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SALAM REDAKSI
Menghasilkan sebuah karya memang telah menjadi sahabat karibnya mahasiswa yang
produktif. Baik itu berupa karya ilmiah, karya
seni, maupun karya-karya lainnya. Dalam menuangkan ide untuk menghasilkan karya-karya
tersebut, para mahasiswa tentunya membutuhkan sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai
makerspace. Makerspace yang dibutuhkan mahasiswa, adalah tempat yang memiliki fasilitas
yang nyaman dan juga mendukung. Maka saat
ini, tempat yang sangat cocok dijadikan sebagai
makerspace-nya mahasiswa adalah Perpustakaan Unsyiah.
Library as a Makerspace, saat ini memang
menjadi trend dikalangan mahasiswa Unsyiah.
Dengan fasilitas wifi, ruangan full AC, ada libricafe, dan ruangan yang nyaman, memang telah
menjadi paket lengkap bagi para mahasiswa.
Banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas
kuliahnya di perpustakaan. Contohnya mahasiswa Arsitek yang membuat maket. Tidak hanya
tugas kuliah, namun mahasiswa juga membuat
kerajinan tangan di Perpustakaan Unsyiah seperti merajut, membuat holographic, dsb. Semua
kegiatan dan karya mahasiswa, sangat didukung
oleh Perpustakaan Unsyiah. Unsyiah Library Fiesta, yang saat ini sudah menjadi agenda tahunan
Perpustakaan Unsyiah pun hasil dari ide kreatif
mahasiswa yang dituangkan dalam karya.
Terlebih saat ini, di Perpustakaan Unsyiah sedang dibangunnya sebuah ruangan yang
akan menjadi ruang multimedia/teater. Fasilitas
baru ini tentu saja akan semakin membuat mahasiswa Unsyiah betah ke Perpustakaan Unsyiah,
dan akan selalu memilih Perpustakaan Unsyiah
sebagai makerspace mereka berkarya.
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Unsyiah Library Shelving Crew

Kepala UPT.Perpustakaan, Pustakawan dan Perwakilan Duta Baca Unsyiah 2017 Mengunjungi
Penjara Anak

Kepala UPT.Perpustakaan dan Duta Baca Unsyiah 2017 Foto Bersama LKPA di Perpustakaan Rumah Tahanan Wanita Lhok Nga

Duta Baca Unsyiah 2017, Misra Hanum Dan Mulkan Kausar Mengunjungi Rumah Tahanan Negara
Lhok Nga dalam Rangka Kegiatan 1 Jam Membaca
Bersama Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas)

Misra Hanum, Duta Baca Unsyiah 2017 membacakan Buku Cerita Dalam Rangka Kegiatan 1 Jam
Membaca Bersama Anak Didik Pemasyarakatan
(Andikpas) di Rumah Tahanan Negara Lhok Nga
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lensa pustAka

Student Library Assistant Belajar Tentang Pelayanan dan Integritas dalam Pelatihan
Bersama Bu Dian Dan Bu Yanti

Student Library Assistant Belajar Bagaimana
Cara Bersalaman Yang Baik dalam Pelatihan
Pelayanan Prima

Student Library Assistant Melakukan Praktik
Langsung Pelayanan Counter Yang Di Pandu
Oleh Bu Dian Rubianty

Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Tugas Kuliah, Mereka Menjadikan
Perpustakaan Unsyiah Sebagai Makerspace
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U

SELAIN PERPUSNAS RI, PUSTAKA UNSYIAH
DIPERCAYAI UNTUK MENGADAKAN ACARA INI

PT. Perpustakaan Unsyiah
kedatangan tamu sekaligus
mendapat kepercayaan dari
komunitas ‘Ayo Dongeng Indonesia’
untuk mengadakan acara Festival
Dongeng Aneuk Aceh. Acara tersebut bertempat di Libri Café lantai 1
UPT. Perpustakaan Unsyiah. Acara ini
terbagi atas dua sesi, yaitu sesi pagi
yang diisi dengan dongeng untuk
anak-anak Aceh dan sesi siang yang
diisi dengan Kelas mendongeng seru
untuk para pemuda-pemudi Aceh yang berusia minimal 17 tahun. Komunitas Ayo Dongeng Indonesia
mengadakan festival yang merupakan event tahunan mereka di dua tempat, yaitu UPT. Perpustakaan
Unsyiah dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). UPT.Perpustakaan Unsyiah terpilih
menjadi salah satu partnership dikarenakan pamor

perpustakaan yang dikenal ramah dan terbuka dengan semua pihak. Budi dan Rika selaku perwakilan
dari komunitas ‘Ayo Dongeng Indonesia’ juga mengatakan bahwa Perpustakaan Unsyiah merupakan
perpustakaan yang bagus dan nyaman disamping
fasilitasnya yang lengkap.
Kak Budi dan Kak Rika, sapaan akrab mereka,
menjelaskan bahwa tujuan diadakannya festival ini
adalah untuk lebih mengenalkan lagi kepada orang
tua mengenai manfaat dari dongeng yang memang
memiliki banyak sisi positif dan ajaran moral.
“Dengan adanya festival ini diharapkan agar
komunikasi antara anak dan orang tua bisa lebih lancar, karena zaman sekarang hal tersebut sudah jarang dikarenakan adanya perkembangan teknologi
dan gadget. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk lebih menaikkan eksistensi dongeng yang sudah
tergerus zaman dikalangan orang tua dan anak”, jelas
Budi dan Rika. [Dian/Vira]

DALAM TAHAP PENGERJAAN, RUANGAN MULTIMEDIA AKAN
SEGERA HADIR DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH

S

aat ini Universitas Syiah Kuala sedang membangun sebuah ruangan multimedia atau cinema di lantai 1 Perpustakaan Unsyiah. Ruangan
yang baru dikerjakan dengan pemasangan rangka
stage dan tribune seat pada hari Rabu (10/1/2017) ini,
diperkirakan akan selesai satu bulan mendatang.
“Saya pikir sangat penting ya membangun
ruangan multimedia di Unsyiah, sebenarnya di RKU
sudah ada satu. Sekarang kita adakan lagi ruangan
multimedia atau cinema di Perpustakaan Unsyiah.
Tujuannya selain semakin memperlengkap fasilitas
Unsyiah, ruangan ini tentu saja bisa sangat bermanfaat bagi mahasiswa”, ungkap rektor Universitas Syiah
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Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, kepada Librisyiana Senin (15/1/2017).
Beliau juga berharap dengan adanya ruangan ini mahasiswa bisa memanfaatkan ruangan ini
sebaik mungkin. Mahasiswa bisa menggunakannya
untuk menonton film yang positif, karena ruangan
ini juga akan dilengkapi dengan layar yang besar dan
sound system yang bagus. Selain itu semoga mahasiswa juga bisa semakin betah berada di Perpustakaan Unsyiah dan menghasilkan kreativitas serta
inovasi yang bisa memajukan kampus jantung hati
rakyat Aceh ini.
Senada dengan rektor, Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul Gani juga berharap mahasiswa
bisa memanfaatkan ruangan ini dengan sebaik mungkin.
“Saya sangat senang dengan adanya ruangan ini di Perpustakaan Unsyiah. Dimana ruangan ini
bisa menjadi sarana pelengkap dan pendukung literasi informasi di perpustakaan. Saya sangat berharap
seluruh mahasiswa Unsyiah bisa memanfaatkan
dan merawat fasilitas baru di Perpustakaan Unsyiah
ini dengan baik. Semoga mahasiswa Unsyiah bisa
mengisi ruangan ini dengan berbagai kreativitas seperti mini live performance, pemutaran film, teleconference dan lain sebagainya. [Moli]

HABA PUSTaka

Edisi 8 | Maret 2018

KETUA PRODI ILMU PERPUSTAKAAN UINSU: “PERPUSTAKAAN UNSYIAH
BERHASIL MEREALISASIKAN VISINYA”

M

ahasiswa beserta dosen Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan (UINSU)
mengadakan kunjungan ke Perpustakaan Universitas Syiah Kuala pada Senin (13/11). Mahasiswa dan
dosen UINSU Medan disambut hangat oleh Duta Baca
dan pustakawan Perpustakaan Unsyiah. Mereka mengunjungi Perpustakaan Unsyiah dalam rangka meningkatkan akreditasi pada 2019 mendatang. Perpustakaan
Unsyiah dinilai memiliki ide-ide kreatif dan inovatif yang
bisa diterapkan di Perpustakaan UINSU serta modern
dengan berbagai fasilitas canggih, mulai dari sistem
peminjaman hingga perpanjangan dan pengembalian
buku yang dilakukan secara mandiri dengan menggunakan teknologi modern.
“Apa yang saya lihat selama ini di media sosial
yang di share oleh pak Taufiq sebagai Kepala Perpustakaan Unsyiah memang benar adanya. Di perpustakaan
ini sudah sangat bagus fasilitasnya bahkan saya sangat
salut dengan mahasiswa yang bekerjasama dengan
perpustakaan seperti duta baca, volunteer, dan UKM
Literasi Informasi yang dinaungi oleh perpustakaan ini.
Saya rasa Perpustakaan Unsyiah berhasil merealisasikan
perpustakaan yang More than Just A Library, dan yang
paling menarik menurut saya adalah keterlibatan mahasiswa dalam memajukan dan meningkatkan eksistensi

P

perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan kami juga
melibatkan mahasiswa dalam beroperasi, namun tidak
se-intens perpustakaan ini”, jelas Retno, Ketua Prodi
Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan.
Mahasiswa UINSU Medan yang mengikuti kunjungan tersebut terlihat sangat antusias saat mangikuti
library tour. ”Diantara perpustakaan yang sudah pernah
saya kunjungi, Perpustakaan Unsyiah inilah yang sangat
berkesan bagi saya. Sejak awal saya masuk di perpustakaan ini, saya belum menemukan kekurangan apapun. Saya sangat berharap Perpustakaan UINSU Medan
nantinya akan menjadi seperti ini”, ungkap Asmaul Husna, mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan UINSU Medan.
[DIAN/DMM/SUCI]

ANGKA PEMINJAMAN BUKU MEROKET DI TAHUN 2017

ersentase angka peminjaman buku di Perpustakaan Unsyiah meroket di tahun 2017. Rabu
(22/11), menurut data peminjaman buku yang
sudah dimiliki oleh pihak pustakawan Perpustakaan
Unsyiah, persentase angka peminjaman buku tahun
2017 sudah menduduki angka tertinggi, dibandingkan
angka peminjaman buku tahun yang lalu. Kenaikan angka peminjaman buku tersebut, kemungkinan besar
diperkirakan akan terus bertambah.
Adapun angka peminjaman buku di Perpustakaan Unsyiah, setiap tahunnya terus saja menunjukkan kurva peningkatan yang sangat baik. Menurut data
yang ada, pada tahun 2013, jumlah peminjam buku hanya berkisar sekitar 3990 orang tahun 2014, naik pada
angka 5802 orang peminjam, tahun 2015 terus meningkat pada angka 8673 orang peminjam, selanjutnya
pada tahun 2016
peningkatannya
berada pada angka 10900 orang
peminjam dan
yang terakhir di
tahun 2017, data
peminjam buku
di Perpustakaan
Unsyiah
yang

masih bersifat sementara menunjukkan angka 10912
orang peminjam. Dari persentase angka peminjaman
buku disetiap tahunnya, dapat kita lihat pada tahun
2013 persentasenya hanya berkisar 15,34% peminjam,
sedangkan di tahun 2017 naik menjadi 42%.
Disamping peningkatan peminjaman buku
yang ditunjukkan disetiap tahunnya, hal ini juga
didukung oleh pelayanan yang diberikan oleh pihak
Perpustakaan itu sendiri. Taufiq Abdul Gani selaku kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, Adapun peningkatan
jumlah peminjam buku karena layanan yang diberikan,
misalnya dengan melakukan peningkatan koleksi buku
yang semakin baik, penelusuran buku yang semakin
mudah dengan tersedianya sarana pencarian buku,
sekaligus didukung oleh promosinya yang semakin informatif, dan yang terakhir adalah dukungan dari para
dosen untuk mendorong dan mengarahkan para mahasiswa untuk meminjam buku sebagai penunjang dalam
pembelajaran
“Dengan meningkatnya jumlah peminjam
buku di Perpustakaan Unsyiah, kami akan melakukan
penyediaan koleksi buku yang harus semakin relevan
dengan kebutuhan, terutama yang relevan dengan silabus kurikulum dan yang tersitimewa untuk program studi baru di Universitas Syiah Kuala” ungkap kepala UPT.
Perpustakaan Unsyiah. [ARMY]
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LIBRI CAFE DIJADIKAN LOKASI FESTIVAL DONGENG ANEUK ACEH

N

ama Perpustakaan
Unsyiah
tampaknya kian melejit dewasa ini. Pasalnya,
Sabtu, (11/11/2017) kafe
Perpustakaan
Unsyiah
atau yang biasa dikenal dengan Libri Cafe ini
kembali dijadikan lokasi
diadakannya event yang
sangat menarik, yaitu
Festival Dongeng Aneuk
Aceh. Didalangi oleh komunitas ‘Bintang NUTRICIA’ dan ‘Ayo Dongeng Indonesia’ yang bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal seperti ICAIOS, Kota Tanyoe dan Love Aceh’,
acara ini sukses menarik hati puluhan anak dan orang
tua yang mendampingi mereka.
Dari ‘Ayo Dongeng Indonesia’, terdapat dua
orang pendongeng yaitu Kak Budi yang mebawakan
dongeng tentang Fufu si ikan buntal dan Didi yang

