pribadi yakin dan 
percaya bahwa Perpustakaan Unsyiah akan 
dapat menjadi pusat informasi ilmiah yang ter-
kemuka dan berdaya saing tidak hanya di Asia 
Tenggara melainkan mancanegara. Terlihat 
dari upaya yang dilakukan diantaranya penye-
diaan koleksi buku yang relevan, pengem-
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Rubrik Opini :
Penulis : Pemenang Lomba Blogger 

Unsyiah Library Fiesta 2017
Yesi Hendriani Supartoyo – Bogor

Link : http://www.yesisupartoyo.
com/2017/03/pustaka-unsyiah-jan-

tung-hati-pemompa.html

bangan pusat repository yang 
open access, penyelenggaraan 
pelayanan prima, pengemban-
gan sistem, pengembangan 
kompetensi berdasar mana-
jemen sumber daya manusia 
dan pengembangan mana-
jemen kualitas secara total. 

 Sejatinya, Perpustakaan 
Unsyiah lebih dari sekedar per-
pustakaan. Perpustakaan ini 
merupakan jantung hati Un-
syiah yang menjadi tumpuan 
dan harapan semua insan.Pus-
taka Unsyiah memompa se-
mangat literasi sehingga perlu 
dijaga dan dirawat agar terus 
berdenyut. Pustaka Unsyiah 
pun ibarat organ vital yang 
gemar ber-muhasabah agar 
senantiasa terjaga dan kelak 
dapat memberikan dan mem-
persembahkan yang terbaik 
bagi semua insan literasi yang 
membutuhkan. Pustaka Unsy-
iah, Bukan Perpustakaan Biasa! 



Edisi 7  | Oktober 2017

18 www.library.unsyiah.ac.id

Ini Tanggapan Maba 2017 
Tentang UPT. Perpustakaan Unsyiah

Di tengah berkembangnya 
teknologi dan informasi 
digital yang sangat cepat, 

perpustakaan Universitas Syiah 
Kuala masih tetap menjadi tem-
pat favorit bagi para mahasiswa. 
Hal ini dibuktikan oleh hasil per-

hitungan jumlah 
p e n g u n j u n g 

pada ta-
h u n 

2016 

y a n g 
b e r j u m -

lah 411.400 
p e n g u n j u n g . 

Buku-buku yang cuk-

up lengkap serta tempat yang 
bersih dan nyaman menjadi ala-
san ramainya pengunjung pus-
taka. Lantas, bagaimana tang-
gapan para mahasiswa baru 
(maba) Unsyiah mengenai per-
pustakaan kampus yang baru 
mereka jajaki ini?
 Menurut Gelora, ma-
hasiswa FMIPA 2017, terdapat 
banyak sekali perbedaan antara 
perpustakaan kampus dengan 
perpustakaan sekolah. Baik dari 
segi peranannya sebagai penye-
dia bahan pembelajaran mau-
pun sarana dan prasarananya.
“Perpustakaan Unsyiah mer-
upakan perwujudan dari digital 
library yang selama ini saya 
bayangkan. Mulai dari meng-
gunakan barcode pada KTM 
di pintu masuk, meminjam 
dan mengembalikan buku 
secara otomatis, memper-
panjang masa peminjaman 

melalui aplikasi pada smart-
phone, hingga denda yang di-

bayarkan melalui kartu debit.” 
Ujar Gelora.
 Sependapat dengan Ge-
lora, Fani, mahasiswi baru fakul-
tas Matematika dan Ilmu Peng-
etahuan Alam (MIPA) Unsyiah 
mengatakan bahwa saat per-
tama kali mengunjungi perpus-
takaan Unsyiah, dirinya merasa 

antusias sekaligus takjub karena 
perpustakaan ini sangat berbe-
da dengan perpustakaan yang 
ada di sekolahnya. Biasanya, 
perpustakaan itu identik den-
gan gedung suram dan rak-rak 
buku yang tinggi menjulang, 
tidak ada wifi, tidak full AC dan 
tidak bersih, maka lain halnya 
dengan perpustakaan yang satu 
ini. Bagi Fani, perpustakaan ini 
sangat menarik. Selain dari segi 
fasilitas buku yang semakin leng-
kap, fasilitas-fasilitas lain seperti 
tersedianya Wifi, full AC serta 
tempat yang nyaman dan bersih 
meningkatkan mahasiswa untuk 
berkunjung ke perpustakaan. 
Tak hanya itu, sistem peminja-
man dan pengembalian yang 
mandiri dan semakin canggih 
membuat ia sangat kagum.
 “Saat pertama kali saya 
berkunjung ke perpustakaan ini, 
saya tidak mengira bahwa per-
pustakaan ini akan se-menarik 
ini. Saya kagum karena selain 
buku yang disediakan lumayan 
lengkap, tempatnya juga bersih 
dan nyaman. Sistem pencarian 
buku pun bisa dilakukan secara 
mandiri, hal itu yang saya tidak 
pernah lihat di perpustakaan 
lain. Saya akan terus berkunjung 
ke perpustakaan ini.” tutupnya. 
[Siti, MD, DAD]
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RAPAT PERDANA ANGGOTA BARU LIBRISYIANA, INI SAMBUTAN DARI 
PIMPINAN REDAKSI TERDAHULU

TINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MAHASISWA, KELAS 
LITERASI KINI HADIR DARI SENIN SAMPAI JUMAT

UPT. Perpustakaan Unsyiah  tak henti-hentinya  
berperan dalam meningkatkan kompetensi 
mahasiswa. Salah satu kegiatan yang dilaku-

kan adalah mengadakan Kelas Literasi untuk maha-
siswa yang rutin dilaksanakan setiap minggunya mu-
lai hari Senin sampai Jumat. Mengingat akan sangat 
pentingnya kemampuan literasi mahasiswa untuk 
masa depan, program ini dapat menjadi alternatif 
terbaik untuk belajar dan mengulas lebih dalam lagi 
seputar dunia literasi. Salah satu tujuan utama dia-
dakannya Kelas Literasi ini oleh perpustakaan Unsy-
iah adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 
mahasiswa seputar jurnal yang ada di perpustakaan, 
baik itu jurnal nasional maupun internasional. Meli-
hat banyak sekali mahasiswa yang tidak mengetahui 
keberadaan electronic journal di perpustakaan yang 
dapat diakses tanpa dipungut biaya alias gratis.
 Kelas literasi ini sendiri dikoordinir oleh 
alumni Unsyiah dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik 
Elektro yang akrab disapa Syukran. Ia adalah koor-
dinator kedua setelah tahun lalu dibawah naungan 
Nafis selaku koordinator pertama kelas literasi. “Tu-
gas ini terus bergilir tiap tahunnya yang disahkan 
oleh SK langsung dari Kepala UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala”, ujar Syukran.
  Syukran yang kami wawancarai siang tadi 
(18/09/2017) menerangkan bahwa sebelumnya ma-
hasiswa tidak diwajibkan mengikuti kelas pengena-
lan pustaka sehingga mereka tidak mengetahui 
banyak tentang referensi yang ada di perpustakaan. 
Namun sejak dua tahun terakhir mahasiswa baru su-
dah diwajibkan untuk mengikuti kelas pengenalan 
perpustakaan atau yang lebih dikenal dengan Library 
Orientation sehingga mereka bisa lebih mengeta-
hui apa saja layanan yang tersedia di perpustakaan 
dan juga memudahkan dalam proses pendidikan. 
Pendaftaran Kelas Literasi dibuka dari Senin sampai 
Jumat dengan kuota maksimal 70 orang yang dibagi 
dalam 2 kelas.
 “Pesertanya bukan dari kalangan S1 saja, 
akan tetapi S2 dan S3 juga bisa ikut serta, tetapi 
kelas ini lebih diutamakan untuk mahasiswa semes-
ter akhir dengan tujuan membantu mereka dalam 
menyelesaikan proposal maupun skripsinya”, terang 
Syukran. “Dalam waktu tertentu kelas literasi ini bisa 
saja diadakan pada hari sabtu yang juga dikondisikan 
dengan pihak pemateri maupun peserta”, pung-
kasnya. (APSR)

Setelah mengadakan serangkaian seleksi un-
tuk merekrut anggota baru, hari ini (Sabtu, 
16/09/2017) Librisyiana menggelar rapat per-

dana bagi orang-orang yang telah lulus dari seleksi 
tersebut. Rapat ini dimulai pada pukul 08.30 WIB di 
ruang seminar lantai dua Perpustakaan Unsyiah dan 
turut dihadiri pula oleh beberapa petinggi redaksi 
Librisyiana.
Beberapa diantaranya adalah Bondan Abdila selaku 
reporter dan penanggung jawab sirkulasi, Oza Ak-
mal Maulana selaku pimpinan redaksi saat ini, dan 
Putri Wahyuni selaku pimpinan redaksi angkatan 
pertama tahun 2015 yang juga memberi sepatah 
dua kata untuk menyambut anggota baru.
Disampaikan oleh Putri, tujuan awal dicanangkann-
ya Librisyiana ini adalah untuk memberitahukan apa-
apa yang terjadi di perpustakaan kepada khalayak 
ramai. Sehingga diharapkan pula kepada anggota 
senior agar dapat memberi pelatihan kepenulisan, 
fotografi, maupun editing untuk meningkatkan 
kualitas Librisyiana  sekaligus sebagai pembelaja-
ran kepada anggota baru. Karena biarpun berasal 

dari fakultas yang berbeda, Putri berharap semua 
anggota memiliki passion yang sama dalam hal jur-
nalistik.
Hal selanjutnya yang dipaparkan oleh Putri, adalah 
perihal time management. “Disini, kalian harus pin-
tar membagi waktu dan mengatur prioritas. Saya 
pribadi tidak ingin fokus kalian sebagai mahasiswa, 
yaitu belajar menjadi terganggu karena tugas dari 
Librisyiana. Maka, jangan malu untuk berterus 
terang bila berhalangan. Bila perlu, langung ajukan 
pengganti kalian. Karena kita di sini sudah seperti 
keluarga.” Tuturnya.
“Terakhir sebagai penutup, saya ucapkan selamat 
bagi kalian yang sudah terpilih menjadi keluarga 
besar Librisyiana. Saya percaya bahwa kalian dan 
orang-orang yang menyeleksi kalian telah memilah 
yang terbaik diantara yang terbaik. Di pundak kalian 
pula, saya letakkan harapan yang besar agar kalian 
bisa memberi warna baru melalui ide-ide cemerlang 
kalian bagi Librisyiana nantinya.” Pungkas pimpinan 
redaksi terdahulu sebagai penutup. [dien/nita]
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Saat ini dunia sedang didominasi oleh 
digitalisasi informasi, baik itu berita, jur-
nal, bahkan sebuah buku paket pelaja-

ran pun sudah ada dalam bentuk digital. Hal 
ini membuat semua orang bisa mendapatkan 
informasi dengan cepat dan mudah dibawa 
kemana-mana. Tak terkecuali, UPT.Perpus-
takaan Unsyiah yang juga turut aktif mengikuti 
perkembangan zaman. Akan tetapi, bagi per-
pustakaan Unsyiah koleksi buku secara fisik 
tetap memegang peranan utama. Oleh kare-
nanya, weeding yang merupakan kegiatan 
peremajaan kembali koleksi yang ditampilkan 
di rak supaya tetap terkini dan relevan dengan 
kebutuhan mahasiswa, sedang dilakukan di 
pustaka Unsyiah.
 “Ya, mulai dari tanggal 19 September 

