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Redaksi

Menuju Sumber 
Referensi Dunia

S
ebagai sarana dari berbagai ilmu pengetahuan, Per-
pustakaan merupakan media sebagai tempat penyim-
panan dan penyediaan koleksi-koleksi dari beragam 
referensi. Perpustakaan Unsyiah yang kini menjadi 
salah satu ikon dari Universitas jantong hatee rakyat 

Aceh ini adalah tempat bagi para petualang-petualang yang 
haus akan ilmu pengetahuan. Menyediakan berbagai referensi 
menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh pihak Perpustakaan 
demi memberikan kepuasan bagi mereka-mereka yang giat 
mencari ilmu.
 Sudah lima puluh tahun Unsyiah berdiri, sudah ribuan 
civitas akademika berada di sini, dan juga sudah ribuan karya 
terletak rapi. Sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi, 
penelitian merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap ci-
vitas akademika terkhusus yang berada di dalam ruang lingkup 
Unsyiah. Penelitian tersebut tentunya memiliki manfaat pene-
litian secara akademis, praktis, maupun sosial. Namun apakah 
manfaat tersebut sudah sepenuhnya diimplementasikan?
 Ribuan referensi lokal terpampang rapi di Perpustakaan 
Unsyiah. Segala bentuk penelitian yang telah menjadi sebuah 
karya ilmu pengetahuan tersebut memiliki kualitas secara glob-
al. Pasalnya, tidak sedikit referensi yang berasal dari Unsyiah 
merupakan buah pemikiran dari para civitas akademika yang 
sudah sering terjun ke kancah Internasional. 
 Mempunyai kualitas yang baik bukanlah suatu indika-
tor yang cukup untuk menjadikan karya-karya aneuk nanggroe 
menjadi sumber referensi dunia. Dibutuhkan pengelolaan dan 
proses yang baik dari setiap kita sehingga mampu mempro-
mosikan karya ilmu pengetahuan tersebut. Visi Perpustakaan 
Unsyiah yang bertujuan menjadi pusat informasi ilmiah, ter-
kemuka, dan berdaya saing di Asia Tenggara pada tahun 2018 
merupakan salah satu usaha civitas akademika unsyiah saat ini 
dalam mewujudkan karya aneuk nanggroe menuju sumber ref-
erensi dunia.
 Tekad dan kerja keras dari berbagai pihak terkait be-
nar-benar sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Unsyiah se-
bagai sumber referensi lokal kualitas global. [Redaksi]

Salam redaksi

 Redaksi menerima kiriman tulisan yang ditulis oleh keluarga besar Universitas Syiah Kuala (termasuk alum-
ni) tentang apa saja yang relevan dengan rubrik yang tersedia, atau apa saja tentang UPT. Perpustakaan Universitas 
Syiah Kuala. Kirimkan tulisan terbaik Anda disertai foto dan biodata diri ke email: librisyiana@unsyiah.ac.id 
(maksimal 900 karakter).
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Sesi foto bersama dengan pihak Perpustakaan Universitas Brawijaya saat berkujung ke UPT. Perpustakaan
Unsyiah.

Tim Benchmarking AIPT Kemenristek Dikti ketika berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah
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Abdulah Saleh (Anggota DPR Aceh) saat berkunjung melihat proses peminjaman mandiri di Perpustakaan 
Unsyiah.

Dr. Tau� q Abdul Gani berjabat tangan 
dalam temu ramah bersama ketua Asosiasi 

Masjid Kampus Indonesia (AMKI).

Dua pegawai Perpustakaan Unsyiah dan peserta komunitas SLIMS seluruh Indonesia melakukan foto 
bersama di akhir acara SLIMS Community Meetup 2016 Malang, Jawa Timur. 

Ombudsman Aceh berbagi tips pengembangan sistem 
kepuasan pelanggan kepada pihak perpustakaan Unsyiah.
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Pekan Ilmiah Nasional ISOI XII, 

Pustakawan Unsyiah Promosikan Konten Lokal

P
ekan  Ilmiah Nasional Ikatan Sarja-
na Oseonologi Indonesia (ISOI) ke 
XII dilanjutkan di UPT. Perpustakaan 

Unsyiah setelah sebelumnya pembukaan dil-
angsungkan di Gedung AAC Dayan Dawood, 
Universitas Syiah Kuala (11/12).
 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia 
yang  sudah berdiri sejak tahun 1973 ini mer-
upakan organisasi profesi ilmiah yang dimo-
tori oleh para sarjana kelautan. Organisasi ini 
dibentuk tidak lain untuk menghimpun para 
sarjana kelautan Indonesia  yang  ketika  itu  
masih  sangat  terbatas. Selama  berlang sun-
gnya  acara  pihak  Perpustakaan  Unsyiah 
melakukan promosi kontent lokal, seperti skripsi dan jurnal online Unsyiah kepada para peserta yang datang.
 Dr. Tau� q Abdul Gani selaku Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah mengharapkan dengan adanya so-
sialisasi konten lokal ini, para tamu yang datang dapat mengetahui dan menggunakannya.“Kita mengharapkan 
dengan adanya sosialisai konten  lokal  ini  semoga  para  tamu  yang  datang  mengetahui dan mau menggu-
nakannya  dengan  mengakses hasil  karya  tulis  mahasiswa  dan  dosen  Unsyiah  sebagai  referensi  diseluruh 
akademika di Indonesia”, katanya. [OUD]

Haba Pustaka

Pengunjung Perpustakaan Datang Lebih Awal Daripada 

Jam Buka Operasional

J
umlah pengunjung yang 
datang ke Perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala 

semakin hari semakin mengalami pen-
ingkatan. Bahkan tidak jarang tim Libri-
syiana mendapati pengunjung yang 
datang dipagi hari dan rela menung-
gu hingga dibukanya Perpustakaan.
 “Lumayan sering juga ke Per-
pustakaan pagi-pagi gini, karena bu-
tuh dengan buku dan fasilitas internet-
nya. Jadi makin cepat datang makin 
bagus”, ucap Dewi, salah seorang ma-
hasiswa Fakultas MIPA Unsyiah.

 “Saya dan teman-teman sengaja cepat datang. Jadi saat perpustakaanya buka, apa yang kami perlukan bisa  
langsung dikerjakan. Jadi gak apa kalau harus nunggu”, tambah Dewi saat diwawancarai oleh tim Librisyiana.
 Pemandangan seperti ini tidak asing lagi terlihat di Perpustakaan Unsyiah. Hampir setiap hari terlihat 
pengunjung yang menunggu dibukanya jam operasional Perpustakaan, tidak hanya di teras tapi juga lobi Per-
pustakaan. [Rdl]

TERBIT SETIAP TRIWULAN
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Tim Benchmarking AIPT Kemenristekdikti 

Kunjungi Perpustakaan Unsyiah

T
im Benchmarking AIPT Kemenristek-
dikti (3/12) mengunjungi UPT. Perpus-
takaan Unsyiah.
Kunjungan Tim  ini di dampingi langsung 
oleh  Pembantu   Rektor  I  Unsyiah, Dr. 

Hizir Sofyan, M.Sc dan disambut baik  oleh Kepala 
UPT. Perpustakaan Unsyiah, Dr. Tau� q  Abdul  Gani 
selama proses  kunjungan. Tim Benchmarking AIPT 
Kemenristekdikti yang hadir dalam kunjungan terse-
but  diantaranya dari Universitas Indonesia yaitu Prof. 
Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc. MM., Mantan Rektor In-
stitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Dr. Ir. 
Triyogi Yuwono, DEA, dan  Wakil Rektor ITB Bidang 
Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. Wawan Gun-
awan A. Kadir, MS.
 Dalam kunjungan ini, anggota tim banyak 
melihat pelayanan mandiri berbasis RFID (Radio 
Frequensi Identi� cation), yang merupakan teknologi 
identi� kasi yang relatif baru dan layak diterapkan di 
Perpustakaan. Pelayanan Peminjaman dan Pengem-
balian Mandiri adalah sebuah  layanan yang tercipta 
dari adanya pengunaann RFID dengan memberikan 
pelayanan pengembalian dan peminjaman secara 
mandiri yang dilakukan oleh pemustaka sendiri se-
cara individu.

 Sebagai  guru  besar   bidang  Computer  En-
gineering, Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc. MM atau 
yang lebih dikenal  dengan Prof. Riri merasa senang 
melihat penerapan pelayanan mandiri dengan RFID 
di Perpustakaan Unsyiah. Beliau juga sangat terkesan 
melihat minat mahasiswa Unsyiah yang berkunjung 
ke Perpustakaan sangat banyak dan penyediaan fasil-
itas Perpustakaan pun sangat bagus dan nyaman. Se-
lain itu, beliau juga menyempatkan diri untuk shalat 
zuhur   bersama  para  mahasiswi  di Surau  Perpus-
takaan  yang  menurut  pengakuannya  sangat  nya-
man.
 Dalam kunjungan ini, Pembantu Rektor I Un-
syiah, Dr. Hizir Sofyan, M.Sc  menyampaikan kepada 
Tim  bahwa perolehan Akreditasi A dan Serti� kasi 
ISO 9001:2008 oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah san-
gat berperan sekali  dalam proses peraihan  Akreditasi 
A  Unsyiah di bulan Juli lalu. Selain itu Kepala UPT. 
Perpustakaan Unsyiah, Dr. Tau� q Abdul Gani juga 
memaparkan kepada anggota tim bagaimana cara pi-
hak perpustakaan dapat memantau penggunaan lokal 
konten secara online dengan menggunakan Google 
Analytic.  Dari paparan tersebut lebih dari 70 ribu 
page view yang diakses pada bulan November ini. Hal 
ini lebih besar dari sasaran mutu pihak perpustakaan 
sendiri, yakni sebanyak 50 ribu page view yang diak-
ses setiap bulan. [Oz]

TERBIT SETIAP TRIWULAN



Wujudkan Visi, 

Perpustakaan Unsyiah 

Pasang Iklan di Negara ASEAN

S
alah satu visi Perpustakaan Unsyiah 
sampai tahun 2018 adalah Terkemuka 
dan  Berdaya Saing di Asia Tenggara, 
dalam mewujudkannya pihak perpus-
takaan banyak melakukan pembena-
han, seperti pemantapan konten lokal 

dan juga promosi keperpustakaan ditingkat Nasi-
onal maupun Internasional.
  Salah satu cara dalam promosi tersebut 
adalah memasang iklan di sosial media dengan 
tayangan khusus user di beberapa negara di Asia 
Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Malay Speaking 

dan University Student, yang perkembangannya akan terus dipantau oleh pihak perpustakaan.
 Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dr. Tau� k Abdul Gani selaku Kepala Perpustakaan Unsyiah, 
“Mengejar visi berdaya saing di Asia Tenggara Perpustakaan Unsyiah memasang iklan di Facebook dengan 
tayangan khusus user di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Brunei, Malay Speaking dan 
University Student”, katanya.
 Pihak Perpustakaan Unsyiah juga berharap dengan langkah pemasangan iklan tersebut dapat mening-
katkan sitasi sebagai ukuran dasar tercapainya visi Perpustakaan. [OUD]
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Memasuki Ujian Akhir Semester, Mahasiswa Padati Perpustakaan

M
emasuki musim ujian akhir semester ma-
hasiswa Unsyiah banyak kunjungi Perpus-
takaan. Alasan mahasiswa ke Perpustakaan 

pun beragam, ada yang membaca, mengerjakan tugas, 
membuat skripsi, dan juga belajar untuk � nal atau uji-
an akhir semester.
 Kelender akademik Unsyiah sudah memasuki 
masa ujian akhir semister, 28 Desember 2015 s/d 09 
Januari 2016. Saat seperti inilah mahasiswa dari berb-
agai Fakultas di Unsyiah mulai berdatangan ke 
Perpustakaan.
 Mareka memilih perpustakaan sebagai 
tempat belajar, karena di Perpustakaan mudah 
mencari referensi untuk persiapan menghadapi 
ujian semester sesuai dengan jurusan dan mata 
kuliahnya masing-masing. Namun demikian, 
ada juga mahasiswa yang memilih meminjam 
buku untuk  dibawa pulang ketempat tinggalnya.
 Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mu-
hammad Sidiqil, salah seorang mahasiswa Un-
syiah jurusan Teknik Kimia, “Sekarang ini ra-
ta-rata di setiap fakultas lagi musim � nal, jadi 
pasti bakal ramai yang datang ke perpustakaan 

untuk belajar. Saya pribadi, untuk mempersiapkan 
diri menghadapi ujian biasanya meminjam buku di 
Perpustakaan dan membawa pulang kerumah agar 
punya lebih banyak waktu untuk belajar.”, ucapnya.
 Sementara itu Pihak Perpustakaan Unsyiah 
menyambut baik keinginan dan semangat mahasiswa 
untuk belajar dengan selalu memberikan pengarahan 
dan pelayanan maksimal bagi setiap pengunjung yang 
datang. [Rdl]

TERBIT SETIAP TRIWULAN



Pihak Rektorat Sambut Baik Perencanaan Penambahan 

Jam Operasional Perpustakaan Unsyiah

M
empertimbangkan permohonan 
pihak UPT. Perpustakaan Un-
syiah mengenai perencanaan 
penambahan jam operasional di 

akhir pekan, Rektor Universitas Syiah Kuala, 
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., menyam-
but baik permohonan yang telah masuk ke 
pihak rektorat. Pernyataan tersebut diungkap-
kan saat melakukan pertemuan dengan Tim 
Benchmarking AIPT Kemenristekdikti di 
Balai Senat Gedung Rektorat Unsyiah (03/12).
 

 Dalam pertemuan  tersebut, beliau menegaskan bahwa UPT. Perpustakaan Unsyiah menjadi salah satu 
tempat yang selalu menjadi pusat perhatian ketika beliau hendak pulang dari pusat kota di malam hari. “Saya 
sering sekali mengecek dan melihat Perpustakaan. Sudah jam 11 malam tapi masih sangat ramai kendaraan 
bermotor yang terparkir rapi di halaman parkiran”, tuturnya.
 Mengenai hal ini, Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, Dr. Tau� k Abdul Gani juga mengungkapkan 
bahwa beliau dan para pustakawan akan terus merancang perencanaan ini hingga matang. Segala persiapan 
internal mulai dari dokumen hingga kesiapan pustakawan terus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak 
terjadi hal yang tidak diinginkan. [Oz]
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Dua Pustakawan Unsyiah Menjadi Certified Librarian

U
PT. Perpustakaan Unsyiah kini miliki Cer-
ti� ed Librarian atau Pustakawa Berserti-
� kasi setelah dua stafnya dinyatakan lulus 
serti� kasi oleh Komisi dari Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia pada Kamis, 26 Novem-
ber 2015 di Badan Arsip dan Perpustakaan Wilayah 
Provinsi Aceh.Kedua staf tersebut adalah Charlis Si-
ana Rosita, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengem-
bangan Sistem yang juga menjadi  Managemen Rep-

resentative ISO Perpustakaan dan Penggerak Kelas 
Literasi Informasi, serta Zakiah Mustafa pada bagian 
PIC program Literature Search Service yang juga ber-
tugas memantau dan melayani permintaan informasi 
yang saat ini datang dari seluruh Indonesia.
 Charlis Siana Rosita yang biasa dipanggil 
bu Nonong kepada Librisyiana mengatakan bahwa, 
serti� kasi ini merupakan tes kompetensi diri yang 
dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan target 
seluruh Pustakawan Indonesia, yang kemarin dilaku-
kan untuk Pustakawan terpilih di Propinsi Aceh. Sert-
i� kasi  tersebut  juga  sebagai salah satu syarat untuk 
kenaikan jabatan fungsional.
 Sementara  itu, Dr Tau� k  Abdul  Gani selaku  
kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah juga menyatakan 
kegembiraannya dengan pencapaian ini karena me-
lengkapi tercapainya sasaran mutu Perpustakaan 
Unsyiah yang sebelumnya menjadi Certi� ed and Ac-
credited Library (ISO 9001, A oleh Perpusnas) dan 
memiliki dua Certi� ed Librarian. Pencapaian ini ti-
dak terlepas dari dukungan pimpinan, manajemen 
Unsyiah dan civitas akademika Unsyiah. [OUD]