P

RELAX AND EASY HADIRKAN SEORANG MAHASISWA
SEBAGAI LIBRARY Makerspace

erpustakaan Unsyiah tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, belajar atau meminjam
buku saja, tapi juga dijadikan makerspace oleh
mahasiswa. Makerspace merupakan tempat para
makeruntuk menuangkan ide dan mengembangkan
produk yang memiliki fasilitas yang memadai. Hal
ini terlihat dari seringnya para mahasiswa melakukan aktifitas lain diluar konteks belajar, seperti merajut, membuat maket, membuat video kreatif, atau
kreativitas lainnya di perpustakaan. Kali ini, kegiatan
mahasiswa yang menjadikan perpustakaan sebagai
makerspace dikemas dalam acara Relax and Easy, yaitu mengadakan kelas kerajinan tangan yang dipandu oleh Sarah Azeda,
salah
satu
Mahasiswa Unsyiah
yang
menjadikan
Perpustakaan Unsyiah sebagai makerspace. Menurutnya,
perpustakaan salah
satu tempat yang
sangat cocok untuk
melakukan live order
untuk
barang-barang kerajinan tangan yang dibuatnya.
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malas makan, serta Kak Rika dengan dongeng tentang Konehito si kelinci. Kemudian dari ‘Bintang NUTRICIA’, ada dongeng mengenai pola hidup sehat
yang dibawakan oleh Kak Fauziah, Kak Dita, dan Om
Pal. Terakhir, anak-anak tetap diperkenalkan dengan
budaya Aceh melalui hikayat yang dibawakan oleh
Kak Aris. Tidak sampai di situ, anak-anak yang teramat
antusias menyimak dongeng juga diberi kesempatan
oleh Kak Nanda selaku MC pada acara tersebut untuk
menyampaikan sebuah dongeng, demi mengasah
keberanian dan rasa percaya diri mereka.
Puas menyimak dongeng anak, acara dilanjutkan dengan workshop mengenai eksistensi dongeng dan kiat-kiat mendongeng untuk para orang
tua maupun wali. Dengan lokasi yang masih di Libri
Cafe, PerpustakaanUnsyiah. Sebelum ditutup oleh
Dian Rubianti selaku salah satu volunteer dari ICAIOS,
seluruh peserta dan panitia melakukan tarian Baby
Shark yang beberapa waktu lalu sempat populer di
dunia maya. “Seru. Nggak nyesal sudah datang.” Ujar
Daffa, siswa TK Nurul Iman saat diwawancarai. [dien]

www.library.unsyiah.ac.id

“Perpustakaan Unsyiah punya suasana yang
santai dan bersih, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk menuangkan banyak inspirasi”,
ungkapnya. Ia mengaku sangat senang ketika diundang untuk mengisi acara Relax and Easy.
Pada kesempatan itu, Sarah mengajarkan
penonton cara membuat aksesoris holographic (aksesoris yang memantulkan cahaya yang dapat dijadikan pin, gantungan, atau liontin kalung) melalui
CD bekas. Sarah memberikan bahan secara gratis
kepada penonton dan penonton hanya perlu membawa gunting serta spidol sebagai alat membuat holographic. Sarah mengatakan, selain malas salah satu
faktor seseorang tidak mau membuat sebuah karya
seni adalah takut karyanya jelek, padahal hal tersebut sangatalah salah.“Jangan pernah takut karyamu
jelek, karna bagaimanapun seni tetaplah indah, jelek
dikarya pertama dan kedua itu adalah hal yang wajar”, ucap Sarah disela-sela pembuatan holographic.
Tidak hanya kelas kerajinan tangan, Relax and Easy
juga diisi dengan vocal solo dari Arnold Simyapen,
salah satu Mahasiswa Unsyiah yang berasal dari Papua, dan penampilan beatbox group oleh Mahasiswa
UIN Ar-raniry, yang menambah keseruan acara Relax
and Easy. Acara ditutup dengan sesi foto bersama
para penonton dengan pengisi acara Relax and Easy.
[DMM]
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PANITIA ULF 2018 ADAKAN RAPAT BESAR KEDUA

alam rangka persiapan penyelenggaraan
Unsyiah Library Fiesta (ULF) 2018, panitia
ULF 2018 mengadakan rapat besar kedua
pada hari Kamis (08/02/2018) Pukul 09.00 WIB di
Ruang Seminar Lt. 3 UPT Perpustakaan Unsyiah.
Acara tahunan Perpustakaan Unsyiah ini memiliki 4
bidang yakni Sponsorship, Program Event, Competition dan Promotion. Rapat ini dipimpin oleh ketua
panitia yaitu Riska Iwantoni yang didampingi oleh
Staf perpustakaan Khaizal Rusli, ketua harian Putri
Savira Febriyana dan Sekretaris Melda Nurrahmi
Saputri.
Rapat besar ini membahas mengenai sejauh mana progres program yang telah dijalankan
oleh masing-masing bidang, apakah telah berjalan
dengan baik ataupun mengalami kendala. ULF
2018 mengusung tema “To Motivate, To Inspire”
yang memberi arti mendalam bahwa Perpustakaan
Unsyiah tidak sekedar menjadi tempat mahasiswa
datang, membaca, meminjam dan sebagainya.
Setelah tahun lalu ULF memperkenalkan Perpustakaan Unsyiah yang memiliki fungsi bukan sekedar perpustakaan, tema kali ini seolah memberi

jawaban kelanjutan bahwa perpustakaan
ini
juga
menjadi
tempat motivasi
dan inspirasi bagi
semua kalangan
untuk mengasah
kreatifitas lewat
berbagai keunikkan dan ciri
khasnya termasuk acara yang diselenggarakan untuk pemilihan
duta baca pada ULF 2018 ini.
Acara kali ini banyak menawarkan berbagai
lomba-lomba yang sangat menarik, seperti Lomba Blog, Lomba Resensi, Lomba Membaca Cepat,
Shelving Contest, Lomba Mendongeng, Lomba
Musikalisasi Puisi, Lomba Perkusi, Lomba Fotografi,
Lomba Video Kreatif dan Expo. Dan tidak lupa acara puncaknya yakni Penobatan Duta Baca Unsyiah
2018 yang drencanakan akan dilaksanakan April
mendatang. [Devi]

JUMLAH PAGEVIEW MENINGKAT, PERPUSTAKAAN UNSYIAH PERBAHARUI TAMPILAN ETD ONLINE

D

iakhir tahun 2017, jumlah pageview skripsi online ETD (Electronic Theses and Dissertations)
Perpustakaan Unsyiah selama tahun 2017
meningkat. Jumlah pageview atau jumlah halaman
yang dilihat pada akhir tahun 2017 tercatat sejumlah
5,2 juta. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016
sejumlah 3.5 juta. Artinya, pada tahun 2017 pageview
ETD Perpustakaan Unsyiah mengalami peningkatan
sebesar 47.81% atau 1,7 juta. Melihat hal ini, pustakawan Unsyiah merasa gembira dan berusaha
untuk terus meningkatkan pageview skripsi online
ETD Perpustakaan Unsyiah. Salah satu usaha untuk
meningkatkan pageview adalah dengan memperbaharui tampilannya.
“Ya, mulai hari ini kami telah meng-update atau
memperbaharui beberapa fitur dalam tampilan skripsi online ETD Unsyiah. Beberapa hal baru tersebut
diantaranya ada tambahan fasilitas navigasi yang
baru, adanya recent post, kategori, fakultas, jurusan
dan juga telah dicantumkan foto dari penulisnya. Beberapa hal baru ini tentu saja bertujuan untuk lebih
memudahkan user dalam melakukan pencarian dan
penyaringan atau mem-filter bahan yang hendak

dicari”, ungkap Kepala Perpustakaan Unsyiah, Taufiq
Abdul Gani kepada Librisyiana pada Sabtu (6/1/2018).
Ia juga berharap, dengan adanya pembaharuan ini
bisa memenuhi kebutuhan para pengguna skripsi online
ETD Perpustakaan
Unsyiah. Selain itu,
dengan kemudahan
yang telah diberikan
oleh Perpustakaan
Unsyiah,
semoga
para pengguna bisa
terus termotivasi untuk menggunakannya dengan baik, sehingga di tahun 2018
jumlahpageview
skripsi online ETD
Perpustakaan Unsyiah lebih banyak
lagi dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. [Moli]

www.library.unsyiah.ac.id
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Unsyiah Library As A
Makerspace
Apabila seseorang berkata “ke perpustakaan itu hanya
untuk membaca dan meminjam buku”, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut sangatlah ketinggalan
zaman. Mengapa? Karena saat ini perpustakaan tidak
hanya berfungsi sebagaimana disebutkan diatas. Seiring berkembangnya zaman, perpustakaan sudah bertransformasi menjadi lebih fleksibel. Salah satunya Perpustakaan Unsyiah, yang saat ini menjadi makerspace.
“Makerspace is a place
in which people with
shared interests, especially in computing or technology, can gather
to work on
projects
w h i l e
sharing
ideas,

equipment, and
knowledge”
(Oxford Dictionary,
2009). Yaitu sebuah tempat dimana orang-orang dengan minat yang sama berkumpul
untuk mengerjakan sebuah project sambil berbagi ide dan pengetahuan. Hal ini lah
yang ada di Perpustakaan Unsyiah, dimana perpustakaan menjadi makerspace-nya mahasiswa untuk
berkarya.
Saat mengunjungi Perpustakaan Unsyiah, kita
bisa melihat mahasiswa yang sedang mengerjakan
tugas maket, mahasiswi yang sedang merajut, membuat video kreatif, bahkan ada yang mengadakan kelas
kerajinan tangan, salah satunya adalah Sarah Azeda,
Mahasiswi Fakutas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah
yang menjadikan Perpustakaan Unsyiah sebagai makerspace-nya.
“Perpustakaan Unsyiah punya suasana yang
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santai dan bersih, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menuangkan banyak inspirasi”, ungkap Sarah yang juga pernah diundang untuk mengisi
acara Relax and Easy di Perpustakaan Unsyiah.
Pada kesempatan itu, Sarah mengajarkan penonton cara membuat aksesoris holographic (aksesoris yang memantulkan cahaya dan dapat dijadikan pin,
gantungan, atau liontin kalung) melalui Compact Disc
(CD) bekas. Sarah memberikan bahan secara gratis kepada penonton dan penonton hanya perlu membawa gunting serta spidol sebagai alat membuat holographic. (baca lebih lanjut: http://library.unsyiah.ac.id/
relax-and-easy-hadirkan-mahasiswa-yang-menjadikan-perpustakaan-sebagai-makerspace/).
Perpustakaan Unsyiah sendiri sangat serius
mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan
oleh mahasiswa di perpustakaan. Keseriusan ini dibuktikan oleh Perpustakaan Unsyiah salah satunya dengan
membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Literasi
Informasi yang memiliki program kerja sama dengan
mahasiswa dalam mengembangkan Perpustakaan sebagai makerspace, diantaranya Relax and Easy, Unsyiah
Library Fiesta (ULF), dan yang terbaru adalah Open Access Educational Resources (OER).
Open Access Educational Resources (OER)
Saat ini Perpustakaan Unsyiah sedang mencari mahasiswa yang berminat menjadi volunteer
dalam pengembangan Open Access Educational Resources (OER) di perpustakaan. “Open Access Educational Resources (OER), dalam skala dunia berarti salah
satu perkembangan daripada penyediaan courseware
(semua jenis bahan ajar yang dikirimkan melalui program perangkat
lunak atau melalui
internet) yang
gratis atau
open access.
Perpustakaan Unsyiah melihat ini
sebagai
peluang.
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Dimana seperti yang
kita ketahui saat ini penyediaan buku cetak membutuhkan biaya yang besar, sehingga perpustakaan mencoba
menggali potensi-potensi lain
yang ada. Perpustakaan bisa
memberikan berbagai bentuk bahan ajar kepada mahasiswa dengan
biaya yang lebih murah melalui OER
ini”, jelas Kepala UPT.Perpustakaan
Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul Gani.
“Kita mencoba mengumpulkan bahan-bahan OER yang ada
diberbagai macam situs internet.
Bahan ajar sekarang memiliki berbagai macam jenis mulai dari e-book,
slide, video, audio, dan sebagainya. Saat ini perpustakaan dan beberapa mahasiswa Unsyiah sudah
mulai mengumpulkan OER, salah
satunya yang berbentuk video dari
Khan Academy. Perpustakaan Unsyiah bekerja sama dengan Khan
Academy yang merupakan sumber
courseware yang open access dengan lisensi creative common. Dalam artian, bahannya bisa di reuse
(dipergunakan kembali), di remix
dan dimodifikasi lisensinya. Jadi
pihak Khan Academy mengharapkan volunteering dari siapa saja, untuk mengembangkan bahan yang
mereka miliki misalnya dengan
menambah subtitle. Nah, dengan
adanya kesempatan ini, perpustakaan mencoba untuk mengarahkan mahasiswa menjadi volunteer
untuk membantu menerjemahkan
bahan ajar yang ada kedalam Bahasa Indonesia. Dikemudian hari, tidak menutup kemungkinan
perpustakaan juga
akan memproduksi
sendiri videonya”,
ungkapnya.
Beliau
juga
menambahkan bahwa,
tujuan dari kegiatan ini memiliki dua
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sisi,
pert a m a ,
perpustak aan
ingin mempunyai courseware yang lebih kreatif dan variatif
di Unsyiah, dan kedua, juga bisa
menjadi sarana pembelajaran bagi
mahasiswa. Melalui OER ini, bisa
melatih softskills mahasiswa seperti bagaimana membuat subtitle,
dubbing, dan sebagainya. Dengan adanya OER, juga bisa menjadi solusi dari keluhan mahasiswa
tentang buku-buku cetak yang
kurang di perpustakaan. Misalnya
buku Kalkulus, Ilmu Pengetahuan
Dasar, yang pada dasarnya banyak
sekali mahasiswa yang mengambil
matakuliah tersebut. Jadi dengan
adanya e-book yang gratis (setiap
orang bisa mengaksesnya) seperti
ini, diharapkan bisa menyelesaikan
masalah.
Ruang Multimedia atau Teater
Dalam rangka mendukung
Perpustakaan Unsyiah sebagai makerspace, saat ini ruang multimedia
atau teater yang telah dalam tahap
pembangunan, akan segera hadir di
Perpustakaan Unsyiah. Ruangan ini
merupakan ide dari rektor Unsyiah,
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
“Saya fikir sangat penting
membangun ruangan multimedia
di Unsyiah, sebenarnya di RKU sudah ada satu. Sekarang kita adakan
lagi ruangan multimedia atau teater
di Perpustakaan Unsyiah. Alasan
mengapa di Perpustakaan Unsyiah,

adalah seperti
yang
kita ketahui ujung
t o m bak kita
adalah
perpustakaan.
Siapapun yang
datang ke
Unsyiah
pasti akan
datang ke
perpustakaan,
ke IT Unsyiah,
baru melihat tempat yang lain. Kalau
perpustakaan sebagai
gudang ilmu saja tidak
beres, bagaimana yang lain?
Maka dari itu saya sangat fokus untuk terus memperlengkap fasilitas
Perpustakaan Unsyiah”, jelas beliau.				
Beliau juga berharap dengan adanya ruangan ini mahasiswa Unsyiah
bisa memanfaatkan ruangan ini
sebaik mungkin. Mahasiswa bisa
menggunakannya untuk menonton
film yang positif, karena ruangan ini
juga akan dilengkapi dengan layar
yang besar dan sound system yang
bagus. Selain itu semoga mahasiswa
bisa semakin betah berada di Perpustakaan Unsyiah dan menghasilkan kreativitas serta inovasi yang
bisa memajukan kampus jantung
hati rakyat Aceh ini.
“Untuk membangun bangsa ini, Unsyiah sangat memerlukan
para intelektual muda yang punya
kreativitas dan inovasi. Oleh karena
itu saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan Perpustakaan Unsyiah
yang melibatkan mahasiswa didalamnya. Saya juga memiliki rencana
untuk membangun museum di perpustakaan. Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan. Intinya saya akan
terus meningkatkan fasilitas yang
ada di Perpustakaan Unsyiah”, tutupnya. [Moli]
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Library Makerspace Sebagai Program Baru
Adaptasi Perkembangan Zaman
Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma perpustakaan sebagai ruang fisik terus mengalami
perubahan. Jika dulu perpustakaan hanya dipahami
sebagai tempat pembinaan dan pengelolaan koleksi,
layanan sirkulasi, referensi, serta administrasi, maka
sekarang paradigma tersebut sudah bergeser ke arah
pemberdayaan sumber daya perpustakaan, pemberdayaan pemustaka, dan inovasi layanan. Tidak hanya itu, tren layanan perpustakaan pun mengalami
pergeseran. Jika pada masa lalu perpustakaan merupakan tempat yang hening bagi pemustaka dalam
beraktivitas, kini perpustakaan menjadi tempat aktivitas pembelajaran yang inovatif dan berwawasan teknologi (Priyanto, 2015: 40). Kini, keberadaan makerspace kian menguatkan posisi perpustakaan sebagai
ruang publik yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat.
Apa itu makerspace?
Menurut Alyssa Pisarski (2014: 13) dalam makalahnya yang berjudul Finding a place for tween; Makerspace and Libraries menyatakan, “Makerspaces
consist of a community of makers that come together
to create by sharing tools, skills, and knowledge-creating a place to learn a new skill, to become a creator, to
connect with a community and build friendships, or to
gain access to specialized equipment”. Bahwa makerspace terdiri dari komunitas para maker yang datang
bersama-sama untuk membuat sesuatu dengan cara
berbagi peralatan, kemampuan, dan pengetahuan
dan menjadikan sebuah tempat tertentu untuk belajar kemampuan baru untuk menjadi sebuah pencipta
dan menjalin komunitas dengan spesialisasi tertentu.
Secara lebih jelas, makerspace adalah sebuah keberlanjutan dari sebuah aktivitas yang meliputi; (1) Fab
lab, yaitu ruang khusus tentang pabrikasi yang berisi
tentang mesin, workshop desain produk, dan lainnya.
(2) Hackerspace, yaitu ruang yang fokus pada komputer dan teknologi, pemograman. Dan (3), Collaboratice
working, yaitu merupakan perkembangan dari adanya
hackerspace dimana dalam collaboratice working menjadi gaya kerja baru yang melibatkan lingkungan kerja bersama, berpartisipasi dan sharing terkait ide dan
pekerjaan apapun serta mendukung satu sama lainnya. Sehingga makerspace menjadi rumah atau tempat
dari semuanya, mulai dari fab lab, hackerspace, dan
collaboratice working (Colegrove, 2013: 13).