2017 sampai den-
gan hari ini Rabu 
(20/9/17), kita sedang 
melakukan weeding.
Setiap tahunnya, per-
pustakaan Unsyiah 
melakukan weeding 
namun secara parsial. 
Kali ini kita melaku-
kan weedinghanya 
pada bagian on re-
served dan bagian 
serial. Kami menyor-
tir koleksi buku yang 
terbitannya tahun 
2000 kebawah kare-
na saat ini sedang 
banyak masuk kolek-
si terbaru, kemudi-
an buku yang telah 
disortir akan kami le-
takkan di rak bagian 
umum”, ujar Aisyah, 
pustakawan Unsyiah 
bagian pelayanan 
referensi.
  Ia juga 
m e n g u n g k a p k a n 

bahwa, weeding ini tidak bisa dilakukan secara 
menyeluruh atau sekaligus, karena hal ini akan 
mengganggu aktivitas mahasiswa membaca 
dan meminjam buku. Dimana apabila ada ba-
gian rak buku yang sedang dilakukan weeding, 
mahasiswa tidak boleh membaca dan memin-
jam buku sampai kegiatan weeding selesai. 
Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa per-
pustakaan melakukan weeding secara parsial.
 “Kami pihak perpustakaan berharap, 
dengan adanya weeding ini dapat membantu 
mahasiswa dalam melihat koleksi buku per-
pustakaan karena sudah lebih trendy dan rapi. 
Kami juga berharap semoga mahasiswa dapat 
lebih puas dengan pelayanan yang ada di per-
pustakaan Unsyiah”, tutupnya. [Moli]

TAHUN INI PERPUSTAKAAN UNSYIAH LAKUKAN WEEDING 
DI BAGIAN ON RESERVED DAN SERIAL
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HARI TERAKHIR PENJUALAN, MAHASISWA 
BERBONDONG-BONDONG BELI TIKET MARS

MARS yang merupakan 
singkatan dari “Mimpi 
Ananda Raih Semesta” 

adalah judul dari sebuah film yang 
akan ditayangkan dalam acara 
Aceh Menonton yang diadakan 
oleh Komunitas Pecinta Film Is-
lami Aceh (KOPFI) dan bekerja 
sama dengan BEM FKIP Unsyiah, 
BEM Poltekkes Kemenkes Aceh, 
juga DEMA Fakultas Tarbiyah & 

Keguruan UIN Ar-Raniry. Untuk 
menunjang penjualan tiket film, 
panita juga membuka stand di 
lantai dua perpustakaan Unsyiah. 
Zulfandi, mahasiswa Fisip yang 
bertugas menjaga stand tersebut 
mengatakan bahwa hal tersebut 
adalah langkah yang solutif bagi 
panitia dengan memilih perpus-
takaan sebagai tempat penjualan. 
Sebab selain lokasi yang strategis 
dan ramai dikunjugi seluruh ka-
langan civitas akademika, per-
pustakaan juga memberi kenya-
manan yang lebih bagi ia sebagai 
penjaga stand melalui fasilitasnya. 
 Mengingat hari ini (Senin, 
18/09/2017) adalah hari terakh-
ir penjualan tiket seharga Rp 
30.000,- , Zulfandi memaparkan 
bahwa terdapat peningkatan pem-
beli yang cukup drastis dibanding-

kan hari-hari yang sebelumnya. 
Yang secara tidak langsung tentu 
juga berefek kepada peningkatan 
jumlah pengunjung perpustakaan. 
Seorang mahasiswa bernama An-
jelina mengatakan bahwa ia me-
mang sengaja menyempatkan diri 
untuk membeli tiket pada hari ini. 
“Iya, memang lebih baik hari ini 
beli tiketnya. Soalnya kalau besok, 
tidak akan ada tambahan serti-
fikat nasional lagi. Terus, harganya 
juga naik jadi Rp 40.000,-.” Ia me-
nerangkan.
 Ditambahkan oleh Zulfan-
di, meskipun pembelian hari ini 
cukup membludak, namun jumlah 
tiket yang terjual masih belum me-
menuhi target. “Estimasi kami sih, 
9.000 tiket terjual. Namun sejauh 
ini, masih 5.000 yang laku.” Tut-
upnya. [dien/DMM]
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Harmoni kampus @ Lib“ 
(Mimbar, Analisis, Diskusi 
dan Persentasi Seni) dengan 

topik keenam yaitu “Jantung Hati-
ku: Unsyiah Dalam Usia ke-56, Me-
maknai Unsyiah Sebagai Jantong 
Hatee Rakyat Aceh. kembali dia-
dakan di Libri_Cafe, gedung per-
pustakaan Universitas Syiah Kuala, 
Banda Aceh. Kegiatan yang ber-
langsung dari pukul 16.15 – 18:00 
WIB  ini, menghadirkan Prof. Sam-
sul Rizal , Rektor Universitas Syiah 
Kuala dan Prof. Yusni Saby, Bu-
dayawan Aceh. Selain itu, Pentas 
Muskal Cikalon, dari jurusan Pendi-
dikan Seni FKIP dan Pusat Seni Un-
syiah juga ikut memeriahkan acara 
Harmoni kampus @ Lib ini.
 Prof. Yusni Saby, Buday-
awan Aceh mengatakan bahwa, 
kesenjangan itu biasanya terjadi 
karena tidak ada keharmonian, 
dari dulu kita memang bisa melihat 
telah ada sekatan-sekatan, seo-
lah-olah Darussalam ini ada agama 
baru, tapi kemudian itu semua 

melebur. Hal yang perlu diingat 
adalah harmoni itu harus dijaga, 
karena sangat jelas bahwa dishar-
mony itu malapetaka.
 Rektor Unsyiah juga men-
gatakan bahwa di usianya yang ke-
56, Unsyiah terus berusaha untuk 
menjadi kampus yang berkualitas. 
Oleh karena itu, Unsyiah harus ber-
elevansi untuk menjadi berkuali-
tas. Salah satu tantangan berat un-
tuk relevansi dengan masyarakat 
Aceh yaitu kampus Unsyiah Gayo 
Lues untuk menyamakan  akses 
pendidikan tinggi bagi ureung 
Aceh.
 Menjadi berkualitas juga 
bisa melalui mahasiswa Unsyiah, 
seperti pesan Rektor Unsyiah.
 “Saya berharap maha-
siswa dan mahasisiwi di Unsyiah ini 
dapat berpikir kritis, dimana dari 
berpikir ktitis itu akan lahir inova-
si – inovasi baru yang nantinya 
berguna bagi kemajuan Unsyiah. 
Contohnya saja AC di ruangan ini. 
AC ini lahir dari berpikir kritis tadi. 

Mereka yang kritis dengan suatu 
keadaan dimana pada saat itu  ter-
jadi musim panas dan bagaimana 
mereka menciptakan inovasi agar 
ruangan tersebut nyaman”, ung-
kap rektor Universitas Syiah Kuala 
diakhir kegiatan.
 Kegiatan ini  berlangsung 
karena kerjama yang terjadi antara 
Pusat Kajian Pengembangan Seni 
(Pusat Seni) dengan Perpustakaan 
Syiah Kuala yang didukung oleh  
Kota Tanyoe, Internasional Centre 
for Aceh and Indian Ocean Stud-
ies, Jurusan Pendidikan Seni FKIP 
dan Pusat Penelitian Ilmu Sosial 
dan Budaya Universitas Syiah Kua-
la. [RSK]

PROF. YUSNI SABY, BUDAYAWAN ACEH : 
DISHARMONY ITU MALAPETAKA
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Berbicara tentang maha-
siswa, pastinya sangat 
identik dengan segudang 

kreativitas yang dimilikinya. Bah-
kan kehidupan menjadi seorang 
mahasiswa disebut-sebut se-
bagai saat yang tepat untuk me-
nemukan jati diri, dengan cara 

mengikuti hal-hal yang bisa men-
gasah kemampuan. Salah satun-
ya melalui Unit Kegiatan Maha-
siswa (UKM) yang ada di setiap 
universitas. UKM adalah suatu 
wadah yang mengumpulkan ma-
hasiswa-mahasiswa yang memi-
liki hobi dan minat dalam bidang 
yang sama, sehingga mereka ber-
sama bisa saling mendukung da-
lam kemajuan dirinya serta UKM 
itu sendiri.
 Saat ini, Universitas Syiah 
Kuala memiliki UKM baru yang 
diberi nama UKM Literasi Infor-
masi. Sesuai dengan namanya, 
UKM ini bergerak dalam bidang 
literasi dan informasi seperti 
membaca, tulis-menulis,  dan lain 
sebagainya. Uniknya, UKM ini 
merupakan UKM Literasi Infor-
masi pertama di Indonesia. Hal 
ini menjadi kebanggaan tersendi-
ri bagi Unsyiah, terutama UPT.
Perpustakaan Unsyiah yang men-

jadi pionir terbentuknya UKM ini. 
UKM Literasi Informasi Unsyiah 
memiliki 5 departemen yaitu de-
partemen karya tulis, karya seni, 
karya lisan, kesekretariatan, dan 
hubungan masyarakat. Tepat 
pada tanggal 2 Oktober 2017, 
UKM Literasi Informasi menga-
dakan musyawarah besar per-
dananya yang membahas tata 
tertib, anggaran dasar (AD), an-
ggaran rumah tangga (ART) dan 
garis besar haluan organisasi 
(GBHO), yang merupakan dasar-
dasar penting berdirinya UKM 
ini. Serta pada saat itu juga turut 
terpilih Ihya Maulana Arif sebagai 
ketua umum UKM Literasi Infor-
masi Unsyiah yang pertama.
 Ihya Maulana Arif, yang 
memiliki sapaan akrab Ihya, mer-
upakan seorang mahasiswa dari 
fakultas Teknik angkatan 2014. 
Meskipun bertolak belakang den-
gan jurusan kuliahnya, Ihya terbil-