TERBIT SETIAP TRIWULAN
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REFERENSI LOKAL
 KUALITAS GLOBAL

S
ejak awal berdiri sampai hari ini, Universi-
tas Syiah Kuala (Unsyiah) tetap eksis dalam 
menjalankan fungsinya sebagai transfer of 
knowledge dalam dunia pendidikan Indo-
nesia. Sebagai kampus Jantong Hatee Rakyat 
Aceh, Unsyiah telah banyak memberikan 

sumbangsih untuk kemajuan Aceh. Selain melahirkan 
sarjana-sarjana muda, Unsyiah juga menghasilkan 
berbagai bentuk sumbangan pemikiran yang telah 
diakui keabsahannya, seperti hasil penelitian maha-
siswa maupun para dosen yang juga aktif sebagai pen-
gajar.
 Semua hasil karya dari civitas akademika 
tersebutlah yang menjadi konten lokal atau referen-
si lokal yang terus digenjot sebagai program utama 
sekaligus menjadi komoditi atau aset Unsyiah dalam 
berdaya saing dengan kampus-kampus lain di Indo-
nesia maupun dunia. Demi mencapai itu, Unsyiah 
memberikan kewenangan khusus kepada UPT. Per-
pustakaan Unsyiah sebagai pengelola, baik dalam hal 
kualitas maupun pelayanan terhadap permintaan ref-
erensi lokal yang terus mengalami peningkatan dari 
hari ke hari.
 Sejalan dengan itu, Perpustakaan Unsyiah 
telah menetapkan referensi lokal sebagai prioritas 
utama untuk dikembangkan di tahun 2016 selain 
program-program lainnya yang terus berjalan. Pros-
es pengembangannya juga mengikuti perkembangan 
global, dimana referensi lokal yang dulu disediakan 
dalam bentuk hard copy atau cetak, sejak tahun 2013 
telah disediakan dalam bentuk so�  copy atau online 
demi mempermudah pengaksesan.
 Saat ini Unsyiah telah mempunyai berbagai 
bentuk referensi lokal seperti Resource of Excellence 

yang merupakan kumpulan makalah excelent yang 
ditulis oleh para peneliti dari Universitas Syiah Kuala 
yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional dan 
dirujuk oleh indeks ilmiah terkenal. Referensi lokal 
selanjutnya adalah e-Journal, koleksi jurnal penelitian 
dosen yang diterbitkan dalam website Universitas Sy-
iah Kuala. Dari mahasiswa, Unsyiah mempunyai ref-
erensi lokal yang tergabung dalam Electronic � eses 
and Dissertation (ETD), kumpulan tesis dan disertasi 
yang ditulis oleh mahasiswa sarjana dan pasca sarjana 
Unsyiah yang mana karya ilmiahnya di-upload sendi-
ri oleh mahasiswa dengan cara melakukan registrasi 
terlebih dahulu. Selain untuk menyimpan data-da-
ta karya ilmiah, ETD Unsyiah juga berfungsi untuk 
mencetak kartu bebas pustaka bagi mahasiswa yang 
sudah selesai meng-upload karya ilmiahnya.
  Mengenai pengetahuan tentang ke-Acehan 
dan tsunami, Unsyiah juga mempunyai referensi lokal 
Tsunami Memoir dan Institutional Repostitory. Tsuna-
mi Memoir adalah kumpulan memoar dari kejadian 
tsunami yang berkaitan dengan Unsyiah. Koleksi ini 
dikelola oleh Tsunami & Disarter Mitigation Research 
Centre (TDMRC), unit penelitian dan Perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala. Sedangkan Institutional Re-
postitory (Kelembagaan Repostitori) adalah kumpu-
lan berbagai dokumen yang dihasilkan bebagai jenis 
penelitian dan terkait dengan Unsyiah. Semua refer-
ensi lokal yang dikeluarkan oleh Unsyiah tersebut ter-
buka untuk umum dan bisa diakses di 
unsyiana@unsyiah_lib. 
 Sebagaimana yang disampaikan oleh Mastial, 
staf Perpustakaan Unsyiah yang bertugas mengatur 
referensi lokal E-Journal dan Electronic � eses and 
Dissertation (ETD). Kedua referensi lokal tersebut 

TERBIT SETIAP TRIWULAN
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merupakan sebuah inovasi yang memanfaatkan ke-
majuan teknologi informasi untuk mempermudah 
dalam pengelolaan berkas-berkas dari jurnal pene-
litian dosen dan tugas akhir mahasiswa seperti tesis 
dan disertasi dalam bentuk digital. “Tidak hanya Un-
syiah, saat ini banyak Universitas yang menggunakan 
aplikasi e-Journal dan ETD, baik yang didalam mau-
pun diluar negeri”, katanya. 
 Promosi tentang referensi lokal juga terus 
dilakukan di tingkat Nasional maupun Internasional. 
Salah satu promosi yang dilakukan adalah saat adanya 
pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh pihak Per-
pustakaan se-Indonesia ataupun ketika Perpustakaan 
lain di Indonesia melakukan studi banding ke Per-
pustakaan Unsyiah, seperti kunjungan yang dilaku-
kan oleh Perpustakaan Universitas Negeri Lampung 
dan Perpustakaan Universitas Brawijaya pada akhir 
tahun 2015 lalu. Sedangkan di tingkat Internasional, 
Perpustakaan Unsyiah melakukan pemasangan iklan 
di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malay-
sia dan Singapura. Hal ini sesuai dengan visi Perpus-
takaan Unsyiah 2018, Terkemuka dan  Berdaya Saing 
di Asia Tenggara.
 Mastial juga mengatakan, sebelumnya Perpus-
takaan Unsyiah sudah mengumpulkan refensi lokal, 
namun dikarenakan keterbatasan ruang, maka refe-
rensi yang saat ini masih tersedia utuh hanya berki-
sar dari tahun 2005 keatas. Walaupun demikian, ti-
dak menutup kemungkinan jika ada dari pengunjung 
yang memerlukan referensi di bawah tahun 2015, pi-
hak Perpustakaan tetap berupaya mencari kembali di 
refensi lokal yang sudah dibundelkan (disatukan da-
lam sebuah buku).
 Mengenai e-Journal dan ETD, menurut Mas-
tial ada keunikan tentang ini. Meskipun terlihat sama, 
bahkan secara penilaian subjekti� tas tentu kualitas 
lebih baik jurnal hasil penelitian dosen dari pada 
ETD hasil penelitian mahasiswa. Tetapi kenyataan 
dari data base pencarian di Perpustakaan Unsyiah 
menunjukkan bahwa, permintaan ETD lebih tinggi 
dari e-Journal untuk acuan referensi. Hal ini menun-
jukkan perkembangan penelitian akhir atau skripsi 
mahasiswa Unsyiah sudah mengalami peningkatan 
secara kualitas yang setara dengan kualitas global, se-
hingga pihak pencari referensi tidak meragukan lagi 
keakuratannya. 
 Salah satu ketua redaksi jurnal, Prof. Dr. Ir. Sa-
madi, M.Sc dari Fakultas Pertanian Unsyiah kepada 
Librisyiana mengatakan setiap Fakultas di Universitas 
Syiah Kuala  mempunyai e-Journal yang terintegrasi 

dengan sistem referensi lokal Perpustakaan Unsyiah. 
Setiap Fakultas mempunyai pengelola masing-masing 
yang menyeleksi dan menyerahkan kepihak reviewer 
untuk diputuskan layak atau tidak diterbitkan. Pihak 
rektorat juga memberikan dana khusus kepada setiap 
Fakultas di Unsyiah untuk pengembangan jurnal  
dengan harapan agar setiap Fakultas di Unsyiah mem-
punyai jurnal yang terakreditasi.
 Seperti di Fakultas Pertanian, jurnal yang di-
hasilkan oleh penelitian dosen diberi nama Agripet, 
yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Setiap jurnal 
yang telah diterbitkan tersebut kemudian di upload 
oleh pihak Fakultas sendiri kedalam sistem E-jour-
nal Unsyiah untuk  terdata di Perpustakaan Unsy-
iah. Setelah terdata, jurnal tersebut kemudian dapat 
diakses dan dibaca secara online, selain juga tersedia 
dalam bentuk hard copy. Prof. Samadi juga berharap 
kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas 
akhir atau skripsi agar memakai jurnal sebagai refer-
ensi, karena secara kualitas jurnal telah teruji dengan 
baik.
 Sementara itu, pihak Universitas dalam hal ini 
rektorat memberikan satu persen dana tambahan dari 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pasca sar-
jana untuk operasional dan pengembangan Perpus-
takaan. Sedangkan pihak Perpustakaan sendiri terus 
berupaya melakukan yang terbaik untuk pengemban-
gan referensi lokal dari Unsyiah agar menjadi konten 
lokal yang berkualitas global. Untuk penguatan terse-
but, pihak perpustakaan telah melakukan rolling atau 
rotasi staf dengan fokus penguatan referensi lokal 
yang sudah diberlakukan sejak 4 Januari 2016.
 Seperti Charlis Siana Rosita, yang sebelumn-
ya menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Sistem yang juga menjadi Manage-
ment Representative ISO Perpustakaan dan Penggerak 
Kelas Literasi Informasi kini telah dipindahkan untuk 
mengelola sistem referensi lokal. Beliau mengatakan, 
dalam mencapai visi 2018 sekaligus persiapan akredi-
tasi, Perpustakaan Unsyiah terus melakukan pengem-
bangan, baik dalam fasilitas, pelayanan, maupun 
birokrasi pustakawan. “Harapan kami, semua yang 
telah dicita-citakan Perpustakaan dapat tercapai den-

gan maksimal”. [Oga]
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Berbagi Kualitas dalam 

Lintas Perpustakaan

J
am menunjukkan pukul 08.30 WIB, terlihat 
salah satu staf Perpustakaan Unsyiah sedang 
melayani check in pengunjung yang hendak 
masuk ke dalam Perpustakaan sebagaima-

na peraturan biasanya. Namun di sisi lain, terlihat 
staf lainnya sedang sibuk mengajak rekannya untuk 
bersiap naik ke lantai atas, “cepat, acara sudah mau 
dimulai” katanya. Ketika tiba giliran saya menunjuk-
kan kartu identitas ke mesin check in, saya menanya-
kan perihal acara tersebut, dengan ramahnya petu-
gas menjawab bahwa itu merupakan acara jamuan 
Perpustakaan Negeri Lampung yang berkunjung ke 
Perpustakaan Unsyiah. “Ada acara Penjamuan Per-
pustakaan Unila (Universitas Negeri Lampung), Dek. 
Jam 09.00 nanti”, jawabnya.
 Ya, hari itu tepatnya tanggal 18 November 
2015,  UPT. Perpustakaan Unsyiah menjamu rom-
bongan dari Perpustakaan Universitas Lampung yang 
melakukan studi banding ke Perpustakaan Unsyiah. 
Di lantai II ruang rapat Perpustakaan Unsyiah. Beber-
apa staf Perpustakaan Unsyiah sedang bersiap mener-
ima kedatangan rombangan tersebut, kue kotak telah 
diletakkan berjejer di meja lingkar ruangan. 
 Tidak perlu menunggu begitu lama, rombon-
gan yang berjumlah lima orang tersebut pun datang 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa 
orang yang menyambut dari luar langsung mengar-
ahkan ke ruang rapat. Seperti pepatah Aceh, pemulia 

jamee adat geutanyoe, sambutannya pun berjalan kh-
itmat. Pihak perpustakaan Unsyiah terlihat antusias 
saat mempersilahkan rombongan menduduki kursi 
yang telah disediakan, begitu pun dengan para rom-
bongan Unila.
 Acara yang diikuti oleh beberapa pustakawan 
tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan 
Unsyiah, Dr. Tau� q Abdul Gani. Dalam sambutan-
nya, ia mengatakan bahwa jamuan yang diselengga-
rakan ini merupakan silaturahmi Perpustakaan antar 
Universitas. “Acara ini akan diisi oleh presentasi kedua 
Perpustakaan”, katanya. Sebelum presentasi dimulai, 
beliau juga mempersilakan pihak Perpustakaan Unila 
untuk memberikan sambutannya.
 Menyikapi arahan tersebut, Kepala UPT. Per-
pustakaan Universitas Lampung, Mardiana,  yang 
juga sebagai pimpinan rombongan mulai memperke-
nalkan satu persatu anggota yang bersamanya. Sambil 
tersenyum ia berucap bahwa kunjungan ini merupa-
kan pengalaman pertama mereka ke Aceh dan juga 
mengucap terima kasih atas sambutan yang diberikan 
Perpustakaan Unsyiah terhadap mereka. “Pengala-
man pertama ke Aceh dan terima kasih atas sambu-
tannya”, ucap Mardiana.
 Mardiana juga mengatakan, kesan yang 
menyenangkan ketika pertama memasuki Perpus-
takaan Unsyiah, adanya perasaan nyaman, luas, bersih 
dan terkelola dengan baik.“Suasananya nyaman, luas, 

TERBIT SETIAP TRIWULAN



13Edisi 2 | Januari 2016

fokus

bersih dan terkelola dengan baik”, tambahnya.
 Sebagaimana acara berbagi kualitas dalam 
lintas Perpustakaan, Pertemuan kedua Perpustakaan 
tersebut pun diisi dengan presentasi dari kedua belah 
pihak perpustakaan. Perpustakaan Unsyiah dipimpin 
oleh Tau� q Abdul Gani selaku pimpinan memapar-
kan kepada pihak Perpustakaan Unila tentang sejarah 
perpustakaan Unsyiah, program-program yang se-
dang dijalankan sekaligus prestasi yang telah dicapai 
seperti Akreditasi A dan perolehan ISO 9001 : 2008. 
Pihak perpustakaan Unila terlihat menikmati kata 
demi kata yang diucapkan pimpinan Perpustakaan 
Unsyiah tersebut, sambil sesekali terselib kata-kata 
lucu didalamnya. 
 Setelah presentasi pertama selesai, microfone 
pun beralih kepihak Perpustakaan Universitas Lam-
pung, Mardiana selaku pembicara dalam presentasin-
ya menjelaskan tentang perpustakaan yang mereka 
kelola. Khususnya menyangkut program dan infra-
struktur yang ada disana, serta ide-ide kreatif lainya 
yang diterapkan di Perpustakaan Unila, seperti diada-
kannya perlombaan tingkat mahasiswa dan pameran 
buku baru di dalam Perpustakaan.
 Tidak terasa waktu yang disediakan pun ha-
bis, peserta yang ikut acara tersebut dipersilakan 
menikmati makanan yang telah disediakan sebelum 
meninggalkan ruangan untuk berkeliling melihat ak-
tivitas Perpustakaan Unsyiah. Sebelum acara penu-
tupan, Bapak Tau� k mengharapkan semoga dalam 
kunjungan ini saling bermanfaat untuk kedua belah 
pihak, timbulnya ide baru untuk membangun dan 
adanya kerjasama antar kedua Perpustakaan untuk 
kedepannya.
 Kemudian dua minggu setelahnya, Jumat, 4 
Desember 2015, Perpustakaan Unsyiah kembali di-
kunjungi oleh rombongan Studi Banding dari Perpus-
takaan Universitas Brawijawa atau yang lebih dikenal 
dengan Perpustakaan UB. Seperti jamuan antar Per-
pustakaan Universitas sebelumnya, kali ini sambutan 
hangat pun mengiringi pertemuan tersebut. Rom-
bongan yang berjumlah 9 orang tersebut dipimpin 
lengsung oleh Drs. Johan A. E. Noor, Ph.D yang juga 
Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya.
 Ruangan pertemuan pun sama seperti per-
temuan jamuan sebelumnya, yaitu Ruang Rapat lantai 
II Perpustakaan Unsyiah. Dalam pertemuan kedua 
Perputakaan Universitas ini juga diisi dengan presen-
tasi masing-masing Perpustakaan. 
 Seperti kunjungan sebelumnya, Dr. Tau� q 
Abdul Gani, selaku Kepala UPT Perpustakaan Unsy-

