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 Sebagai salah satu Universitas terbaik di Indo-
nesia yang mampu meraih akreditasi dari C menjadi 
A, Universitas Syiah Kuala (Unsiyah) tentu saja meraih 
prestasi ini dengan tidak instan. Perjuangan usaha 
dan doa serta bantuan dari setiap pihak menjadikan 
Unsyiah dapat membuktikan mimpinya menjadi nya-
ta.  Menjadi Universitas yang hebat, tentunya di balik 
itu ada sebuah perpustakaan Universitas yang hebat. 
UPT.Perpustakaan Unsyiah merupakan salah satu pi-
hak yang memiliki andil dalam prestasi ini. Bagaimana 
tidak, dengan perubahan sistem perpustakaan yang 
lebih modern membuat Perpustakaan Unsyiah dija-
dikan contoh oleh perpustakaan Universitas lainnya. 
Saat ini, Perpustakaan Unsyiah sedang menggalakkan 
Perpustakaan Unsyiah menjadi perpustakaan yang 
memotivasi dan menginpirasi para pemustaka.
 Perpustakaan Unsyiah yang memotivasi dan 
menginspirasi, sangat sesuai dengan kenyataannya 
saat ini. Di mana Perpustakaan Unsyiah selalu men-
jadi pelopor hal-hal positif. Sebagai contoh, aplikasi 
perpustakaan yaitu “Uilis”, yang mana memudahkan 
para mahasiswa untuk mencari dan memperpanjang 
buku yang telah dipinjamnya. Perpustakaan Unsyiah 
juga menjadi pelopor adanya student library assistant  
dan membentuk UKM Literasi Informasi yang mer-
angkul para mahasiswa dalam sebuah wadah secara 
bersama-sama menyelenggarakan kegiatan yang 
membangun perpustakaan. Tidak hanya itu, dengan 
adanya Libricafe dan duta baca, juga menjadikan Per-
pustakaan Unsyiah lebih fresh. Ditambah lagi dengan 
berhasilnya Perpustakaan Unsyiah meraih serifikasi 
internasional/ISO dan sertifikasi lainnya, menjadikan 
Perpustakaan Unsyiah sebagai salah satu tujuan bagi 
Universitas lain untuk melakukan studi banding. 
 Perpustakaan Unsyiah terus bertransforma-
si dari waktu ke waktu, hingga kini menjadi Perpus-
takaan yang memotivasi dan menginspirasi.

 Redaksi menerima kiriman tulisan yang ditulis oleh keluarga besar Universitas Syiah Kuala 
(termasuk alumni) tentang apa saja yang relevan dengan rubrik yang tersedia, atau apa saja ten-
tang UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Kirimkan tulisan terbaik Anda disertai foto dan 
biodata diri ke email: librisyiana@unsyiah.ac.id  (Maksimal 900 Kata)
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Wakil Rektor I Unsyiah, Dr. Hizir, memberikan 
kata sambutan dalam pembukaan Expo Unsyiah 

Library Fiesta 2018

Salah satu siswa SD menjadi peserta mendongeng 
dalam rangkaian acara Unsyiah Library Fiesta 2018 

sedang tampil mendongeng

Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, Taufiq 
A. Gani memberikan sambutan pada perhe-

latan ULF 2018 “To Motivate To Inspire”

Para juri lomba Mendongeng sedang melakukan penilaian terhadap para peserta  

Wakil Rektor I Unsyiah memotong pita pembu-
kaan Expo Unsyiah Library Fiesta 2018 disaksikan 

langsung oleh Wakil Rektor III Unsyiah dan 
Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah
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Dewan Juri Pemilihan Duta Baca UPT.Perpustakaan Unsyiah 2018, Bapak Said Muniruddin, Ibu 
Dian Rubiyanti, Ibu Zikrayanti dan Ibu Charlis Siana Rosita

Ketua Unsyiah Library Fiesta (ULF) 2018, Ris-
ka Iwantoni, Menyampaikan Laporan Kepani-

tian Dalam Pembukaan Expo ULF 2018

Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah, Taufiq Abdul 
Gani, Saat Menyampaikan Kata Sambutan Dalam 

Pembukaan Expo Unsyiah Library Fiesta 2018

Family day Keluarga Besar UPT. Perpustakaan Unsyiah di Teluk Jantang, Aceh Besar, 
Minggu 15 April 2018
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TINGKATKAN STANDAR PELAYANAN, PERPUSTAKAAN UNSYIAH 
ADAKAN PELATIHAN

Dalam rangka 
m e n i n g k a t k a n 
standar pelayanan, 

Perpustakaan Unsyiah 
mengadakan pelatihan 
bagi staf pelayanan Per-
pustakaan  dan Student Li-
brary Assistant. Pelatihan 
yang dilaksanakan selama 

dua hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu pada 
tanggal 03 -04 Ferbuari 2018 ini, dihadiri oleh be-
berapa konsultan pelayanan prima yaitu Dian Ru-
bianty, Aklima dan Yanti. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan maksud untuk menerapkan standar salam 

di Perpustakaan Unsyiah seperti pramugari atau 
teller bank.
 Agustina salah satu staf pelayanan Per-
pustakaan Unsyiah mengatakan, “ Kami diajari 
bagaimana cara berjalan, menyapa, cara bersala-
man, cara senyum, mengucapkan terima kasih dan 
masih banyak yang lainnya,” ungkapnya.
“Ini adalah program yang sangat bagus bagi pe-
layanan yang ada di Perpustakaan. Selama saya 
bekerja disini yaitu dari tahun 2012 tepatnya, ada 
banyak sekali perubahan yang  telah dilakukan 
oleh perpustakaan baik itu dari pelayanan, te-
knologi yang digunakan dan tata ruang yang san-
gat baik”, pungkasnya. [RSK]

STIMULASI DAYA IMAJINASI ANAK, DUTA BACA UNSYIAH 
MENDONGENG DI CFD

Program Car free day (CFD) yang digalakkan pe-
merintah kota Banda Aceh sejak 11 Februari 2018 
lalu  kembali digelar di Jl. Tgk Daud Beureueh , 

Minggu, 4 Maret 2018. Hari ini program tersebut ikut 
dimeriahkan dengan rangkaian acara Dongeng Aceh 
bersama Kak Atis, Duta Baca Favorit Unsyiah 2017 di 
arena Banda Aceh Car Free Day pukul 7.30 Waktu In-
donesia Barat (WIB). Terlaksananya kegiatan ini mer-
upakan kerjasama Perpustakaan Pemerintah Kota 
Banda Aceh bersama UKM Literasi Informasi/Duta 
Baca/ Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Acara Mendongeng Aceh bertujuan untuk mening-
katkan motivasi dan pengetahuan kesejarahan serta 
kejadian-kejadian yang ada di Aceh kepada anak-
anak. Dalam pertemuan tersebut, Siti Ifrohatis yang 
merupakan Duta Baca Unsyiah 2017 membacakan 
dongeng Amad Rhang Manyang dengan pesan agar 

anak-anak dapat berbakti kepada kedua orang tu-
anya. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bernilai 
positif serta berharap kegiatan mendongeng ini akan 
berlanjut bahkan ada kegiatan khusus untuk men-
dongeng, tidak hanya terjadi hari ini saja dan di car 
free day saja. Selain itu, ia juga berharap agar parti-
sipannya banyak. Bukan hanya dari kalangan anak-
anak, akan tetapi juga orang tua dan masyarakat um-
umnya agar dapat melihat bagaimana mendongeng 
untuk anak-anaknya juga meningkatkan wawasan 
dan pengetahuan anak melalui dongeng, baik wa-
wasan kedaerahan, maupun nasional.
 
“Ini  sangat bangus karena zaman sekarang anak-
anak kurang tahu dan kurang mengerti tentang don-
geng Aceh. Jadi, ini bukan hanya belajar dan tau cer-
ita tentang frozen, disney dan lain-lain, tapi mereka 
juga tahu tentang legenda tentang daerahnya sendi-
ri”. jawabnya.
Disamping dongeng ini menjadi sebuah rangsangan 
untuk imajinasi anak,ia juga dapat  meningkatkan mi-
nat baca anak karena hal tersebut akan mendorong 
anak untuk mencari buku certita tersebut dan untuk 
membacanya. Mendongeng ini salah satu cara untuk 
membuat anak-anak interest dalam menjelajahi dun-
ia baca.
Ada berbagai kegiatan lain dalam penyelengga-
raan tersebut, diantaranya tersedia lapak membaca 
bareng. Dalam hal ini akan ada mobil perpustakaan 
keliling milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang 

HABA PUSTaka
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PEMENANG LIBRARY AWARD 2018

Perpustakaan Unsyiah kembali memberikan apre-
siasi kepada civitas akademika Unsyiah yang tel-
ah memberikan kontribusi dalam memajukan 

perpustakaan, yang diserahkan pada malam puncak 
Unsyiah Library Fiesta 2018 di AAC Dayan Dawood 
Darussalam (30/3). Apresiasi tersebut diberikan dengan 
beberapa kategori, yaitu dosen yang aktif dalam kelas 
literasi Informasi, pemustaka paling sering datang ke 
Perpustakaan dan peminjam buku terbanyak. Semuan-
ya dalam periode April 2017 sd. Maret 2018.
 Kategori dosen paling aktif jatuh pada Ibu Dra. 
Nurulwati, M.Pd (FKIP/Fisika) yang membawa sebanyak 
110 mahasiwa, disusul oleh Ibu Viona Diansari, S.Si., M.Si 
(FKG) dengan jumlah 99 mahasiswa dan yang terakhir  
oleh ibu Sarika Zuhri, ST., MT (FT/Industri) dengan jum-
lah 96 mahasiswa.
 Untuk kategori peminjam buku terbanyak 
jatuh pada Rahmah Agustira (FEB/Akuntansi) dengan 
jumlah peminjaman sebanyak 280 buku. Selanjutnya 
yang kedua terbanyak diraih oleh Rezkhy Adami (FH/
Ilmu Hukum) dengan jumlah 136 buku serta terbanyak 
ketiga oleh M. Alami (FMIPA/ Ilmu Kimia) dengan jumlah 
peminjaman 121 buku.

 Kemudian pada kategori pengunjung terser-
ing ke Perpustakaan diraih oleh Taufiq Hidayat (FMIPA/ 
Teknik Informatika) dengan jumlah kunjungan seban-
yak 387 kali, Septian Riswandi (FT/Teknik Elektro) den-
gan jumlah sebanyak 351 kali , dan terakhir Ilham (FKIP/
Bahasa Inggris) dengan jumlah kunjungannya 334 kali.
Kepala Perpustakaan Unsyiah bapak Taufiq Abdul Gani 
mengharapkan apresiasi ini diharapkan makin memper-
erat kerjasama civitas dengan perpustakaan dalam pe-

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala mengadakan 
seminar motivasi nasional dengan tema “Pendi-
dikan Adalah Kunci Menjadi Tuan di Negeri Sendiri,” 

pada Senin (19/03). Seminar ini menghadirkan pemateri 
yang bernama Azizon Nurza, S.Pi, MM yang merupakan 
seorang praktisi CSR Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh 
mahasiswa dan mahasiswi dari Unsyiah dan UIN Ar-Ra-
niry di Ruang Seminar Lantai 3 Perpustakaan Unsyiah. 
Duta baca juga turut hadir dalam acara ini.
Azizon Nurza, S.Pi, MM mengatakan bahwa yang men-
jadi permasalahan saat ini adalah para mahasiswa dan 
mahasiswi sekarang sangat banyak menghabiskan wak-
tu di perkuliahannya, padahal yang diperlukan adalah 
mahasiswa dan mahasiswi yang siap dengan tantangan 
kerja ke depannya.
 “Posisi kami sekarang lagi kebingungan, di satu 
sisi orang susah mendapatkan kerja, di satu sisi yang 
lain, kami susah mencari pekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa ia telah mewawancarai enam 
lulusan terbaik dari salah satu universitas di Indone-
sia namun tidak satu pun mampu menjawab, padahal 
pertanyaan yang dilontarkan adalah seputar ilmu yang 
mereka geluti semasa kuliah. Mereka juga diuji tentang 
pengetahuan dalam bidang teknologi komputer.
 “ Kami menyuruh mereka untuk membuat 
grafik, namun juga tidak bisa,”pungkasnya lagi.