12

www.library.unsyiah.ac.id

Pada mulanya makerspace hanya berada di tempat-tempat umum dan bukan di perpustakaan. Namun, seiring perkembangan zaman, keberadaan makerspace semakin dibutuhkan dan menjadi salah satu
program baru yang sudah banyak dicanangkan oleh
perpustakaan-perpustakaan sebagai sarana pembelajaran yang lebih kompleks. Dengan adanya makerspace ini, perpustakaan dianggap telah turut serta
dalam pengembangan softskill masyarakat.
Salah fungsi dari pada makerspace di
perpustakaan (Library Makerspace), dapat
kita lihat pada contoh seseorang yang
membaca tentang robot, dengan
tersedianya makerspace di perpustakaan, maka ia langsung
dapat menggunakan alat-alat
robotik untuk dipraktekkan,
sehingga apa yang dibaca
lebih cepat dan mudah
untuk diserap dan terapkan dalam kehidupannya. Dalam hal ini, makerspace mendorong
seseorang untuk aktif,
berkolaborasi,
dan
mengkreasikan ideide mereka menjadi
sebuah produk nyata
(Colegrove, 2013:4).
Menyikapi
keberadaan makerspace di perpustakaan
ada beberapa kompetensi umum yang harus
dimiliki oleh pustakawan
sebagai penggerak siklus
keberadaan perpustakaan
di era makerspace. Menurut
McNeil & Giesecke sebagaimana dikutip oleh Kyungwon Koh
& Jne Abbas (2015), ada beberapa
kompetensi umum yang harus dikuasai oleh pustakawan di era makerspace, yaitu: (1) Kemampuan untuk belajar. Seorang pustakawan harus mempunyai
kemampuan untuk belajar dan mempunyai
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sikap positif dalam mempelajari sesuatu yang baru.
Dalam hal ini, seorang pustakawan harus berpikir terbuka. (2) Kemampuan untuk berdaptasi pada perubahan situasi. Di dunia ini, segala sesuatu bisa berubah
kapan saja, mulai dari tugas, tanggung jawab pekerjaan, situasi alam, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Untuk itu, seorang pustakawan profesional
harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan
diri terhadap perubahan. (3) Kemampuan untuk
berkolaborasi. Untuk menciptakan sesuatu yang luar
biasa, seseorang membutuhkan sebuah kolaborasi.
Tidak semua hal bisa dikerjakan sendiri. Hal ini sesuai dengan
kodrat manusia bahwa ia
adalah makhl u k
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sosial di mana keberadaannya selalu membutuhkan
manusia yang lain. Demikian halnya untuk membangun sebuah makerspace. Seorang pustakawan harus
berkolaborasi dengan pihak lain untuk memberikan
warna baru di perpustakaan dengan adanya makerspace. (4) Kemampuan untuk mengadvokasi proses
pembelajaran pada makerspace. Seorang pustakawan
dalam hal ini harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan perpustakaan
bisa menjadi tempat belajar yang tepat untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu
melalui makerspace. (5) Kemampuan untuk melayani
beragam lapisan masyarakat. Dalam hal ini, seorang
pustakawan harus mengetahui keberagaman karakter
masyarakat, mulai dari latar belakang budaya, kemampuan, usia, dan lainnya. Hal ini agar proses pembelajaran yang ada di makerspace dapat berjalan dengan
baik. Karena setiap orang dengan karakter yang
berbeda akan berbeda pula cara mereka dalam belajar dan juga berpikir.
Dengan adanya library makerspace, diharapkan akan memberikan kontribusi dalam
mewujudkan iklim pembelajaran yang kolaboratif dan
inovatif di perpustakaan
sehingga akan memberikan perubahan dan
perkembangan masyarakat kearah yang
lebih baik, melalui
kolaborasi
dan
kreatifitas. [ARMY]
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B

erbicara pembangunan nasional tidak akan ada habisnya bila tidak ada pergerakan
dari seluruh komponen negara
untuk saling bahu-membahu dalam mewujudkan sebuah tujuan.
Terutama sekali peran mahasiswa
sebagai generasi muda penerus
bangsa. Mahasiswa selaku pemuda terdidik dituntut untuk memiliki pola pikir maju, kreatif dan
inovatif. Hal ini dapat diwujudkan
secara perlahan namun pasti dalam setiap aktifitasnya.
Indonesia sedang bergerak dalam mewujudkan SDG’s
atau Sustainable Development
Goals yang merupakan sebuah
rancangan pembangunan berkelanjutan yang menggantikan
MDG’s (Millenium Development
Goals) yang sudah berakhir pada
akhir 2015 lalu. SDG’s sudah disahkan pada tahun 2015 di New
York yang dihadiri oleh 193 negara anggota PBB, dan pada saat
itu, Indonesia diwakili oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Ada 17 target dan tujuan pembangunan
berkelanjutan yang tercantum
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dalam SDGs tahun 2015, yaitu: 1).
Tanpa Kemiskinan, 2). Tanpa Kelaparan, 3). Kesehatan Yang Baik
dan Kesejahteraan, 4). Pendidikan
Berkualitas, 5). Kesetaraan Gender, 6). Air bersih dan Sanitasi,
7). Energi Bersih dan Terjangkau,
8). Pertumbuhan Ekonomi dan
Pekerjaan Layak, 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10). Mengurangi Kesenjangan, 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas, 12).
Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, 13). Aksi Terhadap
Iklim, 14). Kehidupan Bawah Laut,
15). Kehidupan Darat, 16). Institusi Peradilan Kuat dan Kedamaian
dan 17). Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Saat ini Indonesia terus
menggencarkan dan mensosialisasikan program tersebut kepada
masyarakat. Semua komponen
masyarakat harus berperan. Ke 17
target tersebut harus mampu dicapai Indonesia pada tahun 2030.
Oleh sebab itu peran pemuda
selaku generasi yang dalam usia
produktif sangatlah dibutuhkan.
Diantara banyak hal yang
harus diwujudkan negara ini,
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ada beberapa aspek yang dapat
dilakukan, yaitu terus berinovasi,
mengembangkan ide-ide kreatif
dan menciptakan terobosan baru
sebagai implementasi dari keilmuwan yang didapat dari lingkungan
kampus. Walau sekecil apapun
namun tetap berpengaruh besar
bagi pencapaian tujuan Indonesia. Dimulai dari hal-hal sederhana
seperti mengerjakan tugas-tugas
kuliah yang diberikan dosen dengan cara yang kreatif, membuat
alat peraga atau handcraft, berwirausaha, aktif berorganisasi dan
ikut serta dalam berbagai ajang
perlombaan.
Sebagai
mahasiswa,
lingkungan kampus sudah menjadi layaknya rumah sendiri. Hal ini
terlihat dari sebagian besar waktunya dalam satu hari dihabiskan
dengan berada di kampus. Oleh
sebab itu mahasiswa akan mencari tempat yang nyaman untuk
melakukan kegiatan mereka selain belajar di dalam kelas. Salah
satu tempat yang dituju adalah
perpustakaan. Banyak hal yang
terjadi di dalam perpustakaan, bu-
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kan hanya meminjam dan membaca buku saja. Tetapi kegiatan
seperti membuat handcraft, alat
peraga pembelajaran, lokasi rapat organisasi, bahkan tak sedikit
dari mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan sebagai media
untuk membuat film pendek dan
video-video singkat lainnya. Melihat fenomena ini, perpustakaan
menjadi salah satu aspek yang
berperan besar dalam mewadahi
dan membentuk generasi muda
berkualitas.
Kondisi potensi alam dan
kuantitas pemuda yang besar dengan tingkat mobilitas yang tinggi,
membuat Indonesia menjadi salah
satu negara yang semakin diperhitungkan di kancah internasional.
Mengapa tidak, Indonesia memiliki banyak aset berharga yang akan
sangat berguna untuk mencapai
tujuan-tujuan negara dimasa yang
akan datang. Generasi-generasi
muda saat inilah yang akan memimpin Indonesia untuk 15-20 tahun
kedepan. Kita patut berbangga sebab negara-negara maju lain masih bersusah payah untuk meningkatkan angka mobilitas penduduk.
Berdasarkan data tahun 2016 yang
dikutip dari CIA World Factbook
Jepang menduduki peringkat
kedua pertumbuhan penduduk
terendah setelah Monako diikuti
Singapura pada peringkat lima,
dan Korea Selatan serta Cina dengan urutan dibawahnya. Di tahun
2030 nanti Indonesia akan dihuni
banyak manusia yang berada di
usia produktif dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan diatas.
Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah telah diakuinya peran strategis pemuda dalam
dinamika global. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan semua bangsa dan negara di
dunia agar memperhatikan generasi muda yang akan menentukan
masa depan dunia. Sekretaris Jenderal PBB Ban-Ki-Moon menegaskan bahwa pemuda bukan hanya
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sekadar akan menjadi pemimpin
pada masa yang akan datang, namun juga pencetak sejarah bagi
dunia. Pemuda Indonesia harus
difasilitasi segala kebutuhannya
dalam rangka mengejar ketertinggalannya dari negara tetangga
yang lebih unggul seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei
Darussalam, bahkan Vietnam.
Daya saing (competitiveness) generasi muda harus ditingkatkan
dengan implementasi perbaikan
kualitas pendidikan dan keterampilan serta peningkatan kapasitas yang komprehensif (capacity
building) dan konsisten. Selain itu
PBB secara khusus telah menerbitkan strategi khusus untuk pemuda
yakni Global Partnership on Youth
Post-2015 (GYP2015) sebagai acuan bagi negara-negara anggota
PBB agar pemuda dilibatkan secara aktif dalam agenda pembangunan global setelah 2015. Ini
menjadi peluang besar bagi mahasiswa agar menampakkan diri
dan ikut serta dalam perwujudan
SDGs 2030 mendatang. Sikap,
pemikiran serta ide-ide inovatif
mahasiswa ini muncul beriringan
dengan dimana mereka beraktifitas sehari-hari. Dimana mereka
menghabiskan banyak waktu, berjumpa dengan orang sekitar dan
berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran yang membangun.
Mahasiswa membutuhkan space sebagai ruang gerak,
fasilitas serta pengakuan atau
legalitas dari pihak terkait atas
karya-karyanya. Ini tentu menjadi
tantangan bagi pemerintah baik
nasional, daerah dan lokal termasuk pihak kampus tempat mahasiswa bernaung harus berinisiatif
untuk memfasilitasi keterlibatan
positif pemuda sehingga hubungan yang terbangun bersifat dua
arah dan saling menguntungkan.
Oleh sebab itu agar Indonesia
dinilai sukses mencapai SDGs pada
2030 mendatang, maka Indonesia
harus membina kepemudaan dan
memasukkannya sebagai prioritas

kebijakan secara serius dan benar.
Sebenarnya pertumbuhan pendidikan dan kreativitas
pemuda Indonesia sudah mengarah pada arah lebih baik. Hal ini
dibuktikan dengan munculnya
pemuda-pemuda Indonesia di
kancah Internasional yang berhasil memenangkan kompetisi
mengalahkan negara-negara lain
yang mungkin sudah terlebih dulu
memiliki kemajuan pada pendidikannya. Seperti 10 pemuda Indonesia berikut ini yang masuk daftar
Majalah Asia Forbes 2017, yaitu; 1.
Adamas Belva Devara (26 tahun)
dan 2. Iman Usman (5 tahun) dalam kategori industri Consumer
Technology. 3. Christina Suriadjaja
(26 tahun) dalam kategori industri
Retail & E-commerce. 4. Cyntha Suwito (23 tahun) untuk kategori Art.
5. Gibran Huzaifah Amsi El Farizy
(27 tahun) untuk kategori Industry,
Manufacturing & Energy. 6. Joshua
Kevin (25 tahun) untuk kategori
Enterprise Technology. 7. Marshall
Probadi (27 Tahun) unuk kategori
Finance Venture Capital. 8. Teguh
Ariibowo (27 tahun) untuk kategori Finance Venture Capital. 9. Try
Wibowo (27 Tahun) untuk kategori
Healtcare & Science. 10. Tyovan
Ari Widagdo (27 Tahun) kategori
Consumer technologi, 11.William
Utomo (24 thn) dan 12. Winston
Utomo (26 thn) dalam kategori
Media, Marketing & Advertising.
Masih banyak lagi pemuda-pemuda Indonesia berprestasi lainnya.
Pemuda jenis inilah yang dicari
Indonesia untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan
SDGs 2030 mendatang. Harapan
terbesar adalah agar kita semua
dapat menjadi generasi muda
yang produktif sedini mungkin,
berinovasi dengan ide-ide kreatif
dan berguna bagi bangsa Indonesia. [Nita]
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haba pustAka

