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Perpustakaan Universitas Syiah Kuala sudah sangat
dikenal dikalangan mahasiswa Universtas Syiah
Kuala maupun diluar ruang lingkup Universitas
Syiah Kuala (Unsyiah) bagaimana tidak,
Perpustakaan Unsyiah terkenal dengan
kenyamanannya. Sebagian besar mahasiswa Unsyiah
mengaku merasa sangat nyaman dengan segala
fasilitas yang telah disediakan oleh Perpustkaan.
Salah satunya ialah fasilitas dalam hal keamanan.
Mahasiswa dapat mendapatkan keamanan baik
dalam hal informasi maupun personalisasi.
Mahasiswa dapat menemukan buku yang ingin
dibaca dengan mudah, hanya dengan mencarinya
melalui aplikasi Uilis, dan bahkan mahasiswa dapat
meminjam dan mengembalikan buku menggunakan
sistem yang canggih, sehingga peminjaman dan
pengembalian dapat dilakukan dengan mudah dan
aman. Perpustakaan Unsyiah memang sudah
mendapatkan penghargaan dalam hal keamanan
informasi, yang terbaru ialah sertifikasi ISO 270001
yang merupakan standar sistem manajemen yang
diterbitkan oleh ISO (International Organization for
Standardization) yang berfokus pada sistem
keamanan informasi. Segala hal yang telah diraih
oleh perpustakaan tentunya dipersembahkan untuk
seluruh pengunjung perpustakaan khusunya
Mahasiswa Unsyiah. Perpustakaan Unsyiah akan
terus membenahi, dan memperbaiki diri yang
dimaksud untuk menciptakan kenyamanan bagi
pengunjung, serta mempertahankan segala hal baik
yang telah diraih hingga saat ini.

ALAMAT REDAKSI : Jl.
T. Nyak Arief Kampus

Unsyiah Darusalam, Banda
Aceh 

Email :
librisyiana@unsyiah.ac.id 

Redaksi menerima kiriman tulisan yang ditulis oleh keluarga besar Universitas Syiah Kuala
(termasuk alumni) tentang apa saja yang relevan dengan rubrik yang tersedia, atau apa saja
ten tang UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Kirimkan tulisan terbaik Anda disertai foto
dan biodata diri ke email: librisyiana@unsyiah.ac.id (Maksimal 900 Kata
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 Terdapat hal baru yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan
Unsyiah dalam pelaksanaan salah satu programnya, yaitu
Library Orientation Class and Tour atau disingkat LOCT. 
 Pada September 2020 lalu, mahasiswa baru Unsyiah dari
jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, bahkan Pascasarjana,
yang berasal baik dari dalam maupun luar provinsi Aceh
telah melaksanakan kegiatan LOCT secara daring. LOCT
sendiri merupakan bagian dari promosi UPT Perpustakaan
Unsyiah kepada mahasiswa baru agar mengetahui berbagai
fasilitas yang terdapat di dalam perpustakaan Unsyiah,
sehingga 
 mahasiswa dapat memanfaatkan secara penuh fasilitas
tersebut.
 Jadwal LOCT sendiri merupakan kebijakan yang ditentukan
oleh Wakil Rektor Unsyiah bidang Akademik. Jadi kegiatan
ini memang murni dari UPT Perpustakaan.
Pada konsep awalnya, kegiatan ini diatur secara tatap muka,
namun adanya pandemi membuat kegiatan LOCT ini
dilaksanakan secara online atau virtual. Menurut Charlis
Siana Rosita selaku Kepala bidang Pelayanan Perpustakaan
Unsyiah, kegiatan LOCT ini akan jauh lebih efektif apabila
diadakan secara tatap muka.
Pelaksanaan LOCT 2020 secara daring ini pada dasarnya
berjalan lancar, dalam artian ketika mahasiswa mendaftar
dapat dilakukan dengan mudah. Dalam pendaftarannya
sendiri dapat dilakukan melalui website UPT Perpustakaan
Unsyiah, yang nantikan mahasiswa akan mendapatkan e-
ticket dari eventbrite.com. Selain itu, pelaksanaan secara
virtual juga dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa,
apalagi mahasiswa sudah terbiasa kuliah menggunakan
aplikasi zoom meeting. 

 Promosi yang dilakukan pihak perpustakaan
untuk program ini sendiri degencarkan melalui
para dosen pengajar Unsyiah, yaitu dengan
membagikannya melalui grup-grup dosen yang
ada dan menyuruhnya membagikan flyer yang
telah disediakan kepada mahasiswa yang
diajar. Kegiatan promosi juga dibantu oleh
Duta Baca Unsyiah agar sampai kepada
mahasiswa baru.
 Mahasiswa yang mengikuti program ini juga
sangat antusias. Antusias mahasiswa ini
dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang
mendaftar sehingga pihak UPT Perpustakaan
Unsyiah menambah kuota per sesi dari yang
awalnya 100 peserta menjadi 500 peserta per
sesi. Jumlah mahasiswa yang  mendaftar pun
mencapai kurang lebih 5000 peserta.
 Dalam pelaksanaan LOCT, kendala yang
terjadi merupakan hal yang lumrah, yaitu
ketika mahasiswa kehabisan kuota, lambatnya
koneksi internet, atau hal-hal terkait teknis
yang berasal dari peserta. Sebagai bentuk
keseriusan UPT perpustakaan dalam kegiatan
ini, diberlakukan peraturan, mulai dari vide
yang harus dihidupkan dan bagi mahasiswa
yang tidak menghidupkan video akan
dipanggil. Di akhir sesi juga diberikan absen
untuk mahasiswa yang telah hadir.
 Kegiatan LOCT ini dilaksanakan dalam tiga
sesi per harinya, yaitu pada pukul 08.00-10.00,
10.00-12.00, dan 14.00-16.00 WIB. Jadi ketika
dibuka, tiap hari ada 200 orang pendaftar tiap
sesi yang dibuka selama 2 minggu atau kurang
lebih 10 hari.
 Dalam kegiatannya, terdapat pula kegiatan
Tour yang dipandu oleh Duta Baca Unsyiah
2019 secara live dengan kamera.
 Kabid Layanan Perpustakaan Unsyiah
berharap agar pandemi cepat berlalu dan
kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali secara
tatap muka. Selain karena lebih efektif, 