iah mempresentasikan tentang beberapa kinerja dan 
pencapaian Perpustakaan Unsyiah selama beberapa 
tahun terakhir. Seperti trik meramaikan Perpustakaan 
yang memanfaatkan sosial media, melibatkan dosen-
dosen berpengaruh, memberikan penghargaan, dan 
juga tentang beberapa peningkatan seperti jumlah 
pengunjung dan jumlah peminjam. 
 Sementara itu, Drs. Johan A. E. Noor, Ph.D, 
yang dipercayakan sebagai pembicara dari Perpus-
takaan Universitas Brawijaya, mempresentasikan 
secara singkat tentang beberapa layanan dan upaya 
Perpustakaan UB dalam meningkatkan layanan Per-
pustakaan, dan pembicaraan juga lebih lebih difokus-
kanpada implementasi Pelayanan Mandiri dengan 
RFID, keterlibatan mahasiswa sebagai volunteer dan 
akses terbuka untuk skripsi atau tugas akhir maha-
siswa.
 Hermintatik, salah seorang rombongan yang 
juga koordinator layanan pengguna di Perpustakaan 
Universitas Brawijaya mengatakan terkesima dengan 
usaha Perpustakaan Unsyiah dalam mewujudkan visi 
misinya yang bekerjasama dengan mahasiswa, kare-
na butuh dukungan semua pihak dalam memajukan 
Perpustakaan. “Sepertinya usaha Perpustakaan Un-
syiah dalam mewujudkan visi misinya cukup kuat, 
dengan melibatkan mahasiswa itu bentuk kerjasama 
yang sangat bagus, karena kemajuan butuh dukungan 
semua pihak” ucapnya. Sebelum rombongan diajak 
berkeliling Perpustakaan Unsyiah, pertemuan juga 
diakhiri dengan saling berbagi bingkisan dan foto 
bersama. 
 Adanya kunjungan dua Perpustakaan Nasion-
al tersebut tentu sebuah prestasi dan juga kado akhir 
tahun bagi Perpustakaan Unsyiah. Dr. Tau� q Abdul 
Gani, disalah satu kesempatan mengatakan pihak 
Perpustakaan Unsyiah marasa bersyukur bahwa se-
karang mampu mengubah kebiasaan lama yang se-
lalu belajar ke luar daerah. “Alhamdulillah, jika dulu 
Unsyiah belajar ke luar tapi sekarang pihak luar juga 
belajar ke kita, khususnya dalam sistem pengelolaan 
Perpustakaan”, katanya. 
 Perpustakaan Unsyiah juga terus berbenah, 
memperbaiki sistem pelayanan agar selalu prima  dan 
meningkatkan kualitas isi sebagai referensi global 
merupakan hal-hal yang selalu diperhatikan. Kare-
na pihak Perpustakaan Unsyiah menyadari, berbagi 
kualitas dalam lintas Perpustakaan tentu belum be-
rakhir, sebagaimana ilmu yang bisa dituntut sampai 
penghujung dunia dan akhri hayat manusia. [Oga]
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DISAAT PERPUSTAKAAN 

UNSYIAH MENJADI PILIHAN

S
uatu pencapaian gemilang terhadap suatu 
proses tidaklah luput dari berbagai usaha 
yang berlangsung di dalam pencapaian terse-
but. Terdapat banyak faktor pendorong di da-

lam mewujudkan sebuah pencapaian. Hal serupa juga 
dialami oleh pihak UPT. Perpustakaan Universitas 
Syiah Kuala dalam menjalankan aktivitasnya. Segala 
aspek pendukung selalu ada dan telah mengiringi se-
gala proses di Perpustakaan ini secara perlahan dan 
bertahap, dari kualitas seadanya hingga mampu ber-
saing di tingkat Internasional.
 Segala proses perubahan yang terdapat pada 
Perpustakaan Unsyiah merupakan sebuah prestasi be-
sar yang sangat patut untuk dibanggakan, mengingat 
keberhasilan diperolehnya serti� kat ISO 9001:2008 
yang telah dikantongi oleh Perpustakaan Unsyiah. 

Bukti nyata keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 
berbagai indikator, salah satunya adalah dari gra� k 
peningkatan jumlah pengunjung di Perpustakaan. 
 Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh 
pihak Perpustakaan, terdapat peningkatan jumlah 
pengunjung disetiap bulannya. Peningkatan jumlah 
pengunjung tersebut merupakan salah satu indika-
tor bahwa UPT. Perpustakaan Unsyiah menjadi suatu 
pilihan yang ramai diminati oleh beragam kalangan. 
Beragam pengunjung tersebut di antaranya terdiri 
dari mahasiswa, dosen, dan tamu-tamu dari berbagai 
Universitas di Indonesia, serta masyarakat umum. 
Perpustakaan saat ini bukanlah hanya sekedar pilihan 
untuk mahasiswa Unsyiah saja, melainkan pilihan 
bagi banyak khalayak.
 Ratusan kendaraan bermotor milik pengun-
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jung setiap harinya selalu terparkir rapi di parkiran 
Perpustakaan dari pagi hingga malam. Hal ini menun-
jukkan betapa banyaknya pengunjung yang datang ke 
Perpustakaan untuk memakai fasilitas yang tersedia 
di Perpustakaan Unsyiah. Hal serupa juga ditegaskan 
juga oleh Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, 
M.Eng saat mengunjungi perpustakaan bersama Tim 
Benchmarking AIPT Kemenristek Dikti. Beliau me-
ngungkapkan bahwa Perpustakaan Unsyiah menjadi 
salah satu tempat yang selalu menjadi pusat perha-
tian beliau ketika pulang dari kota ketika malam hari, 
“saya sering sekali mengecek dan melihat sampai jam 
11 malam di UPT. Perpustakaan masih sangat ramai 
kendaraan bermotor yang terparkir rapi di halaman 
parkiran”, tuturnya.
 Indikator standar pelayanan yang bertaraf In-
ternasional serta banyaknya renferensi lokal berkual-
itas global di Perpustakaan Unsyiah, merupakan 
daya tarik tersendiri sehingga Perpustakaan menja-
di pilihan yang khusus bagi mahasiswa Unsyiah dan 
mahasiswa dari berbagai Universitas lain. Daya tarik 
tersebut juga dirasakan oleh Muhammad Ichsan Ad-
nan, salah seorang mahasiswa yang berasal dari Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. 
Sebagai salah seorang mahasiswa yang senang pada 
dunia membaca dan sering mengunjungi berbagai 
Perpustakaan yang ada di Banda Aceh, pemuda yang 
kerap disapa Ichsan tersebut mengakui bahwa Per-
pustakaan Unsyiah memiliki daya tarik yang besar 
dalam mengait pengunjung. “Perpustakaan Unsyiah 
memiliki daya tarik yang besar untuk menggait pen-
gunjung. Kelebihan yang disodorkan dari segi fasilitas 
telah mencuri perhatian banyak orang termasuk diri 
saya pribadi”, ungkapnya.
 Penyedian Air Conditioner (AC) yang ber-
fungsi dengan baik dan dapat dirasakan di setiap 
sudut ruangan merupakan salah satu fasilitas yang 
selalu dirasakan oleh Ichsan ketika sedang berada 
di area Perpustakaan. “Kenyamanan ruangan yang 
dilengkapi AC tersebut sempat membuat saya terti-
dur ketika sedang berada di perpustakaan” candanya 
sembari tertawa lepas.
 Kesigapan para petugas keamanan yang ber-
jaga di area parkir dari pagi hingga malam, dan kin-
erja pelayanan prima yang baik dari para pustakawan 
dalam menjaga ketertiban juga menjadi faktor pen-
dukung dalam menarik perhatian  pengunjung. Pada 
dasarnya sistem keamanan yang baik sangat dibutuh-
kan oleh setiap pengunjung. Hal ini sesuai dengan te-
ori kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow yang 

mengemukakan bahwa setiap manusia membutuh-
kan rasa aman di dalam kehidupannya.
 Perpustakaan Unsyiah bukan hanya pilihan 
bagi para penduduk lokal yang menetap saja, melain-
kan juga menjadi pilihan dari beberapa warga asing 
yang sedang menempuh pendidikan di Aceh. Visi 
perpustakaan yang bertujuan ingin menjadi pusat 
informasi ilmiah, terkemuka, dan berdaya saing di 
Asia Tenggara pada tahun 2018 menjadi daya tarik 
tersendiri bagi Fadel Hayee sebagai mahasiswa Unsy-
iah yang berkewarganegaraan � ailand. 
 Mahasiswa asing yang sedang menempuh 
pendidikan di prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsy-
iah tersebut merasa sangat bersyukur dengan jam op-
erasional Perpustakaan yang tidak hanya berlangsung 
dari pagi hingga siang hari saja. “Keleluasaan maha-
siswa untuk dapat tetap menikmati waktu belajar di 
perpustakaan hingga malam hari merupakan suatu 
kemudahan yang dapat digunakan sebagai waktu 
tambahan belajar diluar ruang perkuliahan”, tuturnya.
 Persediaan referensi yang terdapat di UPT. 
Perpustakaan juga menjadi pilihan banyak pengun-
jung yang hadir. Referensi-referensi dalam bentuk 
jurnal tersebut banyak digunakan sebagai bahan 
dasar serta landasan teoritis untuk para pengunjung 
dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, 
referensi dalam bentuk jurnal yang tersedia di website 
Perpustakaan Unsyiah  juga menjadi pilihan favorit. 
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pa-
geviewer setiap bulan hingga melebihi standar  yang 
ditetapkan oleh pihak perpustakaan yakni sebanyak 
50.000.
 Di sisi lain penyediaan referensi yang berada 
di Perpustakaan Unsyiah masih minim dirasakan se-
cara keseluruhan oleh para pengunjung. Hal tersebut 
dikarenakan oleh adanya kesulitan dalam memper-
oleh kebutuhan yang diinginkan oleh para pengun-
jung.  Beberapa hal yang sulit tersebut disebabkan 
jumlah eksemplar masing-masing referensi yang 
belum banyak sehingga sulit ketika proses peminja-
man. Kesulitan itu membuahkan harapan dari para 
pengunjung terhadap Perpustakaan sebagai pilihan 
tempat dalam mencari referensi lokal yang mempu-
nyai kualitas global tersebut. “Saya sangat menghara-
pkan adanya penambahan referensi-referensi terbaru 
di perpustakaan dalam jumlah yang banyak”, harap 
Fadel. [Radinal]



16 Edisi 2 | Januari 2016

fokus

Menangkal Plagiarisme Lewat 
Aplikasi Berbasis Online

B
erkembangnya teknologi membuat banyak 
hal mengikutinya. Perkembangan terse-
but bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi 
menguntungkan, namun di sisi lain mem-

buntungkan. Tak terbilang manfaat perkembangan 
teknologi, tapi perkembangan tersebut membuat 
sebagian orang menjadi manusia instan yang selalu 
menanti hasil siap jadi seperti plagiarisme.
 Permendiknas No. 17 tahun 2010 mende� -
nisikan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja 
atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 
memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmi-
ah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/
atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya 
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. Orang perseorangan atau kelompok orang 
pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri 
sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan 
disebut plagiator.
 Fenomena plagiat dikalangan mahasiswa 
membuat banyak dosen, salah satunya adalah dosen 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsy-
iah, Dr. Hamdani M. Syam., M.A. angkat bicara. Saat 
ditemui oleh Librisyiana, dosen yang juga ketua Ika-
tan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Aceh itu 
mengatakan, akibat dari plagiat ini sangat beresiko, 

tak hanya berdampak ketika ia melakukannya tapi 
juga ke masa depan. “Saya selalu menekankan kepada 
mahasiswa agar tidak melakukan itu (baca: plagiat) 
karena sangat beresiko sekali, resikonya bahkan bisa 
sampai ke hukum pidana jika ketahuan. Bayangan 
nanti jika kita sudah bekerja dengan hasil penelitian 
yang tidak jujur tersebut, sedang enak-enak menapa-
ki puncak karir, muncul orang yang mempermasalah-
kan hasil kesarjanaan kita,” ucapnya.
 Menurut beliau, maraknya kegiatan plagiat 
disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses in-
formasi dan tingkat kesadaran mahasiswa dalam 
mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh belum 
ada. Sebelum memberikan tugas kepada mahasiswan-
ya, Hamdani selalu menekankan agar tidak melaku-
kan kecurangan. Jika mendapati mahasiswanya yang 
melakukan plagiat maka ia tidak menerima tugas 
tersebut dan kemudian mengarahkan lagi mahasiswa 
tersebut.
 Solusi yang tepat untuk mahasiswa yang 
melakukan kecurangan akademik seperti itu ada-
lah dengan meningkatkan kesadaran diri mahasiswa 
akan bahaya dari plagiat. Karena ini juga untuk masa 
depan mereka, kemudian berdayakan sistem karya 
ilmah yang dipajang di internet jadi semua orang 
dari seluruh dunia bisa melihatnya, dan yang terakh-

www.plagiarism.com
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ir menurutnya adalah dengan membuat sistem cros-
check hasil penelitian mahasiswa yang akan meraih 
gelar sarjana.
 Dosen yang sehari-hari mengajar di Program 
Studi Ilmu Komunikasi ini sangat mengapresiasi 
Perpustakaan Unsyiah yang telah mengembangkan 
aplikasi elektronik yang bisa menampilkan skripsi 
mahasiswa Unsyiah secara online. “Saya sangat men-
gapresiasi pihak Perpustakaan bisa mengembangkan 
aplikasi ini. Dengan hadirnya aplikasi ini bagus sekali 
untuk menghindari plagiat tadi”, tambahnya.
 Seperti yang dijelaskan oleh Hamdani, ba-
ru-baru ini Perpustakaan Unsyiah mengembangkan 
aplikasi Electronic � eses and Disertation (ETD) yang 
membuat skripsi mahasiswa Unsyiah yang dapat di-
lihat secara online melalui situs yang disediakan oleh 
Perpustakaan Unsyiah.
 ETD adalah sebuah inovasi dari perkemban-
gan teknologi informasi, aplikasi ini mempermudah 
pengelolaan berkas-berkas tugas akhir mahasiswa, 
seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang kemudian dio-
lah dalam bentuk digital. Aplikasi ini sekarang banyak 
dipakai oleh Universitas Nasional maupun Internasi-
onal, termasuk Universitas Syiah Kuala yang dapat 
diakses melalui etd.unsyiah.ac.id. Sejak Desember 
2015, tercatat 75.300 pengakses yang mengakses situs 
tersebut.