IHYA GORESKAN SEJARAH BARU 
MELALUI UKM LITERASI INFORMASI 

PERTAMA DI INDONESIA
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ang cukup aktif dalam kegiatan 
literasi yang diselenggarakan 
perpustakaan, contohnya Un-
syiah Library Fiesta. Mahasiswa 
jurusan Teknik Elektro ini memi-
liki visi dan misi yang luar biasa 
bagi UKM yang baru dibentuk 
ini. Visi yang ia kemukakan saat 
ia mencalonkan diri sebagai ket-
ua umum UKM Literasi Informasi 
Unsyiah, yaitu menjadikan UKM 
Literasi Informasi sebagai salah 
satu UKM terkemuka di Unsy-
iah dalam meningkatkan minat 
dan bakat mahasiswa dalam 
bidang Literasi Informasi. Ia juga 
memiliki 3 misi, yaitu pertama 
mengembangkan minat, bakat 
dan keterampilan mahasiswa 
agar dapat disalurkan, kedua, 
memadukan minat, bakat dan 
keterampilan antar mahasiswa 
sehingga menjadi sesuatu yang 
memiliki nilai lebih dan 
ketiga, meningkatkan 
kreativitas mahasiswa 
dalam pengemban-
gan bakat, minat dan 
keterampilan yang 
berhubungan dengan 
literasi informasi.
 “Motivasi saya 
mencalonkan diri se-
bagai ketua UKM Lit-
erasi Informasi adalah 
karena seperti yang 
kita ketahui kan UKM 
ini baru, sehingga saya 
sangat ingin menjadi 
bagian dari sejarah 
awal berdirinya UKM 
ini. Tidak hanya itu, 
saya juga mendapat 
dukungan dari beber-
apa pihak yang mem-
buat saya semakin be-
rani dan yakin untuk 
mencalonkan diri saya 
sebagai ketua UKM 
pada saat itu”, ungkap 
Ihya, putra pertama 
pasangan Arifuddin 
Rani dan Rafniar.

 Mahasiswa yang pernah 
menjadi panitia Blogger compe-
tition dua tahun berturut-turut 
di acara Unsyiah Library Fiesta 
dan juga aktif sebagai anggota 
bidang pendidikan di himpunan 
mahasiswa Teknik Elektro ini, 
mengaku sangat bangga bisa ter-
pilih dan dipercayai sebagai ket-
ua umum UKM Literasi Informasi 
Unsyiah. Ia mengatakan bahwa 
terpilih menjadi ketua pertama 
UKM Literasi Informasi ini, men-
jadi kebanggaan tersendiri. Hal 
ini merupakan suatu tanggung 
jawab besar dan juga tantangan 
baginya untuk bagaimana mem-
buat UKM yang baru terbentuk 
ini kedepannya bisa sukses.
 Dengan amanah yang 
besar ini, tentu saja Ihya tidak 
mampu bergerak sendirian. Oleh 
karena itu Ihya sangat membu-

tuhkan bantuan dari 60 teman-
teman mahasiswa anggota 
baru yang telah diseleksi den-
gan ketat. Ia memiliki harapan 
yaitu dengan adanya UKM ini, 
semoga bisa menjadi ajang un-
tuk mengembangkan minat dan 
bakat mahasiswa Unsyiah yang 
selama ini terpendam dalam di-
rinya, dan dapat meningkatkan 
keterampilan mahasiswa dalam 
mengolah informasi serta bisa 
mengolah informasi tersebut 
menjadi karya tulis. Selain itu, 
ia juga berharap semoga UKM 
baru ini bisa menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk berkreasi dan 
berprestasi sehingga bisa meng-
harumkan nama UKM Literasi 
Informasi ini  baik di Unsyiah, In-
donesia, bahkan dunia. [Moli]

profil



Edisi 7  | Oktober 2017

24 www.library.unsyiah.ac.id

Riska Iwantoni Sedang Memberikan Materi Penulisan Berita 
dan Videografi pada Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar dan 
Manajemen Kepemimpinan Organisasi.

Volunteer Perpustakaan Yang Sedang Bertugas

Pemeriksaan  Tas dan Barang oleh Pustakawan di 
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Muhammad Mufti Sedang Memberikan Materi Desain Graf-
is pada Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar dan Manajemen 
Kepemimpinan Organisasi

Pelayanan Prima UPT. Perpustakaan Unsyiah 
Jam Malam

Melayani Check In dengan Peraturan Baru Yaitu 
Wajib Berdiri
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Majalah adalah sebuah 
media publikasi atau 
terbitan secara berka-

la yang memuat artikel-artikel 
dari berbagai majalah. Selain 
memuat artikel, majalah juga 
merupakan publikasi yang berisi 
cerita pendek, gambar, review, 
ilustrasi atau fitur lainnya yang 
mewarnai isi majalah. Oleh kare-
na itu, majalah dijadikan salah 
satu pusat informasi bacaan 
yang sering dijadikan bahan ru-
jukan oleh para pembaa dalam 

mencari sesuatu atau hal yang 
diinginkannya.
 Majalah memiliki banyak 
manfaat, diantaranya sebagai 
sumber informasi, media pro-
mosi, media penyaluran bakat 
dalam bidang menulis, media 
hiburan, dan lain-lain. Namun, 
meskipun majalah mempunyai 
segudang manfaat, saat ini 
majalah sangat kurang dimina-
ti oleh masyarakat terutama 
remaja. Menurut survey Nielsen 
Consumer & Media View (CMV) 

kuartal II 2016 yang dilakukan di 
11 kota di Indonesia, hanya 9% 
dari generasi muda yang saat ini 
masih membaca koran, majalah 
atau tabloid dalam bentuk ce-
tak. 
 Berdasarkan hal ini, Per-
pustakaan Unsyiah berusaha 
untuk kembali mempopuler-
kan dan meningkatkan minat 
masyarakat khususnya civitas 
akademika Unsyiah untuk men-
gakses informasi melalui ma-
jalah, yaitu dengan membentuk 

Pimpinan Redaksi Librisyiana: 

“Berkarya Harga Mati”

profil
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Librisyiana, majalah UPT. Per-
pustakaan Unsyiah. Majalah ini 
sudah terbit sejak tahun 2015 
silam. Selain itu, tujuan diben-
tuknya Librisyiana adalah untuk 
menampung bakat mahasiswa 
Unsyiah di bidang tulis-menu-
lis. Banyak pihak yang terlibat 
dalam menyukseskan penerbi-
tan majalah Librisyiana, seperti 
pimpinan redaksi, penasihat, 
redaktur pelaksana, reporter, 
fotografer, lay-outer, editor, 
dan distributor. Pada pengali-
han jabatan pimpinan redaksi 
Librisyiana yang lalu, terpilihlah 
Oza Akmal Maulana sebagai 
pimpinan redaksi. 
 Oza Akmal Maulana, 
alumni Fakultas Hukum Unsy-
iah yang memiliki moto hid-
up “Berkarya harga mati” ini 
memiliki banyak pengalaman 
yang membanggakan. Dian-
taranya, ia pernah menjadi ket-
ua Lustrum Himakasi (2014), 
koordinasi tempat dan kea-
manan Mata Najwa On Stage 
di Unsyiah (2014), Ketua Panitia 
Banda Aceh Culture and Tour-
ism Photography Workshop 
(2014), sekretaris kominfo BEM 
Unsyiah (2015), staf promo Off 
Air Metro TV Pusat (2015), Pro-
motion Crew of Stand Up Com-
edy Festival Indonesia (2015), 
Stage Manager of Communica-
tion and Apretiation Day (2015), 
tim penilai pelayanan prima 
UPT. Perpustakaan Unsyiah 
(2015/2016), sekretaris redaksi 
Librisyiana (2015/2016), wakil 
ketua Unsyiah Library Fiesta 
(2016), ketua dewan juri lomba 
puisi, orasi, dan band Unsyiah 
Library Fiesta (2016), program 
director of stand up comedy 
show special perform Cak Lon-
tong and Kemal Palevi (2016), 
floor director pada program 

acara Indonesia Menangis dan 
Lomba Foto Nasional Metro TV, 
di Aceh (2016),  dan ketua Unsy-
iah Library Fiesta (2017). 
 Banyak pelajaran yang 
ia peroleh selama berorgani-
sasi, “Berorganisasi itu seperti 
mendapat keluarga baru, tan-
pa kita sadari kerjasama dan 
kekompakan membuat kita 
semakin dekat dengan sesama 
anggota organisasi. Kita bisa 
berbagi pengalaman dan ilmu 
serta belajar dari kesalahan 
sehingga bisa meminimalisir 
terjadinya kesalahan kedepan. 
Dengan berorganisasi kita bisa 
belajar me-manage waktu dan 
mengembangkan kemampuan 
dan kepercayaan diri dalam 
public speaking”, ungkap Oza.
 Selain itu, anak dari pas-
angan Kamalsyah, SE dan Cut 
Farinah ini juga memiliki presta-
si dalam bidang menulis. Dian-
taranya Ia pernah meraih juara 
1 Karya Ilmiah Orientasi Budaya 
Lokal Aceh/Sumut pada tahun 
2014, wartawan Warta Unsyiah 
tahun 2015 dan wartawan su-
arakomunikasi.com pada tahun 
2013/2014. 
 Oza memiliki motiva-
si tersendiri saat mendalami 
bidang jurnalistik, “Berpetual-
ang di dunia jurnalistik itu asyik. 
Jadi jurnalis, kita akan bertemu 
dengan orang-orang yang hits 
dan berpengaruh dibidang-
nya. Dengan memberitakan 
sesuatu, kita dapat membuka 
mata orang banyak, mereka 
jadi mengetahui hal-hal baru. 
Selain itu kita jadi lebih peka 
dengan hal-hal baru yang terja-
di disekitar kita. Dan yang pal-
ing penting, kita dapat dikenal 
melalui sebuah karya, itu men-
jadi kebanggaan tersendiri bagi 
seorang jurnalis”, jelasnya.