Seiring dengan berjalannya waktu, rencana kerja adalah 
hal yang harus dipikirkan oleh mahasiswa dan maha-
siswi. Suka tidak suka, tenaga asing terus berdatangan 
karena pasar global telah terjadi. [RSK]

HABA PUSTaka

PERPUSTAKAAN UNSYIAH ADAKAN SEMINAR 
MOTIVASI NASIONAL
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TIM MALEM DIWA HADIR DI RELAX AND EASY

Tim Malem Diwa yang merupakan tim pembuat 
mobil listrik hemat energi dari gabungan Ju-
rusan Teknik Mesin dan Teknik Elektro Fakultas 

Teknik Universitas Syiah Kuala mengisi talk show di 
Relax and Easy, Rabu 21/3/18.
 Mobil yang dinamai “Malem Diwa R.2.0” terse-
but akan berlaga di kancah internasional dalam acara 
Shell Eco Marathon di Singapura Maret 2018 men-
datang. Setelah sebelumnya berhasil meraih juara 
ke-3 di tingkat nasional dalam acara Kompetisi Mo-
bil Hemat Energi (KMHE) 2015 lalu, Tim Malem Diwa 
terus membenahi karya mobil listriknya untuk dapat 
bersaing di kancah internasional.

 Mobil listrik rancangan Tim Malem Diwa ini 
mampu melaju dengan kecepatan 90 kilometer per 
Kwh, serta dibuat dengan sasis (kerangka internal 
yang menjadi dasar produksi sebuah objek) berbahan 
aluminium yang sangat tipis dengan berat hanya 10 
kilogram saja. Dengan desain unik serta ornamen-or-
namen berupa Pinto Aceh yang kental dengan bu-

daya khas Aceh, diharapkan tim ini mampu meraih 
prestasi gemilang dalam perlombaan internasional 
tersebut hingga mampu melambungkan nama Uni-
versitas Syiah Kuala di kancah internasional.
 Selain itu, acara Relax and Easy juga dime-
riahkan oleh penampilan duo vocal oleh Afrina dan 
Dir, serta nyanyian dari vocal group GAS (Gita Anti 
Siti) yang berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan 
Kota, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala. [Anti]

SALAH SATU JURI LOMBA MENDONGENG ULF 2018: 
“ANAK-ANAK PESERTA HARI INI SANGAT BERBAKAT”

Siti Nur Hidayah dari komunitas kampung don-
geng Aceh, yang merupakan salah satu juri lom-
ba mendongeng mengatakan bahwa ia sangat 

senang melihat  anak-anak peserta lomba hari ini 
yang sangat luar biasa dan berbakat. Mereka pun-
ya potensi yang apabila dikembangkan dan diasah, 
kedepannya mereka bisa memutuskan bakat mereka 
salah satunya adalah dengan berkomunikasi dan ber-
cerita seperti hari ini.
 “Peserta hari ini benar-benar berbakat. Saya 
lihat potensi anak-anak ini sangat luar biasa. Saya 
sangat berharap para orang tua bisa mengembang-

kan lagi bakat anak-
anak mereka melalui 
kegiatan yang keren 
dan kreatif seperti 
ini. Saya sangat suka 
dengan diselengga-
rakannya kegiatan 
positif seperti ini, jadi 
para peserta yang 
berbakat seperti 
tadi memiliki wadah 
untuk menyalurkan 
bakatnya. Kalau bisa, 
kegiatan seperti ini 
harus sering-sering 

dibuat”, ungkap Bunda Dayah, panggilan akrab Siti 
Nur Hidayah.
Lomba mendongeng merupakan salah satu rang-
kaian perlombaan yang diselenggarakan oleh Un-
syiah Library Fiesta (ULF) 2018. Hal yang menjadi 
penilaian para juri dalam perlombaan ini adalah 
kejelasan vokal, ekspresi ketika bercerita, intonasi, 
kreasi dalam mengembangkan isi cerita dan juga alat 
peraga. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam 
perlombaan ini berjumlah 11 orang seperti yang di-
paparkan oleh penanggung jawab lomba Mendon-
geng.
 “Jumlah peserta lomba mendongeng hari ini, 
Kamis (24/3/2018), berjumlah 11 peserta yang ber-
asal dari SD Fatih Bilingual School, SDN 68, SDN 69, 
SD Nurul Islah dan SD IK Nurul Qur’an. Juri dalam per-
lombaan ini berjumlah 3 orang yaitu pak Herman dari 
FKIP Unsyiah, ibu Siti Naila Fauzia dari PG PAUD Un-
syiah dan kak Siti Nur Hidayah dari komunitas Kam-
pung Dongeng Aceh. Saya sangat bersyukur acara 
hari ini berjalan dengan sukses. Meskipun ada sedikit 
kendala, namun kami dari panitia bisa mengatasin-
ya dengan baik. Saya berharap lomba mendongeng 
ini bisa terus dijalankan hingga ULF seterusnya dan 
semoga kedepannya ULF bisa lebih baik dan lebih 
kreatif”, kata Mutia Silvani, PJ Lomba Mendongeng. 
[Moli]

HABA PUSTaka



9www.library.unsyiah.ac.id

Edisi 9  |  September 2018 

 
HABA PUSTaka

UNSYIAH LAKUKAN SURVEY DAMPAK LAYANAN PERPUSTAKAAN

Sebagai universitas dengan akreditasi A, Unsyiah 
terus berbenah. Layanan perpustakaan adalah 
salah satu komponen penting dalam pencapa-

ian akreditasi tinggi.Perpustakaan Unsyiah yang be-
rakreditasi  A dengan sejumlah sertifikat ISO, telah 
terbukti ikut memberi andil pada capaian akreditasi 
tinggi semua program studi dan Unsyiah sebagai 
institusi. Namun prestasi terbaik yang ada tidak ber-
henti pada sekedar akreditasi tinggi.
 Dampak kehadiran dan layanan Perpus-
takaan Unsyiah harus dirasakan oleh civitas akade-
mika Unsyiah, yaitu mahasiswa dan dosen.Sejumlah 
testimoni dan kajian secara kualitatif telah menunju-
kan dampak positif yang nyata dari layanan Perpus-
takaan Unsyiah. Namun kajian berbasis data yang 
lebih komprehensif dan mewakili belum pernah 
dilakukan.
 Untuk itu, Perpustakaan Unsyiah melibatkan 
Survey and Policy Analysis Research Group (SPARG) 
Program Studi Statistika dan PPISB Unsyiah untuk 
melakukan kajian dampak Perpustakaan Unsyiah 
pada mahasiswa dan dosen.“Sejumlah mahasiswa 
dan dosen dipilih secara acak dan akan mendapat 
kuesioner kajian dampak lewat email masing-mas-
ing,” kata Dr. Taufiq A Gani, Kepala Perpustakaan Un-
syiah.Untuk suksesnya survey dampak yang sangat 

penting ini, di-
harapkan semua 
mahasiswa dan 
dosen Unsyiah 
yang terpilih 
menjadi bagian 
dari sampel acak 
dapat mengisi 
kuesioner yang 
dikirim lewat 
email dengan 
baik.
 “ K u e -
sionernya sengaja dibuat secara online agar lebih 
efisien. Hanya perlu sekitar 7 menit untuk men-
jawabnya,” tambah Dr Taufiq yang kini sering di-
undang menjadi narasumber di tingkat nasional 
karena keberhasilannya memimpin Perpustakaan 
Unsyiah. “Jika ada kesulitan dengan email, para re-
lawan enumerator akan memastikan lewat sms, 
aplikasi whatsApp, menelpon, hingga mendatangi 
responden terpilih,” tambah Dr Saiful Mahdi, Koor-
dinator SPARG dari Prodi Statistika Unsyiah. “Jadi ini 
survey yang sederhana, tapi sangat membutuhkan 
kerjasama kita semua,” imbuhnya.

MAHASISWA BARU UNSYIAH 2018 WAJIB IKUTI LIBRARY ORIEN-
TASI CLASS ANDA TOUR

UPT. Perpustakaan Unsyiah kembali membuka 
sebuah program khusus bagi para mahasiswa 
baru Unsyiah 2018, yaitu Library Orientasi Class 

and Tour (LOCT), sebagai gerbang awal bagi  para ma-
hasiswa untuk mengenal Perpustakaan sebagai salah 
satu tempat yang sangat vital dalam menunjang pem-
belajaran nantinya.  Adapun kegiatan Library orientasi 
class and tour 2018 kali ini akan diadakan pada tanggal 
11 dan 12 Mei 2018 tepatnya di Perpustakaan Unsyiah, 
yang mewajibkan para mahasiswa baru yang dinya-
takan lulus jalur SNMPTN untuk mengikuti LOCT pada 
waktu yang telah ditetapkan.
 Di dalam kegiatan library orientasi class and 
tour, para mahasiswa akan didamping oleh para pe-
materi yang terdiri dari pustakawan dan duta baca un-
syiah 2018. Dari kedua pemateri ini, nantinya akan ada 
presentasi yang berisikan orientasi-orientasi mengenai 
Perpustakaan, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan li-
brary tour untuk melihat secara langsung Perpustakaan 
terkait layanan-layanan apa saja yang terdapat di dalam 
Perpustakaan Unsyiah.
 Sebelum mengikuti kegiatan LOCT ini, ada be-
berapa hal  yang mesti dilakukan oleh para mahasiswa, 
diantaranya mahasiswa sudah memiliki KTM atau NPM, 

mendaftar secara online di http://library-orientation-
class-and-tour-loct-2018.eventbrite.com, memilih kelas 
yang dikehendaki tanpa ada pembagian berdasarkan 
fakultas, mengisi informasi yang diminta dengan benar, 
print tiket yang di kirim ke alamat email masing-masing 
setelah melakukan pendaftaran, dan yang terakhir para 
mahasiswa yang mengikuti LOCT harus sudah hadir 30 
menit sebelum kelas dimulai, dengan membawa KTM 
dan tiket.
 “Dengan adanya Library Orientasi Class and 
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FOKUS

To Motivate, 
To Inspire

Menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi para 
pemustaka, merupakan salah satu hal yang 
diimpikan oleh UPT.Perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala (Unsyiah). Dalam rangka mewujudkannya, 
Perpustakaan Unsyiah telah melakukan berbagai hal. 
Diantaranya dengan mengubah sistem Perpustakaan 
yang berbasis digital, terus melakukan pelayanan yang 
baik, suasana Perpustakaan yang nyaman dengan 
berbagai fasilitas seperti ruang baca, tersedianya wi-fi, 
Libricafe, ruangan full AC, bahkan akan hadir di Perpus-
takaan Unsyiah sebuah ruang teater yang diharapkan 
akan membuat para mahasiswa Unsyiah semakin betah 
berada di Perpustakaan. Tidak hanya itu saja, acara ta-
hunan Perpustakaan Unsyiah yaitu Unsyiah Library Fi-
esta (ULF) pun menjadi salah satu hal yang menjadikan 
Perpustakaan Unsyiah sebagai sumber motivasi dan in-
spirasi. Pada tahun 2018 ini, ULF mengusung tema “To 
Motivate, To Inspire” yang mana diharapkan oleh Per-
pustakaan Unsyiah dapat menjadi acuan yang memoti-
vasi dan menginspirasi baik bagi Unsyiah, Aceh maupun 
Indonesia.“ULF 2018 ini merupakan pelaksanaan yang 
ketiga, tema yang diangkat pun disesuaikan dengan 
keadaan Perpustakaan Unsyiah. Dimana pada tahun 
2016, tema yang diangkat yaitu “Our Library Our Story” 
pada tahun 2017 “More Than Just a Library” dan tema 
tahun ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya 
yaitu “To Motivate, To Inspire”, kata ketua panitia ULF 
2018, Riska Iwantoni. Tema yang diangkat ini dimaksud-
kan agar Perpustakaan Unsyiah  dapat terus memotivasi 
dan menginspirasi semua pihak baik civitas akademika 
Unsyiah sendiri, maupun masyarakat Aceh dan juga In-
donesia.
 Rangkaian acara ULF 2018 dibuka dengan 
berbagai macam perlombaan di antaranya yaitu shelv-
ing contest, fotografi, vlog, resensi, mendongeng, 
akustik dan blog. Dilanjutkan dengan Expo dan 
bazar yang dilaksanakan selama empat hari 
di halaman Perpustakaan Unsyiah. Karti-
ka, penanggung jawab Expo ULF 2018, 
mengatakan bahwa Expo ULF 2018 
diisi oleh berbagai macam stand 