ETD Berbasis SLIMS Pertama di Indonesia

 Sistem Electronic � esis and Disertation 
(ETD) berbasis Senayan Library Management System 
(SLIMS), sebuah perangkat lunak yang dikembang-
kan oleh tim Pusat Informasi dan Humas Departe-
men Pendidikan Nasional Republik Indonesia, perta-
ma kali dikembangkan oleh seorang staf programmer 
Perpustakaan Unsyiah bernama Muhammad Ahsin 
yang kemudian diteruskan oleh Arif Hidayat, ST., 
yang juga staf programmer di Perpustakaan Unsyiah. 
 SLIMS yang dibuat untuk manajemen sirkula-
si digabungkan dengan ETD, hasil dari penggabungan 
itu menjadi repository untuk Universitas. ETD yang 
dikembangkan kemudian menjadi aplikasi dengan 
sistem � ipping book, sehingga pengakses dapat mem-
baca hasil tugas akhir layaknya membaca buku. Hasil 
penelitiannya juga diubah menjadi format gambar se-
hingga pengakses tidak bisa menyalin hasil penelitian 
tersebut.
 Arif Hidayat mengatakan, tujuan awal ia 

mengembangkan aplikasi ini adalah untuk mengu-
rangi terjadinya kegiatan plagiarisme yang sudah 
mewabah dikalangan akademisi, dan kepeduliannya 
terhadap hasil penelitian mahasiswa yang layak di-
publikasikan demi kepentingan negeri.
 “Karena perpustakaan unsyiah sudah mem-
buka akses kepada semua orang untuk mengakses 
hasil penelitian mahasiswa, aplikasi ini dibuat untuk 
mengurangi terjadinya plagiat. Dan  untuk mempub-
likasikan hasil penelitian yang dilakukan agar bisa di-
manfaatkan untuk negeri ini”, ungkap alumni Fakul-
tas Teknik Unsyiah tersebut.
 Perangkat lunak yang dikembangkan ini 
pernah dipresentasikan olehnya di Konferensi Per-
pustakaan Digital ke-8, 3 sampai dengan 5 Novem-
ber 2015 lalu di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa 
Barat. Presentasi tersebut mendapat respon positif 
dari peserta konferensi.Terlihat dari banyaknya per-
tanyaan yang ditujukan kepadanya.
 “Kemarin lumayan banyak pertanyaan yang 
ditujukan kepada saya, biasanya satu pemateri han-
ya dapat dua pertanyaan, tapi saya dapat empat per-
tanyaan”, ungkapnya. Selain presentasi di Bogor, staf 
programmer yang sudah bekerja selama 1,5 tahun di 
Perpustakaan Unsyiah itu juga mempresentasikan ki-
nerja Perpustakaan Unsyiah dalam melacak pengun-
jung dan pengembangan ETD di acara SLIMS Com-
meet 2015, acara pertemuan komunitas pengguna 
SLIMS se-Indonesia yang diselenggarkan di Malang.
 Selain mengembangkan aplikasi ETD, staf IT 
Perpustakaan Unsyiah juga mengembangkan aplikasi 
lain dari database SLIMS, salah satunya adalah proses 
penda� aran Virtual Private Network (VPN), yaitu se-
buah layanan yang memungkinkan sebuah komputer 
yang terkoneksi ke jaringan internet untuk terhubung 
ke dalam sebuah jaringan lokal. Pengguna yang ter-
koneksi melalui jaringan internet non-Unsyiah dapat 
masuk ke jaringan lokal Unsyiah sehingga bisa menik-
mati fasilitas konten-konten berbayar (IEEE, Spring-
erLink, dsb.) yang dilanggan oleh Perpustakaan Unsy-
iah.
 Perangkat lunak yang dikembangkan dari 
database SLIMS ini didesain untuk mempermudah 
mahasiswa dan pengajar dalam mengakses jurnal 
yang dilanggan oleh Perpustakaan Unsyiah. Berbe-
da dengan sebelumnya, penda� aran VPN yang harus 
melalui beberapa langkah untuk menda� ar kini han-
ya perlu menda� arkan diri menjadi anggota Perpus-
takaan Unsyiah dan mengajukan akun VPN ke staf 
perpustakaan. [Mu� i]
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Perpustakaan Sebagai 
Pusat Riset

Oleh : M. Fajarli Iqbal*

 “Knowledge is free at the library, just bring your 
own container”. Kalimat itulah yang selalu saya baca 
saat memarkirkan kendaraan sebelum masuk ke da-
lam pusat ilmu di Universitas Syiah Kuala, yaitu Per-
pustakaan Unsyiah. Sebait kalimat sederhana namun 
memiliki daya yang sangat kuat untuk merangsang 
minat belajar. 
 Perpustakaan Unsyiah kini telah berevolusi 
dengan sangat menakjubkan. Paradigma tentang Per-
pustakaan yang kumuh, membosankan dan sepi telah 
ditepis oleh manajemen baru UPT. Perpustakaan ini. 
Sejak didirikan pada tahun 1970, Perpustakaan Unsy-
iah terus berganti tampuk pimpinan dan sepertinya, 
kini telah mampu membawa Perpustakaan Unsyiah 
ke era baru dan tentu saja dengan bantuan dari berb-
agai pihak. 
 Banyak pembenahan yang telah dilakukan 
oleh pihak Perpustakaan Unsyiah dalam beberapa 
tahun terakhir. Tak heran, jika prestasi pun mengalir 
dengan deras. Pujian dan penghargaan memang lay-
ak didapatkan oleh Perpustakaan Unsyiah. Setelah 
mendapatkan predikat A dari Perpustakaan Nasi-
onal pada 2013 silam, Perpustakaan kembali meraih 
predikat Perpustakaan bertaraf Internasional dengan 
meraih serti� kat ISO 9001:2008 pada Jumat, 10 Juli 

2015 lalu. Sungguh prestasi yang patut diancungi jem-
pol. 
 Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Unsy-
iah (library.unsyiah.ac.id), Perpustakaan ini sekarang 
setidaknya memiliki 75.114 koleksi judul buku den-
gan jumlah keseluruhan 136.925 eksemplar. Jumlah 
yang memadai banyak untuk sebuah Perpustakaan 
yang memiliki tiga lantai ini. 
 Dilengkapi dengan koleksi jurnal yang 
melimpah ditambah akses internet dan berbagai fasil-
itas lain, Perpustakaan Unsyiah menjadi primadona 
di mata pelajar dan mahasiswa. Tak sedikit dari mer-
eka yang ‘nongkrong’ di perpustakaan dengan memi-
lih untuk bersantai sembari menikmati revolusi be-
sar-besaran itu. Bukan isapan jempol belaka jika hal 
itu terus dipertahankan dan diperbarui, sehingga Per-
pustakaan Unsyiah dapat menjadi tonggak dan pionir 
di kawasan Asia Tenggara. 
 Terlepas dari itu semua, Perpustakaan Unsy-
iah ingin menjadikan dirinya pusat riset Universitas. 
Tentu itu salah satu fungsi Perpustakaan dalam se-
buah lingkungan belajar. Sudah sepatutnya Perpus-
takaan menjadi jantung sebuah instansi pendidikan. 
Cita-cita itu tentu ada dalam benak semua kalangan 
yang ingin Unsyiah semakin maju, tak kecuali dalam 
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benak manajemen perpustakaan. Hal inilah yang ha-
rus dipersiapkan untuk menuju Perpustakaan menja-
di lebih baik. 
 Lantas bagaimana menjadikan Perpustakaan 
sebagai pusat riset yang bisa memunculkan beragam 
hasil penelitian? Jawabannya tentu sangat sederhana, 
siapkan segala kebutuhan para peneliti dan periset 
agar ada di Perpustakaan. Menurut penulis, hampir 
80 persen kebutuhan penelitian ada di Perpustakaan. 
Namun ada sesuatu yang terlewat dari Perpustakaan 
kita yang tercinta ini, itu adalah koleksi sastra dan 
ilmu tentang kesusastraan. 

Riset Sastra

 Koleksi buku sastra seperti novel, kumpulan 
cerpen, bunga rampai puisi, dan buku yang membe-
dah kesusastraan lainnya masih sangat minim di Per-
pustakaan Unsyiah. Bahkan koleksi sastra daerah pun 
masih belum terlihat banyak. Hanya ada beberapa 
kumpulan buku yang membahas sastra di lantai tiga. 
Dan itu pun disatukan dengan buku pembelajaran ba-
hasa. 
 Sedangkan untuk koleksi buku teknik, hukum, 
ekonomi, bahkan kedokteran mulai terlihat banyak. 
Koleksi jurnal pun baik online maupun cetak sudah 
memadai, namun penulis merasa heran ketika koleksi 
buku kesusastraan di Perpustakaan ini bisa dihitung 
dengan jari.
 Mungkin skala prioritas sastra duduk dino-
morsekiankan setelah kelengkapan koleksi lain ter-
penuhi. Pun demikian, kondisi seperti ini tidak boleh 
dibiarkan terlalu lama. Walaupun Unsyiah tidak 
memiliki Fakultas sastra, tapi koleksi sastra harus di-
miliki oleh Perpustakaan jantung hati rakyat Aceh ini. 
Perpustakaan yang terletak berdekatan dengan ge-
dung rektorat Unsyiah ini tentu sudah memiliki klas-
i� kasi yang sangat baik untuk menjadi pusat riset bagi 
beberapa cabang ilmu. Baik itu ilmu eksakta maupun 
ilmu sosial, Perpustakaan Unsyiah telah memiliki 
cukup koleksi untuk menjadi pionir riset dan pene-
litian. Namun, tak lupa juga ilmu humaniora yang 
harus mendapat perhatian yang sama. Salah satunya 
adalah kesusastraan.
 Perpustakaan Unsyiah mungkin bisa melaku-
kan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan 
Aceh dalam hal pertukaran koleksi. Hasil pengamatan 
sederhana penulis ke beberapa Perpustakaan di Aceh, 
Perpustakaan Wilayah Aceh memiliki koleksi sastra 
yang dapat dikatakan lumayan banyak. Hal itu tentu 
dapat menjadi komunikasi awal untuk membangun 

kerjasama antara Unsyiah dan Pemerintah Daerah 
(Pemda). Tak dapat dipungkiri pula bahwa ada juga 
beberapa koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan 
Unsyiah namun tak dimiliki oleh Perpustakaan lain. 
 Perpustakaan Dayah Tanoh Abee yang terletak 
di Seulimum juga memiliki koleksi buku sastra kuno 
yang sangat langka. Bayangkan apabila terjadi ker-
jasama antara Unsyiah dan Dayah Tanoh Abe, tentu 
akan memunculkan sesuatu yang sangat menakjub-
kan. 
 Melihat Perpustakaan Unsyiah yang sangat 
megah, penulis selalu berangan-angan bagaimana 
caranya untuk memasukkan semua buku yang ada di 
Perpustakaan Wilayah Aceh masuk ke dalam Perpus-
takaan ini. Semua kebutuhan riset, literatur, dan jur-
nal berada dalam sebuah tempat. Semua buku ditata 
rapi, buku langka dirawat oleh ahli. Wah, tentu sangat 
menakjubkan jika hal itu bisa bermula dari Perpus-
takaan Universitas Syiah Kuala. 
 Secara pribadi dan membawa nama pecinta 
sastra lainya, penulis sangat berharap koleksi buku 
kesusastraan ditambahkan di Perpustakaan Unsyiah. 
Menjadi pusat riset tentu bukanlah hal yang musta-
hil. Namun untuk menjadi kajian pusat kajian sastra 
mungkin masih belum. Kita berharap Perpustakaan 
Unsyiah memikirkan hal itu pula. Sehingga beberapa 
tahun mendatang, Perpustakaan Unsyiah akan dike-
nal di seluruh dunia, baik dari koleksi buku eksakta, 
koleksi penelitian sosial, dan tak lupa juga koleksi ke-
susastraannya, terlebih sastra lokal yang memang ja-
rang ada di negara lain. Semoga. 

*Penulis adalah mahasiswa  

Pendidikan Bahasa Indonesia

Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan 

(FKIP) Unsyiah.
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Model Pendidikan Pemakai 
Perpustakaan di UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala

Oleh :
Baihaqi, S.IP

Staf UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala

P
endidikan pengguna Perpustakaan (Pemus-
taka) atau dikenal sebagai library user ed-
ucation adalah salah satu langkah awal 
mengenalkan kepada pengguna tentang 

karakteristik Perpustakaan. Dengan adanya ilmu 
pengetahuan, pemustaka diharapkan akan lebih men-
genal dan mengetahui apa yang ada di Perpustakaan. 
 Pentingnya program pendidikan pemustaka, 
khususnya bagi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi 
perlu mendapat perhatian. Hasil penelitian di tingkat 
Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa, keterampilan 
dasar mahasiswa dalam menelusuri informasi ilmiah 
sangat rendah (Wering,1989:2). Misalnya saja, keban-
yakan mahasiswa masih belum tahu fungsi dan man-
faat katalog atau OPAC  (Online Public Access Catalog)
sebagai salah satu sarana informasi di Perpustakaan. 
 Melihat fenomena yang ada saat ini, pendi-
dikan pemustaka penting untuk dilaksanakan. Pendi-
dikan pemustaka merupakan kegiatan mengenai cara 
menggunakan fasilitas dan mendapatkan informasi 
di Perpustakaan. Bagi pengunjung yang pertama kali 
berkunjung, Perpustakaan sering dianggap tempat 
yang membingungkan.Hal tersebut boleh jadi dikare-
nakan susunan koleksinya yang kompleks. Oleh kare-
na itu, akan lebih mempermudah bagi para pemus-
taka pengguna mengenal secara � sik Perpustakaan, 
sehingga kegelisahan dan frustasi dapat dihindari. 
 Lebih dari itu, program pendidikan pemus-

taka memungkinkan untuk mampu memanfaatkan 
sumber-sumber informasi di Perpustakaan untuk 
menunjang pendidikannya baik pada jalur formal 
maupun non formal, yaitu bekal pemahamannya 
mengenai cara-cara penggunaan alat bantu penelusu-
ran informasi, seperti kartu catalog, koleksi referensi, 
dan lain-lain. Mengingat kemampuan dalam men-
elusuri informasi di Perpustakaan merupakan aspek 
penting dalam menunjang kegiatan belajar maha-
siswa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pendidikan.
 Tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan 
langsung di ruangan Perpustakaan adalah untuk 
meningkatkan kualitas pemanfaatan fasilitas yang 
ada di Perpustakaan. Khususnya Perpustakaan yang 
melayani kelompok pengguna yang masih belum ter-
biasa dengan sistem layanan  di suatu Pperpustakaan. 
Hal ini penting agar pemakai dapat dengan cepat dan 
tepat menemukan apa yang diperlukan. 
 Perpustakaan dapat merancang program 
pendidikan pemustaka yang akan memberikan pen-
getahuan dan ketrampilan tentang sistem layanan, 
susunan koleksi, penggunaan katalog/OPAC, klasi� -
kasi dan kode-kode, serta kelengkapan koleksi lain-
nya serbagai petunjuk  sumber informasi. Dengan  
pengetahuan tersebut, diharapkan pemakai dapat 
dengan efektif dan e� sien memanfaatkan layanan 
perpustakaan. Untuk mendukung terciptanya layanan 
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yang prima dalam pemanfaatan koleksi Perpustakaan, 
maka pustakawan harus mampu memberikan layanan 
pendidikan pemustaka.

Strategi Pendidikan Pemakai

 Ada berbagai macam metode dan media un-
tuk melaksanakan program-program pendidikan pe-
makai. Memilih metode dan media mana yang paling 
cocok tergantung kepada situasi belajar-mengajar itu 
sendiri, sehingga tidak ada suatu metode yang paling 
cocok untuk menunjang semua kegiatan pendidikan 
pemakai ini. Untuk itu, strategi pendidikan pemakai 
harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil pada 
setiap institusi lembaga pendidikan bersangkutan.
 Pelaksanaan program pendidikan pemakai 
mengacu pada berbagai macam bentuk dan cara. Pada 
umumnya bentuk pelaksanaan pendidikan pemustaka 
yang sering dilakukan adalah dengan cara penyebaran 
brosur, penelusuran literatur, bimbingan penggunaan 
koleksi referensi, open house, pameran pustaka, talk-
show, bimbingan mengoperasikan teknologi informa-
si, penerbitan, penyelenggaraan kursus. Metode yang 
digunakan tergantung pada situasi belajar mengajar, 
materi yang disampaikan, dan tingkat mahasiswan-
ya. Biasanya metode yang digunakan adalah kuliah/
pengajaran, seminar, tutorial, demonstrasi, dan tour 
terpadu. Dengan media yang digunakan berupa � lm, 
video, tape/slide, audio tape, dan panduan tercetak.
 Ada beberapa teknik atau metode yang dapat 
digunakan dalam pendidikan pemakai di perpus-
takaan khusunya perpustakaan perguruan tinggi sep-

erti Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, antara lain: 
Presentasi atau Kuliah di kelas, Wisata Perpustakaan, 
Penggunaan Audio Visual,  Buku pedoman atau Pam-
� et/Le� et. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemu-
kan oleh Ade Abduk Hak (2015), yang menyebutkan 
bahwa ada beberapa metode pendidikan pemakai 
yang dapat dilakukan,yaitu: Presentasi atau Kuliah di 
Kelas, Wisata Perpustakaan, Penggunaan Audio Visu-
al,  Buku pedoman atau Pam� et/Le� et, Tugas Mandi-
ri, dan Pembelajaran berbasi perpustakaan.
 Kegiatan pendidikan pemustaka yang dilak-
sanakan secara berkala dan terus menerus sangat 
menunjang usaha pelaksanaan pelayanan prima per-
pustakaan perguruan tinggi khususnya Perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala.
 Memilih metode pendidikan pengguna yang 
akan digunakan secara tepat sangat diperlukan agar 
tujuan pelaksanaan kegiatan pendidikan pengguna 
dapat tercapai, yakni pemakai mempunyai ketrampi-
lan dalam mengakses, mendapatkan serta menggu-
nakan sumber informasi secara efektif dan e� sien se-
hingga meningkatnya pemanfaatan sumber daya dan 
pelayanan perpustakaan secara menyeluruh, tentun-
ya disertai dengan evaluasi dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan.
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Petugas IT Perpustakaan Unsyiah sedang menjelaskan kepada pengunjung mengenai sistem
 peminjaman mandiri yang telah diterapkan di Perpustakaan Unsyiah.