INI HAL SPESIAL YANG MEMBEDAKAN PERPUSTAKAAN UNSYIAH DENGAN KOLEJ PROFESIONAL
MARA SERI ISKANDAR PERAK MALAYSIA

S

aat ini Perpustakaan Unsyiah
semakin dikenal luas. Beberapa negara telah mengunjungi
Perpustakaan Unsyiah. Terutama
negara di Asia Tenggara diantaranya seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini membuat Perpustakaan
Unsyiah semakin mudah mencapai visinya yaitu terkemuka dan
berdaya saing di Asia Tenggara.
Sabtu, (16/12/17) rombongan dari
Malaysia yang terdiri dari dosen
dan 33 mahasiswa baru saja mengunjungi Perpustakaan Unsyiah.
“Kami berkunjung ke
Aceh dalam rangka menjalani
program yaitu pertukaran budaya
dengan masyarakat Aceh. Selain
itu kami juga bekerja sama dengan Unsyiah. Hari ini jadwal kami
adalah tour berkeliling Unsyiah,
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salah satunya berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah ini. Hal spesial
yang saya lihat di Perpustakaan
Unsyiah yang membedakannya
dengan perpustakaan kami adalah di Unsyiah memiliki mesin
untuk meminjam dan mengembalikan buku. Mesin meminjam
dan mengembalikan buku secara
otomatis ini sangat berkesan bagi
saya, karena mesin ini memberi
kemudahan dan mahasiswa tidak
perlu lagi bertemu dan meminta
bantuan pustakawan,”ungkap Nur
Hidayah, mahasiswa Kolej Profesional Mara Seri Iskandar Perak
Malaysia,
jurusanInternational
Business, dengan logat Malaysianya kepada Librisyiana.
Dosen Kolej Profesional
Mara Seri Iskandar Perak Malay-
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sia, Nurjannah, juga mengatakan
hal yang senada dengan mahasiswanya. Menurut Nurjannah, sebenarnya tidak banyak perbedaan
antara Perpustakaan Unsyiah dengan universitasnya, namun sistem
peminjaman dan pengembalian
mandiri ini sangat menarik. Selain
itu hal yang berbeda adalah di
Perpustakaan Unsyiah memberikan izin kepada pemustaka untuk
membawa masuk tas ke dalam
pustaka dengan syarat di cek terlebih dahulu. Sedangkan perpustakaan disana tidak mengizinkan
mahasiswa membawa masuk tas.
Nurjannah juga berharap 33 mahasiswanya yang berkolaborasi
dengan Unsyiah ini bisa saling
berbagi ilmu dan pengalaman.
[Moli]

RICHARDUS EKO INDRAJIT : “KULTUR PERPUSTAKAANNYA SANGAT TERASA, PERPUSTAKAAN UNSYIAH
PANTAS DAPAT AKREDITASI A DAN ISO”

S

eusai menjadi pembicara
dalam acara “Digi-Lib Talk”
yang diselenggarakan oleh
Perpustakaan Unsyiah di Ruang
Seminar lantai 1, Ricardus Eko Indrajit menyampaikan kesannya
saat mengunjungi Perpustakaan
Unsyiah ketika diwawancarai Librisyiana pada Kamis (21/12/2017).
“Saat memasuki Perpustakaan
Unsyiah, saya melihat bagaimana
aktivitas orang-orang yang ada di
dalamnya, mulai dari pustakawan
dan juga para pengguna pustaka.
Kenapa demikian? Karena saya ingin melihat kultur perpustakaannya sudah dapat atau belum. Anda
bisa merasakan ketika masuk ke
sebuah perpustakaan kultur perpustakaan itu ada atau tidak. Dan
menurut saya Perpustakaan Unsyiah memiliki kultur perpustakaan
yang sangat terasa, pantas saja
Perpustakaan Unsyiah mendapat
akreditasi A dan ISO,” ungkapnya.
“Kultur itu tidak bisa di-

beli. Artinya, jiwanya sendiri akan
kelihatan melalui bagaimana
pengguna pustaka melakukan diskusi, aktif, buat tugas, dsb. Saya
melihat kultur disini sudah sangat terbentuk. Selain itu ketika
melihat Perpustakaan Unsyiah ini
pertama kali, saya sangat kagum.
Bagaimana tidak? Jika dibandingkan dengan perpustakaan lainnya,
Perpustakaan Unsyiah ini sudah
cukup tertata rapi, dan juga yang
paling penting adalah sudah digital based”, imbuhnya.
Ia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya seluruh
perpustakaan di Indonesia ini
menjadi sumber pengetahuan
yang berkualitas dan bisa diakses
banyak orang . Sebab di perpustakaan-lah semua ilmu pengetahuan dikumpulkan dan dikelola.
Hal ini juga dibutuhkan karena
negara yang menang dalam bersaing itu terletak pada Sumber
Daya Manusia (SDM) yang memi-

liki kompetensi. SDM yang memiliki kompetensi ini bisa meningkatkan daya saing negara. Salah
satu bahan baku dari kompetensi
adalah pengetahuan. Dan kembali
lagi, sumber pengetahuan adalah
perpustakaan. Makanya perpustakaan perlu untuk meningkatkan
kualitasnya.
Richardus Eko Indrajit
adalah seorang profesor yang
pernah mengecam pendidikan di
berbagai Universitas. Mulai dari Institut Teknologi Surabaya, Harvard
University, Massachussetts, USA.
Saat ini ia sedang aktif melakukan berbagai kegiatan mulai dari
mengajar sebagai dosen di Institut Perbanas Jakarta, membantu
Kementerian Pertahanan RI dalam
menyiapkan cyber army, menulis
buku, membuat riset dan juga sering diundang menjadi pemateri.
[Moli, RSK]
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Lensa Pustaka

lensa pustka

Calon Student Library Assistant Mengikuti Seleksi Untuk 4 Kategori Yaitu Shelving Crew, Information Literacy Tutor, Check-In Staff, Dan Night-Weekend Shift Staff

Rektor Unsyiah, Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah Bersama Prof.Eko Indrajit Seorang Pakar dan
Pegiat Open Education Resources di Indonesia

Mahasiswa Mengerjakan Tugas Kuliah, Mereka Menjadikan Perpustakaan Unsyiah Sebagai Makerspace

Perpustakaan Unsyiah Bekerjasama Dengan Pusat
Peningkatan Mutu Guru PPMG Wilayah Tamiang
Dan Aceh Timur Memberikan Pelatihan Kepada
Pengelola Perpustakaan SMA/SMK/MAN

Mahasiswa Mengerjakan Tugas Kuliah, Mereka
Menjadikan Perpustakaan Unsyiah sebagai Makerspace
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Salah Satu Sesi Relax And Easy Yaitu Library As
A Makerspace Yang Menampilkan Kreasi Mahasiswa Membuat Holographic dari CD Bekas

Sarah, Mahasiswi FEB Unsyiah Mempraktikkan Cara
Membuat holographic

Kelas Mendongeng Seru Bersama Kak Rika dan Kak Budi di Libricafe
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Kunjungan Asesor BAN-PT Prodi FKIP Geografi Ke Perpustakaan Unsyiah
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Lensa Pustaka

Festival Mendongeng Aneuk Aceh di UPT. Perpustakaan Unsyiah

Salah Satu Sesi Dongeng

Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah Memperkenalkan
Majalah Librisyiana Kepada Asesor BAN-PT untuk
Prodi Magister Teknik Industri

Acara Family Day Perpustakaan Unsyiah di Pantai Pasir Putih Krueng Raya
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Penyerahan Majalah Librisyiana Kepada Kak Rika dan Kak Budi dari Komunitas Ayo Dongeng Indonesia

Rektor Universitas Syiah Kuala Menjadi Salah
Satu Pemateri dalam Acara Harmoni
Kampus @lib

Reporter Librisyiana Mewawancarai Rektor Universitas
Syiah Kuala

Rektor Unsyiah Bersama Prof. Yusni Sabi dalam Acara Harmoni Kampus @lib

www.library.unsyiah.ac.id

23

profil

Edisi 8 | Maret 2018

P

erpustakaan merupakan gudang ilmu. Begitulah paradigma positif mengenai perpustakaan yang sering didengar. Namun, tidak

Menurut hasi survei yang dilakukan menunjukkan
bahwa, minat baca masyarakat secara nasional hanya lah 0,1 persen setiap seribu penduduk, yang
berarti dari seribu orang, hanya
satu orang yang suka membaca
(Beritasatu.com). Di Aceh sendiri,
yang dikenal dengan ‘Negeri Seribu Warung Kopi’, mahasiswanya lebih banyak memilih untuk
mengerjakan tugas di warung
kopi dikarenakan bisa santai
sembari makan dan minum. Berdasarkan survei, pengunjung
warung kopi di Banda Aceh, 80
persen diisi oleh mahasiswa dan
sisanya 20 persen diisi oleh masyarakat biasa (www.lintasatjeh.
com).

hanya itu, paradigma negatif pun kerap muncul,
misalnya saja berkurangnya minat untuk berkunjung ke perpustakaan dikarenakan banyaknya
larangan yang diterapkan, seperti larangan ribut,
makan, minum, dan sebagainya. Alhasil, perpustakaan tampak seperti tempat ‘sakral’ dan hening.
Sehingga tidak jarang masih ada perpustakaan
yang sepi akan pengunjung.

Mengetahui hal tersebut,
UPT Perpustakaan Unsyiah, sesuai dengan mottonya, “More
Than Just A Library”, pun melakukan segala upaya agar dapat
merubah paradigma negatif terhadap perpustakaan. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Perpustakaan Unsyiah
adalah dengan membuat pojok
makanan dan minuman di dalam area gedung perpustakaan.
Pojok makanan dan minuman
ini menyediakan berbagai macam makanan dan
minuman yang diperbolehkan masuk ke perpustakaan. Untuk minuman misalnya, UPT Perpustakaan Unsyiah telah melakukan kerjasama
dengan Coffe Cho dan membentuk Libri Cafe. Sedangkan untuk makanan serta minuman ringan,
UPT Perpustakaan bekerjasama dengan Man Corner : Stationary and Snack.

Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Sri Sularsih, minat
baca masyarakat di Indonesia sangatlah rendah.

Man Corner : Stationary and Snack, dikelola oleh seorang lelaki bernama Abdurrahman.
Abdurrahaman sudah lama berada di UPT Per-
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pustakaan Unsyiah. Ia ada jauh sebelum UPT Perpustakaan Unsyiah menjadi perpustakaan yang
memiliki banyak prestasi seperti saat ini. Dulu, UPT
Perpustakaan Unsyiah tidak menyediakan tempat
khusus untuk usahanya. Usaha Bang Man, sapaan
akrabnya, kala itu dimulai dengan membuka usaha
fotokopi dan alat tulis. Namun usahanya terpaksa
tutup pada tahun 2006 dikarenakan konflik Aceh.
Karena hal itu juga, Ia akhirnya terpaksa pulang ke
kampung halamannya yang terletak di Idi, Aceh
Timur. Baru setelah konflik mereda, Bang Man akhirnya kembali lagi ke UPT Perpustakaan Unsyiah.
“Setelah membuka usaha di luar (UPT Perpustakaan Unsyiah) saya merasa kurang cocok,
akhirnya saya merasa terpanggil lagi untuk kembali ke UPT Perpustakaan Unsyiah” jelas Bang Man.

Sebagai orang yang sudah lama bekerjasama dengan Perpustakaan Unsyiah, Bang Man
mengharapkan agar kedepannya Perpustakaan
Unsyiah bisa menjadi lebih bagus lagi dan lebih
sering lagi melakukan pembenahan dan pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di UPT
Perpustak aan
Unsyiah. Hal ini
diharapkan agar
UPT
Perpustakaan Unsyiah
dapat menjadi
lebih baik lagi.
[Vira]

Berbeda dari sebelumnya, setelah kembali
ke UPT Perpustakaan Unsyiah, Bang Man tidak
hanya membuka usaha fotokopi dan alat
tulis saja, melainkan juga makanan
dan minuman ringan. Baru kemudian UPT Perpustakaan Unsyiah melakukan renovasi dan
menyediakan tempat khusus untuk usaha Bang
Man, yaitu Man Corner. Ayah dua anak
ini merasa bahwa ia sudah
menjadi bagian dari
Perp u s takaan Unsyiah. Hal ini karena
ia telah lama bekerjasama dan menyaksikan perkembangan Perpustakaan Unsyiah yang
dari perpustakaan “sakral” menjadi perpustakaan yang “More Than Just A Library”.
Secara tidak langsung pun, Bang Man telah
ikut menyukseskan moto perpustakaan yang
lebih dari sekedar perpustakaan.
“Perpustakaan Unsyiah sudah seperti
rumah kami sendiri, kami sudah melekat dengan
perpustakaan ini. Anak kami pun juga besar disini. Bahkan pegawai-pegawai disini pun sudah
seperti keluarga bagi kami” jelas Bang Man.
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AKTIVIS
PEREMPUAN :

26

mansipasi perempuan melahirkan komunitas-komunitas
yang didominasi perempuan,
seperti Komunitas Saya Perempuan
Anti Korupsi (SPAK) yang terbentuk
disebabkan kesadaran wanita untuk melawan penyimpangan tersebut, serta adanya Persekutuan Persatuan Perempuan Adat Nusantara

programnya. Apakah keberadaan
aktivis perempuan selama ini di
tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah ketimpangan sosial
atau sebuah konsep dari Alquran?
Perempuan disebut juga
al-mar-ah, nisaa-un dan untsa atau
anatsa. Menurut Gharib al-Ashfahani dalam Al-Mufradat Fii Gharib

dan Organisasi Perempuan Aceh
Demokratik (ORPAD). Belakangan ini juga lahir Komunitas Nasi
Bungkus yang tak lepas anggotanya dari aktivis-aktivis perempuan.
Namun, kalangan tokoh
feminis Simon de Beauvoir dalam
A More Comprehensive Introduction terjemahan Aquarini Priatna
Prabasmoro edisi 2 memandang
eksistensialisme untuk perempuan
menempatkannya pada “liyan”
karena takdir perempuan dalam
hal reproduksinya, dan laki-laki ditempatkan pada “sang diri”. Jika liyan adalah ancaman bagi sang diri,
maka perempuan adalah ancaman
bagi laki-laki. Jika laki-laki ingin bebas dari keadaan tersebut, maka
laki-laki harus mensubordinasikan
perempuan. Posisi seperti ini seakan menjadikan laki-laki kaum borjuis sedangkan perempuan kaum
proletar.
Satu sisi, gerakan komunitas perempuan terus bermunculan, meski ada penolakan.
Opini dan asumsi tersebut menimbulkan hambatan bagi para aktivis
itu sendiri untuk merealisasikan

al-Quran, anatsa dan zakara merupakan sesuatu yang dii’tibarkan
pada jenis kelamin. Anatsa dimaknai lebih lemah dari zakara. Namun,
al-Ashfahani mengatakan bahwa
keduanya adalah sama dalam hal
beribadah. Hal ini sesuai dengan
firman Allah surah An-Nisa: 124.
Keberadaan perempuan
pada ranah publik menimbulkan argumentasi beragam bagi berbagai
pihak. Mereka cenderung menggunakan Al-quran surat Al-Ahzab ayat
33 yang artinya:
“Dan hendaklah kamu tetap
di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, ...”
(Al-Qurthubi: 141) berkata dalam
tafsirnya; makna ayat ini adalah
perintah untuk tinggal di rumah.
Ath-Thabari dalam Jami’ul Bayan
‘an- Takwili Ayyul Quran, Juz 19, AthThabari menceritakan bahwa suatu
hari, kedatangan wanita-wanita
dengan berhias untuk menggoda
laki-laki. Maka lelaki itu melihatnya,
akhirnya datang mengelilingi wanita yang sedang berdandan tersebut. Oleh sebab itulah perempuan
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dilarang keluar rumah karena besarnya indikasi perzinahan.
Muhammad
Quthub
menafsirkan secara lebih longgar, sebagaimana yang dikutip
M. Quraish Shihab menegaskan
bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam membenarkan mereka
bekerja karena darurat dan tidak
menjadikannya sebagai dasar pertimbangan.
Tidak sedikit, kisah pemfitnahan pada Aisyah dan Shafwan
bin Mu’aththal oleh Abdullah bin
Ubay bin Salul ketika peperangan,
dijadikan oleh sebagian kaum untuk memarginalkan perempuan
bahwa keikutsertaan perempuan
dalam dunia publik akan menimbulkan banyak fitnah. padahal
yang menyebarkan berita itu adalah kaum munafikin yang mempunyai niat buruk terhadap Islam.
Hal ini tak bisa memberi pedoman
apapun. Berdasarkan argumentasi tersebut, tidak masalah perempuan keluar rumah (menjadi
aktivis) asalkan dapat menjaga kehormatan dirinya. Surah at-Taubah
ayat 71, menegaskan bahwa setiap
manusia punya tanggung jawab
atas kehidupan kemasyarakatannya sehingga peran aktivis perempuan bukan sebuah problematika.
“Dan orang-orang yang
beriman, lelaki dan perempuan, sebagianmereka adalah awliya’ bagi
sebagian yang lain....”. (QS. At-Taubah: 71)
Keterlibatan aktivis perempuan diakui oleh dunia keilmiahan. Berdasarkan eksperimen,
perbedaan susunan anatomi otak
pria dan otak wanita mengakibatkan perbedaan potensi keduanya.
Ditemukan, bahwa umumnya pria
memiliki materi kelabu 6,5 kali
lebih besar dari wanita, sedangkan pada wanita materi putih 10
kali lebih besar dari pria. Sehingga menyebabkan pria cenderung
lebih unggul dalam hal matematis
dan wanita cenderung unggul
berhubungan dengan bahasa, (Dr.
Magdy Shehab: 116). Kecerdasan
linguistiknya ini membuat wanita
sangat gemar berkomunikasi dan
membentuk kelompok.