diantaranya stand makanan, buku, donor darah, fashion 
dan make up. Expo juga dimeriahkan dengan adanya 
showcase yang bisa dijadikan media bagi mahasiswa 
Unsyiah dalam menampilkan berbagai macam bakat 
yang dimiliki. Pembukaan Expo ULF 2018 di hadiri oleh 
wakil rektor I Unsyiah Dr. Hizir, wakil rektor III Dr. Ir. Alfi-
ansyah Yulianur BC, kepala LP3M Unsyiah Dr. Ir. Marwan, 
kepala Perpustakaan Unsyiah Dr. Taufiq Abdul Gani, para 
pustakawan Unsyiah, serta civitas akademika Unsyiah 
baik dosen maupun mahasiswa. Dalam acara pembu-
kaan Expo, wakil rektor I Unsyiah, Dr. Hizir, memberikan 
kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. 
Dalam kata sambutannya, beliau mengatakan bahwa, 
saat ini Perpustakaan Unsyiah telah menjadi trendsetter 
bagi perpustakaan lain yang ada di Aceh, maupun Indo-
nesia. 
 “Saya dan pihak rektorat lainnya sangat terin-
spirasi oleh Perpustakaan Unsyiah. Bagaimana tidak, 
saat ini Unsyiah selalu menjadi pionir dan pelopor ban-
yak hal seperti mahasiswa volunteer/shelving, aplikasi 
Uilis, Open Educational Resources, UKM Literasi Infor-
masi, akan hadirnya ruangan teater dan Unsyiah Library 
Fiesta yang melahirkan duta baca. Bahkan baru-baru ini 
kegiatan duta baca telah dicontoh oleh Perpustakaan 
Universitas Bangka Belitung. Inilah salah satu bukti 
Perpustakaan Unsyiah sangat menginspirasi. Dan ten-
tu banyak hal lainnya”, kata Wakil rektor I. Beliau juga 
berharap kegiatan Unsyiah Library Fiesta ini dapat terus 
berlanjut. “Semoga kedepannya juga bisa lebih meriah 
dan lebih ramai lagi untuk menginspirasi seluruh maha-
siswa Unsyiah”, tambahnya.
 Acara ULF 2018 berakhir dengan penobatan 
duta baca Unsyiah 2018 yaitu Ade Bastian Winanda 
Ocha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Na-

dia Tiffany dari Fakultas Hukum sebagai juara perta-
ma. Juara kedua berhasil direbut oleh Furqan dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Pre-
ty Olan Oktavia Sihite dari Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. Terakhir, juara 3 jatuh kepa-
da Muhammad Rezeki Kotto dari Fakultas 

Teknik dan Zata Yumni dari Fakultas 
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Pertanian. Serta juara favorit diraih 
oleh Rizkhi Aulia Ramadhan Nur 
dari Fakultas Kedokteran dan Yulia 
Rahmawati dari Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan.
 Malam puncak penobatan 
duta baca yang diselenggarakan 
pada Jumat 30 Maret 2018 pukul 
20.00 WIB di gedung AAC Dayan 
Dawood ini, berhasil menarik minat 
penonton. Hal tersebut dibuktikan 
dengan penuhnya kursi tribun pe-
nonton gedung AAC Dayan Dawood 
Unsyiah yang diperkirakan berjum-
lah 1400 kursi. Malam puncak ULF 
2018 dimeriahkan oleh beberapa 
talent diantaranya Sant Art, Sang-
gar Arum, Cikal-On, Didong LPKA 
dan Meurunoe Art. Acara dibuka 
dengan sebuah penampilan yang 
menghadirkan 5 orang yang mem-
erankan profesi yang berbeda yaitu 
Polwan, TNI, Seniman, Dokter dan 
Mahasiswa. Penampilan ini diiringi 
dengan motivation speech sehing-
ga membuat para penonton termo-
tivasi dan terinspirasi seperti tema 
besar ULF 2018 yaitu “To Motivate, 
To Inspire”. 
 Wakil Rektor III Unsyiah, 
Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur, menga-
takan bahwa dirinya sangat senang 
melihat kreativitas mahasiswa yang 
mampu dituangkan kedalam kegia-
tan seperti ini. Unsyiah Library Fiesta 
memiliki keunikannya masing-mas-
ing disetiap tahun. Menurutnya, ULF 
ini merupakan salah satu kreasi dan 
inovasi yang luar biasa dari maha-
siswa Unsyiah. Ia berharap semoga 
ULF selanjutnya tidak akan kalah 
dengan ULF sebelumnya. Ia yakin 
bahwa jika mahasiswa banyak mem-
baca, maka mahasiswa akan memili-
ki banyak ide kreatif dan karya yang 
sangat luar biasa.
 Selanjutnya, kepala Per-
pustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul 
Gani, dalam sambutannya mengu-
capkan ribuan terima kasih kepada 

s e m u a 
p i -

hak 
y a n g 
telah mem-
bantu menyuk-
seskan acara 
ULF 2018 ini. “ULF 
2018 ini merupa-
kan dedikasi leb-
ih yang diberikan 
oleh mahasiswa. 
Dengan suksesnya 
acara ini saya sangat berterimakasih 
kepada panitia, pustakawan, pihak 
rektorat, sponsor dan semua pihak 
lainnya yang telah membantu. Saya 
ingin  ini tetap terjaga dan terus ber-
langsung. Seperti yang kita ketahui 
bahwa mahasiswa suatu saat akan 
pergi dari Unsyiah, oleh karena itu 
saya tidak ingin ULF akan berhenti 
sampai disini. Saya sangat senang 
bahwa pimpinan Unsyiah sangat 
mendukung semua kegiatan ma-
hasiswa. Hal ini terbukti dari bapak 
Wakil Rektor III yang memberikan 
saran untuk membentuk suatu UKM 
Literasi Informasi agar adanya kade-
risasi dan semua mahasiswa Unsy-
iah bisa ikut serta merasakan kegia-
tan literasi”, ungkapnya.
 Ia juga mengatakan bahwa 
salah satu manfaat luar biasa yang 
dirasakan oleh Perpustakaan Unsy-
iah dengan adanya ULF adalah den-
gan hadirnya duta baca. Dimana 
dengan sibuknya pustakawan yang 
memiliki banyak tupoksi, duta baca 
bisa membantu perpustakaan da-
lam menggapai pihak eksternal sep-
erti para stakeholder. Terakhir, ia juga 
berpesan bagi ketua panitia ULF se-
lanjutnya bisa lebih kreatif dan bisa 
menjaga garis koordinasi. Terlebih 
saat ini Perpustakaan Unsyiah telah 
memiliki UKM Literasi Informasi se-

hing-
g a 
k a d e r a s i 
p e n e r u s 
k e d e p a n 
bisa lebih 
jelas.
Riska Iwanto-
ni, selaku ketua 
panitia juga men-
gucapkan terima 
kasih atas kerja keras dan 
dukungan semua pihak baik 
secara finansial dan juga non-
finansial. Pada malam puncak ULF 
2018, Riska memberikan tongkat 
estafet ULF selanjutnya kepada Ihya 
Maulana Arif selaku ketua UKM Lit-
erasi Informasi. “Seorang pemimpin 
itu pastinya memiliki suka dan duka 
selama masa kepemimpinanya. Na-
mun pemimpin yang baik adalah  
bukan hanya membuat tim berkin-
erja cemerlang, namun juga meny-
iapkan pemimpin masa depan. Den-
gan terpilihnya ketua ULF 2019, saya 
berharap ULF 2019 bisa lebih gem-
ilang dari tahun-tahun sebelumnya”, 
ujarnya. [Moli]
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“No university in 
the world that has 
ever risen to great-
ness without a corre-
spondingly great li-
brary. When this is no 
longer true, then will 
our civilization have 
come to an end”
-Lawrence Clark Powell-

Quote di atas menggambar-
kan betapa besarnya peran 
sebuah perpustakaan dalam 

membangun sebuah universitas yang 
hebat. Universitas yang hebat tentun-
ya akan membentuk civitas akademi-
ka yang memiliki kontribusi langsung d a -
lam membangun peradaban. Sama halnya dengan 
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Ketika Perpustakaan 
Unsyiah berbenah dan memperbaiki diri dari setiap 
sisi hingga memperoleh sertifikasi Internasional, hal 
ini berpengaruh dan sangat membantu dalam mero-
ketnya akreditasi Unsyiah dari C menjadi A. Fakta ini 
membenarkan bahwa sebuah perpustakaan men-
gambil andil yang sangat besar dalam membangun 
sebuah peradaban yang hebat. Tentunya telah ter-
catat dalam sejarah, bahwa Unsyiah mampu menjadi 
salah satu Universitas yang berkualitas di Indonesia 
melalui tekad dan kerja keras semua pihak terutama 
Perpustakaan Unsyiah.
 Saat ini Perpustakaan Unsyiah telah bertrans-

PERPUS�
TAKAAN 
DALAM 
MEMBA�
NGUN 
PERAD�
ABAN

FOKUS
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formasi menjadi perpustakaan yang memotivasi dan 
menginspirasi semua pemustaka yang berkunjung. 
Hal ini dilakukan oleh Perpustakaan Unsyiah dalam 
rangka merubah peradaban civitas akademika Unsy-
iah dari mindset malas berkunjung dan membaca di 
perpustakaan yang terkesan kuno, menjadi gemar 
membaca dan berkunjung ke perpustakaan yang 
modern dan dekat dengan anak muda. Menurut Un-
dang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpus-
takaan, salah satu tujuan perpustakaan adalah dapat 
menjadi sebuah wadah dalam memodali perubahan 

dan membangun peradaban suatu bangsa. Di mana, 
Perpustakaan Unsyiah juga terus berusa-

ha dalam memberikan literasi informasi 
yang memiliki fungsi penting dalam ke-

hidupan yang mencetak peradaban 
bagi sebuah bangsa. Peradaban 
yang berliterasi selalu ditandai 
dengan kepedulian yang tinggi ter-
hadap perpustakaan. Sebagaima-

na perpustakaan itu sendiri dapat 
menjadi transportasi literasi ketika 
suatu peradaban mencapai pun-
cak keemasannya. Oleh karena 
itu, Perpustakaan Unsyiah selalu 
berupaya agar civitas akademika 
Unsyiah dapat  menjadikan per-
pustakaan dan membaca men-
jadi gaya hidupnya.
 Keberadaan perpustakaan 

memang sudah sejak lama tidak 
bisa dipisahkan dari peradaban 

dan budaya umat manusia. Tinggi 
rendahnya peradaban dan budaya suatu 

bangsa dapat dilihat dari kondisi perpus-
takaan yang dimiliki. Beberapa contoh 
perpustakaan hebat yang membangun 

peradaban diantaranya Bibliotheca Alexandrina Library 
di Mesir, Abbey Library of Saint Gall di Swiss, National 
Library of China di Cina, Library of Congress di Ameri-
ka Serikat dan berbagai perpustakaan hebat lainn-
ya. Bahkan, pada kehidupan manusia purba, mereka 
mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan dis-
ampaikan kepada pihak lain dengan cara menggores 
dinding gua tempat mereka tinggal. Mereka meng-
gunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan 
pikiran atau apa pun yang dirasakan untuk mengomu-
nikasikannya kepada orang lain. 
 Menyikapi akan pentingnya perpustakaan da-
lam membangun peradaban, Dr. Sofyan. A. Gani, MA, 
selaku Kepala Perpustakaan Unsyiah periode 1998-
2000, memberikan keterangannya mengenai hal 
tersebut. 
 “Ketika kita ingin membangun peradaban ke 
depan, tentunya kita harus melihat terlebih dahulu ke 
belakang, dengan kata lain kita bisa belajar dari orang 
terdahulu untuk tidak membuat kesalahan yang sama. 
Selain sebagai bentuk pelajaran, keberhasilan masa 
lalu yang telah dilakukan oleh orang lain juga sangat 
penting untuk diketahui dalam membangun sebuah 
peradaban yang baru pula. Untuk melihat itu semua, 
tentunya kita memerlukan informasi dan data yang 
lengkap, baik yang disajikan dalam bentuk jurnal, 
buku, VCD dan lain sebagainya. Kebanyakan infor-
masi dan data itu dapat kita temui di dalam perpus-
takaan, dan tentunya Perpustakaan Unsyiah juga telah 
menyediakannya. Hal inilah yang menjadikan perpus-
takaan terus memfungsikan diri dalam membangun 
sebuah peradaban. Dengan segala upaya yang tel-
ah dilakukan hingga saat ini, saya yakin dan percaya 
bahwa Perpustakaan Unsyiah mampu membangun 
peradaban Aceh yang unggul di masa mendatang”, 
ujar beliau. [ARMY]

FOKUS
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“Tidak ada kata tidak mungkin da-
lam kehidupan ini, selagi masih ada 
usaha dan doa semua yang kita in-
ginkan bisa untuk dicapai”
 

Sekilas kata-kata di atas seak-
an cukup jelas menggam-
barkan sosok wirausahawan 

muda asal Aceh yang bernama 
Rio Delvino, seorang mahasiswa 
jurusan Bimbingan dan Konsel-
ing Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Syiah 
Kuala. Rio telah berhasil bangkit 
dan maju menjadi wirausahawan 
sukses dan menginspirasi dengan 
produknya “Bayikribo (Bayam ijo 
ikan krispy rasa hebo)” yang sudah 
menembus pasar luar negeri.

