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Dalam usaha mempertahankan sebuah prestasi 
dibutuhkan kerjasama dan komitmen. Peraihan 
sertifikasi International Standart Organization 
(ISO) 9001:2008 pada 12 Juli 2015 lalu menjadi 

sebuah tantangan tersendiri bagi UPT. Perpustakaan Univer-
sitas Syiah Kuala. Standar yang selalu menjadi incaran para 
institusi ini untuk meng-klaim dirinya “sekelas” dunia kini 
ter-klaim di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala ini.
 Masih teringat dalam ingatan kita saat ketua perpus-
takaan memanfaatkan akun sosial pribadinya untuk member-
itahukan kepada para civitas akademika bagaimana kerjasa-
ma dan komitmen mereka untuk berbenah. Berbenah lebih 
baik untuk memberikan yang terbaik. Memanfaatkan media 
sosial, UPT. Perpustakaan menjaring saran dan kritikan para 
civitas akademika tentang keinginan serta harapannya ke-
pada perpustakaan. Berbagai dukungan diraih, pengunjung 
pun terus berdatangan. Berbagai aktivitas kini dapat kita 
jumpai di perpustakaan ini, layaknya ‘laboratorium’ bersama.
 Kini, ketika perpustakaan bertaraf internasion-
al, ketika sertifikasi itu diraih, kerjasama dan komitmen 
pun turut kembali menjadi andil. Upaya-upaya pengua-
tan diberbagai sektor terus dilakukan dan ditingkatkan. Di 
sektor internal, para staf terus diberikan pemantapan pen-
getahuan dan skill yang diiringi monitoring dalam pengim-
plementasiannya. Walau di sisi lain,  mengutamakan ken-
yamanan terus dan selalu menjadi prioritas penting pihak 
perpustakaan kepada pengunjung dalam sektor eksternal.
 Meraih prestasi memang membutuhkan perjuan-
gan, tapi untuk mempertahankannya lebih dari pada itu. 
Ketika perpustakaan bertaraf internasional, bukanlah 
merupakan titik akhir dari sebuah pencapaian, melain-
kan titik awal dimulainya sebuah perubahan. [redaksi]
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lensa pustaka

Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah berfoto bersama dengan para peserta lain dari indonesia yakni : UNS, IPB, DIKTIS Kemenag, UNDIP, KEM-
RISTEKDIKTI pada pergelaran acara Elsevier E-Book Forum (ASEAN), yang diselenggarakan di Singapura.

Kunjungan tim auditor sertifikasi ISO 9001: 2008 ke UPT. Perpus-
takaan Unsyiah.

Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng, Sc mewakili perpustakaan 
Unsyiah menerima Penghargaan kategori Lifetime Achievment 
Award pada acara Unsyiah Fair X 2015 di gedung AAC Dayan 
Dawood, Darussalam, Banda Aceh.

Direktur Penjaminan Mutu Kemristek Dikti, Prof. Aris Junaidi berkun-
jung ke Perpustakaan Unsyiah untuk mengisi acara Focus Group Discus-
sion (FGD) yang diselenggarakan oleh Project Implementation Unit (PIU) 
- 7 in 1, Unsyiah.

Ari Nugroho (Perpustakaan Nasional Indonesia) saat bertemu dengan 
Dr. Hizir  (Pembantu Rektor 1) dan Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., 
M.Eng, Sc (Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah). 
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Para Pustakawan UPT. Perpustakaan Unsyiah berfoto pada saat melakukan studi banding ke Perpustakaan Proklamator 
Bung Hatta dan Perpustakaan Universitas Andalas.

Bapak Yunus Aprianto (GM. systems PT TUV Rheindland) menyerahkan  sertifikat ISO 9001:2008 kepada Rektor Unsy-
iah yang disaksikan langsung oleh Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng, Sc (Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah). 
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 September adalah bulan yang penuh presta-
si bagi UPT. Perpustakaan Unsyiah. Hal ini terlihat 
dari meningkatnya transaksi peminjaman buku yang 
mengalami kenaikan 64,5% atau 10.108 dibanding-
kan bulan sebelumnya yang hanya 6.145 peminjaman.

 Hal ini turut dinyatakan oleh kepala UPT. Per-
pustakaan Unsyiah, Dr.Taufiq Abdul Gani, S.Kom., 
M.Eng.Sc dalam postingan akun pribadi Facebook 
nya pada Kamis, 01 Oktober 2015 pukul 7:05 WIB lalu.

 “Selamat datang Oktober, saatnya evalu-
asi. Luar biasa transaksi peminjaman bulan Sep-
tember 2015, total berjumlah 10.108, yang terbe-
sar dalam sejarah Perpustakaan Unsyiah, dimana 
rekor sebelumnya adalah 6.145, so kenaikan 64.5% 
…. say WOW !!!! (recorded by SLIMS)” tulisnya.

 Selain itu, jumlah anggota perpustakaan yang 
telah terdaftar juga mengalami peningkatan men-
capai 3.246 dari 2.329 dibandingkan September 
2014 tahun lalu. Artinya, ada kenaikan sebesar 39.4 
% selama kurun waktu satu tahun terakhir. [OUD]

Perpustakaan Unsyiah Cetak Sejarah Baru
 dalam Peminjaman Buku

TERBIT SETIAP TRIWULAN

haba pustaka
Pengunjung UPT. Perpustakaan Unsyiah

Membludak Hingga Ribuan Orang

 Jumlah pengunjung UPT. 
Perpustakaan Unsyiah mem-
bludak hingga mencapai ribuan 
orang. Menurut data statistik 
UPT. Perpustakaan Unsyiah, 
tercatat sebanyak 2.461 pen-
gunjung yang mengunjungi 
perpustakaan pada 1 Oktober 
2015. Ini tentunya merupakan 
sebuah peningktatan apabila 

dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada September lalu yang hanya sekitar 2000 pengunjung.

 “Ini merupakan rekor baru jumlah pengunjung yang datang ke Perpustakaan di awal Okto-
ber ini”, Ungkap Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng.Sc selaku Kepala UPT. Perpustakaan Unsy-
iah. Dengan segala pembenahan yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para pen-
gunjung, pihak Perpustakaan akan tetap optimis bahwa jumlah pengunjung akan terus bertambah 
hingga mencapai 3000 orang perharinya. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari dukungan-dukun-
gan segala pihak yang turut membantu untuk kemajuan UPT. Perpustakaan Unsyiah sendiri.

 Dengan  meningkatnya  indikator  kunjungan   di  UPT. Perpustakaan Unsyiah, selanjutnya   diperlukan 
pengukuran terhadap indikator manfaat dan impak yang diperoleh dari Perpustakaan.  Pihak  Perpustakaan 
berharap agar output yang diperoleh pengunjung dari Perpustakaan dapat dimanfaatkan dalam bentuk 
tugas-tugas, laporan, hingga skripsi mahasiswa. “Peran dosen sangat dibutuhkan untuk mengajak maha-
siswa agar memanfaatkan buku yang ada di Perpustakaan sebagai bahan teoritis belajar”, tutur Taufiq. [Oz]
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Demi Kebutuhan Pengunjung
 UPT. Perpustakaan Unsyiah Usulkan Penambahan Fasilitas

 Pihak UPT. Perpustakaan Unsyiah siap 
mengantisipasi dan melakukan pengusulan 
penambahan beberapa fasilitas perpustakaan ke-
pada pihak rektorat dalam waktu dekat ini. Penam-
bahan fasilitas ini dikarenakan jumlah dan ke-
butuhan pengunjung yang semakin bertambah.

 Penambahan fasilitas yang segera diusulkan 
antara lain berupa pengadaan barang-barang Per-
pustakaan seperti kursi, ruang diskusi, serta berbagai 
koleksi buku. Pengusulan fasilitas dan pengadaan 
barang ini telah disampaikan oleh Kepala UPT. Per-
pustakaan Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng.
Sc kepada Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, 
M.Eng saat kunjungan pihak rektorat (02/10/15).

 “Dalam waktu dekat ini banyak mahasiswa 
yang akan melakukan berbagai praktikum laborato-
rium di setiap jurusannya, melihat hal ini saya dapat 

memprediksikan jumlah pengunjung dari kalangan 
mahasiswa akan bertambah, dan kita harus sesegera 
mungkin mengantisipasi dan melakukan penambah-
an fasilitas serta pengadaan barang”, ungkap Taufiq.

 Sebelumnya, pihak perpustakaan juga tel-
ah melakukan beberapa penambahan fasilitas di 
area Perpustakaan. Diantaranya adalah penye-
diaan arus listrik cadangan yang siap menya-
la,  hingga penambahan berbagai koleksi buku 
permintaan pengunjung sejak awal semester.

 Untuk mengajukan penambahan buku, 
UPT. Perpustakaan memberikan kesempatan kepa-
da dosen dan mahasiswa untuk mengusulkan buku 
yang akan dibeli dengan mengisi formulir yang 
tersedia di laman http://uilis.unsyiah.ac.id/. [Oz]

 Dalam rangka meningkatkan pengeta-
huan dalam melakukan pengolahan dan pengelo-
laan buku, UPT. Perpustakaan Unsyiah mengada-
kan pelatihan kepada para pustakawan. Pelatihan 
yang diadakan pada 5 Oktober 2015 ini diikuti oleh 
25 orang pustakawan yang umumnya merupa-
kan staf bagian pengolahan buku.

 Pelatihan yang berlangsung se-
lama sehari penuh ini menghadirkan 
Suherman, M.Ec sebagai narasum-
ber. Berprofesi sebagai dosen UIN. 
Ar-Raniry Banda Aceh dan telah lama 
bergelut dibidang perpustakaan, be-
liau memberikan materi analisis sub-
jek kepada para pustakawan den-
gan langsung mempraktikan proses 
dan tahapan analisis subjek tersebut.