Meskipun demikian, ilmuwan tidak membedakan tingkat
kecerdasan ketika dianalogikan
dengan modulus kecerdasan IQ.
Masing-masing mempunyai bakat
tersendiri. Wanita lebih menguasai
pengetahuan tentang prinsip hidup sehari-hari.
Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berpikir, (QS.
Az-Zumar: 9). Pengetahuan yang
dicapai akan menjadikan mampu mengetahui hakekat sesuatu.
Dengan demikian, terjadi adaptabilitas antara amalannya dengan
pengetahuannya.
Relevansinya
dengan menjadi “seorang aktivis”
adalah respon terhadap stimulus
adaptabilitas tersebut. Berdasarkan uraian di atas, perempuan
berkecimpung di dunia aktivis dalam konteks ini tidak menjadi sebuah problematika.
Batasan peran yang dimainkan harus sesuai pedoman
Alquran, bukan perilaku yang
mengundang kerusakan seperti
bersifat munafik atau menjadi aktivis untuk mengejar popularitas.
Menjadi aktivis yang diperlukan
meraih keridhaan. Dalam Fathul
Majid Syahr Kitab at-Tauhid dikatakan jika perbuatan ini hanya
untuk mencari perhatian, pujian
dan nama baik di hadapan manusia (riya’), maka ini adalah perilaku orang-orang munafik (Syaikh
Abdurrahman bin Hasan Alu asySyaikh: 730).
Allah telah melarang
meninggalkan generasi tanpa
pemberdayaan terhadapnya (QS.
An-Nisa: 9). Generasi yang kuat tidak akan dapat dibangun jika mereka tidak diberdayakan secara intelektual. Di sisi lain, terdapat segi
intelektualitas perempuan yang
juga harus diberdayakan. Dalam
menghadapi budaya populer, perempuan cenderung terkontaminasi arus globalisasi. Mobilisasi trend,
style, fashion, mudah menyentuh
psikologis perempuan. Keinginan berpenampilan menarik meneguhkan mereka berperilaku apa
saja, termasuk tabarruj. Sementara
Islam melarang tabarruj.
Ketika manusia telah terpengaruh dengan arus kehidupan

yang menggerus trend dan tak
dapat memfilternya, maka tanpa
disadari derajat manusia turun
kepada derajat “binatang”, kehilangan kendali dalam menentukan
yang haq dan yang bathil, karena
sesungguhnya manusia diciptakan sempurna dengan anugerah
berpikir. Maka sebab itu, untuk dimanusiakan, manusia perlu diberdayakan dengan emosional dan
intelektual. Perihal trend, style,
dan pengaruh globalisasi lainnya
yang terjerat perempuan, hanya
perempuan sendiri yang dapat
mencegahnya. Misalnya melalui
sosialisasi oleh aktivis-aktivis perempuan, baik dalam hal berbusana, berperilaku, hingga pembentukan pola pikir.
Jika keseluruhan potensi perempuan dikonstruksikan
dengan benar dan tepat, maka
pembangunan yang akan terjadi
bukan hanya internal mereka saja,
namun berdampak pada bangsa
dan negara. Hal ini disebabkan
pemberdayaan
intelektualitas
adalah akar dari pemberdayaan
lainnya. Dengan anugerah intelektual, perempuan dapat membangun dan mengembangkan potensi ia sendiri dalam aspek lain, baik
ekonomi kreatif, aspek environmental, keagamaan, hingga filterisasi kebudayaan. Akhirnya, peran
perempuan lebih partisipatif, baik
dalam bentuk organisasi maupun
non-organisasi.
Merangkum kebenaran
ilahiyah dan ilmiah melalui fakta
Historis, Psikologi dan Neuroscience yang telah dikembangkan di
atas berikut juga diintegrasikan
dengan temuan ayat-ayat Alquran,
maka sebenarnya aktivis perempuan adalah kegiatan yang telah
mendapatkan legalitas di dalam
Islam dan keterlibatannya dalam
memberdayakan kaum perempuan mutlak diperlukan dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku
sesuai tuntunan Alquran. [Rad]
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HISTORIA

EKSISTENSI KERAJAAN TRUMON
DAN BENTENG KUTA BATEE
SEBAGAI BUKTI KEBERADAANNYA

S

ejarah merupakan rangkaian
kronologi dari waktu ke
waktu yang didukung oleh
sumber yang berisi fakta atau
kebenaran yang dapat dibuktikan keberadaannya. Keberadaan
sejarah atau peninggalan sejarah yang dimiliki suatu bangsa
merupakan suatu kekayaan yang
sepatutnya dijaga dan dilestarikan agar tidak terkikis oleh arus
perkembangan zaman, sehingga
dapat dijadikan warisan kepada
anak cucu kelak. Dengan adanya sejarah yang disertai dengan
berbagai macam peninggalan,
dapat menjadi sebagai sumber
pelajaran atau pandangan atas
kekayaan budaya masa lalu yang
berguna sebagai pandangan kehidupan bangsa untuk selanjutnya. Kecamuk penjajahan yang
dilakukan oleh bangsa Barat dan

Eropa terhadap Indonesia, menyisakan banyak kesedihan dan
penderitaan begitupun dengan
sejarah yang ditimbulkan darinya.
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Perlawanan dan pertahanan turut
dilakukan oleh putra putri terbaik
bangsa demi kemerdekaan yang
sekarang menyisakan sejarah.
Kerajaan Trumon dan Benteng
Kuta Batee adalah salah satu
sumber sejarah perlawanan terhadap kolonialis Eropa dan Barat
di Indonesia, khususnya di tanah
Aceh.
Trumon adalah salah satu
dari antara sekian banyaknya kerajaan yang ada di Aceh, khususnya di pantai barat selatan Aceh.
Menurut Ubaidillah, dalam buku
karangan Misri A. Muchsin tahun
2014, “Nama Trumon berasal dari
Trung dan Mon. Trung yang berarti terung dan mon berarti sumur. Trung mon adalah sejenis
tumbuhan Terung yang tumbuh
di samping sebuah Sumur”. Sumur tersebut masih dapat kita

lihat sampai sekarang di Kedai
Trumon yang diberi nama Mon
Lhok. Adapun pendapat lain juga
dikemukakan tentang asal mula
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nama Trumon yang berasal dari
Bahasa Inggris, yaitu through
moon, yang berarti terang bulan.
Hal ini menurut Ubaidillah tidak
dapat diyakini, karena tidak satu-

pun di Trumon yang berasal dari
Bahasa asing, karena tidak adanya manusia asing disitu.
Eksistensi kerajaan Trumon
telah menunjukkan permainan
strategis dalam berbagai bidang
kehidupan, seperti bidang politik, budaya, maupun ekonomi
perdagangan dengan dunia internasional pada abad ke-19 M.
Kerajaan Trumon telah membuka
pelabuhan – pelabuhan dagang
dengan dunia Internasional, yang
memungkinkan banyaknya kapal
– kapal asing yang singgah untuk
melakukan transaksi jual beli di
negeri Trumon. Lada, karet, kapur
barus dan sarang burung adalah hasil bumi yang banyak diincar oleh bangsa – bangsa Eropa.
Memiliki alam yang sangat cocok
untuk dijadikan tempat bercocok
tanam, dengan hasil pertanian
yang melimpah dan bermutu,
banyak anggota masyarakat yang
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datang ke Trumon untuk bertani
di sana. Ketersediaan rempahrempah dengan kapasitas dan
kualitas tinggi, membuat bangsa
– bangsa Barat dan Eropa berpindah haluan dari yang pertama
membeli hasil bumi di Trumon
menjadi ajang kolonialisasi, yang
membuat ketentraman kerajaan
Trumon terganggu dengan menjadi sasaran penguasaan bangsa
asing yaitu Belanda.
Menurut H. Muhammad
said, dalam bukunya yang berjudul Aceh Sepanjang Abad, dijelaskan, kerajaan Trumon didirikan

oleh Tengku Djakfar atau yang
lebih dikenal dengan sebutan
Teuku Raja Singkil sekitar abad
ke- 18. Tengku Djakfar adalah
seorang putra dari Ja Johan, salah
satu keterunan Ja Thahir dari
Bagdad yang menetap di Batee,
Pidie. Tengku Djakfar sendiri adalah seorang Tengku atau ulama,
gelar tersebut diperolehnya ketika beliau mengajar Agama Islam
di Ujong Serangga, setelah banyak memperdalam ilmu agama
sebagai seorang murid Tengku
di Anjong Peulanggahan. Dengan menerima perintah dari sang
guru, Tengku Djakfar berangkat
ke sebelah Barat Aceh, menuju
Ujong Serangga, Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu
yang telah diperolehnya.
Sekitar tahun 1780, Tengku
Djakfar mulai menata dan membangun Trumon, sekaligus menjadi penguasa dan raja pertama
di kerajaan Trumon. Puncak ke-

jayaan kerajaan Trumon sendiri
berada dibawah kekuasaan Teuku Raja Fansury Alamsyah atau
yang lebih dikenal dengan sebutan Teuku Raja Batak. Tengku
Raja Batak adalah raja ketiga kerajaan Trumon, yang menggantikan ayahnya Tengku Raja Bujang, yang mendapat tahta dari
ayahnya Tengku Djakfar sebagai
pendiri sekaligus raja pertama
kerajaan Trumon. Sebagai sebuah
kerajaan, kerajaan Trumon sudah
dikenal keberadaannya bukan
hanya di dalam negeri tetapi juga
di luar negeri. Memiliki cap sikureung (cap Sembilan) dan mata
uang sendiri sebagai alat pembayaran sah yang diakui dunia, yang
membuat eksistensi kerajaan
Trumon bisa dikenal oleh bangsa
Asia dan Eropa. Selain itu, hubungan perdagangan yang telah
diciptakan oleh Kerajaan Trumon
juga sudah bisa dikatakan sudah
sangat baik. Armada laut yang
bernama Diana dan Lexmie yang
membawa lada ke Penang, India
dan Timur Tengah, yang menjadi bukti kejayaan perdangangan
pada masa kerajaan Trumon.
Benteng Kuta Batee, yang
dibangun pada tanggal 11 Agustus 1770 dan selesai pada 8
Agustus 1802, dengan luasnya
sekitar 60x60 meter dan tinggi
mencapai sekitar empat meter,
tebal dindingnya mencapai satu
meter dengan tiga lapisan. Material benteng tersebut terdiri dari
batu bata dibagian luar, kemudian pasir setebal 30 senti meter.
Keberadaan benteng Kuta Batee
menjadi saksi dimana sebuah
kerajaan pernah berdiri dan Ber-

jaya di daratan barat selatan Aceh
(Trumon, Aceh Selatan). Benteng
tersebut, selain berfungsi sebagai
pertahanan ketika diserang oleh
pejajah (musuh), juga memiliki
fungsi lain sebagai pengendali
pemerintahan oleh raja. Di dalam
benteng tersebut juga terdapat
istana raja, sebuah gudang tempat menyimpan barang – barang
penting miliki kerajaan, balai
sidang yang digunakan untuk
rapat, dan rumah sula (penjara)
juga terdapat di area benteng sebagai tempat bagi siapa saja yang
divonis hukuman mati. Selain itu
juga terdapat tempat percetakan
uang sendiri kerajaan Trumon.
Pertama uang dicetak di Portugal,
Lisabanon, kemudian ditiru dicetak di Trumon menjadi uang Trumon atas izin kerajaan Portugal.
Sampai sekarang ini, peninggalan
bekas kerajaan Trumon masih dijaga oleh saudara Teuku Raja Ubit
yang merupakan keturunan dari
Raja Trumon, secara turun temurun.
Kerajaan Trumon dan Benteng Kuta Batee sebagai bukti
kebaradaannya adalah sebuah
sejarah yang patut untuk dijaga
dan dilestarikan keberadaannya,
agar tidak hilang tertelan masa.
Menjadi generasi penerus dan
penikmat hasil perjuangan menjadi kode istimewa dari nenek
moyang terdahulu. Menjaga apa
yang sudah diberi adalah salah
satu wujud menghargai yang
dapat kita beri. Lagi pula, “Bangsa
yang besar adalah bangsa yang
menghormati jasa pahlawannnya.” [ARMY]
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PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN & INOVASI