Sekilas perjalanan Rio dan Bay-
ikribo
 “Ketika saya masih duduk 
di bangku Sekolah Menengah 
Atas, pada mulanya saya hany-
alah seorang remaja yang memi-
liki hobi bermusik dan memiliki 
cita-cita ingin menjadi musisi he-
bat dengan harapan dapat mem-
banggakan kedua orang tua. Pada 
saat itu, saya tidak pernah terpikir-
kan untuk bisa terjun dalam dunia 
wirausaha. Ide produk Bayikribo 
ini sebenarnya terinspirasi dari 
pertanyaan teman yang menanyai 
saya “apakah pernah nyobain pey-
ek bayam? Pertanyaan itu mem-
buat saya bingung sekaligus pe-
nasaran dan tidak percaya bahwa 
daun bayam bisa digoreng dan 
dijadikan peyek, karena yang saya 
ketahui daun bayam hanya digu-
nakan untuk dibuat kuah sayur”, 

ungkapnya.
 “Berbekal dari 
rasa penasaran terse-
but, dengan memi-
jam Handphone milik 
teman yang bisa men-
gakses internet, akh-
irnya saya pun mulai 
mencari tahu resep 
peyek bayam. Saya 
ingin mencoba mem-
buatnya dengan mod-
al pertama yang saya kumpulkan 
dari uang jajan pemberian orang 
tua. Dengan nekat dan tanpa 
keahlian memasak, akhirnya saya 
mencoba membuat peyek bayam, 
dan walhasil saya gagal membuat-
nya. Akan tetapi, tentu saja saya ti-
dak menyerah dan berhenti hanya 
pada percobaan pertama. Selepas 
dari beberapa percobaan panjang 
yang telah saya lakukan, akhirnya 
peyek bayam tersebut berhasil 
dan untuk pertama bisa saya jual 
di kantin sekolah yang kemudian 
merambah ke swalayan terdekat”, 
lanjutnya.
 Seiring berjalannya wak-
tu, ia mencoba memperbaharui 
resep produknya berdasarkan 
kritik dan saran konsumen yang 
membanjiri produknya. Setelah 
melakukan percobaan terhadap 
resep baru, akhirnya ia memberi 
nama produknya yaitu “Bayikribo 
(bayam ijo ikan krispi rasa hebo)” 
sebagai brand baru. Bayikribo se-
cara resmi diproduksi pada tang-
gal 17 April 2017. Hingga saat ini, 
Rio dengan produknya Bayikribo, 
telah memiliki 8 orang tenaga 
kerja yang menangani bagian 

produksi, 1 orang marketing, 30 
orang reseller dan 3 orang distrib-
utor yang telah mendistribusikan 
produk tersebut hingga ke luar 
negeri (Malaysia dan Singapura).

Deskripsi singkat tentang pro-
duk Bayikribo
 Bayikribo merupakan 
makanan ringan yang diproduksi 
di bawah usaha Sinar Gemilang 
Group. Secara spesifik, Bayikribo 
(Bayam ijo ikan krispy rasa hebo) 
merupakan salah satu produk ce-
milan pertama di Indonesia yang 
mengkombinasikan antara sayur 
bayam dengan daging ikan ban-
deng segar pilihan, serta dibum-
bui dengan bumbu pilihan khas 
Indonesia sehingga memberikan 
cita rasa yang khas pada produk 
cemilan Bayikribo. Pada dasarnya 
Bayikribo dapat dikatakan semi 
kerupuk, namun lebih mengarah 
kepada rempeyek apabila ditin-
jau dari segi penggunaan bahan 
baku. Akan tetapi, dalam proses 
pengolahan atau produksi, Bay-
ikribo memiliki cara yang berbeda 
dengan rempeyek pada umumn-
ya, yang mana biasanya rempeyek 
hanya menggunakan toping ka-
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cang, teri dan aneka toping lainn-
ya, sedangkan Bayikribo lebih me-
nekankan pada perpaduan antara 
sayur bayam dan ikan bandeng 
segar sehingga membuat cita rasa 
semakin gurih dan crispy,  walau 
tanpa menggunakan bahan pen-
gawet dan sejenisnya. 

Pencapaian yang sudah dicapai 
oleh produk Bayikribo
  Sebagai pelopor makanan 
ringan pertama di Indonesia yang 
menggunakan kombinasi ikan dan 
sayuran segar sebagai bahan baku 
utama, Bayikribo telah memiliki 
beberapa agen reseller dan dis-
tributor yang ikut serta memban-
tu pemasaran dan promosi baik 
secara online maupun offline. Ti-
dak hanya itu, Bayikribo juga tel-
ah memiliki legalitas usaha yang 
dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum, seperti: P-IRT/Pan-
gan Industri Rumah Tangga (Dinas 
Kesehatan Provinsi Aceh), sertifi-
kasi Halal MUI (Majelis Ulama In-
donesia Provinsi Aceh), HAKI (Hak 
atas Kekayaan Intelektual dan SKU 
(Surat Keterangan Legalitas Usa-
ha) dari kantor kecamatan Masjid 
Raya.
 Adapun beberapa prestasi 
bisnis dan penghargaan yang telah 
berhasil dikantongi oleh Bayikribo 
antara lain: (1) Jawara Muda Bank 
Indonesia Provinsi Aceh (2016), (2) 
Penerima Bantuan Modal Usaha 
dari kegiatan (Program Mahasiswa 
Wirausaha 2017) yang diselengga-
rakan oleh Universitas Syiah Kuala 
(Unsyiah), (3) Penerima sertifikasi 
halal secara simbolis dalam acara 
Aceh Internasional Halal Food Fes-
tival (AIHFF 2017), dan (4) Finalis 
Provinsi dalam kegiatan Satu Indo-
nesia Awards (PT. Astra Indonesia 
2017).

Prospek kedepan yang ingin di-
capai oleh Bayikribo
“Setelah melihat antusiasme dari 
seluruh konsumen serta peluang 
usaha ke depan, saya memiliki 
ambisi untuk bisa terus mengem-

bangkan produk ce-
milan Bayikribo ini. 
Saya juga ingin mem-
buat Bayikribo menja-
di lebih modern dan 
mengikuti perkem-
bangan zaman den-
gan mengubah ke-
masan dan membuat 
variasi rasa. Serta hal 
yang tidak kalah pent-
ing yaitu saya harus 
memaksimalkan pro-
mosi secara online, se-
hingga mampu men-
jangkau pasar yang 
lebih luas dan lebih 
maksimal dalam rang-
ka mewujudkan mim-
pi saya yaitu menjad-
ikan Bayikribo sebagai 
salah satu oleh-oleh 
atau buah tangan wa-
jib dari provinsi Aceh”, 
tutupnya. [ARMY]
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STIE PERBANAS SURABAYA 
LAKUKAN BRAINSTORMING KE 
UPT. PERPUSTAKAAN UNSYIAH

Kepala Perpustakaan STIE 
Perbanas Surabaya, Mun-
awarah  beserta rombongan 

yang terdiri dari staf STIE Perbanas 
Surabaya melakukan kunjungan 
ke Perpustakaan Unsyiah dengan 
tujuan melakukan brainstorming 
(metode untuk memunculkan 
penyelesaian masalah yang kreat-
if dengan mendorong anggota 
kelompok untuk melemparkan 
ide sembari menahan kritik atau 
penilaian) perpustakaan, dengan 
harapan mendapatkan ilmu baru 
yang dapat diterapkan di Perpus-
takaan STIE Perbanas Surabaya.
 “Kami memilih melakukan 
brainstorming ke Perpustakaan 
Unsyiah karena seperti yang kami 

lihat di  berbagai media sosial, Per-
pustakaan Unsyiah sangat inovatif 
terhadap promosi perpustakaan 
yang mana banyak melibatkan 
mahasiswa dalam berbagai kegia-
tan yang ada di perpustakaan” Ujar 
munawarah, Kepala Perpustakaan 
STEI Perbanas Surabaya.
 Selain mengenal dan 
mempelajarai berbagai kegiatan 
yang ada di perpustakaan Un-
syiah, Kepala Perpustakaan STEI 
Perbanas Surabaya juga tertar-
ik untuk mempelajari berbagai 
teknologi dan berbagai aplikasi 
yang telah dimiliki dan diterapkan 
oleh perpustakaan unsyiah. Hal ini 
dianggapnya sebagai salah satu 
hal yang dapat menjadi indikator 

meningkatnya mutu sebuah per-
pustakaan.
 Kunjungan ini berjalan 
dengan baik, diawali dengan pen-
yambutan oleh Duta baca Unsy-
iah 2018, kemudian dilanjutkan 
dengan presentasi oleh Bapak 
Taufiq Abdul Gani sebagai kepa-
la Perpustakaan Unsyiah yang 
memperkenalkan perpustakaan 
unsyiah lebih rinci, baik dalam hal 
pengelolaan, kegiatan, dan lain se-
bagainya sehingga terjadinya tan-
ya jawab, dan kemudian diakhiri 
dengan melihat berbagai ruangan 
dan fasilitas yang ada di perpus-
takaan Unsyiah. [DMM]
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ULF 2018 UMUMKAN PEMENANG LOMBA 
DI PEMBUKAAN EXPO

Dalam pembukaan expo Unsyiah Library Fi-
esta 2018, panitia mengumumkan para 
pemenang lomba. Lomba-lomba yang mer-

upakan rangkaian kegiatan ULF 2018 tersebut, tel-
ah diadakan jauh hari sebelum expo. Pada hari ini, 
Senin (26/3/2018), panitia mengumum-
kan para pemenang dalam 3 kategori 
lomba. Diantaranya lomba mendongeng, 
resensi, dan vlog.
Hadiah penghargaan pemenang lomba 
mendongeng diserahkan langsung oleh 
wakil rektor I Unsyiah. Hadiah penghar-
gaan pemenang lomba kategori resensi 
buku diserahkan oleh wakil rektor Un-
syiah. Sedangkan kategori lomba vlog, 
hadiah penghargaan diserahkan oleh 
kepala LP3M Unsyiah.
 Setiap kategori lomba diambil 
masing-masing 3 pemenang, yaitu juara 
pertama, juara kedua dan juara ketiga. 
Juara pertama mendongeng jatuh ke-
pada Nada Faradisa, juara kedua Azzah 
Namira dan juara ketiga diraih oleh Syifa 
Tazkia. Kategori resensi buku, juara per-
tama jatuh kepada Nur Balqis Maulidya, 
Juara kedua Putri Hidayati Ade Kusuma 

dan juara ketiga berhasil diraih oleh Riska Khaira-
ni. Sedangkan kategori vlog, juara pertama jatuh 
kepada Khairul Akbar, juara kedua Cut Meviantira 
Nanda dan juara ketiga Mursalin Lembong. Berikut 
ringkasannya:
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Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah mengenalkan 
aplikasi Open Educational Resource (OER) Unsy-

iah Kepada Dosen Universitas Borneo Tarakan 
dalam Workshop Open Educational Resource.