 Sebagai pimpinan re-
daksi, Oza menaruh banyak 
harapan untuk majalah librisy-
iana kedepannya, “Saya harap 
kedepannya majalah Librisy-
iana tetap terjaga eksistensin-
ya dan informasi-informasi di 
Librisyiana bermanfaat bagi 
civitas akademika Unsyiah dan 
masyarakat umum. Dan semo-
ga majalah Librisyiana menjadi 
salah satu icon untuk mema-
jukan perpustakaan Unsyiah”, 
pungkasnya. [DMM/DIAN]
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Perpustakaan perguruan tinggi mempunyai 
peran penting di dalam sebuah Universitas. 
Perpustakaan perguruan tingi merupakan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang berkerjasama dengan 
unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Menurut Soedibyo (1987:1), Perpustakaan 
perguruan tinggi adalah suatu unit kerja yang mer-
upakan bagian integral dari suatu lembaga induknya 
yang berkejasama dengan unit lainnya tetapi dalam 
peranan berbeda, bertugas membantu perguruan 
tinggi yang bersangkutan dalam melaksanakn Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.
Keberadaan Perpustakaan perguruan tinggi itu 
sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
43 Tahun 2007 Pasal 24, bahwa: (1) Setiap perguru-
an tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang 
memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan; (2) 
Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah 
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat; (3) Perpustakaan perguruan 
tinggi mengembangkan layanan perpustakaan ber-
basis teknologi informasi dan komunikasi; dan (4) 
Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk 

pengembangan perpustakaan sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan guna memenuhi standar 
nasional pendidikan dan standar nasional perpus-
takaan.
 Sarana pendidikan adalah segala sesuatu 
yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan 
proses akademik sebagai alat teknis dalam menca-
pai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang 
bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara 
lain komputer, peralatan dan perlengkapan pem-
belajaran di dalam kelas,  laboratorium, kantor, dan 
lingkungan akademik lainnya.  
 Prasarana pendidikan adalah sumber daya 
penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan 
tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/
tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain ban-
gunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya. Pen-
gelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi 
meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi,  dan 
penghapusan aset yang dilakukan secara baik, seh-
ingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan 
akademik di perguruan tinggi. Kepemilikan dan akse-
sibilitas sarana dan prasarana  sangat penting untuk 
menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara 
berkelanjutan. Sistem pengelolaan informasi men-

Peran Perpustakaan Sebagai 
Sarana Penunjang Akreditasi 

Oleh:
Mauzunani

Staf Upt. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
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cakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran 
informasi, dengan memanfaatkan teknologi informa-
si dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan 
mutu  penyelenggaraan akademik perguruan tinggi.

Adapun Elemen Penilaian untuk standar 6 ini adalah se-
bagai berikut:

 Berdasarkan uraian dari Buku II Standard 
dan Prosedur Akreditasi diatas perpustakaan unsy-
iah dapat berperan dalam rangka penunjang dan 
pelaksana tri dharma perguruan tinggi, penyelengga-
raan perpustakaan mencakup bangunan (gedung), 
perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak) 
system, pengelolaan yang mencakup perencanaan, 
pengadaan, pendataan, pemanfaatan,pemeliharaan, 
pengahapusan serta pemutakhiran sarana dan prasa-
rana. Selain itu perguruan tinggi dan program studi 
harus memiliki pandauan khusus mengenai keleng-
kapan dan kecakupan sarana dan prasarana yang di 
butuhkannya, termasuk sistem klasifikasi, inventarisa-
si dan informasi keberadaanya. Ini di perlukan untuk 
menjamin akses yang lebih luas terutama bagi maha-
siswa dan dosen. 
 Esensinya penilaian perpustakaan dalam 
akreditasi institusi perguruan tinggi dan program stu-
di ini adalah terdapat satu ruang perpustakaan per 
perguruan tinggi. Luas minimum ruang perpustakaan 
adalah 200 m2. Ruang perpustakaan memiliki rasio 
0.2 m2 per mahasiswa satuan pendidikan tersebut. 
Koleksi perpustakaan terdiri atas 2 judul per mata 
kuliah, 1000 judul buku pengayaan, 2 judul jurnal ilmi-
ah per program studi, disertai dengan buku referensi 
dan sumber belajar lain. Sehingga dalam mengimple-
mentasinya, perpustakaan memiliki sistem pengelo-
laan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan 
teknologi informasi, adanya kebijakan, panduan, pe-
doman dan peraturan yang jelas, serta bukti kepemi-
likian (legalitas), atau kerjasama yang berhubungan 
dengan perpustakaan.
 Peran perpustakaan perguruan tinggi saat ini 
erat kaitannya dengan kebutuhan informasi pemus-
taka dilingkungannya. Disamping itu perpustakaan 
juga mengemban tugas untuk memenuhi kebutu-
han Universitas, salah satunya adalah sebagai sarana 
penunjang akreditasi. Sebagai perpustakaan akade-
mik perpustakaan unsyiah sangat diperlukan untuk 
kebutuhan riset, pembelajaran dan pengajaran mem-
punyai peranan penting terhadap lembaga induknya 
Universitas Syiah Kuala.
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         The World’s Most Literate Nations (WMLLN) 
mendeklarasikan daftar peringkat negara-neg-
ara  dengan tingkat literasi paling tinggi di dun-
ia. Penelitian ini dilakukan oleh Jhon W .Miller, 
presiden central connecticut state University, New 
Britain, dimana dia melakukan Penelitian terhadap 
61 negara di dunia, dari hasil Penelitian tersebut 
negara-negara maju pada umumnya menduduki 
daftar peringkat yang terbilang sudah cukup bagus 
kondisi literasi negaranya. Penelitian ini juga mem-
berikan pelajaran yang sangat besar bagi Indonesia 
sekaligus menjadi tamparan keras bagi bangsa kita, 
dan harus berbesar hati menerima peringkat liter-
asi Indonesia diurutan terbawah yang hanya bisa 
menjadi ekor kecil dalam kedudukannya sebagai 
negara  literasi sekaligus menjadi peringkat teratas 
sebagai negara literasi terendah di dunia sebelum 
negara Botswana, yaitu negara Afrika yang terletak 
di bagian selatan. 
               Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat 
beberapa negara dengan budaya literasi terbaik di 
dunia dipegang oleh mereka yang umumnya yang 
memegang image sebagai negara maju di dunia, se-
hingga dapat kita jadikan contoh  untuk kebaikan 
literasi khususnya Indonesia  dengan harapan nan-
tinya negara kita juga bisa menjadi negara berbu-
daya literasi  yang tinggi. Oleh karena itu perlu bagi 
kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang mer-
eka lakukan  sehingga literasi bisa berjalan dengan 
sangat baik, tentunya akan memberikan banyak 
dampak positif di dalamnya, yang dapat menun-
jang kemajuan akan bangsa itu sendiri.
                 Dalam melakukan pemeringkatkan men-
genai tingkat literasi yang dimiliki oleh suatu neg-
ara di dunia, The Wolrd’s Most  Literate Nations 
(WMLN), menggunakan dua variabel penelitian 
dalam melakukan pemeringkatan  yaitu: perta-
ma, dengan melihat hal-hal yang terkait dengan 
pencapaian  literasi yang tengah diuji, sedangkan 
yang kedua adalah dengan mengambil sampel dari 