Pustakawan UPT. Perpustakaan Unsyiah saat mengikuti training Holistic Spiritual Qur’ani (HSQ) pada saat 
rapat kerja di Takengon, Aceh Tengah.
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Penampilan mahasiswa pada relax and easy bersama 
kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah sekaligus menutup 

kegiatan pada tahun 2015.

Shelving crew @unsyiah_lib UPT. Perpustakaan 
Unsyiah mengikuti kegiatan jalan asik kota Banda 

Aceh.

Keluarga Besar UPT. Perpustakaan Unsyiah mengada-
kan Family Day yang diikuti oleh seluruh pustakawan-
dan volunteer yang ada pada UPT. PerpustakaanUnsy-

iah di Pantai Ujong Batee.

Tim Watch Dog pelayanan prima sedang me-
maparkan hasil evaluasi kinerja pustakawan 
Unsyiah

Perpustakaan Unsyiah beri pelatihan kepustakaan 
kepada Ruman Aceh
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Perpustakaan Dukung Akreditasi Jurusan dan 

Fakultas di Unsyiah

D
alam proses akreditasi oleh Badan Akred-
itasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-
PT) baik ditingkat Jurusan maupun 
Fakultas, tentu mempunyai syarat-syarat 

administrasi yang harus dilengkapi, begitu halnya  
juga dengan administrasi keperpustakaan. Oleh kare-
na itu, permintaan data Perpustakaan meningkat sei-
ring banyaknya Jurusan dan Fakultas di Unsyiah yang 
mengurus akreditasi lembaganya. Seperti hal nya 
kunjungan tim asesor Fakultas MIPA (Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam) Unsyiah Selasa (8/12).
 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Ting-
gi (BAN-PT) didirikan pada tahun 1994 dan telah 
dirumuskan kembali dalam UU No. 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkann-

ya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan 
Akreditasi Nasional.  Adapun tugas dari BAN-PT 
meliputi mengembangkan sistem akreditasi nasion-
al,  melaksanakan akreditasi institusi, melaksanakan 
penilaian kelayakan Prodi /PT baru bersama Ditjen 
Dikti, memberikan rekomendasi, evaluasi terhadap 
LAM, dan melaksanakan akreditasi program studi 
yang belum memiliki LAM serumpun.
 Mauzunani, SIP, ketua bidang Penjamina 
Mutu di Perpustakaan Unsyiah mengatakan kare-
na Perpustakaan Unsyiah merupakan Perpustakaan 
Utama yang menampung semua kebutuhan bahan 
yang menyangkut dengan Jurusan-Jurusan di Univer-
sitas Syiah Kuala, permintaan dari Jurusan maupun 
Fakultas pun beragam. Khususnya data-data yang 
menyangkut dengan jurusan seperti data jumlah pen-
gunjung dari jurusan, jumlah koleksi yang menyang-
kut dengan jurusan seperti jurnal yang terakreditasi, 
buku, dan permintaan ijazah serta SK (Surat Keputu-
san) para pustakawan sebagai syarat dalam pengajuan 
akreditasi jurusan.
“Perpustakaan Unsyiah mendukung setiap jurusan 
maupun fakultas yang sedang mengajukan akredi-
tasinya, kami siap memberikan data sesuai yang apa 
yang dibutuhkan” tambahnya. [OUD]

W
akil ketua I Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI), Sulaiman, memuji suasana Perpustakaan 
Unsyiah yang begitu nyaman dan begitu ramah saat memberikan pelayanan kepada mahasiswa 
ketika melakukan pertemuan dan berkunjung ke Perpustakaan (4/12).

 Kepada Librisyiana, Pensiunan Dosen Seni Rupa IKIP Jakarta atau yang sekarang berganti nama men-
jadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mengatakan, “saya sangat kagum dengan suasana dan pelayanan 
serius yang diberikan oleh Perpustakaan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ini merupakan hal 
yang jarang yang diberikan di kampus-kampus lain di Indonesia”, katanya.
 Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Sulaiman juga menyarankan buku-buku dari Asia Foundation 
yang ada di Perpustakaan dapat dicetak dengan terjemahan Bahasa Indonesia, “saya rasa akan menjadi nilai 
lebih jika buku-buku dari Asia Foundation tersebut bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan saya 
rasa hal yang wajar jika Unsyiah mengeluarkan anggaran untuk hal tersebut. Jika disimpulkan dalam beberapa 
kata, saya sangat salut, dan bravo Perpustakaan Unsyiah”, lanjutnya. [MM]

Wakil Ketua I AMKI : 

"Bravo Perpustakaan Unsyiah”
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Pencarian Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional

P
erpustakaan Unsyiah menyediakan fasilitas untuk 
membantu pemustaka yang kesulitan mencari ar-
tikel – artikel jurnal yang terakreditasi secara na-

sional.
 Melalui portal http://uilis.unsyiah.ac.id/jur-
nal-terakreditasi/, pemustaka dapat langsung mencari 
artikel yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan tanpa 
harus mengakses melalui search engine google. Melalui 
portal tersebut, pemustaka akan mendapati berbagai ar-
tikel jurnal pilihan yang telah terakreditasi mulai tahun 
2011 hingga 2014, serta da� ar jurnal yang terakreditasi 
terindeks Scopus.

 Scopus merupakan sebuah pusat data terbesar di dunia yang mencakup puluhan juta literatur ilmiah 
yang terbit sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat ini.  Fungsi utama Scopus adalah membuat indeks litera-
tur ilmiah untuk memberikan informasi yang akurat mengenai metadata masing-masing artikel ilmiah secara 
individual, termasuk di dalamnya adalah data publikasi, abstrak, referensi, dan lain sebagainya.
 Selain itu, melalui portal tersebut, pemustaka juga bisa mendapatkan da� ar jurnal-jurnal terakreditasi 
yang hardcopy nya bisa didapatkan dengan langsung mengunjungi Counter Serial Lantai III Perpustakaan 
Unsyiah. [Rdl]

Ketua Asosiasi Masjid Kampus 

Indonesia Kunjungi Perpustakaan Unsyiah

K
etua Asosiasi Kampus Indonesia 
(AMKI) Prof. Ir. Hermanwan Kres-
no Dipojono, MSEE, Ph. D., hari ini 
berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah 

(4/12). Kunjungan tersebut didampingi langsung 
oleh Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, 
M.Eng., Prof. Samsul Rizal dan Ketua Pengurus 
Masjid Kampus Unsyiah.
 Organisasi yang pertama kali terbentuk di 
Mesjid Salaman Bandung tersebut adalah wadah 
Silaturahmi akti� s-akti� s muslim se-Indonesia. 
Dr. Tau� q Abduk Gani selaku Kepala UPT. Per-
pustakaan Unsyiah menyambut baik kedatangan 
AMKI dengan mengajak Prof. Herman beserta 
rombongan berkeliling untuk melihat akti� tas 
didalam Perpustakaan.
 Selama kunjungan, Prof. Dermawan terlihat 
terkesan dengan fasilitas dan layanan yang disediakan 
Perpustakaan Unsyiah seperti ruangan baca lecehan, 
pelayanan skripsi online dan langganan ScienceDi-
rect. Karena untuk saat ini, hanya Perpustakaan Un-
syiah salah satu perpustakaan diluar pulau Jawa yang 

berlangganan ScienceDirect yang merupakan data-
base terbesar didunia.
 Ketika hendak meninggalkan Perpustakaan, 
Prof. Darman juga sempat memasukkan emotion ex-
ellence pada Box Rate Your Experience @unsyiah_lib 
sebagai bentuk ekspresi selama melakukan kunjungan 
ini. [OUD]
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Mengenal Layanan Literature Search Service (LSS)Demi memenuhi kebutuhan pemustaka dalam mencari koleksi buku, Perpustakaan Unsyiah menye-
diakan layanan Literature Search Service (LSS). Layanan yang dapat digunakan sebagai pencarian 
koleksi buku ini dapat diakses secara online melalui uilis.unsyiah.ac.id atau melalui Online Public 

Access Catalog (OPAC).
 Staf pelayanan LSS, Zakiah, mengatakan bahwa tujuan dari layanan ini adalah untuk memudahkan 
pemustaka dalam mencari koleksi yang ada di Perpustakaan.“Tujuan kami membuat layanan ini adalah 
untuk berbagi, dan memudahkan pemustaka dalam mencari semua koleksi yang terdapat di Perpustakaan 
Unsyiah”, katanya.
 Untuk mengakses LSS ini sangat mudah, pemustaka dapat mengakses LSS melalui situs uilis.unsyiah.
ac.id atau melalui Online Public Access Catalog (OPAC) sebelum kemudian mengisi formulir untuk kata kun-
ci buku yang ingin dicari. Selanjutnya, pustakawan akan mengabari pemustaka jika buku yang diinginkan 
telah tersedia melalui email.
 Bagi pemustaka yang berada di luar kota Banda Aceh, dan menginginkan rujukan dalam bentuk 
hard copy, pustakawan akan mengirimkan koleksi yang dicari dengan biaya pengiriman,fotocopy bahan, 
dan biaya penelusuran yang ditanggung sepenuhnya oleh pemustaka. [MM]

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkat Visi Perpustakaan 

Unsyiah Sebagai Tema Tugas Akhir Jurnalistik

K
egiatan belajar mengajar di lingkungan Uni-
versitas Syiah Kuala saat ini sudah memasuki 
penghujung semester. Beberapa diantaranya 

terlihat malah sudah mulai melaksanakan Ujian Akh-
ir Semester (UAS). Sebagaimana terlihat di salah satu 
Gedung RKU (Ruang Kuliah Umum) Unsyiah, Senin 
(14/12).
 Dalam kegiatan tersebut, tim Librisyiana 
mendapati sekelompok mahasiswa yang sedang me-
maparkan hasil tugas akhir jurnalistik di depan kelas 
dengan mengangkat tema visi Perpustakaan Unsy-
iah, “Menyongsong Perpustakaan Terkemuka dan 
Berdaya Saing Di Asia Tenggara 2018”. Saat ditanya 
alasannya, Nova Yanti, salah seorang anggota yang di-
tunjuk sebagai pimpinan redaksi kelompok tersebut 
mengatakan, “Perpustakaan selalu menjadi perbin-

cangan dikalangan mahasiswa sekarang ini. Ham-
pir setiap waktu mahasiswa menghabiskan waktu di 
sana”, ucapnya.
 Dalam mencari sebuah tema pemberitaan, 
menarik dan mempunyai kedekatan dengan pembaca 
adalah salah satu trik dan nilai dalam pembuatan ber-
ita.
 “Perpustakaan selalu mengalami perkemban-
gan dari segala sisi, informasi terbaru tentang Perpus-
takaan selalu menjadi menarik dan menjadi perbin-
cangan dikalangan civitas akademika Unsyiah. Jadi 
karena fokus pembaca kami adalah mereka (baca: ci-
vitas akademika Unsyiah), kami sekelompok sepakat 
mengangkat tema tentang visi Perpustakaan”, jelasnya 
lagi.
 Presentasi ini merupakan bagian dari UAS 
Mata Kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Mata Kuliah 
dibawah asuhan Ibu Putri Wahyuni, S.I.Kom., M.Soc.
Sc ini mengharuskan mahasiswa untuk berperan lay-
aknya tim redaksi sungguhan. Setiap anggota kelom-
pok diharuskan memaparkan proses dan hasil yang 
dilakukan serta kendala-kendala yang dialami selama 
melakukan praktik dilapangan.
 “Selain teori, praktik diperlukan dalam men-
dukung pemahaman mahasiswa tentang kegiatan jur-
nalistik. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih 
tema yang menarik menurut mereka sehingga layak 
untuk diangkat menjadi sebuah berita”, tambah Putri. 
[Rdl]
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Perpustakaan Unsyiah Terus 

Perkuat Local Contents

Dengan terus meningkatnya peminat lo-
kal konten milik Perpustakaan Unsyiah, 

pihak perpustakaan berencana memperkuat 
lokal konten yang dimiliki (16/12).
 Menurut data yang diperoleh dari Al-
exa, salah satu web informasi yang memberi-
kan ranking bagi sebuah blog atau website pe-
ngunjung, website unsyiah.ac.id didominasi 
oleh kunjungan ke lokal konten milik Perpus-
takaan Unsyiah, yaitu http://jurnal.unsyiah.
ac.id dan http://etd.unsyiah.ac.id yang mas-
ing-masing berada pada peringkat pertama 
dan kedua.
 Data tersebut menunjukkan minat 
publik dalam mencari konten lokal sangat 
tinggi, kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, Dr. Tau� q Abdul Gani mengatakan, hal tersebut bisa menjadi ko-
moditi untuk daya saing Perpustakaan Unsyiah, dan tahun 2016 adalah tahun dimana penguatan pada lokal 
konten tersebut ditingkatkan.
 “ Tahun 2016 pihak Perpustakaan akan me-rolling atau merotasikan para staf dengan fokus pada pen-
guatan lokal konten dengan branding produk milik Perpustakaan yang sudah ada yaitu Unsyiana ( http://uilis.
unsyiah.ac.id/unsyiana )”, katanya.
 Selain itu, beliau juga berharap dengan adanya program tersebut Perpustakaan Unsyiah bisa terintegra-
si dengan pusat kecermelangan Unsyiah lainnya. “Semoga dengan adanya program ini perpustakaan Unsyiah 
bisa terintegrasi dengan pusat kecermelangan Unsyiah lainnya, seperti Tsunami and Disaster Mitigation Re-
search Center (TDMRC) dan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)”, lanjut beliau. 
[MM]

Publikasi Full Text Professor’s Inaugural 

Speech Unsyiah Masih Minim

P
ublikasi Professor Inaugural Speech atau orasi ilmiah yang dilakukan oleh Profesor untuk mendapatkan 
titel Guru Besar masih sangat minim. Untuk saat ini, hanya satu orasi ilmiah yang terpublikasi di web-
site Perpustakaan Unsyiah (17/12).

 Menurut data yang telah dihimpun oleh pihak Perpustakaan, ada banyak hasil orasi ilmiah milik Profe-
sor Unsyiah mulai dari tahun 1992 sampai sekarang, namun masih dalam bentuk hardcopy dan tidak full-text, 
sehingga sulit untuk dipublikasikan.
 Salah seorang Pustakawan, Charlis Siana Rosita mengatakan, “Rencananya tahun 2016 nanti semua 
hasil orasi ilmiah profesor tersebut bisa dipublikasikan semua, sesuai dengan program utama perpustakaan 
unsyiah 2016 yaitu penguatan local contens” tegasnya.
 Beliau juga berharap agar kedepannya hasil orasi ilmiah tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk 
hardcopy tetapi juga so� copy. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pustakawan dalam mempublikasikann-
ya.“ Kedepannya kami berharap setiap profesor memberikan so� copy nya agar bisa dipublis di website http://
uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana”, tambahnya lagi. [MM]
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H
anya segelintir orang saja yang masih 
peduli pada eksistensi naskah kuno 
yang telah bertahan sejak lama sebagai 
kearifan lokal di Aceh. Salah satunya 
adalah Bapak Drs. Teuku Abdullah 

Sulaiman, S. H, M. A, atau yang lebih dikenal dengan 
nama panggilan Pak T. A. Sakti. Barangkali beliau ti-
dak pernah berpikir akan menjadi seorang dosen di 
FKIP Sejarah Unsyiah.  Secara berturut-turut, beliau 
pernah mengenyam bangku kuliah di Fakultas Per-
tanian pada tahun 1975-1976 sebelum berpindah ke 
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada 
tahun 1977. Baru pada tahun 1982, dengan beasiswa 
dari Lembaga Kerjasama Indonesia-Belanda/LIPI, 
beliau melanjutkan studi ke Jurusan Sejarah Fakultas 
Sastra dan Kebudayaan UGM.
 Ketertarikan pria kelahiran 13 September 

1954 ini pada dunia tulis-menulis sudah dimulai se-
jak menjadi mahasiswa. Karyanya banyak dimuat di 
media massa terbitan Banda Aceh dan Medan,serta 
surat kabar berskala luas seperti Tempo, Merdeka, Pel-
ita dan Suara Karya. Namun ketika hampir menyele-
saikan masa studinya di Universitas Gadjah Mada, 
beliau mengalami kecelakaan. Lantas pada waktu itu 
beliau menulis surat pembaca di beberapa koran di 
Bali, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Ja-
karta dan Medan untuk mencari informasi tentang 
pengobatan pasca kecelakaan yang menimpanya. 
Tidak disangka, jumlah responden yang membalas 
suratnya mencapai 273 orang. Sampai sekarang, ar-
sip surat-surat tersebut masih tersimpan rapi sebagai 
bentuk apresiasi dan menjadi sisi lain yang menarik 
dari hobi Pak T. A. Sakti dalam menyimpan dokumen. 
 