Qasidah dari SMP Luqmanul Hakim tampil di 
Relax and Easy UPT. Perpustakaan Unsyiah

Tim UPT. Perpustakaan Unsyiah dipercaya 
memberikan bantuan teknis pengelolaan Per-

pustakaan Universitas Borneo Tarakan

Wakil Rektor I Unsyiah menyerahkan piagam penghargaan kepada Juara Lomba Mendongeng 
Unsyiah Library Fiesta 2018

Kepala Universitas Surabaya mendengarkan pen-
jelasan salah satu Pustakawan UPT. Perpustakaan 
Unsyiah tentang Penerapan ISO 27001 (Keaman-

an Informasi) 

Lensa Pustaka
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Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah Bersama Duta Baca Unsyiah 2018

Pengunjung Perpustakaan Unsyiah mendapatkan 
bubur gratis untuk Berbuka Puasa yang disiapkan 

Oleh Duta Baca Unsyiah

Pustakawan Unsyiah menata ulang alokasi rak dengan 
mempertimbangkan penambahan buku

Kerjasama Antara UPT. Perpustakaan Unsyiah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kota Banda Aceh

Lensa Pustaka
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Lensa Pustaka

Salah Satu Pustakawan Unsyiah yang Sedang Menjadi Fasilitator ISO 9001 Dalam Rangka Meny-
iapkan Lembaga Administrasi Negara LAN PKP2A Perwakilan Aceh Menuju ISO 9001:2015

Salah Satu Sesi Dongeng Kepala UPT.Perpustakaan Unsyiah Memperkenalkan 
Majalah Librisyiana Kepada Asesor BAN-PT untuk 

Prodi Magister Teknik Industri

Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah Bersama Dengan Tim ISO 9001 Lembaga Administrasi Negara 
LAN PKP2A Perwakilan Aceh
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Penutupan Workshop Persiapan Program Pasca Sarjana Unsyiah Dalam Menghadapi Sertifikasi ISO 9001

Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 
yang berstandar Nasional di UPT. Perpustakaan 

Unsyiah

UPT. Perpustakaan Unsyiah memberikan Pelatihan Ke-
pada Petugas Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Swasta dan Negeri Kota Banda Aceh

Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah Sedang Mensosialisasikan Open Educational Resource 
di Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh
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profil

Menjadi sumber motivasi 
dan inspirasi bagi seluruh 
mahasiswa Unsyiah, ti-

dak lengkap rasanya apabila Per-
pustakaan Unsyiah tidak memiliki 
tokoh yang menjadi ikon. Selain 
itu, dengan begitu banyak tupok-
si yang dimiliki oleh pustakawan, 
mengharuskan Perpustakaan Un-
syiah untuk memiliki ikon yang 
menjadi jembatan penghubung 
antara Perpustakaan dengan pihak 
eksternal. Oleh karena itu, pada 
tahun ini Perpustakaan Unsyiah 
kembali menobatkan duta baca 
Unsyiah 2018.  Pada malam puncak 
Unsyiah Library Fiesta (ULF) 2018, 
terpilihlah Nadya Tiffany sebagai 
juara pertama dan Furqan sebagai 
juara kedua.

Nadya Tiffany merupakan mahasis-
wi jurusan Ilmu Hukum di Fakultas 
Hukum Unsyiah angkatan 2016. 
Dengan segudang prestasi yang 

dimilikinya, Nadya yang 
memiliki moto hid-

up “Hidup ini tidak 
boleh sederhana, 
harus luas. Yang 
sederhana itu 
sifatnya” ini ti-
dak diragukan 

lagi mengapa ia 
terpilih menjadi 

Duta Baca 
U n -

syiah 2018. Prestasi yang dimiliki 
Nadya diantaranya pada tahun 
2012 ia berhasil meraih Juara I 
Lomba Menulis Cerpen “Aceh 
Menulis”, Juara II Lomba Cipta Cer-
pen FL2SN dan Juara Harapan I Ca-
tur Putri O2SN. Pada tahun 2013 ia 
menjadi pemenang pertama pada 
perlombaan Modelling kategori 
The Best Photogenic dan Lomba 
Fotogenic Remaja. Kemudian pada 
tahun 2014 ia kembali menunjuk-
kan kemampuannya dalam bidang 
menulis dengan berhasil meraih 
juara kedua dalam perlombaan 
Cipta Cerpen Gebyar Bulan Bahasa. 
Lalu pada tahun 2015, Nadya kem-
bali menorehkan prestasi dengan 
menjuarai lomba Fashion Show 
“Competition Parade”, meraih juara 
III dalam perlombaan Menulis Es-
say, Juara III Lomba Modelling “Hol-
iday Competition” dan Juara Hara-
pan I Lomba Catur Putri O2SN.

Ketika dinobatkan sebagai Duta 
Baca Unsyiah 2018, Nadya mera-
sa sangat bersyukur dan merasa 

sangat senang. “Sebe-
narnya saya tidak 

menyangka sebel-
umnya jika saya 
bisa masuk 3 besar 
apalagi menjadi 
juara I sekaligus 

sebagai Duta 
Baca Unsyiah 

2018. Akan 
t e t a p i 

s a y a 
p e r -
c a y a , 
d e n -
g a n 

optimis maka tiada usaha yang 
mengkhianati hasil. Ketika terpilih 
menjadi Duta Baca Unsyiah 2018 
pastinya saya sangat bersyukur 
dan senang. Kemenangan ini bagi 
saya adalah awal dan tentunya 
sebagai Duta Baca Unsyiah 2018 
saya memiliki tugas dan tanggung 
jawab yang berat kedepannya”, un-
gkap Nadya.

Putri dari pasangan Zulfan dan Cut 
Sariani ini memiliki beberapa misi 
yang hendak dijalankannya selama 
menjabat sebagai Duta Baca Unsy-
iah 2018. “Saya memiliki 3 program 
yang ingin saya realisasikan sela-
ma masa jabatan saya. Untuk pro-
gram Internal perpustakaan seperti 
Books of the Month, One day one 
Coin dan Books of the month ber-
isi buku-buku populer, yang paling 
banyak diminati serta buku-buku 
terbaru. Buku-buku ini akan dipa-
jang dalam rak terdepan atau da-
lam sebuah keranjang di perpus-
takaan. Tujuannya adalah untuk 
mempromosikan buku-buku terse-
but agar lebih dilirik dan diminati. 
One Day One Coin, berupa sebuah 
box yang diletakkan di depan meja 
counter check-in, yang mana uang 
tersebut nantinya akan digunakan 
untuk membeli buku atau untuk 
kegiatan literasi”, jelasnya. 

Tidak kalah dengan Nadya, Fur-
qan yang merupakan mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendi-
dikan Unsyiah jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan angkatan 2017 
ini juga memiliki sebuah program 
yang ingin dijalankannya selama 
menjabat menjadi Duta Baca Unsy-
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iah 2018. “Program yang ingin saya 
jalankan yaitu “review buku”. Dima-
na apabila ada mahasiswa Unsyiah 
yang sudah membaca buku di Per-
pustakaan, maka ia diminta untuk 
me-review buku tersebut dengan 
menulis kembali dengan singkat 
apa yang sudah ia baca. Kampanye 
ini direncanakan akan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan media so-
sial seperti Instagram”, katanya.

 Putra dari pasangan Idwar Ismail 
dan Syarikandi ini memiliki segu-
dang prestasi diantaranya Juara III 
Menulis Surat Untuk Ibu dan Juara 
I pidato pada tahun 2014, Juara III 
Pengunjung Terbaik Perpustakaan 
MAN Model pada tahun 2015, Juara 
III Story Telling dan Finalis Nasional 
Pertukaran Pelajar Bina Antarbu-
daya pada tahun 2016, serta Juara 
III Nasional Project Lingkungan Toy-
ota Eco Youth pada tahun 2017. 

“Ketika terpilih sebagai salah satu 
pemenang Duta Baca  Unsyiah 
2018, saya senang dan juga terke-
jut. Saya merasa semua perjuangan 
selama proses seleksi seperti men-
gatur waktu antara kuliah dengan 
tugas-tugas yang diberikan ketika 
Duta Baca, bergadang membuat 
essay, telah terbayarkan semuan-
ya. Selain senang dan bangga, 
saya juga memiliki sedikit beban, 
karena ini adalah sebuah jabatan 
dan amanah yang mengharuskan 
saya untuk bertanggungjawab me-
menuhi semua kewajiban”, terang 
Furqan yang memiliki motohidup 
“ingat mati agar hidup lebih berar-
ti”.

Furqan dan Nadya mengakui bah-
wa ketika mengikuti seleksi Duta 
Baca Unsyiah 2018 mereka memili-
ki kesan tersendiri. Bagi Furqan, hal 
yang paling berkesan selama pros-
es seleksi Duta Baca Unsyiah 2018 
adalah ketika masa karantina. Di-
mana selama 4 hari 3 malam mer-
eka diwajibkan untuk menginap 
di Rindam Iskandar Muda. Disana 
mereka diajarkan berbagai macam 
materi yang sangat berguna bagi 
mereka diantaranya adalah bela 

negara dan Public Speaking. Tidak 
hanya itu, selama masa karantina 
Furqan juga merasa telah mengenal 
lebih dekat teman-teman finalis 
Duta Baca Unsyiah 2018 lainnya. 
Sedangkan bagi Nadya sendiri, hal 
yang paling berkesan selama pros-
es seleksi Duta Baca Unsyiah 2018 
adalah dimana pada setiap hari 
Sabtu dan Minggu mulai dari pagi 
hingga sore hari, mereka disibuk-
kan dengan pembekalan dan juga 
tantangan. Tantangan yang diberi-
kan diantaranya seperti menyusun 
buku, presentasi program, dan la-
tihan Public Speaking. Semua tan-
tangan itu bersifat kompetitif seh-
ingga masing-masing finalis harus 
berlatih dan menyiapkan diri agar 
menjadi yang terbaik. Hal yang 
paling ia syukuri karena mengikuti 
seleksi Duta Baca Unsyiah 2018 ini 
adalah ia bisa memperluas ‘jarin-
gan’ nya dengan mengenal ke-19 
finalis yang sebelumnya tidak sal-
ing mengenal satu sama lain. Ke-19 
finalis ini adalah orang-orang yang 
pintar dan mempunyai pandangan 
yang luas sehingga sangat menarik 
bagi Nadya untuk bisa mengenal 
dan dekat serta saling berbagi ilmu 
dengan mereka.

Baik Nadya maupun Furqan, mere-
ka sama-sama memiliki keinginan 
untuk memotivasi dan mengin-
spirasi para mahasiswa Unsyiah 
untuk mau menjadikan membaca 
sebagai kegemaran. Melalui posisi 
mereka saat ini, yaitu sebagai Duta 
Baca Unsyiah 2018, akan lebih efek-
tif dan memudahkan mereka untuk 
turut andil dalam meningkatkan 
budaya membaca yang semakin 
lama semakin menurun. Oleh kare-
na itu, dengan adanya mereka se-
bagai Duta Baca Unsyiah, mereka 
berharap bisa mengajak maha-
siswa Unsyiah lainnya untuk me-
manfaatkan Perpustakaan Unsyiah 
dalam segala hal terutama literasi.

“Saya berharap semoga Perpus-
takaan Unsyiah semakin sukses 
kedepannya dan bisa terus kreatif 
dan inovatif”, tutup Furqan. [Moli]
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Dewasa ini peran serta keluar-
ga sangat dibutuhkan dalam 
menunjang ketahanan nasion-
al. Menurut Lembaga Ketahan-
an Nasional (Lemhanas) dalam 
jurnal cakrawala pendidikan 
(Wardji Reksohutomo : 90), 
ketahanan nasional dipahami 
sebagai kondisi dinamik suatu 
bangsa yang berisi keuletan dan 
ketangguhan yang mengand-
ung kemampuan mengem-
bangkan ketahanan nasional di 
dalam menghadapi dan men-
gatasi segala ancaman. Kebu-
dayaan merupakan salah satu 
aspek sosial dalam ketahanan 
nasional yang mulai kehilangan 
identitasnya. Pergantian zaman 
menyebabkan mobilisasi bu-
daya hingga terjadi pergeseran 
budaya. Misalnya sistem norma 
yang dipengaruhi oleh lingkun-
gan sekitar sehingga menye-
babkan krisis integritas dan 
identitas.
Hal ini ditandai dengan mun-
culnya generasi millenial, yaitu 
generasi yang lahir di era 90-an 
atau era globalisasi. Generasi 
millenial adalah generasi yang 
menyukai sesuatu yang instan, 
tingkat apatisme yang tinggi, 
tidak menyukai proses, sehing-
ga kadang membawa kepada 
penyimpangan. Seperti yang 
dilansir media online IDNTimes.

com, sepanjang tahun 2017, 
Badan Narkotika Nasional (BNN) 
ungkap sebanyak 46.537 kasus 
narkoba di Indonesia. Di samp-
ing itu juga banyak terjadi kasus 
kenakalan remaja seperti seks 
bebas, prostitusi online dan se-
bagainya. Hal ini terjadi karena 
pergeseran budaya dan minim-
nya penerapan nilai muhasabah 
atau introspeksi diri bagi kalan-
gan muda yang dilakukan oleh 
keluarga. 
Muhasabah atau introspeksi 
merupakan proses peninjau-
an terhadap sikap, perbua-
tan, kelemahan, kesalahan diri 
sendiri atau mawas diri. Dalam 
Alquran, berdasarkan rujukan 
referensi Fathurrahman Litthal-
ibil Ayatil Quran, kata hasaba 
disebutkan sebanyak 105 kali 
dalam berbagai bentuk deri-
vasinya. Ini menandakan beta-
pa pentingnya penerapan sikap 
tersebut, misalnya seperti dalam 
surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 
ayat 20 yang berkenaan dengan 
introspeksi diri.