RESENSi

B

uku ini ditulis dengan tujuan
berbagi wawasan tentang
kajian kepemimpinan dan
inovasi. Sekarang ini, sedikit sekali
buku yang menulis tentang kajian
ini, apalagi ditulis dengan berbahasa Indonesia.
Pemimpin inovatif adalah pemimpin yang tidak menghukum para karyawannya yang
membuat kesalahan, selama kesalahan tersebut dilakukan dengan
niat baik. Pemimpin inovatif berani mengubah cara berorganisasi
dan suasana organisasi menjadi
menyenangkan sehingga membuat karyawan dengan leluasa
dapat menggapai visi , misi dan
tata nilai sebuah organisasi. Tujuan
inovasi sebenarnya adalah untuk
menjaga kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, dalam inovasi organisasi dituntut untuk mencari
hal – hal baru dan meninggalkan
pola lama.
Buku ini sangat menginspirasi pembaca untuk terus b
rusaha berinovasi dengan cara
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memotivasi. Selain itu, dalam
buku ini juga, pembaca dapat
menemukan contoh–contoh relevan yang terjadi dimasa sekarang dan akan datang. Buku ini
dapat menambah pengetahuan
pembaca tentang kepemimpin
dan inovasi, karena tidak selamanya kesuksesan masa lalu akan
membawa kesuksesan dimasa depan. Itu terjadi karena perubahan
lingkungan di era informasi dan
komunikasi yang sangat cepat, sehingga sebuah organisasi dituntut
untuk dapat beradaptasi dengan
lingkungan baru dengan cepat
jika tidak mau mengalami ketertinggalan.
Sangat sedikit kesalahan
penulisan yang ada dibuku ini.
Jelas sekali buku ini ingin memberitahukan peran seperti apa
yang seharusnya perusahaan atau
organisasi lakukan, dan hak- hak
seperti apa yang harus diberikan
kepada pekerja.
Karir dan pengalaman
hidup seorang Djamaluddin Ancok dalam bidang psikologi Sosial
dan Industri juga yang banyak
menambah informasi dalam buku
ini. Pada akhir Bab, buku ini menjelaskan tentang kasus – kasus
dari perusahaan yang mengalami
penurunan, tapi dalam waktu yang
cepat kembali meningkat bahkan
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mendapatkan keuntungan besar
karena inovasi yang dilakukan.
Selain itu, perjuangan
seorang pemimpin yang harus
mengambil berbagai resiko dalam
mengambil keputusan dengan
kondisi yang berbeda – beda pun
juga turut dijelaskan dalam buku
ini.
Hal unik yang ada dibuku ini berbanding dengan buku
sejenis lainnya adalah pada Bab
terakhir. Buku ini mencantumkan
alat ukur yang dipakai untuk mengukur sifat inovatif yang ada pada
diri seseorang. Sehingga selesai
membaca, pembaca dapat mengetahui sejauh mana sifat inovatif
yang dimilikinya. Buku ini berisi
tentang pengertian, teori, contoh
kasus, dan cara kerja sebuah perusahaan yang kemudian di tulis
dengan skema – skema atau gambaran – gambaran, bagaimana
posisi manager, pekerja dan lain
sebagainya.
Walau demikian, buku
ini kurang menekankan karakter
dari variabel psikologi, misalnya
saja kenapa pemimpin mengambil suatu sikap atau keputusan
melalui tinjauan sisi genetik atau
budaya di lingkungan pemimpin
tersebut. [RSK]
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N

ovel ini berkisah tentang
dua mudamudi yang terjerat cinta suci, mereka
adalah ayna dan Gus Afif. Awalnya keduanya hanya saling menggagumi satu sama lain, ayna
dengan kecantikan paras dan kelumbutan hatinya, Gus Afif dengan kecerdasan dan kemulian
akhlaknya. Hidup di pondok pasantren yang sama tapi dengan
kasta yang berbeda ayna hanya
seorang santriwati merangkap
seorang khadimah (pelayan) dan
anak seorang mantan tkw sedangkan Gus Afis adalah anak
dari seorang kiai besar pemimpin
pondok pasantren tersebut. Dengan segala perbeda itu, keduanya hanya memendam perasaan
dihati, ayana yang terlalu minder dengan keadaanya sehingga tidak berani berharap akan
mendapatkan suami seorang
anak kiai dan Gus Afif yang berfikir “bolehkah anak seorang Gus
meminang seorang Khadimah?”.
Pasca kelulusan, Ayna
dilamar oleh seorang kiai besar
yang masih sepupu dengan ibu
nyai, ia adalah seorang duda
beranak dua. Setelah isthikarah Panjang dan pertimbangan
matang akhirnya ayna menerima pinangan tersebut, tapi ia
menyerahkan keputusan pada
pakdenya satu- satunya keluarga
yang dimiliki ayna. Pakde ayna

menolak lamaran tersebuat dengan alasan ayna seorang gadis
tidak mungkin menikah dengan
seorang duda. Taklama setelahnya Gus Afif menemui ayna dengan meksud mengantar surat undangan pernikahan ustadz yusuf
dan melamar ayna langsung tapi
ayna menolak lamaran tersebut.
Ayna meminta Gus Afif datang
kembali melamarnya dengan
membawa orang tuanya. Lamaran gus afif terlambat karna ayna
sudah dipinang secarara paksa
oleh pakdenya, tetapi dengan
kecerdikan ayna dia membuat
perjanjian bahwa yoyok tidak
boleh menyentuh ayna sebelum
ia mampu membaca Al Quran.
Kehidupan rumah tangga yang
pelik dan kekacauan bisnis yoyok
memberi peluang perceraian dan
kesempatan kepada ayna untuk
kabur dari rumah tandap jejak.
Disitulah kedidupan keras ayana dimulai dari bandung hingga
ayna menjadi orang sukses.
Kelebihan :
Sama seperti novel-novel Habibburahman yang lain, “Bidadari
Bermata Bening” ini memberikan sensasi yang sulit digambarkan ketika membacanya. Bahasa
yang begitu ringan dan mudah
dipahami. Kisah-kisah yang dituangkan dalam novel ini mampu memberi hikmah pada para

pembaca. Pendiskripsian susana pasantren dan orang-orang
pasantren dengan sangat apik.
komplik-komplik ringan yang
mampu menggungah hati pembaca. tokoh Ayna Dan Afif dalam
novel ini memiliki penokohan
yang setandar di kehidupan tidak seperti tokoh dalam banyak
novel lainnya yang menggambarkan kesempurnaan, sehingga
menambah nilai Plus untuk novel ini. Sama seperti novel-novel
habiburrahman lainnya noveil ini
mampu memberi energy positif
untuk meraih impian.
Kekurangan:
Terlepas dari semua
kelebihan yang dimiliki novel
“Bidadari Bermata Bening” ini,
menurut saya penokohan Afif
terlihat tidak begitu natural cendrung seperti didramatiskan,
sikap Gis Afif yang begitu berlebihan dalam menyikapi keterlambatan lamarannya. Tapi hal
ini tertutupi dengan penokohan
ayna yang begitu apik sehingga
menutupi kekuranga novel ini.
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SENJA YANG SINGKAT
Oleh : Elvira Nadya Saleh

L

angit senja memang juara.
Warna jingganya seakan
membuat ku lupa akan segala
masalah yang tengah kuhadapi.
Ia memberi ketenangan yang tak
pernah di berikan oleh siapapun sebelumnya kepada ku. Tapi
sayang, aku hanya bisa menikmati
ini beberapa saat saja. Senja memang misterius, menghanyutkan
lalu meninggalkan.
Sesaat mood ku kembali.
Ketenangan yang kurasakan tadi
menghilang tanpa bekas. Aku
kembali memikirkan semua masalah yang kuhadapi. Entah mengapa aku merasa hidup itu tidak
adil. Aku kembali teringat tentang
pertengkaran ku dengan ibu tadi.
Ibu memang egois. Dia selalu
melarang ku dan tidak pernah
mendukung hobi ku mengendarai
sepeda di gunung. Dia menyuruhku untuk hidup lebih baik darinya
dan memilih jalan hidupku sendiri, dan jalan hidupku adalah BMX.
Sedangkan ayah, aku tidak tahu
dimana dia sekarang. Dia pergi
dari rumah 10 tahun lalu dan tak
pernah kembali lagi.
Aaahhh!! Untuk pulang
kerumah saja aku malas. Aku ingin
mengahabiskan waktu lebih lama
lagi disini, dibukit yang menjadi
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saksi bisu kerja kerasku latihan
mengendalikan sepeda hingga
menimbulkan luka dibeberapa
bagian tubuhku. Aku ingin menatap langit senja sedikit lebih lama
untuk merenungi apa arti waktu
dan kehidupan yang sebenarnya.
Langit sudah mulai gelap. Aku
menyudahi renungan ku dan
mulai bersepeda menuruni bukit.
Aaaaarrrrgggghhhh!!! Aku ingin
mengeluarkan segala kekesalan
ku. Tapi setelah setengan perjalanan aku mulai merasa ada yang
aneh. Kepalaku mendadak sangat
pusing. Segala hal yang kulihat
seperti berputar-putar. Aahh!! Apa
yang terjadi, aku tidak tahan. Bruk!
Aku pun tidak mampu lagi mengendalikan sepedaku dan akhirnya aku berguling sampai ke kaki
bukit. Aku sempat tak sadarkan
diri sebentar.
Ugh! Kepalaku masih
sedikit pusing. Aku mencoba untuk bangkit. Dimana ini ? Kenapa
semuanya hitam. Aku tak bisa melihat apa pun. Semua hitam sejauh
apa pun aku memandang. Apa
ini mimpi. Aku mulai takut dan
sedikit ciut. Aku berbalik badan
dan menyisir seluruh ruangan
tersebut. Hitam. Kelam. Tak ada
apa pun disini. Tiba-tiba sebuah
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suara muncul. Suara berdengung
yang sangat kuat. Aku menutup
telingaku rapat-rapat. Telingaku
sakit. Kepalaku sakit. Sangat sakit.
Aku berputar untuk
mencari sumber suara. Tapi aku
tidak bisa menemukannya. Aku
mulai panik dan mencoba berlari.
Tapi baru beberapa langkah aku
seperti menabrak sebuah kaca
pembatas. Aku pun mengambil
langkah ke kanan, sama saja. Ke
kiri pun tak jauh berbeda. Aku
seperti terkurung dalam sebuah
kotak kaca. Sesaat kemudian suara tersebut berhenti. Aku melihat
tangan ku dan ada darah disana.
Ya, telinga ku berdarah. Menyebalkan. Apa yang sedang terjadi.
Aku mengawasi ruangan disekitar
ku dengan waspada, melihat ke
seluruh arah sambil tetap mengepalkan tanganku untuk berjaga-jaga.
Tak lama aku seperti melihat sebuah cahaya putih diujung
ruangan. Siluet dari cahaya tersebut layaknya sesosok manusia.
Aku pun memanggilnya berniat
untuk meminta pertolongan.
“Haloo, siapa disana ? Apa kau
bisa menolongku ? Aku terkurung
disini”.
Namun, tak ada sahutan

CORETAN PENA
sama sekali. Cahaya itu tiba-tiba
bergerak cepat kearah ku disertai dengan sebuah guncangan
seperti gempa bumi. Saat ia
mulai mendekat, aku bisa melihat
wujud aslinya. Dia bukan manusia.
Dia seperti wajah badut raksasa
menyeramkan yang menggantung
ditengan kegelapan. “Haloo Hanna, senang bertemu dengan mu”
sapa badut itu. Dan saat itu juga,
guncangan tersebut berhenti.
“Siapa kau ? Apa yang terjadi padaku ?” Tanya ku.
“Aku adalah sesuatu yang sangat
bergharga dalam kehidupan”
“Berharga dalam kehidupan ? Aku
tidak percaya. Cepat keluarkan aku
dari kotak ini”
“Tidak bisa. Aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kotak ini Hanna,
hanya kau yang bisa mengeluarkan
dirimu sendiri”
“Apa maksudmu ?”
“Apa kau tau siapa aku sebenarnya
?”
“Tidak, siapa kau sebenarnya ?”
“Aku adalah waktu, aku kadang ditakuti tapi kadang juga diremehkan,
orang-orang yang meremehkan
ku adalah orang-orang yang akan
celaka dalam hidupnya. Dia tidak
menghargai setiap waktu yang
dilaluinya. Padahal dia tidak tahu,
sampai kapan dia akan bertahan di
dunia ini. Dan kau Hanna, adalah
salah satu dari orang yang meremehkan ku”
“Apa ? Tidak mungkin aku meremehkan mu. Aku selalu menghargai
setiap waktu yang kulalui. Bersama teman-temanku dan saat aku
melakukan hobiku”
“Ya, kau memang selalu menghargai waktu-waktu tersebut. Tapi ada
yang telah kau lewati. Kau tidak
menghargai waktu yang kau lalui
bersama ibu mu. Dia selalu menunggu mu dirumah. Memasak makanan
kesukaan mu. Dia menunggu mu
untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tapi apa yang kau lakukan ?
Kau selalu menyakiti hatinya”
“Aku punya alasan tersendiri untuk
itu. Toh ibu juga egois, dia tidak
mendukung hobi ku. Untuk apa aku
menghabiskan waktu bersamanya
jika ia juga tidak menghargaiku”
“Apakah ibu mu pernah mengeluh ?
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Apa kamu tidak ingat seberapa banyak waktu yang ia korban kan untuk
dihabiskan denganmu sewaktu
kau kecil. Mengandungmu 9 bulan.
Merawatmu. Ia tak pernah lelah. Ia
selalu menghargai waktu-waktu
ia bersama mu. Apa kamu masih
menganggap itu egois ?”
“Hei. Itu memang kewajibanya
sebagai seorang ibu. Dia memang
harus melakukannya”
“Oke. Anggap saja seperti itu. Kau
memang keras kepala seperti ayahmu”
“Apa kau bilang ? Memangnya kamu
kenal ayah ku ?”
“Ya, aku mengenalnya. Dia juga
pernah singgah kesini. Dia adalah
penunggang BMX sama seperti mu,
tapi sangat disayangkan waktunya
tak panjang dikarenakan kecerobohannya saat menuruni gunung.
Hal itu lah yang membuat ibu mu
melarang. Ia tak ingin kamu bernasib seperti ayah mu. Ia tenggelam
dalam kesedihan yang mendalam
dan cukup lama setelah kehilangan
ayahmu. Ia tak ingin kehilangan
dirimu juga. Sepertinya aku telah
membuatmu kaget” jelas sang waktu dengan senyum mengejeknya.
Aku merasa dipukul telak. Aku tidak mengetahui hal ini sebelumya.
Aku merasa bodoh. Ternyata yang
egois itu adalah aku. Aku memang
anak yang tak berguna.
“Kenapa ibu tak pernah menceritakannya wahai sang waktu ?”tanya
ku.
“Bagaimana ia bisa menceritakannya jika kau tak pernah mau mendengakan ucapannya”
“Aahh!! Bodoh. Kenapa aku tidak
pernah menghargai waktu bersamanya. Lalu apa yang harus kulakukan ? Apa aku masih punya banyak
waktu ?”
“Waktu mu masih banyak, tapi
waktu ibu mu tak sebanyak waktu mu. Jagalah dia. Hargai setiap
waktu yang kau lalui bersamanya. Ia
butuh kehadiran anaknya di masa
tua nya. Kau harus ingat, saat kau
sibuk tumbuh dewasa, kau lupa
bahwa ibu mu pun akan bertambah
tua. Bijaklah menggunakan waktu,
karena ia tak bisa terulang. Hanya
penyesalan yang akan kau dapat.
Ingat itu Hanna”