 Analisis subjek merupakan kegiatan atau 
proses dalam menentukan subjek dalam sebuah buku 
yang ada di perpustakaan. Proses analisis subjek 
terhadap buku tersebut berfungsi agar tidak terjadi 
kesalahan dalam mengklasifikasi dan mengelom-
pokkan buku ke dalam berbagai kajian ilmu yang 
sesuai dengan isi buku. Dalam pelatihan ini juga di-

paparkan lebih mendalam mengenai langkah-lang-
kah yang dilakukan dalam proses analisis subjek.

 Selain buku, terdapat juga berbagai karya il-
miah, seperti skripsi, tesis, dan jurnal yang menjadi 
contoh pembahasan dalam pelatihan. Dengan adanya 

pelatihan ini, para 
pustakawan dihara-
pkan terbantu dan 
lebih memahami 
dalam menganali-
sis subjek mengenai 
berbagai bahan ba-
caaan yang terdapat 
di perpustakaan se-
belum melakukan 
proses klasifikasi

 “Pelatihan analisis subjek secara teori dan 
praktik ini sangat meningkatkan pengetahuan kami se-
bagai para pustakawan dalam menganalisis dan men-
tukan isi atau subjek buku sebelum melakukan peng-
kodean terhadap buku-buku”, tutur Huriyah, salah 
seorang pustakawan yang mengikuti pelatihan. [Oz]

Tingkatkan Pengetahuan Pustakawan
UPT. Perpustakaan Unsyiah Adakan Pelatihan Analisis Subjek

TERBIT SETIAP TRIWULANTERBIT SETIAP TRIWULAN
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 Melihat kapasitas loker penyimpanan ba-
rang yang tidak mencukupi lagi diakibatkan oleh 
meningkatnya pengunjung, Senin (19/10/15), UPT. 
Perpustakaan Unsyiah melakukan program uji coba 
dengan memperbolehkan para pengunjung ma-
suk dengan membawa tas. Program uji coba yang 
dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu ini diren-
canakan akan terus berlangsung hingga dua bulan 
kedepan, dan akan menjadi suatu pelaksanaan total 
apabila tidak terjadi kendala selama pelaksanaan.

 Untuk tahap awal, program ini direncanakan 
hanya terlaksana dari pagi hingga sore hari saja. Se-
lain itu, juga dilakukan pula pemeriksaan tas para pe-
ngunjung oleh pustakawan guna keefektifan program 
uji coba di Perpustakaan. “Uji coba ini dilaksanakan 
untuk melihat respon kenyamanan pengunjung 
dari segi program uji coba”, ungkap Charlis, salah 
seorang pustakawan UPT. Perpustakaan Unsyiah.

 Program baru tersebut juga dirasakan pen-
garuhnya oleh beberapa petugas perpustakaan. 
Dengan adanya uji coba ini para petugas menja-
di lebih terbantu terutama pada bagian loker peny-
impanan barang. Hal ini mengingat sering ber-

tumpuknya tas para pengunjung sehingga petugas 
sering kewalahan dalam mengatur dan menjaga.
 
 Kenyamanan dari program uji coba tersebut 
juga dirasakan oleh Ahmad Ghufran selaku pengun-
jung perpustakaan. “Program uji coba yang dilaku-
kan oleh pihak perpustakaan Unsyiah hari ini sangat 
membuat saya nyaman, mengingat saya dapat men-
jaga barang saya sendiri dan mudah membawa ba-
rang yang lebih banyak ketika masuk” tuturnya. [Oz]

Sebagai Program Uji Coba, Pengunjung
UPT. Perpustakaan Unsyiah Diperbolehkan Membawa Masuk Tas
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Peraturan Baru “Check In” UPT. Perpustakaan Unsyiah

 Untuk terus memberikan pelayanan prima 
kepada para pemustaka, UPT. Perpustakaan Unsyiah 
kembali mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan baru 
tersebut antara lain para pemustaka dimintai untuk wa-
jib memperlihatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
atau Kartu Anggota Perpustakaan (KTA) saat melaku-
kan scan barcode sebelum memasuki Perpustakaan.

 Bagi mahasiswa baru yang belum mendapa-
tkan KTM dapat menunjukkan Kartu Tanda Ma-
hasiswa Sementara (KTMS) kepada petugas count-
er check in. Bagi mahasiswa yang kehilangan KTM 
dapat menunjukkan Surat Keterangan Hilang 
(SKH) yang dikeluarkan oleh Dekan dari mas-
ing-masing fakultas. Sedangkan bagi para tamu, di-
wajibkan untuk memperlihatkan tanda pengenal 
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu 
Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan dari 
masing-masing Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. 
Selain itu, para tamu juga diwajibkan mengenakan 
badge yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan.

 “Apabila pemustaka tidak dapat menun-
jukkan tanda pengenal kepada para petugas maka 
pemustaka tersebut tidak diperkenankan masuk 
ke perpustakaan, hal ini bertujuan untuk mendi-
siplinkan mahasiswa Unsyiah agar selalu memba-
wa kartu identitas selaku civitas akademika Unsyiah 
dan juga menertibkan para pemustaka dari luar”, 
ungkap Dr. Taufiq Abdul Gani, S.Kom., M.Eng.
Sc selaku kepala UPT Perpustakaan Unsyiah. [RI]
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 Selain menyediakan fasilitas bela-
jar mengajar, UPT. Perpustakaan kini juga 
menyediakan fasilitas olahraga.

 Fasilitas olahraga berupa tenis 
meja yang berada di lantai satu gedung 
perpustakaan ini dapat digunakan oleh 
seluruh pengunjung perpustakaan. Hanya 
dengan melapor ke bagian sirkulasi, pen-
gunjung sudah dapat menggunakan fasili-
tas tersebut.

 Setelah sebelumnya UPT. Perpus-
takaan Unsyiah berhasil mendapatkan 
sertifikat ISO 9001:2008, kenyamanan 
dan kepuasan pengunjung selalu menjadi 
bagian dari prioritas utama pihak perpus-
takaan. [OUD]

UPT. Perpustakaan Unsyiah Sediakan
 Ruangan Tenis Meja Bagi Pengunjung
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Berikan Kesan Anda Melalui 
“Rate Your Experience”

 “Rate Your Experience” merupakan 
salah satu tolak ukur kepuasan yang dirancang 
oleh para pustakawan untuk mengetahui feed-
back dari para pengunjung terhadap keseluru-
han pelayanan yang ada di UPT. Perpustakaan 
Unsyiah, baik berupa fisik maupun non fisik.

 Dengan menggunakan koin emot-
icon yang telah disediakan, pengunjung 
diharapkan dapat memilih sesuai dengan 
pengalamannya selama berada di perpus-
takaan. Koin tersebut nantinya akan di-
hitung setiap hari berdasarkan jumlah 
yang masuk ke box yang telah disiapkan.

 Posisi properti “Rate Your Expe-
rience” yang berada di jalur keluar dan 
berdekatan  dengan meja sirkulasi dihara-
pkan dapat memudahkan para pengun-
jung untuk menentukan pilihannya. [Oz]

TERBIT SETIAP TRIWULANTERBIT SETIAP TRIWULAN
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Ketika Perpustakaan Unsyiah 
Bertaraf Internasional

 Pembenahan internal per-
pustakaan merupakan salah satu 
langkah awal dalam proses terca-
painya sertifikasi ISO 9001:2008. 
Upaya mengajak kerjasama para 
staf adalah salah satu kebijakan 
pendorong dalam melakukan pem-
benahan tersebut. Kepala UPT. 
Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq 
Abdul Gani, S.Kom., M.Eng.Sc me-
ngungkapkan bahwa butuh waktu 
dan tekad yang kuat dalam men-
yamakan persepsi mengenai suatu 
hal, sehingga dibutuhkan berbagai 
proses dalam terbentuknya ker-
jasama pada internal perpustakaan.
 
 Dalam berjuang meraih 
sertifikasi bertaraf internasion-
al, persiapan indikator kiner-
ja Perpustakaan menurut ISO 
adalah salah satu tindakan yang 
benar-benar diperhatikan, “per-
siapan-persiapan dokumen dari 

indikator ISO merupakan lang-
kah awal yang diperhatikan da-
lam upaya mendapatkan serti-
fikasi tersebut”, ungkap Taufiq.
 
 Sikap persuasif ketua per-
pustakaan yang disertai dengan 
persetujuan para staf melahirkan 
beberapa program-program pen-
dukung guna meraih sertifikasi 
ISO yang telah terealisasikan saat 
ini. Pembenahan sistem manaje-
men dan etos kerja pegawai men-
jadi salah satu bentuk awal pro-
gram internal Perpustakaan yang 
dilakukan dalam mewujudkan 
standar mutu internasional agar 
mampu mengatasi berbagai ma-
salah; keluhan para pengunjung 
dalam mengakses fasilitas dan pe-
layanan perpustakaan sebelumnya.
 
 Para pengunjung perpus-
takaan juga menjadi indikator 

dalam tercapainya sertifikasi ISO. 
Kritik dan saran serta berbagai 
keluhan menjadi aspek penting 
dalam menganalisis masalah-mas-
alah yang sebelumnya pernah terja-
di. Program pembenahan khusus-
nya bagian sirkulasi pun dilakukan 
oleh pihak perpustakaan demi 
tumbuhnya rasa kenyamanan yang 
lebih terhadap pengunjung, selain 
proses pembuatan kartu perpus-
takaan, peminjaman buku, dan 
pengembalian buku. Sistem sirku-
lasi digital yang diterapkan saat ini 
terbukti membuat para pengun-
jung merasa lebih nyaman diband-
ing proses sirkulasi secara man-
ual yang sebelumnya dilakukan. 