“Hai orang-orang yang beri-
man, bertakwalah kepada Al-
lah dan hendaklah Setiap diri 
memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah ke-
pada Allah, Sesungguhnya Al-

lah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (18)”.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
menyebutkan bahwa dalam 
ayat ini Allah memanggil semua 
orang yang beriman agar be-
nar-benar melaksanakan tak-
wa kepada Allah dengan men-
jalankan semua perintah-Nya 
dan menjauhi larangannya. 
Kemudian bersiap-siap mem-
benahi, membekali diri untuk 
menghadapi maut. Hal ini ber-
tujuan agar semua orang dapat 
memperbanyak bekal agar ter-
jamin kebahagiaan di akhirat.
Selanjutnya, Abu Bakr Jabil Al 
Jazari dalam Minhajul Muslim 
mengutip perkataan Umar bin 
Khattab r.a. “Evaluasilah diri ka-
lian sebelum kalian dievaluasi”. 
Sehubungan dengan urgensi di 
atas, muhasabah juga dilaku-
kan sebagai tujuan untuk tidak 
menyia-nyiakan waktu (Qs. Al-
‘Ashr: 1-3), serta sebagai peng-
ingat bahwa kesenangan dunia 
hanyalah sementara (An-Nisa: 
88) karena masih ada kehidupan 
akhirat yang pasti dan kekal. 
Selaras dengan berjalannya 
waktu, sikap muhasabah terse-
but mulai pudar penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Hal ini ditandai oleh maraknya 
penyimpangan, kriminalitas dan 
sebagainya.

IMPLEMENTASI NILAI 
MUHASABAH DARI LINGKUN-
GAN KELUARGA: 
SOLUSI PERGESERAN 
BUDAYA GENERASI 
MILLENIAL
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Berkenaan dengan perbedaan 
generasi, teori oleh Yamar Surya 
Putra dalam jurnalnya yang ber-
judul Theoritical Review: Teori Per-
bedaan Generasi, mengemukakan 
bahwa; lahirnya generasi Y yang 
dikenal dengan generasi millenial 
atau millenium ini banyak meng-
gunakan teknologi komunikasi 
instan seperti email, instan mes-
saging, dan media sosial. Dengan 
kata lain, generasi millenial adalah 
generasi yang tumbuh pada era 
internet booming. Karakteristik 
generasi ini tergantung dimana 
ia dibesarkan, strata ekonomi dan 
sosial keluarganya. Pola komu-
nikasi sangat terbuka dibanding 
generasi sebelumnya, pemakaian 
media sosial dan kehidupannya 
sangat dipengaruhi oleh perkem-
bangan teknologi, terbuka dengan 
pandangan politik dan ekonomi, 
sehingga mereka terlihat san-
gat reaktif terhadap perubahan 
lingkungan yang terjadi terhadap 
sekelilingnya. Mereka juga cend-
erung perhatian pada kekayaan 
(Among Makarti: 189).
Geert (1993) sebagaimana di-
kutip oleh Irwan Abdullah dalam 
Konstruksi dan Reproduksi Ke-
budayaan, bahwa konteks kebu-
dayaan disepakati sebagai nilai 
yang dimiliki bersama, sehingga 
setiap anggota dalam masyarakat 
merupakan wakil dari nilai-nilai 
kelompok. Namun, perlu disadari 
perubahan karakter masyarakat 
oleh keberadaan generasi millenial 
ini membuat lemahnya ikatan-ika-
tan tradisional dan nilai-nilai yang 
telah disepakati bersama. 
Hasil riset yang dirilis oleh Pew 
Research Centre secara gamblang 
menjelaskan keunikan generasi 
millenial. Bahwa kehidupan mer-
eka tidak lepas dari internet dan 
hiburan, bahkan sudah menjadi 
kebutuhan pokoknya. Temuan 
riset di Avara Research Centre 
menunjukkan bahwa konsumsi 
internet tertinggi adalah generasi 

millenial, terutama pada younger 
millenial generation (15-24 tahun). 
Dari tingkat budaya konsumtif ter-
hadap internet tersebut memberi 
dampak yang negatif bagi genera-
si jika tanpa kontrol keluarga. Kare-
na informasi yang disajikan inter-
net tidak sepenuhnya mengalami 
tahap filterisasi (penyaringan).
Dalam Alquran telah dituliskan 
bahwa ketika akal manusia su-
dah berfungsi penuh, maka ter-
jadi proses mengubah kepriba-
diannya. Di sisi lain, Alquran juga 
menggambarkan bahkan manusia 
mampu mempengaruhi lingkun-
gannya  secara implisit seperti 
yang terdapat pada surah Al-anka-
but: 7, Al-A’raf: 179, Ali Imran: 104, 
Al-‘Ashr: 3, At-Taubah: 122.
Selanjutnya, dengan karakter 
generasi millenial yang demikian, 
maka memberikan implikasi ter-
hadap kehidupan sosial budaya 
sebagai bentuk pergeseran nilai-
nilai budaya dalam kemasyaraka-
tan. Implikasi negatif tersebut 
dirasakan dalam bentuk keprib-
adian individualistis karena pen-
garuh gadget, hedonisme, budaya 
selfie dan narsis, hingga budaya 
konsumtif dan materialistis. Ele-
men-elemen tersebut menyebab-
kan pudarnya identitas budaya 
tradisional. Dari monokultur men-
jadi multikultur dan budaya lokal 
akan tergerus budaya modern.
Di sisi lain, ada implikasi yang 
ditimbulkan dalam kehidupan be-
ragama. Generasi yang cenderung 
materialistis dan individualis ini, 
kemungkinannya akan terjadi per-
alihan dari produk islam kultural 
menjadi produk islam puritan, 
yang mengusung keberagamaan 
cenderung individualis atau bah-
kan menjadi sekuler, apatis den-
gan kehidupan keagamaannya 
sendiri, seperti minimnya jamaah 
shalat yang melaksanakan shalat 
bersama di surau-surau. Dalam 
konteks ini, mereka telah luput 
bermuhasabah akan kebutuhan 

manusia menjalin hubungan den-
gan manusia lainnya (Al-Hujurat: 
13, Ar-Ra’du: 21. An-Nisa: 1).
Cara Pembentukan Sikap Muhasa-
bah Dari Lingkungan Keluarga 
Oleh sebab itu, kesadaran ini per-
lu dibina kembali oleh keluarga 
sebagai sebuah institusi terkecil 
dalam kehidupan. Dalam konsep 
konseling, manusia sebagai agen 
positif tergantung pada pengaruh 
lingkungan, perilakunya ditentu-
kan saat kehidupan masa kanak-
kanak, selalu terlibat menjalin 
hubungan dengan orang lain dan 
kasih sayang dengan keluarga. 
Oleh sebab itu, perilaku menana-
mkan sikap muhasabah ini perlu 
diterapkan dalam keluarga den-
gan penerapan edukasi-edukasi 
islami sejak usia dini. 
Maka Alquran menawarkan solusi 
yang dapat dilakukan oleh orang 
tua untuk menyadarkan anak mer-
eka bahwa hidup sebagai makhluk 
religius perlu melakukan aktualisa-
si diri dan iman dimanapun berada 
(Ar-Rum: 30 dan Al-A’raf: 172-174).
Hal selanjutnya yang harus dilaku-
kan orang tua adalah memberi 
penekanan pembentukan per-
ilaku (At-Tahrim : 6). Selain itu, 
menyadarkan mereka menjadi 
manusia yang memiliki kepribadi-
an yang mengabdi kepada Allah 
(Adz-dzariyat : 56). Lalu menana-
mkan kesadaran sebagai khali-
fatullah  (Al-baqarah : 30). Ketika 
hakikat-hakikat itu sudah ditana-
mkan dalam jiwa anak dan keluar-
ga, maka generasi millenial dapat 
menjadi makhluk yang tetap pro-
duktif tanpa tergerus arus global-
isasi. 
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Ketika Umar bin Abdul Aziz, seo-
rang khalifah yang cemerlang 
datang ke sebuah pasar un-

tuk mengetahui langsung keadaan 
pasar, maka ia datang sendirian 
dengan penampilan biasa, bahkan 
sangat sederhana sehingga ada 
yang menduga kalau ia adalah seo-
rang kuli panggul. Orang tersebut 
lalu menyuruh Umar untuk memb-
awakan barangnya karena ia tidak 
mampu untuk membawanya sendi-
ri. Mengetahui hal itu, Umar pun 
membawakan barang orang terse-
but dengan maksud untuk meno-
longnya, bukan untuk mendapatkan 
upah. Namun di tengah jalan, ada 
seseorang yang memanggil Umar 
dengan panggilan Yang Mulia, seh-
ingga pemilik barang yang dari awal 
tidak terlalu memerhatikan Umar 
terkejut dan penasaran siapakah 
orang yang ia suruh untuk mem-
bawa barangnya. Setelah ia tahu 
bahwa orang tersebut adalah Umar 
sang Khalifah, ia pun meminta maaf, 
namun Umar merasa hal itu bukan-
lah suatu kesalahan. 
 Ada banyak buku yang 
mengkaji tentang kepemimpinan 
atau yang sering kita sebut den-
gan leadership. Begitu pula dengan 

buku yang di karang oleh Prof. Dr. H. 
Veithzal Rivai dan kawan-kawan ini. 
 Di dalam buku ini selain 
memiliki deskripsi yang kuat den-
gan pandangan para ahli, buku ini 
juga menyertakan isu-isu yang men-
jadi perbincangan di dunia. Seseo-
rang yang disebut sebagai pemimp-
in setidaknya mempunyai beberapa 
kriteria yaitu; memiliki orang-orang 
yang mendukungnya dan turut 
membesarkan nama sang pemimp-
in, umumnya diikuti oleh orang lain 
karena ia memiliki kekuasaan yang 
membuat orang lain menghargai 
keberadaannya, mempunyai we-
wenang untuk menetapkan sebuah 
keputusan dalam melaksanakan 
suatu kebijakan, serta dapat mem-
pengaruhi orang lain.
 Penulis buku ini mengarah-
kan pembaca sebagaimana konsep 
kepemimpinan dalam pandangan 
Islam. Banyak sekali referensi yang 
disertakan oleh penulis berdasarkan 
Alquran dan Hadist. Perbedaannya, 
pemimpin yang digagas dan dilon-
tarkan oleh pemikir-pemikir dari 
dunia Barat lebih menekankan pada 
konsep interaksi kepemimpinan, 
relasi, proses otoritas maupun ke-
giatan memengaruhi, mengarahkan 
dan mengoordinasi secara horizon-
tal semata. 
 Namun dalam konsep Is-
lam, kepemimpinan adalah sebagai 
sebuah konsep interaksi, relasi, pros-
es otoritas, kegiatan memengaruhi, 
mengarahkan dan mengoordi-
nasikan baik secara horizontal mau-
pun vertikal.