“Baiklah. Akan selalu kuingat kata-kata mu”
Tiba tiba suara berdengung tadi
muncul lagi disertai getaran yang
dahsyat. Dinding2 kaca disekitarku
pecah. Aku berlari tak tau arah.
Kepalaku sangat pusing. Cahaya
yang sangat terang menyorotku.
Sangat silau. Aku terjatuh kedalam
lubang yang sangat dalam.
Aku tersentak dan langsung
terduduk diatas tempat tidur.
Cahayanya sangat silau. Aku harus
menyesuaikan pengelihatanku untuk beberapa saat. Dimana ini ? Rumah sakit ? Kenapa aku bisa disini ?
Oiya, mungkin karena aku terjatuh
saat naik sepeda dibukit kemaren.
Aku merasa haus. Aku bangkit dari
tempat tidur untuk mengambil air.
Dan saat itu ada kertas yang jatuh.
Aku tak tahu darimana asalnya.
Aku mengambil dan kemudian
membacanya. Disitu tertulis :
‘Hidup bagaikan senja. Singkat.
Menghanyutkan. Meninggalkan. Kita lah yang memutuskan
bagaimana cara kita menikmati
waktu senja tersebut’.
Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ibu
kaget saat melihat ku, kemudian
langsung berlari dan memelukku.
Ia menangis.
“Ibu sangat senang kamu sadar nak.
Ibu tidak mau kehilangan kamu
seperti kehilangan ayahmu”
“Maafkan aku bu. Aku sudah banyak
salah pada ibu”
“Ibu selalu memaafkan kesalahanmu. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan ibu lagi”
“Iya bu. Aku berjanji”
Sudah lama aku tidak merasakan
kehangatan ini. Kehangatan yang
dulu sering kudambakan.
Dan sekarang aku sudah memutuskan cara ku ‘tuk menikmati
senja yang singkat ini.
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BUDAYA

S

iapa tidak kenal dengan
Isilah Hip-Hop ? Budaya ini
cukup terkenal di seluruh
penjuru dunia termasuk di Indonesia. Jika berbicara tentang
budaya, maka Indonesia adalah salah satu negara dengan
banyaknya kebudayaan, selain daripada suku, agama, dan
juga ras. Bahkan Antara News
(2017), menyatakan bahwa organisasi Badan Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) untuk
pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan (the united nations educational, scientific and cultural
organization - unesco) menilai
Indonesia adalah negara super
power di bidang budaya.
Matsumoto (1996: 16
dalam Oatey, 2012: 2) memaknai budaya sebagai seperangkat sikap, nilai-nilai dan perilaku
yang dimiliki oleh sekelompok
orang yang kemudian disampaikan secara terus menerus dari
satu generasi ke generasi lain
meskipun kemudian setiap individu berbeda.
Milton Cummings (2003 dalam
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Kim H. J., 2011: 5) juga mengatakan ada yang namanya diplomasi budaya memaknai diplomasi budaya sebagai pertukaran
ide, informasi, kesenian dan
berbagai aspek dari kebudayaan
antar negara dan rakyatnya untuk menumbuhkan suatu kesepahaman bersama.
Era globalisasi yang kini
muncul membuat semakin mudahnya budaya-budaya asing
masuk ke Indonesia. Masuknya
budaya asing ini tidak lepas dari
media internet yang kini mudah
diakses oleh siapa saja, hingga
tidak jarang dianggap ‘lumrah’
untuk diterapkan di Indonesia,
termasuk Hip-Hop.
Hip - hop adalah sebuah
akar kebudayaan yang baru mulai berkembang di tahun 1970an yang pada dasarnya lahir dan
tumbuh berkembang di kalangan masyarakat Afro-Amerika,
dan juga Latin-Amerika. Hip
- hop pada awalnya tumbuh
dikarenakan protes, perlawanan,
penyesalan dan kesedihan akan
penindasan dan perbudakan
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yang dialami oleh orang-orang
kulit hitam di Amerika. Isi dari
lirik-lirik Hip-Hop bercerita akan
perbedaan ras yang pada masa
itu sangat menekan dan menindas keberadaan dan perbedaan
antara keturunan Afrika yang
berkulit hitam dengan keturunan
kulit putih Amerika.
Namun seiring dengan
perkembangan zaman, hiphopers dianggap sebagai sebuah
cara hidup dengan memiliki kehidupan glamour dengan pakaian yang serba berkilauan sehingga gaya nya pun serba mahal.
Begitu juga dengan lirik yang
dinyanyikan banyak bercerita
tentang percintaan. Oleh karena
itulah budaya Hip – Hop banyak
digandrungi oleh para remaja.
Ada beberapa bagian dari budaya Hip – Hop yaitu beatbox,
breakdance, rap, grafity dan juga
disjoki. Mayoritas hiphopers
pada saat ini adalah kaum remaja lelaki, tapi kini remaja wanita
sudah mulai menunjukkan keberadaannya sebagai hiphopers
walau hanya pada media sosial

BUDAYA
saja.
Semakin budaya ini
dicintai oleh para remaja sekarang ini, maka semakin banyak
pula komunitas hip – hop yang
tercipta. Mereka membuat komunitas ini sesuai dengan tujuan
mereka masing – masing dan sesuai bidang yang digandrunginya. Komunitas ini juga di bentuk
sebagai wadah mereka untuk saling mengenal dan bertukar ide
barunya.
Di Indonesia, Hip-Hop
mempunyai keatifitasnya sendiri. Ini dapat dilihat dari gerakan
yang hiphopers indonesia ciptakan dengan mencampur gaya
hip – hop barat dengan tarian lokal di Indonesia. Dari segi musik
juga mereka mengkolaborasikan
musik keras yang biasa dinyanyikan oleh para hiphopers dengan musik tradisional, misalnya
dengan memasukan suara Serune Kalee dari Aceh atau masih
dengan alat musik yang lainnya.
Tentu
Aceh sebagai
bagian
dari
wilayah Indonesia
tidak mau ketinggalan
zaman. Banyak hiphopers di
Aceh yang telah mengisi radio
– radio di Aceh khususnya dengan menciptakan lagu rap mereka dengan bahasa Aceh. Mereka juga terkadang berkolaborasi
dengan hiphopers di wilayah Sumatera Utara. Namun kesan anak
hip – hop dimata masyarakat
masih negatif. Mereka dianggap
hanya membuang waktu dengan
aktivitas yang tidak bermanfaat.
Walau demikian, ada juga masyarakat yang mendukung akti-
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vitas ini. Hal ini dianggap dapat
memajukan kreatifitas remaja. Ini
dibuktikan dengan begitu banyaknya kompetisi yang diadakan
mulai dari tingkat Nasional hingga Internasional. Hal ini tentu
menjadi pertimbangan banyak hiphopers di seluruh
dunia. Mereka mencari
celah agar dapat diterima di masyarakat.
Selain itu, kesan negatif di masyarakat
ini di tekankan pada pendengar lagu hip-hop yang
memilih atau menulis lirik lagu
mereka yang misogini. Misogini dalam budaya Hip Hop lebih
mengacu pada lirik, video, atau
aspek lain dari budaya Hip Hop
yang mendukung, memuliakan,
membenarkan, atau menormalkan objektifikasi, atau
eksploitasi wanita. (RSK)
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PERPUSTAKAAN UNSYIAH: MODEL IDEAL
UNTUK MENJADI “LEBIH DARI SEKEDAR
PERPUSTAKAAN”

B

anyak sekali jumlah perpustakaan di Indonesia. Khusus perpustakaan perguruan tinggi, ada 800-an lebih. Nah, dari sekian banyak
ini, mana yang paling menarik? Tentu, bagi masing-masing orang akan berbeda-beda, karena pengalaman dan cara memandangnya pun berbeda.
Perpustakaan yang “lebih dari sekedar perpustakaan”, akan lebih terlihat jika dipandang dari
sisi pemustaka. Berikut adalah kisah singkat perjalanan virtual saya sebagai pemustaka, berdasarkan informasi yang saya peroleh selama ini tentang
Pustaka Unsyiah.
Poltak: “Unsyiah itu di mana tho, Jo?”
Paijo: “Di Nangroe Aceh Darussalam, Bro.”
Saya mengenal Pustaka Unsyiah dari internet, serta melalui diskusi dengan Pak Taufiq Abdulgani selaku Kepala Perpustakaan Unsyiah. Saya
pernah bertemu beliau pada beberapa acara kepustakawanan. Saya belum pernah datang berkunjung ke Pustaka Unsyiah, bahkan ke Aceh, ataupun
ke bumi swarnadwipa.

OPINI

Namun, pagi ini saya punya rencana, saya
hendak berkunjung ke Pustaka Unsyiah. Sebuah
perpustakaan perguruan tinggi, yang berdiri sejak
1970 di propinsi ujung Sumatra. Perjalanan pun
saya mulai dan nikmati, sampai akhirnya saya tiba
di depan bangunan Pustaka Unsyiah. Gedung tiga
lantai, bercat putih, yang terlihat begitu kokoh,
Memasuki gedung Pustaka Unsyiah, rasa
nyaman dan hangat telah mulai terasa. Kesan ramah dan bersahabat ditawarkan oleh petugas bagian front-office. Tidak jarang, kita juga akan disambut mahasiswa-mahasiswi paruh waktu yang telah
dididik dengan berbagai pelatihan pelayanan. Wajah mereka khas, ramah dan tidak membosankan.
Hal ini wajar dan tidak perlu diragukan. Kabarnya, mereka adalah mahasiswa pilihan, dari sekian
banyak mahasiswa yang berbondong-bondong
mengajukan diri menjadi tenaga paruh waktu di
perpustakaan, mereka lah yang lolos seleksi. Luar
biasa. Dari kesan awal ini, terasa sekali manfaat perpustakaan bagi mahasiswa.
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Sumber:http://detak-unsyiah.com/wp-content/uploads/2016/12/1481707186622.jpg

Sebelum masuk di area koleksi, saya dihadapkan pada pintu yang terpasang presensi elektronik. Pemustaka tidak lagi menulis manual bukti
kehadirannya, namun cukup mendekatkan kartu
anggotanya di mesin presensi. Alat ini seolah ingin mengatakan, bahwa meski perpustakaan ini
berada di ujung Sumatra, namun tidak kalah dari
sisi teknologi. Ide dan keberanian implementasi
pengelola Pustaka Unsyiah dari aspek teknologi,
menghadirkan pengalaman menarik bagi pemustaka.
Mahasiswa antri mengular untuk masuk
di perpustakaan. Namun, dari apa yang mereka
bawa, terasa ada yang aneh. Setelah saya cermati,
ternyata tas. Ya!, mahasiswa masuk perpustakaan
diizinkan membawa tas. Apakah saling percaya
pada semua elemen di perpustakaan hendak dibangun (dan ditunjukkan) dengan (salah satunya)
izin boleh membawa tas masuk di perpustakaan?.
Aneh? Risiko? Kejujuran? Kehilangan? Tentunya itu
yang ada dibenak saya.

Sumber: http://library.unsyiah.ac.id/g
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Ketika masuk di ruang perpustakaan, saya
dihadapkan pada pemandangan yang luar biasa.
Mulai dari banyaknya mahasiswa yang beraktivitas
di meja ruang sirkulasi, dan di antara rak buku serta koleksi yang berjajar rapi. Tampilan rak terlihat
minimalis, namun menghadirkan informasi lengkap tentang koleksi yang dimuatnya, mulai dari subyek dan nomor kelasnya. Jangan salah! Buku berjajar rapi, bukan karena jarang digunakan. Namun,
ternyata karena Pustaka Unsyiah memiliki pasukan
mahasiswa shelving (penataan buku) yang akan
menjaga kerapihan koleksi.
Saya melanjutkan berkeliling. Sampai
lah saya, di berbagai ruang yang berdesain unik,
penuh mahasiswa yang belajar sambil duduk, diskusi, menggambar di meja, yang bisa mereka
ubah posisi meja tersebut sesuai keinginan. Duduk
di sofa, atau lesehan santai sambil diskusi, adalah
pemandangan rutin di tiap harinya. Sesekali pustakawan terlihat berkeliling, memastikan pemustaka benar-benar mendapatkan apa yang mereka
butuhkan di perpustakaan.

Tampak, di bagian lain pustaka, mahasiswa
berbondong-bondong menenteng laptop, masuk
ke sebuah ruangan. Pustakawan dengan sigap
mengatur dan mengarahkan tempat duduk mahasiswa. Sejurus kemudian, mahasiswa telah siap
di kursi masing-masing, lengkap dengan laptop
yang siap digunakan. Di depan, layar dan laptop
pemateri telah terpasang siap digunakan, lengkap
dengan alat pelantang suara. Ternyata, ada kelas
literasi informasi (LI), demikian informasi yang saya
dapatkan dari pustakawan.

OPINI

Tapi tidak. Sepertinya Pustaka Unsyiah ingin menerapkan dan menanamkan saling percaya
antar semua elemen di perpustakaan. Tentunya
dengan mekanisme tertentu, ada petugas khusus
pemeriksaan tas, misalnya. Selain itu, konon kabarnya kebijakan ini diambil karena loker tas sudah
tidak mampu menampung tas pemustaka yang
kedatangannya melebihi kapasitas loker. Menurut
saya, ini menarik. Dari sebuah keterbatasan, melahirkan kebijakan yang justru memberikan nilai lebih pada Pustaka Unsyiah. Ah, kenapa saya heran?
Toh ini Aceh, propinsi istimewa dengan segudang
sejarah, dan lekat dengan nilai-nilai akhlak Islam.
Selayaknya lah jika saling percaya, kejujuran diterapkan di kehidupan sehari-hari, pun dari perpustakaan.

UnsyiahLib MobileApp
Pustakawan memulai kelas LI, dengan
menyampaikan berbagai sumber informasi yang
bisa diakses mahasiswa, database yang dilanggan
Pustaka Unsyiah, cara aksesnya, serta koleksi tercetak. Lengkap dengan cara akses menggunakan
telepon cerdas (smartphone). Agaknya, pengelola
telah menyiapkan aplikasi mobile di aplikasi Android untuk penyebaran koleksinya. Tak lupa, cara
memilih informasi yang paling tepat, dan cara
mengelolanya juga disampaikan. Peserta mengikuti dengan mempraktikkan pada laptop masing-masing. Sesekali ada yang bertanya kepada
pemateri. Beberapa informasi terlihat di layar, mulai dari alamat library.unsyiah.ac.id, uilis.unsyiah.
ac.id, etd.unsyiah.ac.id. Menarik sekali, layanan dan
fasilitas yang menawarkan pengalaman menarik
bagi pemustaka. Pustakawan pun aktif terlibat, dan
menjadi pihak yang paling depan untuk membuat
mahasiswa literatepada informasi. Saya mengikuti
kelas LI ini sampai selesai.

Sumber:http://library.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/IMG_20160614_112816.jpg

Pengalaman saya sampai di beberapa ruang tersebut, telah cukup membuat saya takjub
pada Pustaka Unsyiah. Perjalanan tetap saya lanjutkan.

Sumber:http://library.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/
IMG_4270.jpg
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Perjalanan mengeksplorasi perpustakaan
saya lanjutkan…. Menjelang siang, setelah kelas
LI, saya melihat di sebuah sudut, mahasiswa mulai berkumpul.“Ada apa lagi ini?”, pikir saya. Saya
bergegas menuju kerumunan mahasiswa tersebut.
Tampak sebuah bagian, yang dipersiapkan sebagai
pusat kegiatan.“Kegiatan apakah?”, saya masih belum menemukan jawaban. Tak lama, seorang dengan pakaian unik maju dan menempatkan diri.
Tangannya memegang benda aneh, yang kemudian dimainkan… Mahasiswa menonton dengan serius, terlihat senyum kegembiraan dan penasaran
di wajah mereka. Ternyata yang saya lihat adalah
pertunjukan sulap, pada acara Relax and Easy (RE)
@unsyiahlib. Kegiatan santai yang dihadirkan Pustaka Unsyiah untuk menghibur mahasiswa. Konon
kabarnya, kegiatan RE diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari sulap, seperti yang baru saja
saya saksikan, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyanyi, komedi tunggal (stand
up comedy), dan lainnya. Selain melalui RE, dari
informasi awal yang saya peroleh, mahasiswa juga
diberi wahana kreativitas di Librisyana, sebuah majalah yang diterbitkan Pustaka Unsyiah.
RE ini tidak dilakukan seharian, jadi jangan khawatir mengganggu kegiatan belajar. Justu
mahasiswa tampak menunggu, hiburan apa yang
akan ditawarkan di acara RE pada pekan berikutnya.
Saya kembali ke rak koleksi di ruang sirkulasi, berniat menyempatkan membuka buku koleksi
dan membaca beberapa halaman. Siapa tahu, bisa
kenalan dengan mahasiswa Unsyiah, atau malah
mahasiswinya...