 Selain program terse-
but masih banyak program-pro-
gram lain yang dihadirkan 
oleh pihak perpustakaan da-
lam proses peraihan ISO.
Usaha demi usaha yang sudah 
dilakukan oleh pihak perpus-
takaan Unsyiah akhirnya mem-
buahkan hasil setelah sertifikat ISO 
9001:2008 diberikan kepada Per-
pustakaan Unsyiah pada tanggal 12 
Juli 2015 lalu. Suatu pencapaian dari 
hasil kerja keras tersebut menjadi 

“Mencapai taraf internasional bukanlah salah satu bentuk tingkat kepua-
san akhir dari usaha yang di perjuangkan oleh pihak UPT. Perpus-
takaan Unsyiah. Sertifikasi International Standart Organization (ISO) 
9001:2008 bukan hanya sebatas perjuangan meraih hitam di atas putih, 
akan tetapi sertifikasi yang sesungguhnya terdapat pada upaya pihak 
Perpustakaan Unsyiah dalam mengimplementasikan standar internasi-
onal tersebut di Universitas yang dijuluki Jantong Hatee Rakyat Aceh ini.”
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 “Ketika perpustakaan ber-
taraf internasional”, kata-kata terse-
but merupakan suatu simbol yang 
melambangkan bahwa terdapat 
sebuah sistem yang bermutu inter-
nasional yang saat ini dapat dilihat 
dan dirasakan dalam Perpustakaan 
Unsyiah. “Dengan diraihnya serti-
fikasi ISO 9001:2018 perpustakaan 
unsyiah kini menjalankan sistem 
yang benar-benar memenuhi 
standar ISO. Dengan sistem yang 
sudah ada, sudah tugas kami se-
laku pihak perpustakaan untuk 
tetap komit dalam menjalank-
an sistem tersebut”, Ujar Taufiq.
 
 Pemantauan kinerja se-
cara terus-menerus disertai den-
gan audit internal perpustakaan 
menjadi salah satu upaya dalam 
melanggengkan penerapan ISO 
di Perpustakaan Unsyiah saat ini. 
Selain itu dalam mempertahank-
an kualitas Perpustakaan saat ini, 
pihak Perpustakaan juga tetap 
masih memberikan ruang publik 
bagi pengunjung untuk memberi 
saran serta kritikan yang memba-
ngun untuk kenyamanan bersama. 
Melalui program survei tingkat 
kepuasan pengunjung, saran dan 
kritik yang membangun men-
jadi suatu peran penting dalam 
mempertahankan sistem yang 
bertaraf internasional tersebut. 
 
 Kenyamanan pengun-
jung dari segi keamanan men-
jadi salah satu pelayanan prima 

yang wajib dihadirkan dalam se-
buah perpustakaan. Mengenai hal 
tersebut, Perpustakaan Unsyiah 
yang didukung oleh pihak rek-
torat menyediakan lahan parkir 
yang luas beserta staf keamanan 
untuk menjaga kendaraan pen-
gunjung perpustakaan.  
 
 Di sisi lain, sistem penyim-
panan barang pengunjung (Loker) 
juga telah diperbarui dan lebih 
efektif. “Untuk saat ini, kami ti-
dak takut lagi untuk meninggalkan 
kartu identitas kami pada penjaga 
loker, karena sistem saat ini terja-
min aman dan sulit untuk tertu-
kar atau hilang kartu identitas saat 
peminjaman loker”, tutur Aan salah 
seorang pengunjung perpustakaan.
 
 Kenyamanan fasilitas yang 
disajikan oleh pihak perpustakaan 
Unsyiah saat ini merupakan in-
dikator banyaknya pengunjung 
yang datang ke perpustakaan se-
tiap harinya. Berdasarkan hasil 
data statistik pengunjung UPT. 
Perpustakaan Unsyiah, jumlah 
pengunjung perpustakaan men-
capai tiga ribu per hari. Jum-
lah pengunjung tersebut ber-
lipat ganda jika dibandingkan 
dengan data-data pengunjung se-
belum memperoleh ISO 9001:2008.
 
 Melihat jumlah pengun-
jung yang semakin bertambah 
di setiap harinya, semakin ekstra 
pula pelayanan yang akan diber-

ikan oleh pihak perpustakaan. 
Salah satu bentuk antisipasi yang 
dilakukan oleh pihak perpus-
takaan dapat dilihat melalui usulan 
ketua perpustakaan terhadap pi-
hak rektorat mengenai pengadaan 
ruang, kursi, dan beberapa kolek-
si lain. Perihal tersebut diusulkan 
dengan mempertimbangkan jum-
lah pengunjung yang tidak sesuai 
lagi dengan kapasitas fasilitas yang 
terdapat di Perpustakaan Unsyiah.
 
 Bertaraf internasional 
bukanlah berarti semata-mata 
mengenai sistem, bertaraf inter-
nasional merupakan bagaimana 
caranya Perpustakaan Unsyiah 
menjadi mata dunia dalam peng-
kajian ilmu. Terletak di daerah 
yang strategis dan mempunyai 
sumber daya alam dan manusia 
luar biasa, sudah saatnya Perpusta-
aan Unsyiah menjadi wadah sum-
ber ilmu yang dapat diakses oleh 
penduduk dunia sebagaimana visi 
nya ditahun 2018“Terkemuka dan 
Berdaya Saing Di Asia Tenggara”. 
 
 Dengan kualitas mutu, 
perpustakaan saat ini juga dapat 
mempengaruhi mutu kurikulum 
pengajaran yang terdapat di seti-
ap fakultas. Hal serupa juga dite-
gaskan oleh Pembantu Rektor III 
Universitas Syiah Kuala, Dr. Hizir-
Sofyan, bahwasanya Perpustakaan 
merupakan salah satu ikon bagi 
Unsyiah yang memiliki daya tarik 
sehingga terciptanya atsmosfer aka-
demik dan secara keseluruhan juga 
mendukung peningkatan mutu 
akademik untuk mahasiswa. [Oz]

Rektor Universitas Syiah Kuala me-
nerima seritifikat ISO 9001:2008 yang 
diserahkan oleh bapak Yunus Aprianto 
( GM. systems PT TUV Rheindland) 

Edisi I | Oktober 2015 | 11l
majalah

ibrisyiana



PERPUSTAKAAN UNSYIAH dari 
masa ke masa

Siang itu udara tidak terlalu panas, 
Prof Bahrein T. Sugihen atau yang 
lebih akrab disapa Prof. Bahrein, 
baru saja selesai mengajar ketika 
ditemui pihak Libriana Post di ru-
ang kuliah FISIP Universitas Syiah 
Kuala. Penampilannya sederhana, 

beliau hanya me-
makai kaos berkerah dan 
celana kain serta mendekap be-
berapa buku di tangannya. Di 
usia yang sudah tidak lagi muda, 
suami dari Rosalinda Sembir-
ing ini masih terlihat gagah. 

 Prof. Bahrein adalah man-
tan Kepala UPT Perpustakaan Un-
syiah yang pertama walaupun beli-
au mengaku tidak pernah diangkat 
secara resmi dan berhenti karena 

melanjutkan studi ke luar negeri. 
Meskipun demikian, dalam seja-
rah UPT. Perpustakaan Unsyiah 
nama beliau tercatat sebagai pemi-
mpin sejak tahun 1970 sampai 
dengan tahun 1978. “Secara resmi, 
saya tidak pernah diangkat tetapi 
diberhentikan karena alasan un-
tuk melanjutkan sekolah,” katanya.

Prof. Bahrein menceritakan 
dalam wawancara langsung 

dengan pihak Libriana 
Post bahwa Perpustakaan 
Universitas Syiah Kua-
la pada awal tahun 1970 
hanya berukuran 2 x 3 
meter. Ruangannya be-
rada di salah satu gang 

kecil di sekitar Fakultas 
Ekonomi. Sekitar tahun 

1970, FKIP sebagai salah 
satu fakultas sudah memiliki 

perpustakaan, sedangkan Unsy-
iah selaku universitas belum ada.

 Pada waktu itu mahasiswa 
dan dosen sangat membutuhkan 
buku, sementara Prof. Bahrein 
memiliki banyak koleksi yang 
dapat dipinjamkan. Beliau men-
yarankan agar dibangun sebuah 
perpustakaan sehingga proses 
pinjam meminjam bisa lebih mu-
dah. Usul itu disambut baik oleh 
Prof. Majid Ibrahim selaku rek-
tor Unsyiah dan mempercayakan 
Prof. Bahrein sebagai penanggung 
jawab perpustakaan walau tidak 

ada pengangkatan secara resmi.
Prof. Bahrein juga pernah mengi-
kuti pelatihan khusus tentang ilmu 
kepustakaan di Jakarta. Pada waktu 
itu Perpustakaan belum memiliki 
staf khusus, karena orang tidak suka 
bekerja dengan buku. Beliau hanya 
dibantu oleh  beberapa mahasiswa 
yang bersedia jadi sukarelawan. 
Mahasiswa-mahasiswa inilah yang 
nantinya diangkat sebagai pegawai 
perpustakaan ketika beliau tidak 
lagi menjabat sebagai pemimpin. 

 Akibat koleksi buku yang 
masih terbatas pada milik pribadi 
miliknya dan beberapa sumban-
gan dari pihak eksternal kampus, 
beliau sering pergi ke Medan un-
tuk membeli buku di toko-toko 
yang menjadi langganannya ke-
tika masih muda. Keadaan ru-
angan perpustakaan juga masih 
memprihatinkan, sehingga pihak 
rektorat tergerak untuk menye-
diakan tempat baru yang lebih 
nyaman. Sebelumnya, ruangan 
itu adalah aula yang tidak terpa-
kai di Fakultas Ekonomi. Mulai 
sejak itu, secara bertahap, Perpus-
takaan Unsyiah terus-menerus 
berkembang dan memiliki koleksi 
buku yang lebih beranekaragam.

 Prof Bahrein sebagai salah 
seorang yang sangat suka dengan 
buku tidak mengharap banyak dari 
jerih payah yang dilakukannya. 
“Sebagai pimpinan perpustakaan, 
saya bersedia jadi sukarelawan. 
Saya senang  dan suka bercengkra-
ma dengan buku, sebab saya tahu 
bagaimana nikmatnya membaca.”.