 Pada hakikatnya, pemimpin 
dalam pandangan Islam harus men-
getahui bahwa pemimpin haruslah 
bertanggung jawab. Bukan hanya 
keistimewaan karena jabatan dalam 
semua level atau tingkatan, tetapi 
pemimpin harus mau berkorban 
untuk orang lain, bekerja keras, ha-
rus dapat melayani dan mempunyai 
sikap teladan yang dapat di contoh 
oleh orang lain.
 Buku ini juga menjelaskan 
bagaimana situasi kepemimpinan 
yang sekarang ini terjadi, isu kon-
temporer, hingga gaya kepemi-
mpinan. Menariknya lagi adalah se-
lain referensi yang di ambil adalah 
dari Al-Quran dan Hadist, terdapat 
juga sastra puisi yang dapat men-
jadi selingan pembaca. Sastra pui-
si tersebut merupakan cerminan 
kepemimpinan yang di tulis oleh 
Imam Syafi’i yang mengambarkan 
pula bagaimana pemimpin itu dicin-
tai. Contoh yang disertakan pun 
merupakan tokoh-tokoh Islam yang 
menjadi teladan bagi pemimpin Is-
lam sekarang ini.
 Pada akhir pembahasan, 
penulis juga menjelaskan bagaima-
na pemimpin bersikap dalam men-
gendalikan konflik pada saat terjad-
inya koflik dalam organisasi. 
 Hanya saja, pada buku ini  
masih ada pembahasan yang tidak 
di jelaskan secara mendetil. Buku 
ini hanya menekankan bagaimana 
akhlak seorang pemimpin saja, tidak 
dengan aspek-aspek kepemimpinan 
lainnya. [RSK]

Judul Buku  : Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi
Penulis  : Prof. Dr. H Veithzal Rivai,  S.E.,MM.,MBA, 
       Mayor Jenderal TNI Bachtiar, S.IP dan 
       Brigadir Jenderal Pol. Drs. Boy Rafli Amar.
Penerbit  : PT RAJA Grafindo Persada
Tahun Terbit  : 2013
Tebal Buku     : 474 halaman

PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN 
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Novel ini menceritakan ten-
tang seorang perempuan 
yang bernama Dwi Zahra-

na, wanita berusia 34 tahun yang 
begitu ambisius dalam mem-
perjuangkan hidupnya. Dari usia 
muda, Zahrana dikenal sebagai 
gadis yang cerdas dan memili-
ki semangat yang tinggi dalam 
mengejar prestasi akademik. Seh-
ingga tak ayal ia selalu mendapat 
peringkat pertama disekolahnya. 
Mimpi-mimpi yang tinggi mem-
buat ia giat dalam mewujudkan 
impiannya. Bahkan Zahrana men-
gambil kuliah di dua jurusan didua 
kampus berbeda pada waktu yang 
bersamaan  dan berhasil lulus den-
gan pridikat Cum Laude. Berkat 
prestasinya ini, ia ditawarkan men-
jadi salah satu dosen di Universitas 
Gadjah Mada (UGM). Tapi sayang, 
orang tuanya tidak merestuinya 
sehingga ia memilih mengajar di 
salah satu Universitas di Semarang.  
Kemudian, karena tuntutan aka-
demik  membuat ia harus menem-
puh pendidikan  Master di Institut 
Tegnologi Bandung (ITB)  jurusan 
Arsitek dan kembali lulus dengan 
predikat Cum Laude.
 Semua mimpi yang ia raih 
memiliki satu tujuan, yaitu men-
gangkat martabat keluarga dan 
membanggakan orang tuanya. 
Tapi ia lupa bahwa keinginan orang 
tua bukan hanya sebatas penga-
kuan dan pencapaian dibidang 
akademik  tapi melihat anaknya 
menikah dan hidup bahagia. 
 Kecemasan  orang tua 
Zahrana membuat ayah Zahrana 
bersikap ketus padanya terlebih 

lagi karena Zahrana selalu meno-
lak pria yang melamarnya den-
gan alasan ingin fokus dibidang 
akademiknya. Puncaknya ketika 
Zahrana memperoleh penghar-
gaan tinggi dibidang Arsitektur 
di Universitas terkemuka di Cina. 
Respon orang tuanya tidak seperti 
yang diharapkan oleh Zahrana, hal 
ini terjadi lantaran orang tua nya 
lebih menginginkan Zahrana un-
tuk segera berumah tangga. 
Sikap orang taunya tersebut 
akhirnya membuat ia sadar dan 
memutuskan untuk ikhtiar men-
cari pendamping. Beruntungnya, 
ia memiliki sahabat bernama Lina 
yang senantiasa membantunya 
dalam berikhtiar. Hingga seorang  
rekan kerjanya bernama Pak Su-
karman yang merupakan Dekan 
Fakultas Teknik melamar Zahrana.  
Tetapi lamaran tersebut ia tolak 
lantaran kecacatan moral yang di-
miliki Pak Sukarman.  Dengan 
bantuan Buk Nyai, istri seorang Kiai 
Pesantren, Zahrana memutuskan 
untuk menikah dengan Rahman, 
pria berusia 29 tahun yang berpro-
fesi sebagai tukang kerupuk. Tetapi 
hal yang tidak terduga terjadi. Rah-
man mengalami kecelakaan seh-
ingga membuat Zahrana dan kel-
uarganya mengalami shock berat. 
Tidak cukup sampai disitu, duka 
Zahrana bertambah dengan kabar 
kematian ayahnya yang mengala-
mi serangan jantung karena kabar 
kematian Rahman.
 Kabut duka terus terasa 
dari hari ke hari, hingga Zulaika 
menyampaikan lamaran putranya 
Hasan untuk Zahrana. Hasan ada-

lah mantan Mahasiswa bimbingan 
Zahrana. Karena hal ini,  Zahrana 
dirundung keraguan tapi Zulaika 
berhasil meyakinkan dirinya. Per-
nikahan tersebut pun akhirnya 
dilangsungkan. Kini ia dan suami 
memutuskan untuk melanjutkan 
pendidikan di salah satu Universi-
tas di Cina.

Kelebihan : 
Pesan yang begitu indah  yang ter-
kandung dalam novel ini dapat 
dirasakan dari halaman pertama 
membaca novel ini. Alur yang begi-
tu pas untuk menceritakan ambisi 
dan penderitaan batin Zahrana 
membuat novel ini pantas untuk di-
baca. Elegan dalam kesederhanaan 
adalah kalimat yang tepat dalam 
menggambarkan novel “Cinta Suci 
Zahrana” ini. Akhir kisah dari novel 
ini merupakan kejutan besar yang 
tidak dipikirkan oleh pembaca dan 
menjadi nilai positif untuk novel ini.

Kekurangan:
Karena inti dari novel ini yang men-
ceritakan tentang kehidupan Zah-
rana yang berumur 34 tahun, maka 
novel ini tidak bisa dinikmati oleh 
kalangan semua umur.  
Kesimpulan:

 [Yesi]

Judul    : Cinta Suci Zahrana
Penulis   : Habiburrahman El Shirazy 
Penerbit  : Republika 
Tebal    : 257 halaman
cetakan  : II, Mei 2017
Tempat Terbit  : Jakarta
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Budaya dan adat is-
tiadat sangat ken-
tal dengan jiwa 

masyarakat Indonesia. 
Setiap daerah di Indo-
nesia mempunyai be-

ragam budaya dan adat 
istiadat yang dilakukan 
secara turun temurun 
bahkan hingga sekarang 
ini.  Salah satu daer-
ah yang mempunyai bu-

daya dan adat istiadat 
tersebut adalah Aceh. 
Daerah yang mendunia 
dengan tari saman ini 
mempunyai salah satu 
adat budaya yang sudah 

ada sejak zaman nenek 
moyang, yaitu Khanduri 
Blang. Khanduri Blang  
merupakan acara makan-
makan bersama yang 
dilakukan di lingkungan 

BU
DA

YA

KHANDURI
BLANG
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persawahan. Tempat  di-
mana para petani ber-
cocok tanam pada saat 
musim padi tiba. Tujuan 
acara ini adalah untuk 
bersyukur kepada Allah 
SWT karena musim padi 
yang dianggap musim 
rezeki bagi masyarakat 
Aceh telah tiba. Dalam 
acara ini, para petani juga 
berdoa kepada Allah SWT 
agar mendapatkan hasil 
panen yang melimpah.
 Tata acara yang 
dilakukan oleh para 
petani adalah dengan 
membawa bekal dari ru-
mah masing-masing lalu 
dimasak di area persawa-
han. Bekal yang dibawa 
merupakan bahan-bahan 
yang dipersiapkan untuk 
dimasak di area persawa-
han tersebut. Adapun 
bahan utamanya dapat 
berupa daging kambing 
ataupun daging ayam 
yang dimasak dengan 
bumbu-bumbu yang tel-
ah disiapkan sebelumn-
ya. Untuk kegiatan ma-

sak-memasak, biasanya 
dilakukan oleh kaum 
perempuan, sedangkan 
laki-laki bertugas bergot-
ong-royong membersih-
kan area persawahan. Ti-
dak hanya orang dewasa 
yang hadir, dalam acara 
ini anak-anak juga diikut-
sertakan. 
 Setiap datangnya 
musim padi, acara Khan-
duri Blang selalu dilaku-
kan oleh masyarakat 
Aceh. Biasanya, acara 
Khanduri Blang dilakukan 
satu minggu sebelum 
pembajakan sawah. Da-
lam hal ini, sebagai ket-
ua yaitu keujruen blang 
(orang yang memegang 
kendali dibidang per-
sawahan) memberikan 
arahan kapan acara Khan-
duri Blang sebaiknya 
dilakukan. Acara Khandu-
ri Blang tidak hanya ber-
fokus pada makan besar 
bersama saja, tetapi juga 
gotong-royong bersama 
seperti pembersihan area 
persawahan ataupun 

membuat aliran air ke 
sawah atas dasar musy-
awarah bersama dengan 
kejruen blang.
 Acara Khanduri 
Blang dianggap mem-
punyai banyak man-
faat bagi sesiapa yang 
melakukannya. Pertama, 
petani bisa mengetahui 
seberapa banyak petani 
lainnya yang menanam 
padi. Kedua, adanya ker-
ja sama antar para petani 
saat gotong royong di 
acara Khanduri Blang 
dilakukan. Ketiga,  para 
petani dapat mengeta-
hui peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh keu-
jruen blang berdasarkan 
hasil musyawarah bersa-
ma. Keempat, menentu-
kan jadwal penanaman 
secara mufakat. Hal ini 
dilakukan untuk mengh-
indari petani yang terlam-
bat menanam padi agar 
tidak mudah terserang 
hama penyakit. Kelima, 
acara Khanduri Blang 
juga membangun silatur-

rahmi yang harmonis an-
tar petani setempat. Jika 
sebelumnya masyarakat 
sibuk dengan pekerjaan 
masing-masing dan ja-
rang berjumpa, maka 
dengan adanya acara ini 
mereka diharapkan dapat 
bertegur sapa.
Acara Khanduri Blang 
tidak dilakukan secara 
paksaan oleh siapapun. 
Bahkan masyarakat yang 
bukan petani tetapi in-
gin melaksanakan aca-
ra Khanduri Blang pun 
dapat melakukannya. 
Dalam acara ini, dilak-
sanakan juga pembacaan 
doa oleh ustad setempat 
dan zikir bersama, serta 
pembacaaan Surat Ya-
sin sebagai bentuk rasa 
syukur masyarakat terha-
dap rezeki yang dikarunia 
Allah SWT. [MRA]

BUDAYA
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Hai sobat, dalam benak sobat apa saja sih alasan 
sobat untuk pergi ke perpustakaan? 

Tentu saja untuk membaca dan meminjam buku. 
Tapi, di kota saya masih minim sekali minat baca bagi 
para anak-anak dan remaja. Padahal, dengan memb-
aca kita bisa mendapatkan banyak ilmu.

Saat saya masih kelas 4 SD, saya pernah menjadi pen-
jaga perpustakaan dan waktu itu juga diadakan lom-
ba perpustakaan terbaik se-kecamatan. Walaupun 
pada akhirnya perpustakaan di sekolah saya tidak 
memenangkan lomba tersebut. Waktu itu buku yang 
paling saya suka untuk dibaca dan dipinjam adalah 
buku-buku dongeng, buku cerita rakyat, dan cerita 
anak. Buku dongeng, cerita anak, dan cerita rakyat 
yang waktu itu sering saya baca dan saya pinjam bah-
kan kadang saya juga membeli buku-buku tersebut.

Saat masih duduk di bangku SMP, saya juga lumayan 
rajin ke perpustakaan. Seminggu satu kali saya ke 
perpustakaan waktu itu. Entah itu untuk memba-
ca koran terbaru dan membaca buku. Perpustakaan 
sekolah ini banyak aturannya dan kadang bikin bad 
mood. Contohnya saja cuma diperbolehkan dua buku 
saja setiap minggu. Di situ kadang saya merasa sedih 
karena kadang ada banyak tugas sekolah yang harus 
dikerjakan dan sumbernya harus dari buku karena 
waktu itu internet belum begitu hits di kota saya sep-
erti sekarang ini.

Saat memasuki masa-masa SMK, saya jarang datang 
ke perpustakaan. Saya hanya ke perpustakaan kalau 
ada tugas saja dan kalau ada buku baru yang belum 
pernah saya baca. Ketika saya bekerja, saya jarang 
sekali membaca buku. Pernah waktu itu ada rekan 

kerja yang masih satu pabrik dan kalau di bus jempu-
tan dia selalu membaca buku. Mulai waktu itu, saya 
jadi teringat hobi saya yang suka membaca buku cer-
ita.

Tahun 2017, untuk pertama kalinya saya membeli 
novel dan hobi saya untuk membaca buku muncul 
kembali karena adik sepupu sering kali membeli nov-
el terbaru dan akhirnya saya hobi membaca buku lagi 
terutama novel. Di tahun 2017 inilah saya sering ikut 
lomba resensi buku, giveaway berhadiah buku dan 
masih banyak lagi. Hingga akhirnya sering membaca 
buku lagi.