T. A. Sakti : 
Menjaga Hikayat Sepanjang Hayat

Sumber Foto : kompas.com
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 Sebenarnya, Pak T. A. Sakti baru memfokus-
kan diri di dalam bidang sastra, khususnya hikayat, 
sejak tahun 1992. Sehubungan dengan itu, sudah ban-
yak karya sastra lama yang dialihaksarakannya dari 
huruf Jawi ke huruf Latin dan dari bahasa Aceh ke 
bahasa Indonesia. Beliau memilih pengkajian khusus 
atas hikayat yang berbahasa Aceh, dikarenakan tidak 
ada lagi orang lain yang peduli untuk melestarikan-
nya. Perihal karya dari Aceh yang berbahasa Melayu 
seperti tulisan Hamzah Fansuri, Syeikh Abdul Rauf 
Singkel dan Nurruddin Ar-Raniriy sudah banyak di-
tulis di Malaysia dan mereka mengklaimnya sebagai 
bentuk warisan Melayu Raya. Khusus untuk hasil 
jerih payah Pak T. A. Sakti, tercatat telah puluhan 
buku yang diterbitkan atas namanya, baik secara Re-
gional maupun Nasional, yang menyangkut dengan 
bidang tersebut. 
 Berbagai macam penghargaan juga telah 
diterima oleh beliau. Diantaranya adalah Pengarang 
Unggulan KEHATI Award pada tahun 2001, Bintang 
Budaya Parama Dharma dari Pemerintah RI yang 
disematkan langsung oleh Presiden Megawati pada 
tahun 2003, penulis karya sastra Aceh terbaik tahun 
2003 dari Dinas Kebudayaan NAD, serta Anuger-
ah Budaya “Tajul Alam” dalam rangka Pekan Ke-
budayaan Aceh ke 5 (PKA V) yang diserahkan oleh 

Wakil Gubernur Muhammad Nazar pada tahun 2009.
 Selama berkiprah sebagai dosen FKIP Sejar-
ah Unsyiah, Pak T.A. Sakti adalah salah satu pendidik 
yang paling digandrungi mahasiswa. Hal ini karena 
beliau dikenal sebagai sosok yang ramah, intelektu-
alis dan bersahaja. Selain mengajar, kesehariannya 
banyak diisi dengan menulis sembari memperkenal-
kan hikayat kepada masyarakat, khususnya generasi 
muda, melalui berbagai macam kegiatan dan tulisan-
nya di dalam blog. Di samping itu, beliau selalu di-
undang sebagai juri dalam kegiatan lomba membaca 
naskah hikayat yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan 
Aceh, Balai Bahasa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tr-
adisional, Majelis Adat Aceh, dan yang terakhir oleh 
BEM Unsyiah dalam acara Unsyiah Fair X.
 Pada bulan April 2013, Kompas memuat pro-
� l Pak T. A. Sakti dan menyebut beliau sebagai seo-
rang “Penjaga Hikayat”. Ungkapan itu tentu saja tidak 
berlebihan, mengingat usaha dan perjuangan beliau 
dalam melestarikan hikayat dan memperkenalkannya 
secara Nasional memang perlu diacungi jempol. Un-
tuk menambah wawasan tentang sejarah Aceh sejak 
masa tradisional hingga modern, kita bisa mengun-
jungi situs blog yang dikelolanya sejak tahun 2009 di-
www.tambeh.wordpress.com. [Nanda]

Sumber Foto : http://www.lamurionline.com
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Ragam Budaya 
Di ‘Negeri’ Sekata Sepekat

K
ebudayaan diambil dari interaksi manusia 
dengan lingkungan. Interaksi sosial ma-
nusia melahirkan berbagai kesepakatan 
yang kemudian menjadi kebiasaan hidup 

bersama, menjadi adat istiadat dan melahirkan atur-
an, baik yang menyangkut dengan kondisi geograf-
is, komunitas, maupun dengan interaksi lingkun-
gan ilmiah. Setiap daerah tentunya memiliki budaya 
yang berbeda, begitu juga dengan kabupaten kelahi-
ran salah satu ulama kharismatik Aceh ini; Singkil. 

Bahasa Daerah dan Keberadaan Bahasa Singkil 

 Di Aceh, suku Singkil berada di tiga Kabupat-
en Kota, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subu-
lussalam dan sebagian di Kabupaten Aceh Tenggara.
Saat ini memang belum begitu banyak tulisan-tulisan 
yang membahas tentang bahasa Singkil. Kalaupun 
ada, hanya berupa konsep atau wacana sehingga ti-
dak ayal jika masih ada dari individu yang belum 
mengetahui apa itu bahasa Singkil. Ada yang men-
gatakan bahwa bahasa Singkil adalah bahasa seperti 
yang lazim digunakan di daerah kota Singkil seka-
rang ini, yaitu bahasa Aneuk Jamee atau Padang, ba-
hasa Pak-pak, atau bahkan dan ada yang mengatakan 
bahasa ‘kampong’. Sebenarnya bahasa daerah mesti-
lah mengikut pada induknya yaitu eksistensi sebuah 
suku berdasarkan PERMENDAGRI No 52 tahun 

2007, bahwa Singkil adalah suku yang telah di akui 
keberadaannya di Aceh, maka inklusif di dalamnya 
bahasa, budaya, adat istiadat, seni dan sebagainya. 
 Bahasa Singkil merupakan bahasa mayoritas 
yang digunakan oleh masyarakat di seluruh Kecamatan 
di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. 
Bahasa Singkil juga digunakan di sebagian Kabupaten 
Aceh Tenggara atau Tanoh Alas yang jumlah penuturn-
ya mencapai 18.000 jiwa. Namun demikian, di wilayah 
tanoh Singkil sendiri (Aceh Singkil-Subulussalam) 
terdapat berbagai bahasa daerah yang digunakan oleh 
masyarakat setempat, sehingga beragam bahasa dapat 
kita temui di daerah ini, seperti bahasa Aceh yang 
digunakan disebagian Kecamatan Kuala Baru, serta 
bahasa Aneuk Jamee di sebagian wilayah pesisir Ke-
camatan Singkil dan Singkil Utara.    
 Sedangkan di daerah transmigrasi,masyarakat 
masih menggunakan bahasa Jawa, seperti di sebagian 
Kecamatan Singkohor, Kota Baharu, dan Gunung 
Meriah. Seperti bahasa-bahasa lainya, bahasa Singk-
il juga memiliki keunikan tersendiri. Terdapat kata 
kerja yang artikulatif dalam kosa kata bahasa Singkil 
yang apabila disebut langsung maka dapat diketahui 
kata kerja atau fokus sasaran tujuannya, seperti: Teg-
gu(ditarik dengan lembut [perlahan-lahan]; Sakhan 
(ditarik dengan di seret-seret); sintak (ditarik dengan 
spontanataukagetan); Khota (ditarik dengan keras 

Oleh : Wanhar Lingga*
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atau kasar); dan Khut-khut (ditarik dengan keras dan 
susah).

Kesenian Singkil

 Seni adalah ungkapan hasil karya cipta den-
gan unsur rasa. Kesenian Singkil yang ingin penulis 
bagikan disini adalah kesenian tari yaitu tari damp-
eng. Sama halnya di wilayah Aceh lainnya yang mem-
punyai tarian khas kebanggan, tari dampeng adalah 
salah satu tarian khas Aceh Singkil yang telah dipat-
enkan sebagai warisan budaya tak benda Nasion-
al oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI 
pada tanggal 27-11-2015 No.85165/MPK.E/DO/2015. 
 Sekilas, tari dampeng merupakan cerminan 
budaya Singkil, di mana tarian ini umumnya dita-
mpilkan saat acara pesta (bagahen) dan menyambut 
para tamu-tamu besar dari pemerintahan atau ra-
ja-rajap ada zaman dahulu. Tari dampeng umumnya 
dilakukan oleh penari yang berjumlah minimal dela-
pan orang atau maksimal dua belas orang. Adapun 
alat musik yang mengiringi tari dampeng adalah gen-
dang bulat dan gendang rebana. Saat pembukaan, pe-
mandu (penghulu khonde) akan membacakan syair 
yang berbunyi “yoooo….hoo, yoooo.. hoo daa… oo ale, 
ale adenamiya adehnamiya le kisah dampeng” yang 
kemudian akan dilanjutkan dengan dendang-den-
dang  atau syair dengan bahasa Singkil. Disaat ter-
tentu para penari akan menyambut dengan kata 
“tehteh” dan setelah tepuk tangan sehabis berputar 
(kisah) bersambut “hontahontatah”. Selain tarian ini, 
masih ada beberapa seni tari lainnya di kecamatan ini, 
seperti tari ambe ambeken, tari alas, tari barat, tari sri 
ndayong, tari biahat (tari harimau), tari rapai sidik, 
tari takh-takh hine dan tari lelambe (tarian terakhir).
 Mekhcanang, adalah alat musik canang yang 
terbuat dari kayu pilihan ini terbuat dari kayu cup-
ing-cuping berdiameter 8-12 cm yang dibelah dua dan 
dipotong 40-50 cm. Kayu yang dibelah tersebut diker-
ingkan sehingga bila dipukul punggungnya menjadi 
berbunyi nyaring atau dalam bahasa Singkil disebut 
tinggung. Mekhcanang atau canang biasanya dimain-
kan oleh kaum ibu-ibu atau gadis (simenguda) di gu-
buk-gubuk sawah pada zaman dahulu. Dahulunya 
alat musik ini merupakan alat musik tradisional hibu-
ran rakyat yang sangat digemari, pun hingga saat ini.
 Sekilas, syair dendang Singkil dilantunkan 
untuk menghibur pengunjung saat acara adat syair 
atau pantun. Syair ini menceritakan tentang nasi-
hat kepada manusia untuk selalu mengingat Tuhan, 
membaca Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk 

bagi manusia.Adapun proses merangkai antara satu 
bait ke bait lainya disebut dengan syair sianak dai.

Lae Singkil me simpang dua
Simpang cinendang bak simpang sukhaya
Obe kaum beakku kita khatana
Enget-engetmo perintah tuhanta
  Simpang cinendang bak simpang sukhaya
  Ditengah-tengah kampong pemuka
  Keta enget-enget pekhintah tuhanta
  Dibagas al-qur’an dapet di baaca
Ditengah-tengah kampong pemuka 
Bekhngin mi sumukh mekembah pelita
Dibagas al-qur’an dapet di baaca
Enggo keca mi kubukh tading sadata
  Bekhngin mi sumukh mekembah pelita
  Mangan tukak manuk bulan puasa
  Enggo keca mi kubukh tading sadata
  Mengido ampun maknenge bisa
Mangan tukak manuk bulan puasa
Sesibon keca cepet me buka
Mengido ampun maknenge bisa

Bue dosana masuk neraka

 Masih  ada  banyak budaya lainnya  di daerah 
yang  melahirkan salah satu ulama kharismatik Aceh 
ini. Singkil bukan hanya sekedar nama kota atau ke-
camatan, namun dalam arti luas singkil adalah suatu 
suku bangsa yang meliputi bahasa,adat istiadat,seni 
dan budaya.

*Penulis adalah Mahasiswa 

FKIP Bahasa Inggris Unsyiah 

yang juga menjabat sebagai Anggota 

DPM FKIP Unsyiah.

bagi manusia.Adapun proses merangkai antara satu 
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coretan pena

O
rang-orang dukuh 
ini masih saja 
berdesak-desakan 
di depan rumah 
Tuan Gerupel. Seba-

gian dari mereka ada yang sudah 
menunggu sejak fajar, hanya untuk 
satu janji yang dilontarkan oleh si 
gila itu.
 “Besok saya akan memba-
wa kalian untuk menjelajahi masa 
lalu dan masa depan bersama pen-
emuan terbaru saya: mesin waktu,” 
katanya.
 Bagiku itu terdengar san-
gat sinting. Mana mungkin orang 
bisa mengitari waktu hanya da-
lam kedipan mata. Sebenarnya tak 
seorang pun tahu dari mana Tuan 
Gerupel berasal. Kemunculann-
ya yang misterius masih menjadi 
topik perbincangan hangat dalam 
kehidupan kami yang lumrah.
 Ada-ada saja kekonyolan 
yang diciptakan Tuan Gerupel. 
Dia pernah memperkenalkan 
kepada kami alat untuk melihat 
bintang yang disebutnya dengan 
teleskop. Bukan hanya itu, tempo 
hari dia juga pernah menunjukan 
benda-benda asing lain dengan 

manfaat yang tak kalah anehnya, 
seperti televisi, mobil, arloji, kom-
pas, lampu neon, laptop dan masih 
banyak lagi. Semua orang di dukuh 
ini telah terinfeksi oleh virus pe-
mikiran gilanya, sehingga masih 
setia menunggunya.
 Sekonyong-konyong mun-
cul suara yang bising dari arah 
angkasa. Bahana itu disusul den-
gan sembulan kerlap-kerlip cahaya 
dari benda berbobot besar yang 
mengawang menyerupai beliung 
terbang. Benda itu mendarat di 
atas genteng rumah Tuan Gerupel. 
Tampak seperti siluet, bayangan 
pria dengan punggung agak mem-
bungkuk muncul dari dalamnya. 
Itulah Tuan Gerupel.
 “Wah. Sepertinya kalian 
semua sangat antusias, sehingga 
harus datang terlalu cepat,” kata 
Tuan Gerupel. Cemoohan itu dis-
ambut dengan riuh yang mende-
ru-deru dari massa.
 “Kau hampir membuat 
kami kecewa. Sejak kemarin, kami 
semua sudah menunggumu disi-
ni. Kemana saja kau?”, pekik salah 
seorang.
 “Begitukah?”, Tuan Gerupel 

tampak kalap. “Oh, Maa� an saya 
saudara-saudara. Sebelumnya saya 
lupa untuk memberitahu. Kemarin 
malam saya mengadakan perjala-
nan luar angkasa menuju Planet 
Gliese 581 c (Planet apa lagi itu) 
dengan U.F.O ini. Lajunya men-
capai 2.389.899 kali kecepatan 
cahaya. Tentu saja itu menyebab-
kan anomali waktu pada arlojiku. 
Sungguh tidak terasa, 12 jam di 
perjalanan sama dengan 36 jam di 
bumi”, Tuan Gerupel tersenyum 
kecut. “Tapi saudara-saudara jan-
gan cemas. Ini dia mesin waktu 
yang saya janjikan tempo hari”, 
Tuan Gerupel mengeluarkan se-
buah benda yang luar biasa aneh 
dari dalam garasinya. Kami belum 
pernah melihat benda apa pun 
yang menyerupai itu. Bahkan tidak 
terbayangkan sama sekali benda 
seperti itulah yang diperkenalkan 
Tuan Gerupel.
 “Perkenalkan sauda-
ra-saudara. Inilah mesin waktu”, 
semua orang terbelalak melihat 
hasil penemuan Tuan Gerupel. 
Semua fanatikus butanya menga-
cungkan tangan agar bisa menjadi 
yang terpilih. Di tengah hiruk pi-
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kuk persaingan massa, kukira ini 
kesempatan yang sempurna. Lan-
tas aku menyerang Tuan Gerupel. 
Kehadiranku mengejutkan semua 
orang dan suasana berubah jadi 
ricuh. Kecuali Tuan Gerupel, mer-
eka lari kocar-kacir karena aku 
membawa kapak lonjong, kapak 
genggam, bahkan juga membawa 
bongkahan batu yang belum diser-
pih.
 “Hentikan kegiatan ilegal 
ini!” bentakku pada Tuan Gerupel. 
“Atau aku akan menghancurkan 
benda itu dan tidak segan-segan 
untuk mengusirmu sesuai dengan 
hukum adat yang berlaku di dukuh 
kita”, kataku geram. Sekedar pem-
beritahuan, pengusiran adalah hu-
kuman paling hina dan berat yang 
sudah diterapkan di dukuh kami 
secara turun-temurun.
 “Bukan seperti ini caranya 
saudara”, Tuan Gerupel membela 
diri.
 “Aku bukan saudaramu!”, 
kataku semakin geram.
 “Begini saja, bagaimana 
kalau anda saja yang saya tawarkan 
untuk pergi bersama saya. Jika me-
sin ini benar-benar bermudarat, 
kau boleh menghancurkannya,” 
rayunya.
 “Baiklah”, kataku.
 “Anda ingin ke masa lalu 
atau masa depan?” tanya Tuan 
Gerupel.
 “Aku ingin ke masa depan 
saja. Di masa lalu terlalu banyak 
kisah kurang menyenangkan yang 
tidak ingin ku ulangi,” jawabku. 
Lalu Tuan Gerupel mulai mengo-
perasikan mesinnya. Setelah itu 
ruang dan waktu terasa menyem-
pit. Ini membuatku mual dan ingin 
muntah. Tiba-tiba saja aku berada 
di sebuah dunia yang amat berbeda 
dengan dukuh kami. Ternyata itu-
lah masa depan. Tidak luput dari 
pengamatanku, manusia di sini 