“Sebagai pimpinan perpustakaan, saya bersedia jadi su-
karelawan. Saya senang  dan suka bercengkrama dengan 
buku, sebab saya tahu bagaimana nikmatnya membaca.”
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 Mahasiswa sangat senang dengan kehadiran 
perpustakaan ini meskipun keadaannya masih seder-
hana. Pada waktu itu, pengunjung perpustakaan di-
dominasi oleh mahasiswa. Pernah dalam satu tahun 
hanya ada satu dosen yang datang ke perpustakaan 
dan hasil statistik itu tetap ditempel di mading sebagai 
data pencapaian pengunjung akhir tahun. Hal itu tentu 
berbeda dengan keadaan sekarang. Pengunjung per-
pustakaan kini berasal dari berbagai kalangan, baik itu 
dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Bah-
kan dari statistik perpustakaan pada bulan Oktober 
2015, pengunjung perpustakaan Unsyiah sudah men-
galami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

 Walaupun pada saat itu sistem peminja-
man belum sebaik sekarang, para peminjam se-
lalu tepat waktu untuk mengembalikan buku dan 
jikapun terlambat tidak akan dikenakan sank-
si. Hal ini dikarenakan keyakinan dari Prof. 
Bahrein selaku Pimpinan Perpustakaan yang berang-
gapan bahwa buku yang telat dikembalikan atau hi-
lang menandakan si peminjam perlu buku. “Prinsip 
saya, jika mahasiswa mengaku telah menghilangkan 
buku, berarti dia sedang membutuhkannya,” katanya.
Meskipun demikian, pada waktu itu tingkat kesada-
ran mahasiswa sangat tinggi, sehingga buku tetap 
dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah di-
tentukan. Tetapi terkadang ulah beberapa maha-
siswa juga membuat Prof. Bahrein geram. Dikare-

nakan akses foto copy yang masih sulit ditemukan 
pada masa itu, banyak mahasiswa yang merobek 
satu dua halaman untuk kepentingan tugas kuliah.
Menurutnya, mahasiswa sekarang tidak memi-
liki rasa sukarela dan sikap peduli seperti dahu-
lu, baik pada orang lain maupun dirinya sendi-
ri. Dengan kondisi seperti ini, segala sesuatu 
menjadi lebih sulit. Misalnya dalam hal membaca. 
“Membaca itu proses untuk membantu diri sendi-
ri, jadi tidak boleh dipaksakan,” kata Prof. Bahrein.

 Mengenai prestasi yang dicapai oleh Per-
pustakaan Unsyiah dengan mendapatkan sertifikat 
ISO 900: 2008 dari PT. TUV Rheindland Indonesia, 
salah satu badan sertifikasi yang menilai mutu pe-
layanan, Prof. Bahrein punya komentar yang menar-
ik. Menurut beliau, itu adalah pencapaian yang bagus 
tetapi kita juga harus mempertanyakan eksistensi 
lembaga yang memberikan standar tersebut. Pun ke-
tika standar internasional didapatkan, harapan kita 
perpustakaan Unsyiah tidak lagi kekurangan buku.
Walaupun Prof. Bahrein tidak pernah diangkat se-
cara resmi tetapi beliau sangat bersyukur kare-
na Unsyiah banyak memberikan kesempatan 
kepadanya untuk berbuat lebih banyak. “Saya ber-
syukur Unsyiah memberikan banyak kesempa-
tan untuk saya, karena tidak semua orang mem-
peroleh kenikmatan seperti ini,” ujarnya. [OUD]
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lensa pustaka

Pustakawan sedang memberikan pengarahan kepada mahasiswa baru 2015 mengenai koleksi dan layanan yang ada di 
Perpustakaan Unsyiah.

Pustakawan sedang mengikuti pelatihan pelayanan prima 
dengan pemateri Ibu Like Oktaberlina.

Pustakawan sedang melakukan pemeriksaan tas pengunjung ketika hendak memasuki Perpustakaan. 

Rektor Unsyiah  Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng saat 
melakukan kunjungan ke Perpustakaan Unsyiah.



Beberapa sekolah dari Malaysia melakukan foto bersama saat studi banding ke UPT. Perpustakaan Universitas Syiah 
Kuala Banda Aceh

Para mahasiswa sedang menikmati fasilitas wifi di lantai 
2 Perpustakaan Unsyiah.

Pengunjung sedang melakukan “Rate Your Experince” 
melalui sejumlah emoticon yang tersediakan. 

Ribuan buku hibah dari ASIA FOUNDATION tiba dan diteri-
ma oleh pihak Perpustakaan Unsyiah.

Pihak perpustakaan sedang merayakan Hari Raya Kurban 
1437 H. 



TERBIT SETIAP TRIWULAN

opini SUASANA BARU
DI PERPUSTAKAAN UNSYIAH

Un t u k 
s e -
b u a h 
u n i -

versitas, perpus-
takaan ibarat 
dapur di dalam 
sebuah rumah 

yang menjadi gu-
dang makanan 
bagi para pen-

ghuninya. Isinya tidak hanya se-
batas ladang gizi, tetapi sudah 
menjadi kebutuhan pokok yang 
tidak bisa ditinggalkan. Istilah ini 
berlaku juga untuk Perpustakaan 
Unsyiah yang telah eksis selama 
lebih dari empat dekade dengan 
memberikan kontribusi yang be-
sar bagi pembangunan kampus 
dan menunjang semangat mem-
baca bagi para pengunjungnya.
Bangunan lantai tiga yang saat ini 
berdiri megah di samping gedung 
rektorat itu, memiliki rentetan ki-
sah panjang dan menakjubkan. 

 Awalnya, Perpustakaan 
Unsyiah hanya ruangan kecil yang 
merupakan bekas aula olahraga 
di salah satu Fakultas. Terhitung 
sejak tahun 1970, selama 45 ta-
hun perjalanannya, Perpustakaan 
Unsyiah telah berkembang men-
jadi salah satu pusat aktivitas be-
lajar yang setiap hari dikunjungi 
oleh mahasiswa, dosen atau tamu 
yang berasal dari luar kampus.

 Seiring dengan sertifikat 
ISO 9001: 2008 yang diberikan 
oleh PT. TUV Rheindland In-
donesia, kini Perpustakaan Un-
syiah telah menyemat gelar ter-
hormat dengan pelayanan dan 
fasilitas yang berstandar inter-
nasional. Hal ini telah menim-
bulkan berbagai macam bentuk 

reaksi dan pujian dari mahasiswa.
Ditemui oleh pihak Librisyiana, 
Cut Septya Mauliza selaku ketua 
DPM Unsyiah mengaku sangat 
bangga pada prestasi yang dicapai 
oleh Perpustakaan Unsyiah, ter-
lebih lagi Universitas Syiah Kuala 
juga baru saja mendapatkan akred-
itasi A yang dianggap berdampak 
positif meningkatkan layanan un-
tuk menunjang kepuasan tamu 
agar lebih merasa nyaman tatkala 
berkunjung. “Sebagai mahasiswa, 
tentu saja saya sangat mengapresiasi 
prestasi ini. Lagi pula bukanlah hal 
mudah untuk mencapainya sehing-
ga Perpustakaan Unsyiah kini telah 
bertaraf internasional,” katanya.

 Dibandingkan dengan se-
belumnya, keadaan Perpustakaan 
Unsyiah pada saat ini memang 
jauh lebih baik. Dimulai dari hala-
man, kini area parkir lebih aman 
dan terjamin karena telah dijaga 
dan diawasi oleh petugas, sehingga 
mahasiswa tidak perlu merasa ce-
mas dan risau untuk meninggalkan 
kendaraan. Di samping itu, adanya 
pemisahan lokasi antara tempat 
parkir untuk staf dan tamu, mem-
buat penataan terkesan lebih rapi.

 Mengenai barang bawaan, 
pada hari-hari tertentu, peraturan 
baru memperbolehkan mahasiswa 
untuk membawa tas ke dalam ru-
angan. Tidak hanya itu, kehadiran 
kantin dan sebuah TV yang ada 
di beranda menjadi kesenangan 
tersendiri bagi mahasiswa yang 
ingin berlama-lama untuk memb-
aca atau sekedar browsing dengan 
menggunakan akses jaringan wifi 
yang tersedia di setiap lantainya. 
Di pintu masuk, petugas mewajib-
kan bagi mahasiswa Unsyiah untuk 
membawa Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM), sedangkan tamu yang ber-
asal dari luar kampus cukup menun-
jukkan Kartu Tanda Pengenal 
(KTP). Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah proses administra-
si dan pendataan pengunjung yang 
selalu di-update setiap harinya.

 Masih menurut Cut Sep-
tya, Perpustakaan Unsyiah kini 
juga telah memberikan kemuda-
han bagi mahasiswa tingkat akh-
ir yang sedang menulis skripsi. 
Adanya layanan elektronik seperti 
Electronic Theses And Desertation 
(ETD), dapat menjadi jalan pintas 
untuk mengumpulkan bahan tanpa 
harus repot-repot mencari karya 
ilmiah dalam bentuk cetakan. “Se-
bagai mahasiswa tingkat akhir, 
peran perpustakaan memang san-
gat membantu dalam mengerjakan 
skripsi. Namun saya berharap jam 
operasional perpustakaan bisa leb-
ih diperpanjang lagi agar kami bisa 
lebih banyak meluangkan waktu 
untuk mencari buku-buku yang 
mungkin diperlukan,” ujarnya.