orang-orang yang dianggap memiliki kebiasan lit-
erasi, selanjutnya akan dikelompokkan kedalam 
beberapa kategori, seperti perpustakaan, koran, 
sistem pendidikan ( input dan output), dan yang 
terakhir ketersediaan komputer bagi populasi yang 
ada didalam suatu negara tersebut. Dari dua vari-
abel yang digunakan dalam penelitiannya, maka 
didapatkan hasil  dari 61 negara yang diteliti terse-
but, negara Finlandia patut berbangga diri karena 
berhasil menduduki peringkat pertama dunia se-
bagai negara literasi terbaik, kemudian disusul oleh 
negara Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia 
yang menduduki peringkat lima besar dunia.  Se-
lanjutnya dalam daftaran negara-negara maju di 
dunia dimana tingkat literasinya yang sudah ter-
bilang cukup baik, seperti  Amerika Serikat yang 
menempati peringkat ke-7, Kanada peringkat ke-
11 dan Perancis berada pada peringkat ke-12 dun-
ia. Kemudian untuk negara-negara yang berada di 
kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai tetangga 
dekat Indonesia, Singapura menduduki peringkat 
terbaik untuk kawasan Asia Tenggara yang berada 
pada peringkat ke-36 dunia,sedangkan Malaysia 
berada pada peringkat ke-53, Thailand peringkat 
ke-59, sementara itu Indonesia hanya bisa men-
duduki peringkat ke-60 yang sedikit lebih unggul 
dari Botswana pada peringkat ke-61 dunia, seka-
ligus menjadi peringkat pertama negara dengan 
literasi terendah di dunia.
           Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh 
Jhon W. Miller, Indonesia harus mengakui bah-
wa budaya literasi bangsa ini masih sangat rendah 
dan tertinggal jauh dari beberapa negara yang 
telah diteliti olehnya. Hal ini bukan tanpa alasan, 
rendahnya literasi di Indonesia dapat lihat dari be-
berapa fakta miris yang dapat memberi kesadaran 
bagi kita semua. Salah satunya dapat kita lihat dari 
indeks minat baca Indonesia hanya berkisar 0,001 
persen. Hal ini dibuktikan dari hasil riset yang 
dilakukan oleh The United Nations Education Sci-
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entific And Cultural Organiza-
tion (UNESCO)  terhadap minat 
baca di Indonesia. Selain minat 
baca, kemampuan membaca 
siswa Indonesia pun masih san-
gat kurang, bagaimana tidak dari 
hasil survei internasional yang 
dilakukan oleh Programme for 
International Student Assesment 
(PISA) pada tahun 2015 menya-
takan bahwa kemampuan mem-
baca siswa Indonesia mendudu-
ki peringkat ke-69 dari 79 negara 
yang disurvei. Penyebab akan 
mirisnya segala hasil survei ini 
dapat dibuktikan dari kebiasaan 
buruk masyarakat Indonesia itu 
sendiri, salah satunya kegema-
ran masyarakat Indonesia dalam 
menonton televisi seperti yang 
dilaporkan oleh Badan Pusat 
Startistik (BPS) 2006 yang men-
capai angka 85,9 persen,angka 
ini jauh lebih tinggi dari pada 
minat masyarakat indoensia da-
lam membaca.
             Selain itu pada tahun 1996, 
Taufiq Ismail pernah melakukan 
sebuah Penelitian, dan dari hasil 
Penelitian tersebut, beliau men-
emukan perbandingan tentang 
budaya baca dikalangan para pe-

lajar, dimana pada rata-rata lulu-
san SMA di Jerman sudah mem-
baca 32 buku, Belanda 30 buku, 
Jepang 15 buku, Rusia 12 buku, 
Brunei 7 buku, Singapura 6 buku, 
Malaysia 6 buku, sedangkan In-
donesia lagi-lagi menunjukkan 
hasil yang mengejutkan yaitu 0 
buku, ini jelas menggambarkan 
keprihatinan yang besar untuk 
bangsa kita.
             Banyaknya fakta-fakta 
miris akan keadaan literasi In-
donesia, kondisi ini bukan hanya 
dirasakan oleh mereka dari ka-
langan awam saja, namun lebih 
dari itu mereka orang-orang ter-
pelajar juga masih jauh dari kata 
membudayakan literasi terse-
but. Dari hal ini banyak juga pi-
hak-pihak yang terpanggil untuk 
membenahi akan keterpurukan 
literasi Indonesia. Dengan kesa-
maan visi dan misi untuk terus 
berusaha mengkampanyekan 
pentingnya literasi untuk bang-
sa, ada beberapa langkah-lang-
kah yang patut kita dukung akan 
keberadaannya dalam memper-
baiki literasi tersebut. Seperti, 
Gerakan Literasi  Sekolah dari 
kemdikbud, Gerakan Indonesia 

Membaca (GIM), program duta 
baca Indonesia yang dicanang-
kan oleh perpustakaan Nasional 
RI, yang menunjukkan Najwa 
Shihab sebagai duta baca Indo-
nesia periode 2016-2021, Gera-
kan Pemasyarakatan Minat Baca 
(GPMB) yang ada di Jogja,Motor 
Pustaka dari Lampung, perpus-
takaan desa, perpustakaan kelil-
ing, dan yang terakhir program 
Mendikbud  dari Anies Bas-
wedan ketika dia menjabat se-
bagai menteri pendidikan yang 
mecanangkan Gerakan 10 Menit 
Membaca, yang bertepatan den-
gan Hari Buku Nasional 2015. 
Namun pertanyaan besar terus 
saja membayangi kondisi literasi 
bangsa ini, kenapa literasi indo-
nesia belum kunjung berkem-
bang, hal ini dapat terjawab dari 
implimentasinya yang masih 
kurang dan yang terpenting kes-
adaran akan masyarakatnya yang 
belum tumbuh dengan baik.
             Mengingat akan Hari Lit-
erasi Internasional (hari aksara 
internasinoal) yang sudah me-
masuki usia ke-52 tahun setelah 
pertama kali dideklarasikan oleh 
The United Nations Education, 
Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) pada tang-
gal 17 November 1965. Diusia 
yang terbilang sudah cukup tua 
ini tentunya banyak tujuan dan 
perubahan yang ingin dicapai 
oleh negara-negara tertentu, be-
gitupun Indonesia terkhususnya 
dalam bidang literasinya. Di-
mana literasi tersebut nantinya 
akan memberikan dampak akan 
kebaikan bagi negara mereka. 
oleh karena itu, keadaan ini akan 
menjadi tugas besar yang mesti 
dibenahi sesegera mungkin oleh 
segenap elemen-elemen bang-
sa,sehingga budaya literasi di In-
donesia khususnya semakin hari 
semakin membaik.           
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Sejak lama, Stanley Baran 
telah bergelut dibidang 

komunikasi mulai dari akade-
mis hingga praktis. Banyak 
sekali karyanya yang sudah di-
publikasi dan diterjemahkan 
ke dalam berbagai bahasa di 
dunia. Sangat ironis apabi-
la Public Relation (PR) tidak 
memiliki kapasitas “kehuma-
san” yang baik. PR sangat 
penting dalam rangka menja-
ga hubungan antara organisa-
si dengan publik. Siapa sang-
ka, Pemerintah Arab Saudi 
menyewa dua perusahaan PR 
Amerika, Patton Boggs, serta 
Akin, Gump, Strauss, Hauer, 
& Feld, untuk membersih-
kan citra perusahaan setelah 
diketahui bahwa mayoritas 
teroris dalam peristiwa 11 
September merupakan warga 
Arab Saudi. Padahal, hingga 
sekarang ini, pelaku peristiwa 
tersebut masih belum jelas 
diketahui. 
Media dalam buku ini dijelas-
kan mempunyai kegunaan 
untuk menciptakan perubah-
an, yakni untuk menginforma-
sikan, membangun citra, dan 
mempengaruhi opini publik. 
Meningkatnya jumlah stasiun 

media yang digunakan dalam 
kampanye  PR bergantung 
kepada teknologi dan konver-
gensi. PR bisa membenarkan 
yang salah atau bahkan seba-
liknya. Hal ini karena tugasnya 
memberikan pernyataan dan 
menyakinkan hal tersebut ke-
pada publik.
Permintaan dari para pro-
fesional PR akan etika, 
akuntabilitas, dan kejuju-
ran merupakan akibat dari 
serangkaian kondisi memalu-
kan publik bagi industri PR be-
lakangan ini. Itulah mengapa 
masyarakat diharapkan mam-
pu menghidupkan literasi me-
dia atau melek media. Begitu 
juga dengan pengiklanan. 
Kritikus iklan kawatir budaya 
konsumen yang berkembang 
saat ini, akan menghasilkan 
orang – orang yang mendefi-
nisikan harga diri dan identitas 
personal mereka melalui pro-
duk yang mereka miliki, bukan 
dari siapa diri mereka. Media 
memiliki pengaruh. Orang 
mungkin tidak sependapat 
dengan pengaruh yang tim-
bul, tetapi media memang 
memiliki pengaruh. Secara ke-
seluruhan buku ini membuka 
mata banyak orang bahwa lit-
erasi media sangatlah penting 
di dunia yang sekarang ini se-
cara langsung di bentuk oleh 

orang – orang yang memiliki 
kuasa terhadap media. 
Ketertarikan yang sempurna 
dalam konten buku adalah 
di mulai dari awal paragraf. 
Stanly mengajak pembaca 
membayangkan apa yang Ia 
ceritakan dalam bukunya. Ia 
mencoba membawa pemba-
ca dalam pemikirannya yang 
kritis terhadap kepercayaan 
suatu media. Bahasa yang di-
gunakan dalam buku ini san-
gat mudah untuk dipahami. 
Ditambahlagi pada setiap Bab 
dijelaskannya tujuan mempe-
lajari buku ini. Tidak lupa pula 
contoh-contoh yang diangkat 
dari kehidupan sehari-hari se-
hingga pembaca mudah un-
tuk mengerti. 
Buku ini berfokus kepada isu 
- isu literasi media. Arsip-arsip 
berita yang ada didalamnya 
membuat buku ini semakin 
menarik untuk dibaca. Han-
ya saja buku ini tidak mem-
berikan pengertian tentang 
melek media atau literasi itu 
sendiri. Buku ini hanya men-
gambarkan bagaimana cara 
kita mengembangkan kepe-
kaan terhadap pengaruh me-
dia termasuk strategi – strate-
gi untuk selalu tidak mudah 
percaya dengan apa yang 
disajikan oleh media. [RSK]