telah menggunakan benda-benda 
aneh temuan Tuan Gerupel. Kare-
na penasaran, aku bertanya padan-
ya.
 “Apakah kau juga mem-
perkenalkan benda-benda kon-
yolmu pada mereka?”
 “Tentu saja tidak. Justru 
mereka yang lebih dulu tahu kegu-
naan semua peralatan canggih itu”, 
mendengar jawaban Tuan Gerupel, 
terasa ada sesuatu yang menggan-
jal dan kucoba melepaskan topan-
gan itu.
 “Maksudmu selama ini kau 
mencuri ide dari manusia masa de-
pan dan memperkenalkan semua 
itu pada kami atas namamu sendi-
ri?” tanyaku.
 “Saya hanya ingin era glo-
balisasi dunia lahir lebih awal.”
 “Aku bingung. Bisakah kau 
bicara dengan kalimat yang lebih 
sederhana?”
 “Begini saudara. Sebenarn-
ya saya berasal dari tahun 3210 
Masehi. Dengan mesin waktu ini, 
saya membawa semua penemuan 
yang telah mengubah peradaban 
manusia untuk diperkenalkan 
kepada kalian”, aku masih tidak 
mengerti apa yang dikatakan Tuan 
Gerupel. Tapi intinya dia telah 
melakukan pelanggaran besar ter-
hadap kaidah alam.
 “Jadi kau mencuri semua 
karya manusia masa depan un-
tuk dipatenkan kepada kami. Itu 
melebihi dosis plagiat! Jika kau 
meniru penemuan manusia masa 
lalu, tentu saja klise dan wajar. 
Tetapi mencuri ide manusia masa 
depan, itu adalah kesalahan besar 
yang harus divonis dengan hu-
kuman berat”, emosiku mulai ter-
guncang. “Lekas antarkan aku ke 
tahun 3210 masehi”. Tuan Gerupel 
memenuhinya.
 “Inikah zamanmu? Lantas 
bagaimana caranya kita kembali ke 

zamanku,” kataku.
 “Tekan saja tombol mer-
ah yang besar itu,” jawab Tuan 
Gerupel. Diam-diam, kutendang 
bokong Tuan Gerupel sehingga dia 
tersungkur ke luar dari mesin ini. 
Sekilas masih kudengar dari mu-
lutnya muncrat sumpah serapah 
yang sangat tidak berkelas. Tanpa 
bacot apapun, kupencet tombol 
merah besar yang ditunjuknya 
tadi. Sehingga aku kembali lagi 
ke zamanku. Ternyata manusia di 
masa depan menyebutnya den-
gan neolitikum. Saat aku keluar 
dari mesin ini, semua orang ber-
duyun-duyun mengerumuniku. 
Tapi mereka heran karena Tuan 
Gerupel tidak ikut pulang. Maka 
kuceritakanlah semua pengala-
manku selama di dalam mesin itu.
 “Tuan Gerupel yang ka-
lian banggakan itu seorang penipu. 
Dia ingin mengubah nasib semes-
ta dari apa yang telah ditentukan. 
Dengan ini, mari kita bersatu un-
tuk memusnahkan semua pen-
inggalannya”. Semua orang setuju 
denganku. Kami mengumpulkan 
kayu bakar dari setiap jengkal 
dukuh untuk menyalakan api se-
besar-besarnya. Serta merta semua 
benda-benda tabu milik Tuan Gar-
ipo lenyap dilahap kobaran bara.
 Secara rahasia aku me-
mang mengaguminya, tapi kami 
belum siap dengan semua alat-alat 
anehnya yang praktis. Sayangnya, 
dia datang bukan ke tempat dan 
di waktu yang tepat. Kini semua 
orang dukuh telah sepakat, mulai 
detik ini juga kami kembali meng-
gunakan cawat, hidup nomaden, 
mengumpulkan makanan dan 
menyembah pepohonan.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Pemerintahan, FISIP Unsyiah.
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PUISI
Rantauan Ilmu

Mhd. Saifullah

Jauh melangkah melepas jiwa
Tanah kelahiran di pelipis mata
Ibu dan ayah berdoa melangkah

Untuk aku yang kelak merindukan mereka

Lalui batas rantauan menanti
Mencari ilmu dengan melangkah pasti

Lepas raga lepas jiwa
Demi harapan dan kebahagiaan kedua orang tua

Rantau nan jauh kelak merindu
Sanak saudara akan selalu menunggu

Kelak kembali membawa ilmu
Untuk merubah nasib bangsaku

Evolusi Edukasi
Mhd. Saifullah 

Rinai edukasi mulai membasuh kemarau pertiwi
Benih-benih intelektual perlahan keluar dan berevolusi

Mereka mencoba bangkit berdiri
Tumbuh di kejamnya musim globalisasi

Yang penuh basa basi tetapi pasti

Asa bersaing terlihat subur
Kebijaksanaan seakan menjamur

Pada stomata terselip semangat para daun muda
Menuju kemajuan edukasi bangsa Indonesia

Karya Mhd. Saifullah

Mahasiswa FKIP Sejarah Unsyiah

Mendengarkan Pidato 

Panjang
Edi Sandika

Matahari masih berpucuk muda
seorang penyair memecah dinding istana kecantikan

iramanya bergaung bagai sendu api suci
“Apa yang terjadi setelah hujan reda?” tanyamu

tentu saja kharisma yang becek,
juga keresahanmuyang menguap bersama lumpur.

Nyamuk dan Kutu
Edi Sandika

Siapa yang abadi?
tentu saja yang paling berani

menggerogoti darah yang kukumpulkan dari 
uang pemerintah.

Dalam tong sampah akan kau temukan jawaban-
nya:

kutu tak punya sayap untuk bercumbu,
nyamuk tak punya kuku untuk menari.

Guna
Edi Sandika

Kebodohan gunanya untuk membuat orang yang 
merasa pintar berbangga hati,

namun adakah yang lebih mahal lagi?
Tentu!

Neraka diciptakan untuk pemikir yang kikir akan 
ilmu pengetahuan.

Karya Edi Sandika
Mahasiswa FKIP Sendratasik
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S
ebagaimana � e Oldman and � e Sea bagi 
Ernest Hemingway di tahun 1954, buku ini 
menjadi tolak ukur bagi akademi Swedia 
untuk memberikan Hadiah Nobel Sastra 
pada Bertrand Russel di tahun 1950. Hal 

ini tentu saja tidak berlebihan, sebab esensi dari buku 
tersebut berhasil membeberkan kondisi � lsafat di 
dunia Barat yang dimulai sejak Zaman Kuno hingga 
paruh awal abad ke-20.
 Buku ini dibagi ke dalam tiga bagian, yang 
mana setiap bagian mewakili pokok permasalahan 
yang akan dibahas. Pada bagian pertama, pembaha-
san mengacu kepada � lsafat kuno yang dimulai se-
jak zaman pra-Sokrates dengan lahirnya peradaban 
Yunani yang digawangi oleh pemikiran � ales hingga 
matinya � lsafat Barat pada akhir pemerintahan Ro-
mawi. Russel membahas dengan padat dan jelas ten-
tang perkembangan pemikiran yang menjadi tonggak 
awal dari � lsafat secara mendasar. Kebanyakan � lsuf 
yang dibahas pada bagian ini masih memiliki pola 
pikir yang tradisional dan terkadang bercampur den-
gan mitos, seperti Anaxagoras, Parmenides dan Leu-
cippus. Namun beberapa diantaranya adalah � lsuf 
yang mula-mula mencetuskan ide rasionalisme sep-
erti Sokrates, Plato dan Aristoteles.
 Pada bagian kedua, pembahasan buku ini 
dipusatkan pada � lsafat Katolik yang dimulai sejak 
zaman Yesus sampai pengekangan ilmu pengetahuan 
oleh gereja. Russel menulis bagian ini dengan objektif-
itas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian 
Perang Salib, peran dari � suf Islam juga disinggung, 

meskipun tidak secara mendalam. Selebihnya, ba-
gian ini lebih banyak memaparkan ide-ide dogmatis 
yang berkembang sejak Santo Agustinus dan � omas 
Aquinas mendominasi pemikiran Kristen di Eropa.
Bagian terakhir dari buku ini membahas tentang � l-
safat modern. Kurun waktunya dimulai sejak awal 
Rennasaince hingga � lsafat analisis logis dan pragma-
tisme menjadi pedoman hidup di Barat. Russelmen-
coba untuk mengaitkan konsep pemikiran setiap to-
koh yang dibahasnya dengan sistematika yang runtut. 
Misalnya, Marx terpengaruh oleh Hegel, sedangkan 
Hegel dipengaruhi oleh Kant, dan Kant terpengaruh 
oleh Rousseau, begitulah seterusnya.
 Terlepas dari bahasa yang mudah dimenger-
ti dan tidak memberatkan para pemula untuk belajar 
� lsafat, masih ada yang kurang dari buku ini. Entah 
disengaja atau tidak, Russel tidak memasukan � l-
suf-� lsuf dari Andalusia dalam da� ar pembahasann-
ya. Padahal, sosok seperti Ibnu Rusyd (Averroes) dan 
Musa bin Maimun (Maimonides) juga menyumbang-
kan pengaruh yang besar pada perkembangan � lsa-
fatdi Eropa. Namun absennya tokoh eksistensialisme 
seperti Sartre, Camus dan Heidegger masih bisa di-
maa� an, karena pada dasarnya Russel hidup bersa-
maan dengan lahirnya paham pemikiran baru yang 
sempat menggoncang dunia itu.
 Untuk sekedar tambahan, buku ini adalah 
karya terbaik yang pernah dihasilkan Russel sela-
ma karir kepenulisannya. Albert Einstein juga turut 
memberikan komentar atas kesuksesan yang diraup 
Russel dengan mengatakan bahwa buku ini adalah 
karya yang berada di tingkat pedagogis tertinggi yang 
berdiri di atas kon� ik partai dan opini. Oleh kare-
nanya, sangat penting bagi kita membacanya untuk 
menambah wawasan yang luas akan pergolakan pe-
mikiran yang pernah mewarnai dunia, khususnya di 
Barat. [Nanda]

Data Buku

Judul  : Sejarah Filsafat Barat

Pengarang  : Bertrand Russel

Penerbit  : Pustaka Belajar

Tahun Terbit : 2007, cetakan ketiga

Tebal Buku : 1136 halamanS������ F������� B����
resensi TERBIT SETIAP TRIWULAN



37Edisi 2 | Januari 2016

D
ekade 1980an dapat dikatakan sebagai era       
terburuk dalam dunia kesusastraan Indone-
sia. Pada tahun-tahun tersebut rezim Orde 
Baru menerapkan aturan yang ketat atas 

segala bentuk tulisan, baik di berupa sastra maupun 
media. Oleh karena itu, novel-novel yang terbit ke-
banyakan bertema percintaan yang sudah barang ten-
tu tidak akan mengandung hal-hal yang berbau kri-
tik. Meskipun demikian, masih ada beberapa penulis 
yang berani menyajikan karyanya sebagai bentuk sas-
tra yang realistis. Salah satunya adalah Y.B Mangun-
wijaya yang menulis buku berjudul Burung-burung 
Manyar.
 Pada dasarnya, novel ini bercerita tentang 
revolusi Indonesia dengan mengikuti kehidupan 
Sutadewa alias Teto dan Larasati alias Atik. Hal yang 
unik dari segi penokohannya adalah posisi Teto yang 
menerapkan budaya Jawa dengan sangat kental, na-
mun berperang dari pihak Belanda untuk melawan 
Indonesia. Dia jatuh cinta pada seorang Atik, gadis 
yang justru menjadi relawan bagi pejuang Indonesia 
selama masa revolusi berlangsung. Kisahnya dikemas 
dalam tiga bagian, yang mana setiap bagian disusun 
berdasarkan urutan yang kronologis.
 Bagian satu yang bermula dari tahun 1934 
sampai 1944 ini bercerita tentang masa kecil Teto 
hingga keluarganya hancur karena kedatangan pa-
sukan Jepang. Kisah ini bermula dengan pengenalan 
diri Teto sebagai anak dari seorang letnan KNIL dan 
seorang wanita keturunan bangsawan Jawa. Ketika Je-
pang datang, ayahnya ditangkap dan ibunya dijadikan 
sebagai jugunianfu atau gundik tentara Jepang. Berto-
lak belakang dengan itu, Atik justru bekerja di kantor 
Perdana Menteri Syahrir. Kisah tersebut berlangsung 
ke bagian kedua yang dimulai dari kurun waktu 1945 
sampai 1950. Bagian ini menceritakan masa-masa pal-
ing berat yang dihadapi oleh Teto. Selain dikucilkan 
karena menjadi antek Belanda, Atik yang dicintainya 

juga menikah dengan mantan pejuang kemerdekaan. 
Selanjutnya pada bagian tiga, cerita berlangsung ke-
tika Teto masuk ke dalam rumah tangga Atik hing-
ga perempuan yang dicintainya itu meninggal dalam 
perjalanan menuju Mekah. Bagian ini berlangsung 
dari tahun 1968 sampai 1978.
 Berdasarkan urutan waktu dari ketiga ba-
gian tersebut, jelas sekali Y.B Mangungwijaya ti-
dak memuat tahun 1951 hingga tahun 1967. Hal ini 
dikarenakanpada masa-masa tersebut, situasi politik 
memang terlalu berbahaya untuk diumbar, sebab bisa 
gagal untuk melewati sensor pemerintah. Selain itu, 
pada bagian ketiga yang merupakan masa-masa awal 
pemerintahan Orde Baru, juga tidak menyertakan 
kondisi Indonesia secara keseluruhan sebagaimana 
pada dua bagian sebelumnya.
 Terlepas dari kejanggalan tersebut, novel ini 
adalah karya sastra bermutu tinggi yang layak untuk 
dibaca oleh semua kalangan, khususnya yang ingin 
mendalami tentang sejarah revolusi Indonesia dari 
sudut pandang seorang tentara KNIL. Bahasanya yang 
lugas dan humoris, terkadang dapat membuat pemb-
aca tersenyum dan merasakan langsung jalinan emosi 
dari tokoh yang diceritakan. Alur yang tersusun rapi 
dengan balutan tragedi yang berbau satire dan parodi, 
membuat pembaca sadar bahwa novel ini sebenarnya 
menceritakan tentang kegetiran bangsa Indonesia di 
awal-awal kemerdekaan hingga permulaan pemerin-
tahan Orde Baru.
 Wajar saja Anton Kurnia menempatkan novel 
ini sebagai salah satu dari 100 karya sastra Indonesia 
yang pantas dibaca sebelum terkuburkan. [Nanda]

Data Buku

Judul   : Burung-burung Manyar

Pengarang  : Y.B Mangunwijaya

Penerbit  : Djambatan
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resensi

B�����-B����� M�����
TERBIT SETIAP TRIWULAN



38 Edisi 2 | Januari 2016

cakrawala

PLAGIAT ITU SEHAT?