 Terlepas dari semua itu, 
banyak mahasiswa yang berharap 
agar pihak perpustakaan dapat 
menambah jumlah koleksi buku 
yang dianggap masih belum leng-
kap. Mereka mengeluhkan tentang 
koleksi buku yang dianggap tidak 
seimbang. Selain buku-buku pela-
jaran dan non-fiksi keluaran ter-
baru, genre yang dianggap masih 
kurang adalah buku-buku yang 
telah menjadi kanon dalam dunia 
sastra, baik itu karya penulis dalam 
negeri maupun novel terjemahan. 
Kehadiran karya sastra diharap-
kan dapat memberikan hiburan 
di waktu senggang bagi maha-
siswa yang lelah dan jenuh pada 
tugas-tugas kuliah. [MM/Nws]
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TAUFIQ ABDUL GANI
GERAKKAN JARINGAN 
RAIH KESUKSESAN

profil

Bekerja menjadi seorang pustakawan bu-
kanlah hal yang mudah. Terlebih lagi 
ditugaskan sebagai pemimpin perpus-
takaan yang bertanggung jawab penuh 
untuk mengelolanya. Hal inilah yang 

dirasakan oleh Bapak Taufiq Abdul 
Gani yang menjabat sebagai kepa-
la Perpustakaan Unsyiah sejak 
tahun 2012. Meskipun de-
mikian, pria kelahiran 10 
April 1969 ini mengaku 
sangat menikmati karir 
yang tengah digelutin-
ya. Selain menambah 
wawasan dan per-
gaulan, hal ini juga 
menjadi kesempatan 
emas bagi beliau un-
tuk mengembangkan 
inovasi dan kreasi.
Setiap profesi pasti ada 
hambatannya. Di samp-
ing mengajar di Fakultas 
Teknik, beliau tidak pernah 
menduga akan menjadi kepala 
di Perpustakaan Unsyiah. Sebagai 
seorang pegawai negeri sipil, beliau me-
mang harus selalu siap untuk menerima tugas yang 
diembankan kepadanya. Pada dasarnya, rutinitasnya 
tidak ada yang berubah. Namun beliau mengakui ha-
rus lebih cermat lagi dalam memanajemen waktu, baik 
untuk bekerja maupun berkumpul dengan keluarga.
Jika ada waktu luang, beliau menggunakannya untuk 
membaca. Di samping membaca buku-buku akademis 
yang bekaitan dengan bidang yang digelutinya, beliau 
juga suka membaca buku khususnya marketing dan 
leadership. Selain itu, beliau juga menyukai olahraga 
seperti sepeda statis dan pimpong di Perpustakaan, 
serta menjaga makanan yang berkalori rendah dengan 

nutrisi seimbang agar tetap fit. Hal inilah yang 
menyebabkan tubuhnya selalu terlihat segar 

dan bugar meskipun hampir setiap 
hari disibukkan dengan pekerjaan.

Mengenai posisinya yang se-
karang, beliau menga-

ku mendapat dukungan 
penuh dari istri dan 

anak-anaknya. Suami 
dari Nurmaulidar ini 
selalu menyempatkan 
diri untuk meluang-
kan waktu bersama 
keluarga, meskipun 
pekerjaan menun-
tutnya untuk lebih 

banyak menghabiskan 
waktu di luar rumah.

Selama masa kepemi-
mpinannya, pelayanan 

dan fasilitas Perpustakaan 
Unsyiah memang sudah jauh 

lebih baik. Hasrat untuk mem-
bangun dan memajukan adalah alasan 

utama yang mendorong beliau sehingga Perpus-
takaan Unsyiah telah banyak mengalami perubah-
an yang signifikan. Menurutnya, yang dibutuhkan 
oleh seorang pemimpin adalah kekuatan untuk 
menggerakkan. Hal inilah yang menjadi faktor uta-
ma sehingga para staf dan karyawan turut berper-
an penting dalam menyumbangkan ide dan tena-
ga demi memajukan perpustakaan. [BDN/Nws]
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budaya

Merajut Damai 
dengan Membaca

oleh  :  Oga Umar Dhani
 2015 adalah tahun kesep-
uluh usia dari Perdamaian Aceh 
setelah penandatanganan Memo-
randum of Understanding (MoU) 
dengan pemerintah Indonesia di 
Helsinki, Finlandia pada 15 Agus-
tus 2005. Perdamaian ini terjadi 
dikarenakan adanya perbedaan 
pandangan antara Aceh dan In-
donesia sehingga melahirkan 
peperangan yang memakan wak-
tu 30 tahun lamanya, tidak sedikit 
korban nyawa, harta benda, dan 
kesengsaraan yang berkepanjan-
gan diderita oleh rakyat Aceh. 
Kerugian akibat perang sangat 
terasa dalam perkembangan Aceh, 
upaya merajut perdamaian agar 
terpelihara sampai akhir masa 
sangat diharapkan, utamanya di-
kalangan muda dengan menerap-
kan upaya pemahaman dan ilmu 
pengetahuan dengan membaca.
Perdamaian senantiasa didam-
bakan oleh umat manusia, ter-
masuk masyarakat Aceh. Na-
mun tidak dapat dipungkiri 
sepanjang perkembangan zaman 
justru menunjukkan betapa 
manusia tidak henti-hentin-
ya berperang dan konflik antar 
kelompok, etnik, suku, bang-
sa dan bahkan sesama saudara.

 Perguruan tinggi sebagai 
tempat perubahan memiliki tang-
gung jawab moral untuk menso-
sialisasikan dan memelihara per-
damaian. Peran dan keterlibatan 
kampus sangat dirasakan pent-
ing mengingat bahwa tidak ha-
nya sebagai tempat transfer of 
knowledge, tetapi media perjuan-
gan demokrasi, desain rekayasa 
pembangunan masa depan dan 
proyeksi serta pionir pedamaian.

 Seorang tokoh dunia, Al-
bert Einstein, mengatakan per-
damaian tidak diciptakan dengan 
paksaan, perdamaian hanya dapat 
dicapai dengan pengertian. Un-
tuk mencapai saling pengertian 
maka harus ada kesamaan pema-
haman dikalangan yang bertikai 
dan saling menghargai. Hal ini 
tentunya hanya akan terjadi dika-
langan orang-orang yang mempu-
nyai wawasan ilmu pengetahuan 
dan tidak ada ego dalam dirinya.
Perdamaian hanya akan tercipta jika 
terbangun kepercayaan antar kom-
ponen masyarakat. Menumbuhkan 
sikap saling mempercayai memer-
lukan waktu relatif lama dan dibu-
tuhkan kebulatan tekat serta kon-
sistensi antara kata dan perbuatan.

 Terpeliharanya perda-
maian sangat tergantung pada 
generasi muda yang mempunyai 
pemahaman yang sama terha-
dap perdamaian dan wawasan 
keilmuan ini dapat diperoleh den-
gan membaca, generasi muda sep-
erti ini adalah generasi muda yang 
bersentuhan langsung dengan 
pendidikan, baik itu pendidikan 
agama (pesantren) maupun pen-
didikan formal seperti sekolah dan 
perguruan tinggi atau universitas. 
 
 Generasi muda yang mem-
baca adalah generasi yang cer-
das, yang tahu akan buruknya 
akibat dari sebuah peperangan 
dan pentingnya memelihara se-
buah perdamaian. Maka mem-
baca adalah langkah awal bagi 
kalangan muda mendapatkan 
wawasan keilmuan dan memper-
tahankan sebuah perdamaian.
Karena membaca pada dasarn-
ya adalah kegiatan meresepsi, 
menganalisa, dan menginterpre-
tasi yang dilakukan oleh pem-
baca untuk memperoleh pe-
san yang hendak disampaikan 
oleh penulis dalam media tu-
lisan. Banyak ilmu pengetahuan 
dapat diperoleh dengan mem
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Merajut Damai 
dengan Membaca

oleh  :  Oga Umar Dhani

baca dan dengan membaca juga pemikiran kita ti-
dak mudah diotak-atik oleh orang lain, sehingga 
kita tidak mudah dibodohkan karena kita mem-
punyai wawasan luas akan ilmu pengetahuan. 

 
 Dalam Islam sebenarnya memang dian-
jurkan untuk membaca, karena dalam Al-Quran 
tentang bidang membaca, Allah berfirman “Ba-
calah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang 
Maha pemurah, yang mengajar (manusia) den-
gan perantaran kalam, Dia mengajar kepada ma-
nusia apa yang tidak diketahuinya. “(Al-Alaq 1-5).
Disini sangat jelas, untuk memperoleh pengetahuan 
keilmuan di permukaan bumi sangat dianjurkan 
untuk membaca kemudian berpikir tentang perma-
salahan yang dihadapainya. Karena dengan mem-
baca kita akan menghilangkan kecemasan dan ke-
gundahan. Seseorang akan terhalang masuk dalam 
kebodohan dan bisa mengembangkan keluwesan dan 
kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu 
mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara 
berpikir. Sehingga kita tidak akan bertentangan pe-
mikiran dengan orang lain, jika pun ada itu sebagai 
perbedaan yang lumrah terjadi dalam kehidupan.

 Membaca meningkatkan pengetahuan seseo-
rang dan meningkatkan memori dan pemahaman. 
Dengan sering membaca, seseorang dapat men-
gambil manfaat dari pengalaman orang lain, seperti 
mencontoh kearifan orang dan kebijaksanaannya.
Dengan sering membaca, seseorang dapat mengem-
bangkan kemampuannya baik untuk mendapat 
dan merespon ilmu pengetahuan maupun untuk 
mempelajari disiplin ilmu dan aplikasi di dalam 
hidup. Seseorang akan bertambah beretika keti-
ka dia membaca buku-buku keagaman. Buku itu 
adalah penyampai ceramah terbaik dan ia mem-
punyai pengaruh kuat untuk menuntun seseorang 
menuju kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan.
Membaca membantu seseorang untuk menyegar-
kan pikirannya dari keruwetan dan menyelamat-
kan waktunya agar tidak sia-sia. Dengan sering 
membaca, seseorang bisa menguasai banyak kata 

dan mempelajari berbagai model kalimat, leb-
ih lanjut lagi ia bisa meningkatkan kemampuan-
nya untuk menyerap konsep dan untuk mema-
hami apa yang tersirat dalam tulisan tersebut.