Judul  : Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media dan Budaya
Pengarang : Stanley J. Baran
Penerbit : Erlangga
Tebal buku : 263  halaman
Tahun Terbit : 2012
Cetakan ke :  2 (Kedua)
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Novel ini berkisah tentang 
sebuah keluarga yang 
memiliki anak perem-

puan berusia 6 tahun yang ber-
nama Melati. Keluarga mereka 
begitu bahagia hingga sebuah tra-
gedi terjadi dan merenggut dunia 
melati, dia tersesat didalam kege-
lapan dan kebinggungan. Melati 
tuli, bisu dan buta sehingga dia 
tidak bisa mendapatkan sedikit-
pun informasi untuk dapat me-
ngungkapkan perasaannya seh-
ingga membuat dirinya menjadi 
frustasi dan sering tidak terkend-
ali. Segala macam tindakan sudah 
tuan HK dan istrinya upayakan, 
sampai memangil dokter dari luar 
negri untuk menyembuhkan anak 
meraka tapi tidak membuahkan 
hasil. Mereka hampir menyerah 
hingga ibu melati mendapat in-
formasi mengenai pemuda yang 
bernama Karang yang mungkin 
bisa membantu menyembuhkan 
melati membuat mereka memiliki 
secercah harapan.
Karang adalah seorang pemuda 
yang terhimpit rasa bersalah kare-
na kematian 18 anak didiknya 
karena kecelakan kapal, rasa ber-
salahnya itu membuatnya men-
jadi tertutup dan suka meminum 
minuman keras. Penawaran yang 
diberikan oleh Ibu Melati awalnya 
ia tolak, tapi karena kecintaann-
ya kepada anak kecil membuat ia 
berubah pikiran dan menerima 
tawaran itu. Awalnya tidak mu-
dah menemukan metode penga-
jaran untuk Melati yang bahkan 

sulit untuk didekati bahkan cend-
erung memberontak jika disen-
tuh. Disaat semua harapan dan 
semangat Karang hampir tandas, 
keajaiban datang melalui pancu-
ran air yang membasahi sela-se-
la jari Melati yang membuatnya 
dapat tertawa untuk pertama ka-
linya setelah tragedi tiga tahun 
yang lalu. Karang akhirnya men-
gerti, melalui telapak tangan itu-
lah karang menuliskan kata Air, 
dan meletakkan telapak tangan 
Melati kemulutnya dan berkata 
A-I-R. Melati akhirnya menger-
ti benda yang menyenangkan 
itu bernama air. Telapak tang-
gan mungil itulah yang akhirnya 
menggantikan fungsi mata, tel-
inga dan mulut bagi Melati un-
tuk memahami dunia. Akhirnya 
dunia Melati kembali disinari 
cahaya. Dia mulai bisa mengena-
li orangtua nya, mengenali kursi, 
sendok, pohon dan hal-hal yang 
ingin diketahuinya.
Bahasa yang digunakan dalam 
novel ini ringan dan mudah un-
tuk dipahami sehingga dapat 
dibaca dari berbagai umur. Pe-
nokohan dalam cerita ini sangat 
tajam. Keseimbangan peran an-
tara Melati, Karang dan Bunda 
dalam novel ini sangatlah sesuai, 
berbeda dengan cerita lain yang 
biasanya hanya menampilkan 
satu tokoh yang menonjol. Novel 
ini juga mengambarkan keadaan 
melati dengan apik sehingga 
dapat membangkitkan emosional 
pembaca. Tidak hanya itu, dida-

lam cerita ini juga menggambar-
kan kehidupan keras anak-anak, 
mulai dari Melati yang memiliki 
keterbatasan fisik, maupun so-
sok Karang kecil yang kehilangan 
orangtua nya, serta perjuangan 
Ibu untuk mencoba menolong 
anaknya dengan segenap kemam-
puan yang begitu berkesan, serta 
Ayah yang terlihat keras namun 
memiliki jiwa malaikat untuk 
putrinya. Cerita ini mengajarkan 
kita agar selalu bersyukur dan 
bersabar dalam menjalani hidup.

Walau bagaimanapun, terdapat 
banyak pengulangan-pengu-
langan kosa kata yang sedikit 
mengganggu kenyamanan pem-
baca, dan juga masih ada banyak 
hal- hal yang ambigu lain dalam 
cerita ini. Seperti ketidakjelasan 
lokasi yang hanya sekedar mem-
beri informasi berupa penggalan 
kalimat seperti “rumah diatas 
bukit”  yang konotasinya begitu 
luas, dan penggunaan panggilan 
“tuan HK” berbanding “Ayah” un-
tuk memanggil Ayah Melati diki-
ra kurang sopan mengingat peran 
seorang Ayah yang penting dan 
dihormati oleh anggota keluarga. 
[YA]

Judul    : Moga Bunda di Sayang Allah
Penulis   : Tere Liye
Penerbit  : Republika 
Tebal    : 306 halaman
Cetakan  : September 2012
Tempat Terbit  : Jakarta
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           Layaknya seperti hari-hari 
biasanya, kehadiran kabut selalu 
setia menyelimuti desa ini, disaat 
sang fajar merekah di ufuk timur 
begitupun cuitan suara burung 
seolah-olah sedang menunjukkan 
kebolehan suara merdu mereka, 
sapaan akan lembutnya alunan 
angin seakan menyapa tubuh ini 
dengan lembut dan dinginnya, 
cukup mengisyaratkan untuk segera 
bangun dalam lelap, untuk segera 
bergegas memulai aktivitas seperti 
biasa. Bulir-bulir embun yang masih 
terlihat beningnya direrumputan, 
begitupun tanah yang masih basah, 
sapuan warna-warna pelangi cukup 
jelas menggambarkan bahwa sema-
lam hujan baru saja menyapa bumi.
             Dengan semangat, dan 
penuh harap ku ayunkan kaki ini, 
menepaki jalan setapak yang penuh 
dengan kubangan air begitupun 
becek ikut menyerta, beginilah 
sedikit potret keadaan desa ku yang 
belum tersentuh tangan-tangan para 
ahli jalan yaitu “jalan hitam”  begitu 
kira-kira gumam warga-warga di 
desa ku.
              Dengan  kutentengkan 
sepatu ditangan dengan semangat 
dan senyum, perlahan aku dan 

teman-teman  lainnya  bergegas 
berangkat menuju sekolah, yang 
pastinya kami telah berpamitan dan 
bersalaman  kepada orang tua mas-
ing-masing, begitupun ibu dan ayah 
yang segera bergegas menuju ke 
sawah, ya, mereka hanyalah seorang 
petani, pergi ketika fajar menyapa 
dan pulang  ketika mentari itu terle-
lap dalam pelukan sang malam itu 
saatnya mereka melepaskan penat 
dari aktivitas pagi.
             Dalam roda sang waktu, be-
gitu banyak cerita yang terukir ber-
samanya, sedih, tawa, canda bahkan 
duka sudah banyak memberi makna 
akan kehidupan, segela sesuatu juga 
beredar dalam poros kuasa-Nya, 
kita sebagai hamba hanya bisa men-
jalankan apa yang sudah digariskan 
oleh kehendak-Nya, tanpa terasa 
waktu itu berjalan begitu cepat, 
tanpa ada istilah menunggu dalam 
kamusnya, terasa baru sebulan lalu 
aku jadi siswa sekolah menengah 
atas, tapi sekarang aku sudah duduk 
di kelas dua belas, sedikit lagi status 
ku sebagai siswa  akan segara ku 
tinggalkan statusnya.  Menyikapi 
hal tersebut ku fokuskan untuk 
belajar dan terus belajar, walau ter-
kadang terkendala akan buku yang 

terbatas jumlahnya, lagi dan lagi 
inilah potret keadaan ku, terpencil, 
terluar  dan tertinggal, kami masih 
jauh dari pandangan dan sentu-
han tangan-tangan luar khususnya 
pemerintah. Namun kami dan 
khususnya aku punya  punya satu 
kelebihan yaitu semangat.
             Ujian akhir pun selesain 
kami  ikuti, tinggal menungggu 
hasilnya, dengan harap cemas 
akan kebaikan hidup nantinya, 
sembari hasil ujian  keluar  dan 
sebagai penentu kelulusan  ku. Tak 
malu aku bermanja dan meminta  
kepada Tuhan melalui doa-doa 
untuk kelulusan nantinya, dan terus 
terbesit bagaimana dengan cita-cita 
ku yang ingin menjadi seorang guru, 
apakah  cita-cita itu akan terus 
terpupuk dengan pendidikan yang 
kudapatkan di perguruan tinggi  
kelak ataukah layu dan mati begitu 
saja, pertanyaan besar isi selalu saja 
membayangi setiap hari-hari ku.
                    Satu bulan lamanya  
aku dan teman-teman menunggu 
pengumuman kelulusan dari pihak 
sekolah, akhirnya hari kelulusan 
itupun tiba, dengan rasa gugup aku 
masih saja berdoa, hingga tiba saat 
nama  ku disebut, dengan keteran-
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gan lulus dengan nilai 9.00, tanpa 
sadar air mata mengalir di pipi, 
seakan terbuka sedikit celah pintu 
untuk ku bisa melanjutkan pendi-
dikan keperguruaan tinggi,  pelukan 
hangat dari sahabat, ucapan selamat 
dari guru  bercampur menjadi satu, 
sungguh hari yang penuh kebahagian 
untuk kami semua.
                 Dengan penuh semangat 
yang tentunya bahagia aku pun 
kembali kerumah, akupun hanya 
duduk di serambi rumah, menung-
gu kepulangan ayah dan ibu  dari 
sawah, mereka baru akan pulang 
ketika bercak-bercak merah mulai 
menapaki diri di dinding langit, tak 
sabar rasanya untuk segera ku cerita-
kan rasa bahagia ini kepada mereka. 
Dengan ditemani sulutan pelita, aku, 
ibu, ayah dan kakak perempuan ku, 
serta ditemani dengan dendang khas 
malam kami yaitu suara-suara bina-
tang malam,dan suara jangkriklah 
yang paling setia. Kami saling ber-
cerita sembari beristirahat sebelum 
lelap mengantarkan ke pembaringan, 
rasanya aku tak sabar untuk mencer-
ita kabar kelulusan ku ini. Tak ragu 
aku pun berkata ibu, ayah, kakak, 
aku punya kabar gembira untu ka-
lian, dengan wajah penasaran kakak 
ku bertanya, “apa itu” apa mungkin 
kamu sudah menemukan calon 
abang ipar untuk menjadi suami 
kakak mu ini?, dengan coletahannya 
itu  setika tawa pun pecah di kelu-
arga kecil kami “bukan kak” sahut 
ku  tapi kabar gembiranya adek mu 
ini sudah lulus sekolah, dengan nilai 
yang baik, sontak saja ibu,ayah dan 
kakak ku memeluk dan mengucapa-
kan selamat kepada ku.
               Namun ditengah-tengah 
kebahagian dan haru ini, suasan 
sedikit hening tanpa ada kata-kata 
, ketika aku mengutarakan niatku  
untuk melanjutkan  pendidikan 
keperguruan tinggi  yang ada di luar 
kota. Disinilah konflik antara aku 
dan ayah berawal, beliau tidak setuju 
kalau aku melanjutkan pendidikan 
ku apa lagi sampai keluar kota, 
beliau h ingin aku bekerja di kam-
pung sebagai seorang petani, namun 
perkataan malam ini sungguh mem-