D
alam sejarah sastra Indo-
nesia, barangkali isu du-
gaan plagiat atas novel 
Tenggelamnya Kapal Van 
Der Wijk karya Hamka 
dan puisi Karawang-Bekasi 

karya Chairil Anwar adalah kasus yang paling terke-
nal. Faktanya, peristiwa itu membuat Hamka harus 
mendekam di penjara, sedangkan Chairil Anwar di-
maki habis-habisan. Tetapi pertanyaannya, apakah 
mereka benar-benar dibenci oleh semua orang?
 Sebelum anak muda zaman sekarang terpes-
ona oleh akting memukau dari Herjunot Ali dan Pe-
vita Pearce yang memerankan sosok Zainuddin dan 
Hayati, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk pernah 
menjadi skandal berskala nasional sejak tahun 1962 
sampai 1964. Adalah Abdullah S.P, seorang seniman-
Lekra, yang pertama kali menggugat Hamka di dalam 
esai-esainya yang terbit di  harian Bintang Timur. Ha-
rian itu sendiri merupakan wadah bagi seniman-seni-
man Lekra untuk menuangkan segala aspirasinya ten-
tang kebudayaan.
 Di dalam tulisannya, Abdullah S.P menyatakan 
dengan gamblang bahwa Hamka secara terang-teran-
gan menjiplak novel Magdalena karya penulis Mesir 
yang bernama Mustafa Luth�  Al-Manfaluthi. Unikn-
ya, novel itu juga saduran dari karya penulis Perancis 
yang bernama Alphonso Karr dengan judul Sous les 
Tilleuls. Jadi seolah-olah ketiga karya tersebut memi-
liki alur cerita yang sama, tetapi dengan latar yang 
berbeda.
 Tuduhan yang dilemparkan oleh Abdullah S.P 
bukan tanpa dasar. Dia juga menyertakan bukti dan 
analisa yang logis. Novel Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijk yang saat itu memang menjadi karya yang paling 
banyak dibaca, ditelanjangi habis-habisan.Pramoedya 
Ananta Toer yang menjadi pemimpin redaksi Bintang 
Timur juga mendukung usaha Abdullah S.P dengan 
menyediakan rubrik khusus yang berisi komentar 
para pembaca perihal masalah yang sedang menimpa 
Hamka. Lebih ekstrimnya lagi, banyak yang menduga 
Abdullah S.P itu adalah pseudonym dari Pramoedya 
Ananta Toer sendiri.
 

 Untuk menanggapi hal tersebut, dibawah ko-
mando H. B Jassin, pada akhirnya sastrawan Mani-
kebu yang memang berseberangan ideologi dengan 
Lekra memutuskan untuk membela Hamka. Polemik 
yang panjang ini baru berakhir hingga arus perpoliti-
kan Indonesia berubah karena peristiwa G/30/S ber-
hasilmemberantas PKI sampai ke akar-akarnya, yang 
mana, Lekra juga dicap sebagai bagian dari partai 
terlarang itu. Fakta lain tentang tuduhan plagiat yang 
dilakukan Hamka juga ada dalam novelnya yang ber-
judul Teroesir. Cerita tersebut dicap sebagai jiplakan 
novel Madame X karya Alexandre Bisson yang juga 
penulis Perancis.
 Sebenarnya, jauh sebelum kasus tersebut 
menimpa Hamka, tuduhan plagiat sudah ditujukan 
pada Chairil Anwar atas puisinya Karawang-Bekasi. 
Kali ini, yang pertama kali membuka kedoknya ada-
lah sahabatnya sendiri sekaligus orang yang membela 
Hamka; H. B Jassin.
 H. B Jassin menulis gugatannya dalam sebuah 
esei yang berjudul Karya Asli, Saduran dan Plagiat. 
Menurutnya Chairil Anwar menjiplak puisi karya 
Archibald Mac Leish yang berjudul � e Young Dead 
Soldiers. Meskipun demikian, dia tidak menyalahkan 
tindakan Chairil sepenuhnya karena pada waktu itu 
sang penyair memang sedang membutuhkan uang 
untuk mengobati penyakit TBC nya. Ketegangan itu 
berlangsung lama sehingga Chairil Anwar dan H. B 
Jassin sempat berkelahi pada suatu acara di Gedung 
Kesenian Jakarta. Karya lain yang ditulis oleh Chair-
il Anwar dan dianggap plagiat adalah puisi Datang 
Dara Hilang Dara yang merupakan terjemahan bebas 
dari sajak Hsu Chih-Mo.
 Meskipun kedua sastrawan tersebut ter-
sandung kasus yang memalukan, toh mereka masih 
mendapatkan posisi terhormat dalam ranah kesu-
sastraan dan hati masyarakat Indonesia. Pada tahun 
1975 Hamka dilantik menjadi ketua MUI yang per-
tama dan tetap dianggap sebagai salah satu sastrawan 
paling mahsyur dari era Pujangga Baru, di samping 
Sutan Takdir Alisjahbana dan Amir Hamzah. Se-
dangkan Chairil Anwar dinobatkan sebagai pemba-
wa nafas baru dan pelopor modernisme dalam dunia 
kepenulisan di negeri ini.
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        Gambar: Karikatur Hamka dan Chairil Anwar

 Kasus plagiat yang membawa nama penulis 
kesohor Indonesia tidak hanya itu. Pada tahun 2007 
lalu, Seno Gumira Ajidarma juga kedapatan men-
jiplak sebuah cerpen dari penulis ternama Rusia, Leo 
Tolstoy. Mirisnya, karya Seno tersebut dinobatkan 
menjadi cerpen terbaik versi Koran Kompas untuk 
tahun itu. Cerpen Seno yang dimaksud adalah Do-
dodlitdodolitdodolibret, sedangkan cerpen Tolstoy 
tersebut adalah � e � ree Hermits. Setelah diteliti, 
akhirnya karya tersebut dinyatakan berasal dari cerita 
rakyat di Eropa, dan kedua sastrawan tersebut menu-
lis ulang menurut versi masing-masing.
 Kasus lain yang cukup menghebohkan adalah 
tuduhan plagiat kepada penyair legendaris Tau� k Is-
mail oleh Bramantyo Prijosusilo di tahun 2011 lalu. 
Puisi yang dituduh sebagai hasil jiplakan itu berjud-
ul Kerendahan Hati yang hampir 100% mirip dengan 
puisi Be the Best of Whatever You Are, buah tangan 
seorang penyair Amerika bernama Douglas Malloch. 
Menanggapi hal itu, Tau� k Ismail mengganggap Bra-
mantyo telah melakukan pencemaran nama baik, 

karena pada dasarnya puisi yang dituduh sebagai ha-
sil plagiat itu sama sekali tidak pernah ditulis olehn-
ya. Tetapi Bramantyo mengaku bahwa puisi tersebut 
dibacanya di dalam sebuah buku Pelajaran Bahasa 
Indonesia untuk SMP yang diterbitkan pada tahun 
2008. Setelah diselidiki, ternyata tim penyusun buku 
tersebut melakukan kekeliruan dan pada akhirnya 
sengketa tersebut berakhir dengan permintaan maaf 
dari kedua belah pihak.
 Selain kasus plagiat-plagiat terhadap karya 
sastra, Indonesia juga pernah dikejutkan oleh ka-
sus-kasus lain yang berhubungan dengan akademisi. 
Beberapa yang paling terkenal di antaranya adalah 
kesalahan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang 
membuat makalah tentang kolesterol di sebuah sem-
inar pada tahun 2002. Meskipun masih berkilah, Siti 
FadilahSupari terbukti menjiplak hasil penelitian ilm-
iah karya James W. Anderson.
 Beberapa kasus yang terjadi, bahkan berujung 
pada pemecatan dan pengunduran diri dari sebuah 
instansi pendidikan yang menaungi sang plagiator. 
Dimulai dari Anak Agung Banyu Perwita. Dia ada-
lah profesor di Universitas Katolik Parahyangan yang 
memilih mengundurkan diri setelah ketahuan menu-
lis artikel di � e Jakarta Post pada tahun 2009, dengan 
bahan yang dijiplak dari sebuah jurnal ilmiah karan-
gan ilmuwan Australia bernama Carl Ungerer. Kasus 
lain adalah penjiplakan yang dilakukan oleh Anggi-
toAbimanyu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
di Universitas Gajah Mada. Dia menulis sebuah opini 
di surat kabar Kompas pada tahun 2011 lalu yang din-
yatakan sebagai hasil jiplakan dari tulisan Hotbonar 
Sinaga dan Munawar Kasman yang lebih dahulu di-
publikasikan pada tahun 2006. Meskipun demikian, 
saat ini Anggito Abimanyo masih menduduki ja-
batannya sebagai Dirjen Haji dan Umroh Kementeri-
an Agama Republik Indonesia.
 Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis 
jabarkan di atas, maka muncul satu pertanyaan yang 
krusial, “apakah plagiat itu sehat?”. Jawaban dari per-
tanyaan itu tidak perlu kita paparkan saat ini. Tetapi 
dengan melihat kemirisan atau keberuntungan dari 
para plagiator yang berkecamuk di negeri ini, kita bisa 
menarik kesimpulan yang banal, bahwa semua ter-
gantung pada suratan takdir. Hal ini senada dengan 
kata-kata mutiara yang ditulis oleh Chairil Anwar di 
dalam salah satu sajaknya yang paling original, Pem-
berian Tahu. “Nasib adalah kesunyian masing-mas-
ing”.[Redaksi]
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Lamuri Mahkota Yang 
Terlupakan

L
amuri, kini menjadi sebuah gampong (desa) 
yang berada dalam Kecamatan Mesjid Raya 
Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Lam-
reh. Dalam lintasan sejarah Lamreh yang 

dikenal dengan sebutan Lamuri menjadi lirikan bang-
sa besar dunia seperti bangsa Arab, India, dan Cina. 
Diantara orang Arab yang pernah singgah diwilayah 
ini ialah Ibnu Khordadhbeh (844-848 M), Sulaiman 
(955 M), Mas’udi (943 M) dan Buzurg bin Syahriar 
(955 M). Sedangkan dalam catatan bangsa cina, La-
muri dicatat oleh Chau-Yu-Kwa dalam bukunya Chu 
Fan-Shi yang terbit tahun 1225 M, serta tercatat da-
lam buku tahunan Dinasti Ming (1405M). Penjelajah 
Barat juga mencatat keberadaan Lamuri, yaitu dalam 
catatan penjelajah Italia, Marcopolo (1292) (Zakaria 
Ahmad: 2009).
 Penjelajah paling terkenal dari timur yaitu 
Laksamana Cheng Ho (Sam Po Kong) pernah tmen-
gunjungi Lamuri. Dr. Husaini Ibrahim, Kepala Pusat 
Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Unsyiah 
menyatakan bahwa khusus ke kerajan Lamuri, dari 

tujuh kali perjalana Cheng Ho ketujuh-tujuhnya dia 
menyinggahi negeri ini. Cheng Ho mencatat bahwa 
Lamuri merupakan kawasan yang cocok untuk perd-
agangan dan pernah menyebutkan bahwa disini ter-
dapat paling kurang seribu kepala keluarga dengan 
masyarakat yang hidup aman dan mayoritas pen-
duduknya beragama Islam. Masyarakatnya tinggal di 
rumah-rumah yang terbuat dari kayu/papan dan ada 
tempat-tempat istirahat, pengajian serta ada tempat 
untuk peternakan. Maka tidak mengherankan jika 
adanya pecahan benda-benda hasil kebudayaan masa 
lalu yang dijumpai bukit Lamreh,oleh karenanya ia 
memiliki nilai penting bagi perkembangan sejarah 
Aceh khususnya serta  indonesia umumnya. 
 Nama Lamreh mencuat ketika direncanakan-
nya pembangunan lapangan golf internasional oleh 
salah seorang pengusaha luar di kawasan ini.  Ren-
cana pembangunan ini menimbulkan  berbagai tang-
gapan dalam masyarakat. Satu pihak menginginkan 
agar dibangunnya lapangan golf guna pengembangan 
ekonomi masyarakat, pihak lainnya menganggap lo-

Oleh: Ahmad Zaki Husaini*
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kasi tersebut memiliki nilai yang sangat penting bagi 
sejarah Aceh, oleh beberapa ahli sejarah dan arkeologi 
bukit Lamreh merupakan salah satu kota pelabuhan 
kuno dalam jaringan perdagangan internasional pada 
masa  kerajaan Lamuri dan merupakan cikal bakal 
terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam.
 Sejarah panjang Gampong Lamreh telah 
meninggalkan bukti berupa bekas bangunan per-
tahanan (benteng), keramik dan batu nisan kuno. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pening-
galan-peninggalan tersebut mewakili periode abad 
ke-11 M hingga 16 M. Menurut UU No. 11 Tahun 
2010 benda-benda tinggalan sejarah tersebut terma-
suk dalam kategori benda cagar budaya yang dilind-
ungi oleh UU. Benteng Inoeng Balee atau sering juga 
disebut disebut dengan Benteng Malahayati berada 1 
km dari jalan raya Krung Raya-Laweung, posisinya 
tepat di tepi jurang dengan pantai yang sangat indah 
dibawahnya. Benteng ini merupakan bangunan per-
tahanan yang dibangun di era kerajaan Aceh Darus-
salam. Tak banyak yang mengetahui dibalik semak 
belukar bukit Lamreh terdapat pantai yang begitu 
indah dengan kejernihan airnya yang menyejukkan 
pandangan.
 Adapun Benteng Kuta Lubok terletak di se-
belah Timur teluk Krung Lubok dan berada tepat di 
bibir pantai. Pantai Kuta Lubok memiliki pasir hitam 
sebagai ciri khasnya dan hamparan bukit di depan-
nya.Sedangkan sebaran nisan raja-raja Lamuribera-
da dalam beberapa kelompok yang tersebar di lahan 
warga dengan luasnya mencapai 200 Ha, namun ke-
beradaan batu nisan yang ada di lokasi ini terancam 
punah, baik itu karena faktor alam maupun ulah tan-
gan manusia. Perlu dilakukannya penyelamatan agar 
bukti sejarah Aceh khususnya kerajaan Lamuri tetap 
lestari hingga di masa kini dan masa mendatang. 

Mengingat wilayah Lamreh memiliki nilai penting 
bagi perkembangan sejarah Aceh,  maka sudah sepa-
tutnyalah tinggalan budaya tersebut dilestarikan dan 
dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti dijadikan 
objek wisata.
 Jika dilihat dari kacamata geogra� , letak bukit 
Lamreh sangatlah strategis, sebagai sebuah kawasan  
yang berbatasan dengan Selat Malaka, lautan Lamreh 
sangatlah indah. Banyak masyarakat lokal bahkan 
mancanegara tertarik untuk berwisata ke sana. Ba-
ru-baru ini, beberapa tempat di Lamreh telah menja-
di destinasi objek wisata baru, seperti pantai benteng 
inoeng balee, tebing dan pantai ujung kelindu, serta 
bukit Soeharto. Tujuan para wisatawan sangatlah be-
ragam, ada yang hanya sekedar menikmati keindahan 
alam, bahkan  ada dari mereka yang ber-camping ser-
ta bermalam di sana.
 Bukit Lamreh berpotensi besar untuk dikem-
bangkan menjadi kawasan objek wisata sejarah dan 
budaya maupun objek wisata alam baharinya.Namun 
potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik 
bila tidak dibarengi dengan fasilitas dan infrastruk-
tur yang memadai, maka karenanya butuh perha-
tian khusus agar bukit Lamreh menjadi objek wisata 
unggulan. Diantara fasilitas pendukung utama ialah 
membangun akses jalan, barulah setelahnya dilaku-
kan  pembangunan fasilitas pendukung lainnya sep-
erti tempat penjualan sovenir khas Lamreh/Lamuri 
yang dapat dibawa pulang oleh para pelancong yang 
berkunjung ke Lamreh serta dibangunnya galeri 
atau museum sebagai sarana edukasi. Kita harapkan 
pemerintah berperan aktif dalam kegiatan pengem-
bangan di sektor pariwisata khususnya wisata sejarah 
dan budaya yang masih sangat minim sentuhan dan 
dukungan dari pemerintah. Semoga.

*Tim  Peneliti Melacak Jejak Kerajaan Kuno Lamuri. 
Email: ahmadzaki567@gmail.com
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Untuk saat ini kapasitas Perpustakaan Unsyiah sangat baik, 
saya terkesan waktu memasukinya. Tetapi ketika di dalam saya
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