Beberapa waktu yang lalu, saya diajak adik sepupu 
untuk mencari buku. Awalnya saya kira ingin ke per-
pustakaan tapi ternyata di perpustakaan daerah di 
kota saya tidak ada buku tersebut. Di perpustakaan 
kampus di kampus adik saya juga tidak ada buku 
tersebut. Hingga pada akhirnya saya dan adik sepupu 
memutuskan untuk pergi ke toko buku di kota Sema-
rang. Setelah muter-muter ke lima toko buku berbeda 
di kota Semarang akhirnya kami menemukan buku 
tersebut di toko buku terakhir yang kami kunjungi.

Semenjak hari itu, saya berfikir dan berangan-beran-
gan. Andai saja kalau ada perpustakaan yang lengkap 
bukunya, nyaman tempatnya, kekinian, up to date 
dan tentunya buka saat malam hari dan saat week-
end tiba. Berhubung saya aktif di sosial media untuk 
berjualan online maka akhirnya saya cari info di dunia 
maya tentang perpustakaan yang menjadi angan-an-
gan dan impian saya. Tak disangka akhirnya saya me-
nemukan perpustakaan Unsyiah. Perpustakaan Unsy-
iah cocok sekali dengan perpustakaan yang saya cari 
dan perpustakaan impian yang ingin saya kunjungi. 
Yeeeaaaay....Bahagia 😍 

UPT. Perpustakaan Unsyiah didirikan pada tahun 
1970. Perpustakaan Unsyiah beralamat di Jalan T.Nyak 
Arief Kampus Unsyiah, Darussalam
Banda Aceh. Hingga sampai saat ini, perpustakaan 
Unsyiah telah mengalami perkembangan yang pe-
sat. Perpustakaan Unsyiah memiliki struktur organi-
sasi yang baik dan tertata rapi. Hal ini membuat saya 
kagum karena biasanya struktur organisasi perpus-
takaan belum terstruktur dengan rapi.
 

BERSAMA UNSYIAH 
LIBRARY, MARI MENGGALI 
INSPIRASI & MOTIVASI
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Penulis : Siti Faridah (Juara 1 lomba blog Unsyiah Library Fiesta 2018)
https://www.farida-asadi.com/2018/03/bersama-unsyiah-library-mari-menggali.html?m=1



35www.library.unsyiah.ac.id

Edisi 9  |  September 2018 

Pic by Perpustakaan Unsyiah

Perpustakaan Unsyiah memiliki berbagai macam 
koleksi buku. Namun tak hanya buku saja ada juga 
koleksi lainnya seperti jurnal, laporan akhir, skripsi, te-
sis, disertasi, majalah, buku referensi, laporan peneli-
tian, CD-ROM dan dokumentasi. Koleksi-koleksi yang 
ada di perpustakaan Unsyiah Perpustakaan Unsyiah 
berjumlah 75.114 judul atau 136.925 eksemplar. Is-
timewa sekali kan? Ada banyak koleksi buku sehing-
ga para mahasiswa dan mahasiswi Unsyiah tidak akan 
kesulitan untuk mencari buku yang dicari karena per-
pustakaan Unsyiah memiliki berbagai macam koleksi.
 

Pic by Perpustakaan Unsyiah

Yang menurut saya istimewa dari perpustakaan Unsy-
iah adalah perpustakaan Unsyiah buka saat sore hari, 
malam hari dan saat weekend tiba. Menurut saya hal 
tersebut sangat bermanfaat bagi para mahasiswa 
yang bisa kapan saja untuk membaca dan meminjam 
buku di perpustakaan Unsyiah tanpa kendala wak-

tu. Selain itu, hal tersebut juga merupakan hal posi-
tif agar para mahasiswa dan mahasiswi Unsyiah bisa 
menghabiskan waktu liburan dan saat malam ming-
gu tiba dengan membaca buku agar menambah ilmu. 
Hal positif dong tentunya karena para mahasiswa dan 
mahasiswi Unsyiah bisa terhindar dari kegiatan yang 
tidak bermanfaat. Nah, kalau berkunjung ke perpus-
takaan Unsyiah pastinya para mahasiswa dan maha-
siswi Unsyiah bisa menghabiskan waktunya dengan 
kegiatan yang bermanfaat.

Perpustakaan Unsyiah juga memiliki visi dan misi 
yang jelas agar perpustakaan Unsyiah selalu berkem-
bang dan menjadi perpustakaan terbaik sehingga 
selalu menumbuhkan minat baca mahasiswa dan 
mahasiswinya. Ingin tahu apa saja visi dan misi per-
pustakaan Unsyiah? Berikut saya jabarkan visi dan 
misi perpustakaan Unsyiah.

VISI :
MENJADI PUSAT INFORMASI ILMIAH TERKEMUKA 
DAN BERDAYA SAING DI ASIA TENGGARA PADA TA-
HUN 2018

MISI :
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN KOLEKSI YANG RELEVAN 
DENGAN KEBUTUHAN PEMUSTAKA

MENGEMBANGKAN PUSAT REPOSITORY LOKAL 
KONTEN (DEPOSIT) YANG OPEN AKSES

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA YANG ME-
MENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMUM

MENGEMBANGKAN SISTEM OTOMASI PERPUS-
TAKAAN YANG STANDAR

MENGEMBANGKAN KOMPENTENSI KEPUSTAKAWAN 
MENUJU SERTIFIKASI PROFESI

MENGEMBANGKAN TOTAL QUALITY MANAJEMEN 
DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN YANG TER-
AKREDITASI

Jika perpustakaan umumnya memiliki tempat yang 
tidak nyaman dan tercium bau kaos kaki dari para 
pengunjungnya. Kadang hal sepele seperti itu bisa 
menyebabkan seseorang enggan untuk berkunjung 
ke perpustakaan. Namun, jika kalian berkunjung ke 
perpustakaan Unsyiah maka kalian akan menemu-
kan perpustakaan dengan suasana dan nuansa yang 
berbeda. Perpustakaan Unsyiah dilengkapi dengan 
kedai kopi sehingga kalian tidak akan bosan, jenuh 
dan kehausan saat ke perpustakaan Unsyiah. Saat 
ke perpustakaan Unsyiah kalian bisa membaca dan 
meminjam buku serta bisa menikmati minuman kopi. 
Sensasinya beda kan? Baca buku, nambah ilmu dan 
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bisa juga menikmati asiknya ngopi bersama teman-
teman.

Pada tahun 2017, perpustakaan Unsyiah menyeleng-
garakan acara yang seru dan bertabur hadiah. Nah, 
tahun ini perpustakaan Unsyiah kembali menggelar 
acara tersebut yaitu Unsyiah Library Fiesta 2018. Ada 
banyak rangkaian acara dan lomba yang digelar sep-
erti pemilihan duta baca Unsyiah, shelving contest 
(kontes menata buku dengan rapi dan sesuai aturan), 
lomba fotografi, lomba vlog, lomba blog, lomba men-
dongeng, lomba membaca cepat (speedreading), 
lomba resensi buku, lomba musikalisasi puisi, accous-
tic competition dan Expo Unsyiah Library Fiesta. Ka-
lian suka ikut lomba agar mendapat inspirasi, motiva-
si dan hadiah? Jangan lupa untuk mengikuti serunya 
serangkaian acara Unsyiah Library Fiesta 2018.

Setiap hari saya selalu ingin belajar dan mendapatkan 
ilmu baru. Namun, sampai saat ini saya hanya lulusan 
SMK. Sebenarnya saya ingin kuliah, dan saya dapat 
inspirasi dan motivasi dari perpustakaan Unsyiah 
untuk bisa kuliah. Tapi, saya ingin menimba ilmu di 
luar pulau Jawa dan sepertinya provinsi Aceh adalah 
salah satu provinsi yang ingin saya kunjungi untuk 
menimba ilmu. Kenapa demikian? Karena saya ingin 
berkunjung ke perpustakaan Unsyiah yang nuansa 
dan suasananya berbeda dari perpustakaan yang 
lain. Semoga harapan dan impian saya bukan han-
ya sekedar angan-angan belaka. Semoga saya bisa 
segera merealisasikan impian saya tersebut.

Agar impian saya bisa segera terwujudkan dan tere-
alisasikan, saya harus rajin menabung. Karena saya ti-
dak lagi bekerja sebagai kuli pabrik, maka saya harus 
rajin promosi jualan online yang saya tekuni selama 2 
bulan ini. Sembari berjualan online, saya juga menye-
barkan semangat membaca kepada rekan-rekan 
saya. Hasilnya, para teman-teman sering juga memin-
jam novel-novel yang saya punya. Saya senang ketika 
ada teman yang hobinya sama dengan saya. Walau-
pun bacaan favorit saya adalah novel fiksi, tapi ban-
yak juga kok ilmu yang saya dapatkan.

Selain menebarkan semangat membaca kepada 
rekan-rekan saya. Saya juga menebarkan semangat 
membaca melalui blog yaitu dengan cara membuat 
review buku dan novel yang saya baca. Banyak para 
pembaca blog saya suka karena dapat info terbaru 
mengenai novel karya penulis Indonesia mulai dari 
kelebihan dan kekurangannya. Para penulis yang 
novelnya saya review di blog juga seringkali mengu-
capkan terimakasih kepada saya karena sudah mere-
view novel-novel karya mereka. Hingga sampai saat 
ini sudah ada 20 review novel yang ada di blog saya. 
Saya menulis review buku dan novel karya penulis 
Indonesia. Kenapa demikian? Karena saya ingin para 
penulis Indonesia menjadi penulis yang karyanya 

dikenal dan diminati oleh seluruh warga Indonesia. 
Sebut saja penulis Indonesia yang karyanya telah 
menjadi buku best seller dan diangkat ke film layar 
lebar seperti Asma Nadia, Dee, Habiburrahman El 
Shirazy, dan masih banyak lagi. Saya ingin penulis In-
donesia menjadi penulis yang dikenal dan karyanya 
selalu diingat oleh seluruh warga Indonesia. 

Jika mengingat perpustakaan Unsyiah, saya selalu 
saja ingin menebarkan semangat membaca kepada 
siapa saja terutama orang-orang di sekitar saya. Con-
tohnya, saya sering memberi kado berupa buku un-
tuk teman saya yang menikah atau berulang tahun. 
Awalnya saya takut apabila kado berupa buku terse-
but kurang disukai. Namun, saya tidak akan pernah 
akan tahu kalau saya tidak mencoba. Saya merasa 
senang ketika adik sepupu saya juga merasa senang 
ketika saya memberikan hadiah ulang tahun berupa 
buku.

Saya juga mendapat inspirasi dan motivasi dari per-
pustakaan Unsyiah yaitu untuk terus semangat mem-
baca buku dan menebarkan semangat membaca ke-
pada siapa saja. Saya punya impian untuk mendirikan 
taman bacaan di rumah saya. Berhubung belum ada 
modalnya, jadinya taman bacaan impian belum bisa 
terealisasikan. Semoga beberapa tahun ke depan, ta-
man bacaan impian bisa saya wujudkan.

Selain selalu menebarkan semangat membaca ke-
pada orang-orang di sekitar saya dan menjadi book 
reviewer. Saya terkadang kesulitan dalam masalah 
keuangan untuk membeli buku. Tapi, kesedihan saya 
sirna karena ada aplikasi yang bisa saya gunakan un-
tuk membaca buku tanpa biaya sepeserpun sehingga 
saya tidak perlu khawatir jika kekurangan bahan buku 
bacaan. Aplikasi tersebut adalah UILIS mobile. Aplika-
si berbasis android yang bisa didownload secara gra-
tis melalui Google Play atau Apps Store. Aplikasi ini 
bisa kita gunakan untuk meminjam buku yang akan 
kita baca. Saya juga merekomendasikan UILIS mobile 
ini untuk orang-orang terdekat saya yang suka mem-
baca buku namun terhalang faktor biaya terutama 
teman saya masih menimba ilmu di bangku perkuli-
ahan. UILIS mobile menjadi solusi jitu agar kita tetap 
selalu bisa membaca buku.

Itulah sedikit cerita saya ketika mendapatkan inspi-
rasi dan motivasi dari perpustakaan Unsyiah yaitu 
untuk menimba ilmu, menjadi book reviewer, men-
jadi pembaca buku yang selalu haus ilmu, menjadi 
penyebar semangat membaca kepada siapa saja. Dan 
semoga impian saya untuk mendirikan taman bacaan 
bisa segera terealisasikan. Bagaimana dengan cerita 
kalian sobat?

OP
INI
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