buat perasaan ku  hancur, ketika 
ayah mengatakan “kau tak usah 
kuliah kita orang miskin tidak akan 
sanggup untuk itu, petani ya petani”, 
entah kenapa ayah yang selama ini 
ku lihat kuat akan segala hal tapi 
malam ini seakan ku lihat itu bukan 
sosok ayah yang selama ini menjadi 
sumber semangat ku. Pandangan ku 
dengan ayah jelas berbeda aku yakin 
apa pun yang kita ingin dengan us-
aha dan doa yang sungguh-sungguh 
pasti Allah akan mengabulkannya, 
dengan berat hati aku tetap memutus 
pergi keluar kota untuk melanjutkan 
pendidikan ku, denga sedikit modal 
dari celengan yang sudah ku simpan 
dari beberapa tahun yang lalu.
              Tiba saatnya aku pun be-
rangkat keluar kota, untuk melan-
jutkan pendidikan ku, isak tangis  
tak terbendung dari ibu dan kakak 
melepaskan kepergian ku, namun 
ayah masih dengan pendiriannya, ku 
lihat raut wajahnya  yang meng-
gambarkan bahwa beliau tak setuju 
akan kepergian ku. Namun dalam 
kepala ku terbesit bahwa aku akan 
membuktikan kepada ayah  bahwa 
aku bisa, karena anak petani tidak 
mentok menjadi petani tapi lebih 
dari itu Allah akan kasih ketika kita 
mau berusaha, kata-kata itulah 
yang menjadi tongkrak semangat ku  
untuk bisa membuktikan apa yang 
sudah ku ucapakan.
               Bertahun-tahun hidup di 
perantauan orang, rasa sepi dan 
rindu tanpa kehadiran keluarga 
seakan-akan menjadi perang dingin 
yang tak uasai yang harus ku lawan, 
keindahan hidup, kebahagian yang 
sejati hanya bisa ku dapatkan dari 
mereka,namun rindu ini tak berdaya 
untuk mengantar ku kembali ke 
kampung halaman, hanya goresan 
pena pada secarik kertas yang men-
gantarkan kerinduan kepada keluar-
ga yang sudah lama ku tinggalkan, 
dengan maksud ingin mengabarkan 
diri bahwa diriku baik-baik saja, 
sehingga kekhawatiran mereka bisa 
sedikit mereda. Hanya tiga hari 
berselang aku pun menerima balasan 
surat dari kampung, disitu banyak 
curahan-curahan mereka, dan aku 

terdiam pada satu kata yaitu kata 
pulang, mereka menginginkan aku 
untuk segera kembali, namun apa 
daya ku, gerak langkah ini tak berani 
ku ayunkan sebelum toga dan gelar 
sarjan melekat di namaku sebagai 
hadiah untuk mereka.
               Balasan-balasan surat terus 
saja ku terima, dan kata-kata pulang 
itu pun selalu hadir ditengah-tengah 
kata-kata lain sebagai penghias yang 
menjadi sumber semangat bagiku 
agar sesegera mungkin menyele-
saikan pendidikan ku. Rasa bersalah 
bahkan sedih ketika aku menerima 
foto keluarga ku, yang ku minta tem-
po dulu tapi hanya ada foto ibu dan 
kakak, tidak dengan wajah laki-laki 
hebat yang pertama yang ku miliki 
yaitu ayah, aku pun terdiam dan 
bertanya kenapa dengan foto ini, na-
mun terjawab sudah, mungkin ayah 
masih marah  atau kecewa dengan 
ku, sehingga beliau tak ingin fotonya 
dikirimkan kepada ku.
             Hanya menunggu hitungan 
hari saja, dimana hari itu aku akan 
diwisuda, dan disahkan sebagai 
seorang sarjana, denga harapan ke-
laknya akan berguna bagi orang lain 
khususnya harapan terbesar akan ke-
bahagian keluarga, dan senyum dari 
rahut wajah seorang laki-laki hebat 
yaitu ayah akan kembali ku lihat 
nantinya. Setelah sekian lama hara-
pan yang ku tanam dulu telah ku 
peroleh, saatnya aku kembali pulang, 
seperti yang diharapkan keluargaku 
pada secarik kertas yang sering ku 
terima dulu. Aku pun pulang dengan 
penuh rasa akan hasrat yang telah 
ku capai, dengan membawa  toga 
dan foto wisudaku, sebagai titipan 
pembuktian, karena tuhan berkata 
lain, aku pulang hanya untuk  sesaat 
di rumah hanya sekedar  menerima 
maaf dan senyum ayah yang lama ku 
rindukan, hingga aku benar-benar 
pulang untuk yang terakhir  mengha-
dap sang pencipta.
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Sebagai sebuah negara 
yang memiliki jumlah pen-
duduk yang terbilang cuk-

up besar, bagi Indonesia, per-
bedaan akan suku, ras, agama, 
adat istiadat, bahasa dan lain 
sebagainya tentu akan menjadi 
keberagaman yang memiliki nilai 
keunikan di dalamnya. Begitu-
pun dengan keragaman budaya 
atau ‘Cultural Diversity’ adalah 
suatu kepastian yang dapat ter-
suguhkan di bumi Indonesia. Ter-
lebih lagi kondisi geografis Indo-
nesia yang berbeda-beda, mulai 
dari pegunungan, hutan, pesisir 
pantai, dataran rendah, pedes-
aan maupun perkotaan. Oleh 
karena itu, tidak perlu heran ke-
tika anda berkesempatan untuk 
menjelajahi seluruh Indonesia, 
pastinya anda akan tersuguh-

kan dengan keanekaragaman 
budaya di dalamnya yang memi-
liki berbagai nilai-nilai, seperti 
nilai estetika, nilai spiritual, dan 
tentunya banyak pesan moral 
sekaligus nilai keunikan yang 
tersimpan di dalamnya. Salah 
satu kebudayaan yang memili-
ki berbagai nilai tersebut dapat 
kita lihat pada tradisi Mecanang 
Gung yang ada di Kluet Tengah 
kabupaten Aceh Selatan.
            Mecanang merupakan 
sebuah pertujukkan musik tra-
disional yang ada di suku Kluet 
khususnya di kecamatan Kluet 
Tengah. Berdasarkan histori yang 
dikemukakan oleh pemangku 
adat yang ada di daerah setem-
pat, bahwasannya Mecanang ini 
sudah ada pada abad ke-17 di-
mana Mecanang itu sendiri ser-

ing diadakan pada acara-acara 
adat, ritual-ritual tertentu dan 
hari-hari besar keagamaan. Bu-
kan hanya sekedar pertujukkan 
musik tradisional yang mentra-
disi di masyarakat Kluet Tengah, 
tetapi Mecanang itu sendiri juga 
memiliki  fungsi tersendiri  dan 
memiliki peran penting dalam 
setiap acara adat di suku Kluet 
Tengah. Misalnya dalam pen-
yambutan raja-raja, panen padi, 
pengiring rombongan dan juga 
dapat kita temukan pada acara 
pesta sunat rasul maupun pes-
ta pernikahan. Selain itu, Me-
canang juga dijadikan sebagai 
media untuk mengumumkan 
atau memberitahukan kepada 
masyarakat bahwa adanya acara 
adat dengan tujuan agar mas-
yarakat bersama-sama hadir  un-
tuk mengikuti acara adat terse-
but. Tradisi Mecanang sebagai 
sebuah tradisi musik sampai se-
karang masih dapat kita temu-
kan keberadaannya di suku Klu-
et Tengah Manggamat, misalnya 
pada acara-acara pesta sunat 
rasul maupun pada pesta per-
nikahan, selain sebagai sebuah 
usaha dalam melestarikan kebu-
dayaan, bagi masyarakat Kluet, 
kehadiran Mecanang menjadi 
sebuah keharusan bagi mereka 
jika sebuah pesta dilaksanakan. 
            Ada pun alat yang digu-
nakan dalam tradisi Mecanang 
Gung  itu sendiri berupa Canang 
dan Gong (Gung). Canang mer-
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upakan sejenis alat musik pukul 
yang terbuat dari kuningan yang 
menyerupai gong dan memiliki 
tonjolan yang dapat mengelu-
arkan suara. Terdapat dua buah 
canang yang digunakan dalam 
tradisi macanang Gung, tentun-
ya memiliki perannya tersendi-
ri. Pertama, Canang Tekah 
yang berperan untuk memulai 
permainan dalam Mecanang 
Gung. Kedua, Canang Slalu yai-
tu Canang yang memberikan 
kebebasan terhadap pola per-
mainannya. Canang Slalu baru 
bisa dimainkan setelah Canang 
Tekah sudah terlebih dulu di-
mainkan oleh pemain pertama 
untuk membuka permainan Me-
canang Gung. Satu lagi alat yang 
digunakan dalam Mecanang 
Gung adalah Gung (gong). Gung 
merupakan sejenis alat musik 
pukul yang terbuat dari besi 
yang memiliki tonjolan  sebagai 
sumber suaranya. Dimana Gung 
ini berukuran lebih besar diband-
ingkan Canang. Selain kedua alat 
tersebut, ada beberapa penam-
bahan alat-alat lain sebagai pen-
damping Gung dan Canang, sep-
erti kardus, bantal, botol kaca, 
toples dan benda-benda lainnya. 
Sehingga dapat menghasilkan 
bunyi yang bervariasi.
             Dalam pertunjukkan atau 
permainan Mecanang Gung, 
musik tradisional ini biasanya 
dimainkan minimal oleh tiga 
orang pemain. Namun juga tidak 
ada aturan pasti untuk menen-
tukan jumlah pemainnya. Para 
pemain musik Mecanang Gung 
ini biasanya dimainkan oleh 
para perempuam-perempuan 
yang mengerti tentang musik 
Mecanang Gung itu sendiri. Da-
lam tugasnya sebagai seorang 
pemain musik Mecanang Gung,  
tentunya ada pembagian tugas 