 Dalam merajut perdamaian sangat didukung 
oleh kalangan muda yang mempunyai wawasan 
ilmu pengetahuan yang tinggi, karena perdamaian 
terpeliharan ketika orang-orang yang berdamai 
mempunyai kesamaan pemikiran, sependapat da-
lam kesepakatan bukan saling menyalahkan dan ti-
dak bisa diajak bekerjasama dalam pembangunan.
Seperti menjelaskan betapa enaknya kopi kepada 
orang yang belum pernah melihat dan  meminum 
kopi tentu akan nihil, bagitu juga dengan perda-
maian yang merupakan wujud dari masyarakat yang 
berilmu dan beradab. Tentunya tidak mudah diteri-
ma sebuah perdamain jika seseorang tidak berilmu 
dan untuk itu upaya mencerdaskan sangat diharap-
kan dan itu dapat dilakukan dengan membudayakan 
membaca secara menyeluruh dikalangan masyarakat.

 Untuk mewujudkan budaya membaca tentu ti-
dak mudah, mengingat budaya kita belum sepenuhn-
ya menerima membaca dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk itu mahasiswa dan kalangan muda sangat ber-
peran penting dalam hal ini, mengingat yang menjadi 
tonggak perubahan di masyarakat ke depan adalah 
generasi muda. Memulainya dapat dilakukan pada diri 
sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana membudaya-
kan membaca agar tidak terpisahkan dalam kehidupan 
sehari-hari mahasiswa dan nantinya akan mudah 
mensosialisasikan pentingnya membaca pada masa-
yarakat ketika mahasiswa sudah melakukan pengab-
dian terakhir setelah selesai dari bangku perkuliahan.
Dengan meratanya budaya membaca dikalangan 
muda dan masyarakat Aceh secara keseluruhan ten-
tunya akan menjadikan Aceh sebagai daerah yang 
dihuni oleh orang-orang yang berwawasan dan 
berilmu pengetahuan tinggi, karakter Aceh yang 
telah dicap sebagai daerah yang suka berkonflik 
akan terhilangkan. Jika pun ada upaya yang dilaku-
kan oleh orang Aceh untuk perubahan setidakn-
ya bukan lagi dengan berkonflik yang melahirkan 
peperangan dan menimbulkan kerugian tetapi 
dengan pemikiran, baik itu politik maupun dalam 
bidang sains atau penemuan-penemuan baru yang 
tentunya akan berguna bagi rakyat Aceh kedepan.
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cerpen

PENGAKUAN SEORANG PENCURI BUKU
Nanda Winar Sagita

Kau  akan kaget menden-
garnya, aku adalah pencu-
ri yang mengambil  semua 
koleksi  buku  bagus yang 

tidak terbaca di perpustakaan itu. 
Orang-orang tidak perlu mengenalku. 
Aku memulai hari baru hanya un-
tuk melakukan satu hal yang kuang-
gap sangat berkelas: mencuri buku.
Aku tidak pernah menonjolkan diri 
di depan umum. Terkadang kau lewat 
begitu saja di depanku saat aku sedang 
membeli sate di pinggir jalan. Ada ka-
lanya aku sedang berdiri bersama para 
penumpang yang tidak dapat kursi 
di dalam bus kota ketika kau duduk 

di atas pangkuan temanmu. Aku bisa 
saja sedang berteduh di sampingmu 
tatkala hujan deras menahanmu un-
tuk pulang. Aku bisa berada di mana 
saja, tetapi kau tidak pernah sadar.
 Di perpustakaan itu, aku se-
lalu menyusuri setiap koridor dan 
menghampiri jejeran rak yang berba-
ris panjang untuk memilah judul buku 
yang kuanggap paling menarik. Kau 
mungkin akan menganggapku sebagai 
penjahat atau sejenisnya, karena kau 
tidak tahu sisi baik dari kesenangan 
yang kulakukan. Aku hanya menye-
lamatkan buku-buku bagus yang tidak 
pernah dibaca orang. Terkadang aku 
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merasa kasihan melihat nama penulis besar seper-
ti Kafka, Qardhawi, Weber, Sartre, Nietszche, Marx, 
Tagore, Rumi, Hegel, Dostoevsky, yang bukunya ter-
pampang rapi di perpustakaan itu, namun telah di-
makan oleh raayap karena tidak pernah tersentuh.

 Ketika membawa buku-buku itu keluar dari 
perpustakaan, aku melakukannya dengan caraku 
sendiri. Aku harus menyingkirkan barcode sialan 
yang menempel di kulit buku-buku itu terlebih dahu-
lu, agar ketika melewati pintu, mesin pendeteksi tidak 
bisa melacaknya. Setelah itu, tentu saja aku menyim-
pannya ke dalam celana. Agar lebih aman dan tidak 
dicurigai, terkadang aku masih sempat menyapa para 
karyawan yang menjaga pintu keluar dengan senyu-
man yang lugu. Tidak ada yang mengingatku, kare-
na bukan hanya aku yang tersenyum kepada mereka.
Ada cara lain yang bisa kupakai ketika beraksi, tapi 
ini agak berbahaya dan mengandung resiko yang 
tinggi. Setelah memilih buku, aku harus menung-
gu ruangan sampai sepi sebelum membuka salah 
satu jendela. Dari sana aku akan melemparkan buku 
itu keluar. Tidak peduli dari lantai satu atau lan-
tai tiga, yang pasti setelah berhasil, aku akan lekas 
menuju lokasi tempat buku-buku itu mendarat. 

 Namun sudah kukatakan, teknik ini agak ber-
bahaya, oleh karena itu aku jarang menggunakannya.
Terkadang aku merasa kasihan melihat orang-orang 
yang tidak buta aksara, tetapi enggan untuk memb-
aca. Mereka tidak tahu, dan sepertinya tidak mau 
tahu, tentang indahnya menjadi seorang kutu buku. 
Kau bisa pergi ke Amerika tanpa harus menyentuh 
tanahnya. Kau bisa menjadi anggota NAZI yang be-
ringas sekaligus menjadi Yahudi yang tertindas.  Kau 
bisa merasakan tangisan pengungsi anak-anak Pal-
estina di Gaza atau tawa bocah Israel yang sedang 
nonton TV di Tel Aviv. Kau bisa menjadi juru perda-
maian, ahli fisika nuklir dan ahli genetika klasik yang 
meraih hadiah Nobel, ekonom cerdas yang men-
guasai Bank Dunia, bahkan seorang presiden yang 
ditembak mati sekalipun. Kau bisa menjadi siapa saja 
yang tinggal di mana saja dalam waktu kapan saja.
Tetapi, aku tidak memaksamu untuk menjadi orang 
seperti aku. Semua tergantung hobi, karena nasib 
adalah kesunyian masing-masing.  Mungkin, kau 
punya banyak uang dan mampu untuk mengun-
jungi toko buku, tetapi tidak mau melakukannya. 
Sedangkan aku hanya seorang yang sangat memu-
ja buku tetapi tidak pernah tahu apakah besok ma-
sih makan nasi atau mati karena kehabisan uang.

 Seandainya aku menjadi orang kaya, yang 
pertama kali kulakukan adalah mendirikan per-
pustakaan pribadi. Aku akan membiarkan semua 
orang bebas untuk masuk dan membaca, tetapi ti-
dak mengijinkan untuk meminjam. Sebab aku ya-
kin bahwa ingatan tidak bisa dipercaya. Kalau bu-
kan karena adanya tuntutan yang mengikat, para 
peminjam biasanya enggan untuk mengembalikan 
barang yang dipinjamnya. Begitu juga dengan buku. 
Aku merasa tidak perlu membuat kartu pusta-
ka, karena aku tidak akan pernah meminjam buku.
Aku tetap bersikeras bahwa semua yang telah ku-
lakukan tidak terhitung sebagai dosa. Tentu kau ma-
sih ingat sebuah sabda Sang Nabi yang menjelaskan 
bahwa Tuhan tidak pernah menanyakan asal-usul 
ilmu, tetapi hanya terbatas pada kegunaannya. Oleh 
karena itu, aku yakin telah melakukan hal yang benar.
Mungkin kau masih bertanya-tanya tentang aku. 
Ya, kukira itu wajar. Aku adalah manusia biasa sep-
erti semua orang di dunia ini. Aku tidak punya 
mimpi yang besar untuk menjadi penguasa bumi. 
Aku tidak akan mewariskan apa pun untuk anak 
cucuku, termasuk buku-buku yang sudah kucuri. 
Aku ingin, jika sudah mati, jasadku dibakar di da-
lam tumpukan bukuku yang sudah menggunung. 
Aku lebih suka dikremasi dan menjadi abu bersa-
ma lembaran kertas yang telah memberikanku ke-
bahagiaan dan mengajarkanku makna kesedihan.
Di saat semua orang sibuk dalam pertikaian un-
tuk memperebutkan uang dan kekuasaan, aku 
merasa sudah cukup sempurna meski hanya 
ditemani buku. Aku tidak pernah bisa dihenti-
kan selama orang-orang masih membiarkan buku-
buku bagus itu terlantar di rak-rak perpustakaan.

 Selama kau masih penasaran tentang diri-
ku, selama itu juga aku tidak akan bisa kau kenal. 
Aku tidak akan pernah meninggalkan jejak yang 
bisa ditelusuri. Sia-sia saja jika kau berharap akan 
bertemu denganku di pintu keluar perpustakaan 
dengan mesin pendeteksi yang berbunyi. Sejujurn-
ya, aku lebih hafal seluk-beluk ruangan perpus-
takaan itu dibandingkan dengan semua karyawan 
yang sudah bekerja selama bertahun-tahun.
Kau boleh menganggapku hantu. Kau boleh menge-
capku penggerutu. Kau boleh menuduhku seorang 
pendongeng yang sedang menceritakan kisah fan-
tasi. Semua keputusan terserah padamu. Kau boleh 
mengutukku dan merasa paling suci, tetapi tetap saja 
aku adalah pencuri yang mengambil semua koleksi 
buku bagus yang tidak terbaca di perpustakaan itu.
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coretan pena

puisi
Ihsan Nova

TANAH RENCONG

Tangan-tangan tengadah dari tubuh kuat kekar.
Berjalan gedung demi gedung, 
berharap rasa sayang dari uang.