Di antrian yang mengular menuju ke sebuah kotak setinggi kira-kira 1.5 meter, dia berhenti. Saya tetap mengikutinya. Sampailah gilirannya
di depan kotak tersebut, saya tetap mengikuti di
belakangnya. Dia terlihat menyentuh layar model
touchscreen, meletakkan buku di kotak kemudian
mengambilnya lagi, lalu menenteng buku itu keluar antrian. Saya mencermati apa yang dia lakukan
sampai selesai. Dia lakukan sendiri, tanpa bantuan
pustakawan. Jelas! dia telah terbiasa melakukannya.

Sumber : http://library.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/
IMG_0503.jpg

“Saya tadi meminjam buku, Mas. Meminjam secara mandiri pakai alat tersebut. Cepat, dan
mudah. Kata pengelola, itu pakai RFID dengan software SLiMS. Gratis softwarenya, Mas. Kemudian
perpustakaan mengembangkannya sesuai kebutuhan”.
Dia begitu bersemangat bercerita kepada saya.

Terlihat, di salah satu meja, ada mahasiswa
yang tampak sendirian. Saya pun menghampirinya. “Ah, mahasiswa pun tak apa, semoga bisa
mendapat informasi darinya.”, saya bergumam. Dan
kami pun mengobrol dengan volume suara yang
tetap terkontrol agar tidak mengganggu pemustaka lainnya.

“Pengembangan SliMS berikutnya, dilakukan sendiri, kadang dengan mahasiswa. Bagi mahasiswa Unsyiah juga bisa sebagai tugas akhir.
Sehingga mahasiswa mudah dalam mencari tema
TA, sementara perpustakaan juga mendapat manfaatnya. Anggaran software pun bisa ditekan.”. Dari
cerita mahasiswa ini, agaknya dia banyak tahu
tentang perpustakaan, dan tahu apa saja yang ditawarkan perpustakaan untuk mahasiswa.

“Wah, asyik mas di perpustakaan, fasilitasnya lengkap, modern, canggih. Bisa akses dari smartphone pula”, seloroh mahasiswa tersebut ketika
saya tanya pendapatnya tentang perpustakaan,
sambil menunjukkan telepon pintar(smartphone)
miliknya yang telah terpasang aplikasi UILIS Mobile
Library. Mahasiswa ini ramah, dan terkesan sangat
bangga dengan perpustakaannya. “Ikuti saya mas”.
Dia meminta saya mengikutinya. Sambil membawa
beberapa buku yang sebelumnya dia baca, menuju
ke bagian depan ruang sirkulasi. Agaknya dia telah
lama di ruang ini untuk mencari koleksi yang dia
butuhkan.

Hmmm, di ujung Indonesia ada perpustakaan secanggih ini. Pengalaman yang ditawarkan kepada pemustaka, sungguh di atas rata-rata.
Saya mendengar kabar, bahwa pengelola berhasil
meyakinkan pimpinan untuk mewujudkan idealisme pengelolaan perpustakaan, sekaligus mendobrak dinding tebal kejumudan perpustakaan. Salah
satunya adalah model bisnis Google Adsense dari
repository Unsyiah. Dalam hal ini, perpustakaan
telah berhasil mendobrak pandangan perpustakaan yang cost center, dan membuktikan bahwa
perpustakaan bisa menghasilkan pendapatan.
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pasti menarik.
Kami berpisah. Di depan gedung perpustakaan, saya duduk-duduk sambil menikmati suasana. Leaflet masih di tangan saya. Sejenak saya
baca judulnya, “FREE Blogger Competition Library
Fiesta 2017”. Kegiatan yang diselenggarakan Pustaka Unsyiah, yang pada tahun 2017 ini bertemakan
“more than just a library”. Agaknya, mahasiswa tadi
adalah blogger, dan memberitahu saya, agar ikut
acara yang diselenggarakan perpustakaan.
“Saya mau ikut lomba ini”, pikir saya.
Tema lomba blogger ini menarik, pengalaman saya berkeliling perpustakaan Unsyiah, cukup
meyakinkan saya, bahwa perpustakaan Unsyiah
memang lebih dari sekedar perpustakaan. Mulai
dari fasilitas, kegiatan, koleksi, keramahan petugas
dan juga mahasiswa partime, kolaborasi kegiatan
yang dilakukan, dapat menghadirkan suasana perpustakaan yang melebihi suasana perpustakaan
pada umumnya.

Sumber: http://detak-unsyiah.com/wp-content/uploads/2016/10/
unnamed-5.jpg

Tampak banyak mahasiswa di café ini asyik
menikmati sajian yang telah dipesan, berdiskusi
tentang berbagai hal, atau sekedar istirahat. Beberapa orang yang sudah berumur, dengan pakaian
rapih juga terlihat menikmati sajian cafe ini. Mahasiswa tampak takdzim pada orang tersebut.“Mereka pejabat universitas, Mas. Kadang mereka juga
datang ke sini, bertemu mahasiswa dan menikmati
sajian di cafe pustaka”, terang si Mahasiswa tanpa
saya minta. Mungkin karena dia melihat saya memperhatikan sekeliling dan penuh pertanyaan. Dia
pun menjelaskan tentang cafe ini, yang merupakan
hasil kerjasama dengan Caffee Cho, dalam hal ini
pihak eksternal perpustakaan.
Setelah memesan minuman, kami pun menikmatinya. “Mantap.. pantas mahasiswa ini bangga dengan perpustakaannya”. Dengan kebaikan
hatinya, si mahasiswa menraktir saya. Dengan senang hati, saya ucapkan terimakasih. “Ah, baik sekali
mahasiswa ini, memuliakan tamunya meski belum
begitu kenal”, pikir saya.
Setelah membayar minuman, dia menyampaikan bahwa dia hendak melanjutkan aktivitasnya di kampus, mungkin tak sabar ingin segera
membaca buku yang baru saja dipinjam. Sebelum
berpisah, dia memberi saya sebuah leaflet dan
berkata,”mas ikut acara ini, ya”. Saya mengangguk,
dengan keyakinan bahwa acara yang dia maksud,

Masih sambil duduk-duduk di depan perpustakaan, ditambah suasana menyenangkan di
kampus ini, mengatarkan saya merenungi perjalanan yang baru saja saya lakukan.
Ada satu hal lagi, yang saya ketahui dan
mengejutkan saya. Kepala Perpustakaan Unsyiah
saat ini, yang menjadi ideolog pengembangan
perpustakaan hingga lolos akreditasi Perpustakaan
Nasional serta sertifikat ISO adalah seorang dosen,
dari fakultas teknik, serta bukan orang yang berlatar belakang ilmu perpustakaan. Menurut saya, ini
justru menjadi nilai lebih, dan menjadikan Pustaka Unsyiah terus mendekati ideal untuk dijadikan
tolok ukur atau tempat studi banding bagi para
pustakawan di Indonesia.
“Jika ingin belajar mengelola perpustakaan
dari praktisi, riil, nyata perkembangan dan prestasinya, maka belajarlah ke Unsyiah”, ungkapan
ini ada di benak saya. Di ujung Sumatera, bukan
dipimpin oleh orang berpendidikan ilmu perpustakaan, dalam waktu singkat mampu meraih ISO
dan akreditasi. Jika nilai sempurna itu 10, Pustaka
Unsyiah memulainya dari angka 3, naik 6 point
menjadi 9. Saya pikir, ini capaian yang sungguh luar
biasa.
“Perpustakaan bukan sekedar tempat
meminjam dan mengembalikan buku”, merupakan
ungkapan yang selama ini saya yakini. Ungkapan
ini sepertinya mewakili kesamaan pandangan saya
dengan perpustakaan Unsyiah, yang “more than
just a library”. Memang, selayaknya perpustakaan
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OPINI

Saya masih mengikuti langkah kaki mahasiswa yang baru saja saya jumpa di ruang sirkulasi
itu. Kali ini dia menuju ke sebuah kerumunan di sebuah sudut perpustakaan. “Café?”. Tak sadar mulut
saya mengucapkannya.“Iya, mas. Ini semacam café,
ya memang café, sih”, si mahasiswa mulai menjelaskan seputar cafe tersebut, tanpa saya minta.
Ternyata, perpustakaan ini memiliki café yang dikelola secara rapi, bersih dan berkelas, melengkapi
fasilitas perpustakaan dan turut menghadirkan
pengalaman “berpustaka” yang lebih dari sekedar
perpustakaan.

PUISI
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harus lebih dari sekedar “perpustakaan” sebagaimana umumnya dahulu dipandang orang.
Koleksi perpustakaan, pun bukan sekedar
buku tercetak yang dipinjam dan dikembalikan
pemustaka, namun, meminjam istilah Prof. Djoko
Saryono, bahwa peristiwa dan kegiatan ilmiah juga
merupakan pustaka. Saya jadi ingat, seorang pernah mengatakan pada saya, “handphone itu awalnya untuk telepon dan sms, namun saat ini yang dijual dan dipromosikan bukan kemampuan telepon
dan SMSnya, namun justru kameranya”. Benar juga
ya, seharusnya perpustakaan yang “dijual”, juga bukan hanya koleksi dan layanan sirkulasinya, namun
tawaran pengalaman tentang berbagai hal, kepada
pemustaka. Koleksi dan sirkulasi sudah jadi barang
wajib.

OPINI

Lalu, apa yang menjadikan Pustaka Unsyiah
ini lebih dari sekedar “perpustakaan”?. Kreativitas.
Ya, saya yakin kreativitas lah yang menjadikannya
(dan mestinya juga perpustakaan lainnya) menjadi
lebih dari sekedar perpustakaan.
Jejaring dibuat oleh pengelola untuk memberikan nilai lebih. Perpustakaan tidak sekedar digerakkan oleh pustakawan sendiri, namun juga
berbagai elemen lainnya. Dengan mahasiswa,
dosen, pimpinan dan juga pihak eksternal, sementara pustakawan menjadi pusatnya, yang menggerakkan dan memastikan semua elemen berjalan
saling mendukung.
Dukungan semua elemen tersebut, diarahkan pada ketersediaan fasilitas yang memadai, ruang yang nyaman dan menarik, koleksi yang cukup
serta mudah aksesnya, dan tentu saja memastikan
kegiatan kreatif selalu berjalan.
Perjalanan saya membukakan mata, bahwa pengelolaan perpustakaan sudah tidak lagi
dibedakan Jawa - luar Jawa. Namun oleh kreatif
- tidak kreatif. Tentunya, disamping berbagai nilai
lebih Pustaka Unsyiah, ada catatan atau kekurangan yang tetap harus selalu diperbaiki. Pengelola
harus selalu memastikan bahwa apa yang telah
dilakukannya akan terus berjalan, selalu diperbaiki.
Ideolog pengembangan harus disebar rata pada
semua staf, agar estafet kepemimpinan berjalan
dengan baik. Tentunya, dengan semangat bersama, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan,
untuk mewujudkan perpustakaan ideal bagi para
pemustaka.
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RESAHKU
DALAM
DOSA
Karya: Armiya

Aku adalah rangkaian dosa
Kusikap tabir larangmu
Kuabaikan skenario titahMu
Kesombongan adalah kiblatku
Langkah tegap kutelusuri dosa
Raga kulumuri noda
Bersama kefasikan logika
Mengabai suara hati
Arahku lembah dosa
Aku adalah segumpal daging tak
bernilai
Tubuh muda, tahta, dunia, lenyap
bersama sesal
Sesal yang melapisi dosa – dosa
Tuhan, apakah aku masih hambaMu
Rasul, apakah aku masih umatMu
Kuharap ada iba untuk jasad pendosa
Dalam malam yang kian pekat
Sudut ruang tanpa bercak cahaya
Tangis sesal kian menyesak sukma
Astafirullah…
Akukah bahan bakar api neraka
Pasie Raja, Aceh Selatan,
18 Januari 2018
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CAKRAWALA

Pustaka Unsyiah merupakan suplemen penunjang
bagi para mahasiswa dalam melengkapi kebutuhan
hariannya sebagai calon cendikia. Ketersediaan
bahan bacaan beserta pelayanan yang ditawarkan
dapat dikatakan sudah sangat memadai. Walaupun
di tengah pencapaianya yang kian meroket, kami
sebagai pengunjung dan pemakai perpustakaan
ketersedian buku begitupun jumlahnya agar ditingkatan lagi untuk semua bidang studi (bagi mahasiswa), karena kebutuhan dan jumlah pengunjung
yang semakin membludak setiap harinya. Satu
pengharapan kami, semoga pencapaian yang sudah
dicapai ini semakin ditingkatkan lagi kedepannya.

Banyak membaca, banyak tahu. Banyak
tahu, banyak memberitahu (lisan dan
tulisan). Jadi kalau mau banyak memberitahu, harus banyak membaca dulu.
Nah, Perpustakaan Unsyiah adalah perpustakaan terbaik dengan menyajikan
beragam buku, kenyamanan, kemudahan dengan kecanggihan teknologinya, bahkan tersedia wi-fi juga loh! Asyik
terus ya perpustakaan Unsyiah hingga
ke anak cucu kami!

Perpustakaan Unsyiah itu keren,
fasilitasnya luar biasa, mulai dari
Wifi, Internet, musolla, ruang
baca dan lain-lain. Semuanya
memuaskan, karyawannya juga
ramah-ramah, bersih dan yang
terpenting dingiiiin bisa buat
ngadem kalo lagi panas. Terimakasih Perpustakaan Unsyiah

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Dan kita punya jendela nya, terbaik
dengan akreditasi A dan sertifikasi ISO,
gunakan waktu untuk membuka jendela
itu. Perpustakaan Unsyiah selalu mengupayakan yang terbaik bagi mahasiswa
Unsyiah maupun bagi orang lain. Namun
perbaikan yang diperlukan saat ini adalah penambahan koleksi buku dan jurnal. Semoga Perpustakaan Unsyiah terus
maju, menjadi perpustakaan model bagi
perpustakaan lainnya.

Perpustakaan Unsyiah bukan hanya sekedar perpustakaan tempat kita pinjam dan
baca buku, tapi juga tempat untuk istirahat,
ngadem, jajan, nongkrong dan sebagainya.
Dengan adanya wifi gratis mahasiswa nggak
hanya bisa mencari informasi tapi juga hiburan. Tapi wifi nya sering lelet, jadi saya harap
kedepan kapasitas wifi nya ditingkatkan lagi
karena yang menggunakannya bukan hanya satu dua orang tapi ratusan pengunjung
Perpustakaan Unsyiah
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