masing-masing. Pemain pertama 
mengontrol Tekah dan juga ber-
peran sebagai pemain pertama 
untuk memulai Mecanang Gung. 
Pemain kedua sebagai pengon-
trol Slalu, dimana pemain kedua 
harus menunggu terlebih dahulu 
Canang Tekah yang dimainkan 
oleh pemain pertama dengan 
ketukan yang berbeda pula. Dan 
yang terakhir adalah pemain ke-
tiga bertugas untuk mengontrol  
Gung yang berperan sebagai ind-
ung yang biasa disebut  sebagai 
pola permainan terhadap Gung 
dalam Mecanang Gung.
             Adapun penyajian akan 
Mecanang Gung itu sendiri 
dapat kita lihat pada beberapa 
acara, salah satunya pada saat 
penyambutan raja yang lazim 
dilakukan pada masa dahulu. 
Namun Mecanang Gung dalam 
penyajiannya sekarang ini dapat 
kita lihat pada acara-acara pesta 
pernikahan maupun pada acara 
sunat rasul. Penyajian Mecanang 
Gung ini biasanya bertempat-
kan di dapur, dan tentunya tidak 
memerlukan panggung. Begitu-
pun para pemainnya yang tidak 
harus memakai pakaian adat, 
dimana mereka bisa langsung 
dengan pakaian yang biasa di-
pakai sehari-hari. Dalam penya-
jian Mecanang Gung dalam pes-
ta tersebut bukan bearti selalu 
ada disetiap prosesi pestanya 
namun ada pada saat-saat ter-
tentu saja. Misalnya Mecanang 
Gung diadakan setelah Mato 
Sepat (berhajad kepada Allah). 
Mato Sepat  itu sendiri biasanya 
dilakukan pada malam hari yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh ag-
ama, tokoh adat dan para mas-
yarakat sekitar yang menghadiri 
rumah kediaman yang membuat 
pesta, maka besok harinya per-
tunjukkan Mecanang Gung akan 

ditampilkan sekaligus sebagai 
petanda bahwa pesta sudah 
dimulai. Begitupun pada saat 
persandingan antara pengantin 
laki-laki dan pengantin perem-
puan di pelaminan, Mecanang 
Gung biasanya juga turut dimain-
kan. Selain pada saat  setelah 
Mato Sepat, Mecanang Gung 
juga dimainkan pada saat Man-
gan Dalung. Mecanang Gung 
yang dimainkan pada saat Man-
gan Dalung disebut juga sebagai 
penutup pesta. Mangan Dalung 
itu sendiri adalah makan den-
gan menggunakan piring besar, 
yang diisikan dengan berbagai 
lauk pauk di dalamnya. Selain 
itu, Mangan Dalung juga diang-
gap sebagai sesuatu hal yang 
wajib untuk dilakukan sebagai 
persiapan Mebobo (intat linto) 
sebagai salah satu prosesi per-
nikahan. Begitu pula pada saat 
sunat rasul Mangan Dalung juga  
ikut diadakankan.
           Demikianlah potret pengg-
gambaran dari tradisi Mecanang 
Gung yang ada di Kluet Tengah, 
Aceh Selatan. Tradisi ataupun 
budaya ini bukan berarti hanya 
milik masyarakat Kluet Tengah 
saja, namun juga milik kita bersa-
ma sebagai pewaris kebudayaan 
tersebut. Oleh karena itu, dihara-
pkan kita semua agar senantiasa 
bisa menjaga dan melestarikan 
keberadaannya. Sehingga kebu-
dayaan ini bisa terus hidup diten-
gah-tengah masyarakat sebagai 
hadiah untuk anak cucu kita ke-
lak sebagai pewaris selanjutnya, 
agar kebudayaan yang beragam 
ini nantinya tidak hanya tinggal 
namanya saja. [ARMY]
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Damai Juga Hak Kami
Oleh : Armiya

Dalam desir suara peluru mereka
Menghantam ganas membabi buta
Terasa kian merahung- rahung menyentuh 
gendang telinga
Bak simpony, pengantar duka
Saudara-saudara ku tersungkur kaku 
Di reruntuhan puing-puing hitam gubuk kami
Dalam jasad tak bernyawa,dalam raga yang 
tak bernilai.

Entah berapa lama sentuhan pahit ini terjadi?
Hingga jari tangan pun tak sanggup meng-
hitung
Nyawa melayang  terbuang begitu saja
Anak-anak kami lahir dengan taruhan nyawa
Dengan harapan sebagai penerus generasi
Tapi apa daya, tubuh mungil mereka juga ikut  
merasa kekejaman
Ya, dari ketidakmanusiaan yang mereka per-
buat
Kejam..... kejam, nyawa mereka pun ikut me-
layang.

Jerit, kami menjerit
Kami tinggal di tanah kami
Kami juga tinggal di negara sendiri
Kami punya bahasa, kami punya bendara 
sebagai lambang negara
Tapi kenapa?, kenapa????????
Kami bagaikan sekelompok binatang liar
Diburu, dibunuh, bahkan dibakar
Kami tak punya kedamaian
Walau hanya dalam satu hembusan nafas 
saja.

Tanah air mata
Mungkin ini cocok menjadi gelar baru tanah 
kami
Kami menjerit mencari damai
Mengulur tangan mengharap ada belaian 
kemanusiaan
Hingga kami belayar, terbuang entah dimana
Kubangan-kubangan darah bersimbah
Tubuh muda dan tua tergelatak kaku di sudut-
sudut tanah kami.

Satu, dua, hingga tak terhingga jumlahnya
Nyawa kami tak berharga bagi mereka
Seruan akan aksi perdamaian 
Pengesahan hitam di atas putih
Hingga seruan damai bisa terlafalkan 
dari mulut-mulut yang mengharap iba.

Tanah kami hujan air mata
Gerak terkekang, mulut terbungkam
Suara kami pun ikut parau
Tuhan..... ini jalan mu
Jika kau mengizinkan beri kami keteguhan 
iman
Jika pun kami mati, itupun dijalan mu.
Tanya, kami masih bertanya
Kami dengar PPB itu ada
Lembangan kemanusia juga ada
Tapi kenapa?, mulut-mulut mereka masih saja 
terbungkam
Aakah ini masih kurang?
Tubuh dibakar, darah bersimbah, pelecehan, 
bahkan ribuan nyawa melayang dalam satu 
kedipan mata
Apakah aku salah ?, tentu tidak, terus ini salah 
siapa?
Aku pun bingung ingin berkutik ini salah siapa.

Tanah air mata
Dalam ribuan nyawa telah melayang
Dalam seruan aksi perdamaian
Dalam topeng kemunafikan
Iya, engkau dan kalian semua
Semoga kebinasaan itu cepat menyapa
Dan nisan-nisan kalian akan terukir simbol keke-
jaman.

Tanah berorama darah
Asap berorama daging panggang
Nyawa yang tak bernilai
Rasa kemanusiaan, tak perlu ditanya
Mungkin hanya kata merdeka itu, yang selalu 
menjadi bayangan
Kapan?, dan kapan? Masih saja menjadi se-
buah tanda tanya?
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Kenang Yang Tak 
Lekang
oleh : Dieny A.

Bolehkah aku mengenangmu?
Seperti saat kita menjajaki jalan setapak pan-
jang diiringi bincang; pulang
Binarmu menulariku, dan detik itu kusadari kau 
memang duniaku

Bolehkah kusimpan kerling netramu malam itu?
Melalui spion, menyusuri jalanan dalam te-
maram
Bersitatap, kita menyepi dari segala hingar-bing-
ar sekitar
Terkurung dalam kerungkung yang bergembok 
tanpa kunci

Dalam belenggu
Masih aku memanggil-manggilmu dari sel abu 
dalam otakku
Memintamu singgah; sebentar saja, sejenak saja, 
hingga badai itu mereda
Bernostalgia; sejurus saja, sekejap saja
Tapi tak bisa

Sebab kita bermasa dan kau sudah kehabisan-
nya
Sedang aku, barangkali esok lusa
Maka biarkan kugoreskan kita dalam frasa
Agar tak akan lekang kenang yang sempat kita 
rentang

Bahwa pernah ada malam-malam yang habis 
bersama kita yang berkata-kata
Kamu, aku, dan celetuk kita
Bukankah menulis memang pengabadi paling 
mutakhir, di dunia yang memang pasti akan 
berakhir? 

Luka
Oleh : Elvira Nadya Saleh

Luka 
Kulit tak lagi bersih
Beribu luka telah tertoreh
Datang silih berganti

Perih 
Merobek hati 
Menyayat sukma

Luka
Kini ia telah mongering
Namun bekas tak mungkin hilang
Bekas yang menjadi pengingat
Tentang perjuangan dahulu
Yang membuatku menjadi kuat

Kuat. Jika harus terluka lagi.

Lima Detik Tersisa
oleh : Dieny A.

Ada detik-detik yang kujebak dalam 
rintik

Ada menit-menit yang kukurung bersa-
ma mendung

Ada jam-jam yang kuperangkap bersa-
ma temaram

Ada hari, bulan, bahkan bertahun yang 
kukubur dalam guntur

Agar aku tak rindu
Kamu

Ada tujuh detik tersisa
Nyatanya, hujan rintik merambat jadi 

lebat
Nyatanya, langit mendung menggelap 

dalam senyap
Nyatanya, malam temaram semakin 

kelam
Nyatanya, guntur membesar jadi gele-

gar
Nyatanya, tak ada yang bertahan sela-

manya sekalipun kupaksa
Tak bisa kumenahanmu, terus member-

samaimu

Masih enam detik tersisa
Sebelum lebat mereda

Sebelum mendung sirna
Sebelum malam bersemi fajar

Sebelum gelegar memudar
Sebelum kamu benar-benar pergi

Tanpa bisa kuhalangi.
Tinggal lima detik tersisa.

Detik pertama, kudengar renyah tawa.
Detik kedua, kita berbagi cerita.

Detik ketiga, ada tanya menggantung 
di udara.

Detik keempat, rasanya kuingin ini sela-
manya.

Detik kelima, kau bilang sampai jumpa.
Detik keenam, tak ada.

Padahal diriku sempurna jatuh cinta.
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