Perkumpulan para makhluk idiot berseragam rapi,
duduk di atas singgasana,
membuat aturan bodoh menyaingi hukum Tuhan.
Kehidupan menjauh dari kata malu.

Lantunan panggilan batin terdengar ke seluruh alam,
namun tuli di telinga.
Sepasang sejoli di atas tunggangan besi, 
yang lalai mengenyangkan nafsu.

Tanah Rencong, tercoreng namanya.
Hilang agamanya.
Jauh dari kata malu, oleh nafsu.

DALAM GELAP KUUKIRKAN SAJAK

Dalam gelap kuukirkan sajak.
Bernyanyi bersama sunyi, 
dan hanya ‘kan menangis di dalam hati.
Tak hirau dunia kan memandang apa dan 
bagaimana diri ini.
Kuhanya berdiri sendiri,
di saat terbenamnya matahari.
Tak satupun menemani.

Dalam gelap kuukirkan sajak.
Tuliskan pikirku yang bersembunyi,
semua masalah yang bebani.
Berlari hingga terhenti,
tak lihat kembali yang terlewati.

Dalam gelap kuukirkan sajak.
Biarkan kepulan asap menari terbawa angin.
Dan pekat malam ‘kan sangat dingin.
Tuk buktikan diri,
‘kan tua, renta dan mati.

Dalam gelap kuukirkan sajak.
Selamanya hanya begini.

CAHAYA LENYAP

Di persimpangan ini,
terhentiku memikirkan berat langkah ‘tuk berjalan.
Menyita waktuku terdiam.
Memikirkan benak yang panjang.

Mata yang buta karena gelap.
Telinga yang tuli karena senyap.
Tubuh lumpuh terjerat.
Terluka dalam menyayat.

Mega akan segera lenyap.
Pilihan belum terungkap.
Sedangkan hati sudah merasa pekat, 
ceritakan diri yang sudah mulai sekarat.
Menunggu jawaban jalan hidup yang teramat gelap.
Menunggu cahaya yang sepertinya telah lenyap.

PUISI TENTANG HATI

Dapatkah kutemukan apa yang kucari?
Sendiri hadapi apa yang terjadi.
Terus berlari apakah akan terhenti?
Menghela nafas panjang dalam sepi.

Jalan berduri yang kutapaki,
jejak darah yang susuri.
Adakah yang dengar jeritan ini?
Akankahku berakhir di sini.

Kutulis puisi tentang hati.
Tak peduli,
walau akan letih tangan ini.
Agar tetap bisa kujalani,
jalan panjang yang hanya sendiri.

*Penulis adalah mahasiswa FKIP 
PPKN Unsyiah Angkatan 2012
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Pidato-pidato
 yang Mengubah Dunia

Kumpulan pidato yang ter-
himpun di dalam buku 
ini tidak hanya mengung-

kapkan tentang semangat dan 
kebenaran yang telah mengubah 
jalan sejarah, tetapi juga terdapat 
kebohongan yang telah menja-
di semboyan tegas dan tidak ter-
lupakan. Buku ini tergolong ke 
dalam bacaan yang menarik kare-
na menyajikan kutipan-kutipan 
langsung dari sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Pidato 
yang terhimpun di dalam buku 
ini berasal dari 51 tokoh terkenal 
dan berpengaruh di dunia, kec-
uali tiga bagian terakhir yang di-
tambah oleh penerjemah sebagai 
pelengkap bagi pembaca kita.

 Pidato Nabi Musa yang ber-
isi The Ten Commandments akan 
kita temukan sebagai pembuka 
yang memancing pembaca untuk 
melanjutkan ke halaman berikutn-
ya hingga tuntas. Tidak hanya itu, 
berturut-turut kita akan disuguhi 
pidato dari manusia suci seperti 
Yesus (Nabi Isa) yang berisi dua 
perintah utama dalam ajaran Kris-
ten dan pidato Nabi Muhammad 
yang dinukil dari ayat Al-Quran 
tentang pemindahan kiblat dari 
Baitul Maqdis ke Masjidil Haram.
Beberapa dari pidato yang dimuat 
di dalam buku ini juga mengutara-

kan kebenaran abadi dan gaungn-
ya masih dapat dirasakan hingga 
saat ini, seperti Pidato Gettysburg 
yang disampaikan oleh Abraham 
Lincoln. Dalam pidato itu, makna 
demokrasi yang kita kenal pada 
saat ini sebagai pemerintahan 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat pertama kali diucapkan. Se-
dangkan pidato-pidato yang dis-
ampaikan oleh pemimpin-pemi-
mpin diktator juga tidak luput dari 
perhatian editor. Mulai dari pidato 
penuh kepalsuan dari Kaisar Na-
poleon Bonaparte ketika pasu-
kannya hendak menyerang Rusia, 
pidato Adolf Hitler yang bergelora 
dan membangkitkan semangat se-
hingga melahirkan rasa chauvin-
isme di kalangan masyarakat ras 
Arya di Jerman, serta pidato Stalin 
yang terang-terangan mengatakan 
bahwa dia adalah seorang yang 
picik dan biadab dengan mengo-
barkan perang untuk menegak-
kan komunisme di Uni Sovyet.

 Selain itu, pidato dari to-
koh-tokoh yang kurang terkenal di 
dalam kancah politik dunia namun 
berpengaruh besar bagi bangsanya 
juga dimuat di dalam buku ini. Se-
but saja pidato Vaclav Havel, seo-
rang pemberontak yang akhirnya 
menjadi presiden di Negara Ce-
koslovakia, pidato Chaim Herzog 
di hadapan PBB tentang hak bang-
sa Israel untuk menginvansi Pales-
tina, serta pidato pengakuan dari 
Elie Wiesel tentang pengalamannya 
menjadi korban kekejaman NAZI.

 Dengan bahasa yang lugas 
dan sederhana, kalimat di dalam 
buku ini amat mudah untuk dicer-
na. Adanya foto serta penjelasan 
lokasi dan waktu ketika pidato itu 
disampaikan, menjadi daya tar-
ik tersendiri bagi pembaca yang 
ingin menggali lebih dalam lagi 

tentang riwayat hidup dan pen-
garuh dari tokoh yang dimaksud. 
Biografi ringkas dari penyampai 
pidato menjadi sarana untuk men-
jelaskan posisi mereka yang bera-
da di dalam persimpangan sejar-
ah, sebagai penggerak atau saksi.
Adapun tiga tokoh yang ditam-
bahkan oleh penerjemah bagi 
pembaca di Indonesia adalah Bung 
Karno, Bung Tomo dan Jenderal 
Soedirman. Masing-masing pidato 
dari ketiga tokoh itu disampaikan 
pada masa revolusi dan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan. 
Khusus untuk Bung Tomo, teks 
pidatonya masih menggunakan 
ejaan lama. Hal ini tentu saja akan 
menyulitkan sebagian pembaca 
yang sudah terbiasa dengan teks 
bacaan yang menggunakan Ejaan 
yang Disempurnakan (EYD).

 Meskipun demikian, di da-
lam beberapa bagian kita hanya 
disuguhi kalimat yang singkat dan 
terputus-putus sehingga buku ini 
terkesan menjadi semacam sinop-
sis atau ringkasan. Jika ditilik dari 
sudut pandang agama, buku ini 
juga masih jauh dari kesan mer-
ata dan universal. Di dalam buku 
ini, kita hanya akan menemukan 
tokoh-tokoh dari agama Kristen, 
Yahudi dan Islam saja. Terlepas 
dari semua itu, secara keseluru-
han buku ini sudah memadai un-
tuk menjadi bacaan awal bagi para 
peminat sejarah dan politik, serta 
motivasi yang bagus bagi orang-
orang yang berkeinginan besar un-
tuk menjadi seorang oratur ulung.
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cakrawala

OKTOBER DAN KISAH-KISAH PENTING DARI SUDUT DUNIA

Prolog

Tepat pada tanggal 4 bulan 
Oktober tahun 1582, kalen-
der Gregorian untuk perta-

ma kalinya diterapkan di Eropa. 
Ini menjadi awal dari sistem pen-
anggalan yang paling banyak di-
pakai di seluruh dunia sampai se-
karang. Sebelumnya, orang-orang 
barat hanya mengenal kalender 
Julian yang juga berpatokan pada 
pergerakan matahari. Akan tetapi, 
terdapat beberapa kerancuan da-
lam menghitung waktu sehingga 
seorang ilmuwan dari Napoli yang 
bernama Aloysius Lilius mengu-
sulkan agar kalender Julian disem-
purnakan. Usul itu diterima oleh 
Paus Gregorius XIII. Mengacu 
pada nama pemuka agama Katolik 
itu, sistem penanggalan pada tahun 
masehi yang kita kenal saat ini dise-
but sebagai kalender Gregorian.

 Sepanjang peristiwa pent-
ing yang terjadi di bulan Oktober, 
mungkin hari pergantian kalen-
der Julian yang telah bertahan 
selama 15 abad dengan kalender 
Gregorian yang masih kita pa-
kai sampai saat ini adalah yang 
paling berpengaruh di dalam se-
jarah. Namun tidak dapat dipun-
gkiri, selama perputaran waktu 
yang tidak pernah berulang, ada 
banyak hal lain yang turut me-
warnai perjalanan bulan kesep-
uluh di dalam tahun Masehi itu.

Oktober dalam Sejarah In-
donesia :

Khusus di Indonesia, hari 
pertama di bulan Oktober 
setiap tahun kita peringati 

sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 
Untuk mengingatkan, istilah ‘Ke-

saktian Pancasila’ itu sendiri adalah 
bentuk manifestasi dari kesuksesan 
gerakan 30 September 1965 yang 
berhasil menumpas eksistensi PKI 
hanya dalam waktu satu malam. 
Selain itu, peringatan berskala na-
sional lain yang terjadi di bulan Ok-
tober adalah Hari Sumpah Pemuda 
yang pertama kali dideklarasikan 
pada tanggal 28 Oktober 1928.

 Dalam kancah perpoli-
tikan di Indonesia, bulan Okto-
ber juga memiliki catatan unik 
tersendiri. Dari tujuh presiden 
yang pernah menjabat di Indone-
sia, tiga di antaranya dilantik pada 
tanggal yang sama. Presiden keti-
ga Abdurrahman Wahid dilantik 
pada tanggal 20 Oktober 1999, 
dua periode pemerintahan Pres-
iden Susilo Bambang Yudhoyo-
no, masing-masing dimulai dari 
tanggal 20 Oktober pada tahun 
2004 dan 2009, serta pelantikan 
Presiden Joko Widodo juga pada 
tanggal yang sama di tahun 2014. 

 Menilik pada hal itu, se-
olah-olah tanggal 20 Oktober 
adalah hari yang keramat bagi 
pemerintahan di negara kita.
Fakta lain yang terjadi di bulan 
Oktober adalah diresmikannya 3 

provinsi di Indonesia setelah re-
smi berpisah dari provinsi asalnya. 
Maluku Utara disahkan sebagai 
provinsi setelah memisahkan diri 
dari provinsi Maluku pada tanggal 
4 Oktober 1999. Setahun kemudi-
an, di tanggal yang sama, Banten 
juga diresmikan sebagai provinsi 
yang dipisahkan dari Jawa Barat. 
Setelah memekarkan diri dari 
provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Barat juga diresmikan pada tang-
gal 5 Oktober 2004. Tetapi naasn-
ya, pada masa pemerintahan Pres-
iden B.J Habibie, setelah 24 tahun 
menjadi bagian dari Indonesia, 
Timor Timur melepaskan diri 
dan menjadi satu-satunya negara 
yang merdeka dua kali. Pertama 
lepas dari kolonialisasi Portugal 
pada tanggal 28 November 1975 
dan bebas dari integrasi Indone-
sia pada tanggal 19 Oktober 1999.

 Menyangkut tentang ma-
salah budaya, bulan Oktober juga 
punya cerita yang pantas untuk 
dikenang. Pada tanggal 22 Ok-
tober 1950, beberapa sastrawan 
Indonesia, yang kelak dikenal 
sebagai Angkatan ‘45, mengel-
uarkan manifesto yang dikenal 
sebagai Surat Kepercayaan Ge-
langgang. Manifesto ini dianggap 
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membawa angin segar bagi kesusastraan modern 
Indonesia yang terlepas dari bayang-bayang Ang-
katan Balai Pustaka dan Pujangga Baru yang masih 
bercorak Melayu dan tradisional. Selain itu, mas-
alah yang tidak kalah penting adalah pengakuan 
UNESCO yang menetapkan batik sebagai salah satu 
warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober 2009.

Oktober dalam Sejarah Dunia :
 Bagi beberapa negara, Oktober tel-
ah menjadi bulan berpesta dan berbahagia. Dari 
data yang masih bisa kita baca, setidaknya ada 
18 negara yang merayakan hari kemerdekaan 
pada bulan Oktober. Sebagai bahan analisa, kita 
dapat melihat daftarnya dalam tabel berikut ini:
Dari kedelapanbelas negara yang tertera pada tabel 
di atas, dalam artikel ini hanya akan dipaparkan tiga 
negara saja, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol 
dan Turki. Dipilihnya ketiga negara itu karena mas-
ing-masing memiliki andil yang besar terhadap perad-
aban baru yang berkembang di dunia pada masanya 
bahkan pengaruhnya masih terasa sampai saat ini.
 

 R e p u b l i k 
Rakyat Tiongkok 
(RRT) memiliki se-
jarah yang panjang 
hingga pada akhirn-
ya menjadi kekua-
tan besar di Asia. 
Sebelum didomi-
nasi oleh ideologi 
komunis, RRT ada-
lah sebuah negara 
republik yang su-

dah berdaulat sejak keruntuhan Dinasti Qing pada 
tahun 1912. Akibat dari kekalahan Partai Nasion-
alis Kuomintang dalam perang saudara yang ber-
langsung selama 23 tahun, pada tanggal 1 Oktober 
1949, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya 
sebuah negara komunis. Peristiwa inilah yang diray-
akan oleh orang Tiongkok sebagai hari nasional.

 Sejarah kemerdekaan Spanyol memilki rent-
ang waktu yang lebih panjang lagi. Sebelum berdiri 
menjadi sebuah negara kerajaan yang masih bertahan 
sampai sekarang, terhitung sejak tahun 711, sebagian 
besar wilayah Spanyol dikuasai oleh orang-orang Islam 
dari Afrika Utara yang disebut dengan bangsa Moor. 

 Pada tahun 1492, Ratu Isabella dari Kas-
tilia dan Raja Ferdinand II dari Aragon berha-
sil melakukan reconquista (penaklukan kem-

bali) terhadap negeri-negeri yang dikuasai oleh 
Kesultanan Andalusia. Kemenangan itulah yang 
dijadikan oleh rakyat Spanyol sebagai hari pembe-
basan yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober.
Sejarah kemerdekaan Turki lebih menarik lagi. Neg-
ara Eropa yang berbudaya Asia itu pernah berdiri 
dibawah pemerintahan Kesultanan Ottoman sela-
ma 623 tahun, yaitu sejak 1299 hingga 1922. Namun 
pasca Perang Dunia I, Turki semakin melemah dan 
mendapat julukan yang memalukan dari bangsa 
Barat: sick man of Europe. Didorong oleh rasa nasi-
onalisme yang tinggi, muncul Gerakan Turki Muda 
yang menginginkan agar negara bangkit dari ket-
erpurukan. Salah satu tokoh yang berperan penting 
dalam membangun Turki menjadi republik modern 
adalah Mustafa Kemal Pasya alias Attaturk. Dengan 
mengandalkan semangat sekularisme, dia berhasil 
mengkudeta Sultan Mehmed VI dan menerapkan 
peraturan baru yang berbau Barat. Mulai dari pemi-
sahan agama dari urusan negara hingga melarang 
warga untuk menggunakan atribut Islam di dalam ke-
hidupan sehari-hari. Attaturk mendeklarasikan ber-
dirinya Negara Republik Turki pada 29 Oktober 1923 
dan dirayakan sebagai hari nasional hingga saat ini.
Selain ketiga peristiwa itu, satu lagi kejadian pent-
ing yang terjadi di bulan Oktober adalah lahirnya 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 24 
Oktober 1945. Organisasi ini menjadi wadah yang 
menyatukan banyak negara untuk mencapai tu-
juan bersama, meskipun pada kenyataannya masih 
ada sisa-sisa penjajahan yang belum terselesaikan.

Epilog
 Sebenarnya, masih banyak peristiwa penting 
yang terjadi di Bulan Oktober. Untuk sekedar menam-
bah wawasan kita agar tidak terlalu buta pada seja-
rah, beberapa catatan di atas kiranya cukup sebagai 
bacaan ringan dan menyegarkan pikiran. Memang 
kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada subjektifit-
as seorang penulis. Ungkapan terkenal yang ditulis 
James Joyce dalam buku Ulysses perlu kita hindari 
agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam ilmu pen-
getahuan. Katanya: “sejarah adalah mimpi buruk 
yang mana aku ingin terbangun darinya”. [NWS]
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suara pemustaka

Fasilitas Perpustakaan Unsyiah yang sekarang sangat bagus, 
terutama untuk ruang belajar yang sudah lebih nyaman. Teta-
pi koleksi buku kimia masih kurang lengkap, khususnya buku-
buku terbaru. Saran saya, untuk operasional ada baiknya dib-
uka sampai tengah malam dan tidak ditutup ketika hari libur.

Bagi saya sebagai seorang tamu, Perpustakaan Unsyiah sudah 
memberikan layanan yang luar biasa. Tetapi untuk kenyaman-
an masih ada hal yang kurang, seperti bisingnya suara pengun-
jung sehingga mengganggu konstrentrasi membaca. Untuk 
para stafnya saya berharap bisa lebih ramah lagi, agar untuk 
ke depannya citra Perpustakaan Unsyiah semakin bersinar.

Perpustakaan Unsyiah sekarang sudah lebih maju. Hal 
itu dapat kita lihat dari banyaknya tempat membaca, 
sistem penggunaan OPEC yang gampang, serta jarin-
gan wifi yang kuat. Saya berharap stafnya harus lebih teli-
ti agar tidak terjadi masalah yang tampak sepele seperti hi-
langnya buku dan tertukarnya kartu identitas mahasiswa.

Anggi Destiana 
Pendidikan Kimia-Unsyiah

Semoga untuk ke depannya Perpustakaan Unsyiah memiliki 
banyak buku baru, terutama untuk novel dan buku-buku fiksi 

yang jumlahnya masih sangat minim.

Dari segi keamanan, Perpustakaan Unsyiah sudah memenuhi 
standar. Mahasiswa tidak lagi merasa was-was untuk mening-
galkan kendaraan di tempat parkir karena sudah ada petugas 

yang menjaganya.

Wilda Agustina,
Pendidikan Bahasa Inggris-Unsyiah

Irwandi Syahputra
Fakultas Syariah-UIN Ar-Raniry

Junisa Whusta
Fakultas Hukum-Unsyiah

Inggrit Destiana,
Pendidikan Sejarah-Unsyiah
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Mahasiswa Penjaskes Unsyiah sedang melakukan 
atraksi sulap di acara Relax and Easy.

Mahasiswa Unsyiah sedang menyaksikan pergelaran 
acara Relax and Easy di Perpustakaan Unsyiah.

Sekumpulan mahasiswa baru sedang belajar bersama di 
Perpustakaan Unsyiah.
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