BOOKING BOOK
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 Pandemi membuat aktivitas perpustakaan tidak dapat
berjalan seperti biasanya. Tidak boleh adanya kerumunan
membuat pihak perpustakaan terpaksa menghentikan
sementara langkah pemustaka yang ingin memanfaatkan
fasilitas perpustakaan. Namun, hal itu tidak boleh menjadi
penyebab mahasiswa/pemustaka terhambat membaca buku
dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan lainnya. Oleh
karenanya, UPT Perpustakaan USK berupaya untuk mencari
jalan keluar yang terbaik. Maka diberlakukanlah pelayanan
perpustakaan yang baru, yaitu “booking book”.
  Booking book adalah pelayanan peminjaman buku di
perpustakaan Universitas Syiah Kuala yang bertujuan agar
mahasiswa dapat meminjam buku. Buku yang akan dipinjam
harus di-booking (dipesan) terlebih dahulu melalui aplikasi
UILIS mobile. Setelah buku di-booking, kemudian
pemustaka datang ke perpustakaan dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci
tangan, untuk mengambil dan meminjam buku yang telah
di-booking melalui helpdesk dengan membawa KTM. Buku
yang di-booking harus berstatus tersedia (tidak sedang
dipinjam). 

 Buku yang dapat di-booking hanyalah buku-buku
teks yang memang dapat dipinjamkan. Seperti
buku-buku pelajaran, novel, buku-buku
pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Koleksi-
koleksi seperti skripsi, jurnal, dokumen, kamus,
ensiklopedia, perundang-undangan, dan
sebagainya, tidak dapat dipinjam, melainkan
mahasiswa dapat menggunakan layanan LSS,
dimana koleksi-koleksi tersebut bisa didapatkan
dengan cara di-scan oleh petugas layanan referensi
dan akan dikirimkan melalui telegram. Jika ada
mahasiswa yang mem-booking koleksi-koleksi
tersebut, maka petugas pelayanan booking book
akan mengalihkannya ke petugas layanan
referensi.
Pada dasarnya, buku di-booking harus pada
malam hari, dikarenakan pada saat aktivitas
perpustakaan tengah berjalan (pagi-sore hari) buku
sedang dipakai oleh pemustaka sehingga
pustakawan tidak dapat menempatkan buku yang
telah di-booking pada rak khusus. Namun,
sekarang perpustakaan hanya bisa membuka
layanan online, maka buku tetap tersedia di rak
sehingga boleh di-booking jam berapapun.
Perpustakaan buka mulai pukul 08.45 WIB. Batas
pengambilan buku yang telah di-booking hanya
sampai jam 16.00 WIB. Namun, buku yang telah
di-booking tidak boleh tidak diambil selama lebih
dari tiga hari, jika demikian maka buku yang telah
di-booking akan expired, sehingga mahasiswa
tersebut harus mengulangi proses booking book.
 Berbeda halnya setelah pandemi berlalu atau
disaat perkuliahan sudah benar-benar luring dan
perpustakaan kembali membuka layanan offline
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,
buku hanya bisa di-booking pada malam hari dan
harus langsung diambil pada esok harinya, jika
tidak maka buku yang telah di-booking akan
expired. Namun opsional, mahasiswa dapat
memilih ingin langsung baca-pinjam, ataupun
booking-pinjam. 
“Layanan booking book ini sebenarnya sudah
lama direncanakan, ide booking book ini
dihasilkan dari raker (rapat kerja) perpustakaan
setiap tahunnya untuk meningkatkan pelayanan 
 perpustakaan. 
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banyaknya permintaan mahasiswa untuk dibukanya kembali
perpustakaan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pihak
perpustakaan. 
 Setidaknya tersedia waktu satu jam agar mahasiswa dapat
melakukan tour ke perpustakaan secara langsung, dapat
mengetahui kegiatannya seperti apa, peraturannya seperti apa,
sehingga mahasiswa tahu apa yang dilarang dan bagaimana
sanksinya. Dan konsep awal pelaksanaan LOCT dapat kembali
dijalankan.



  “Mahasiswa baru dan mahasiswa lainnya juga membutuhkan
buku, jadi tidak mungkin buku terlalu lama disimpan oleh
mahasiswa lama layaknya menjadi milik sendiri selama satu
semester. Oleh karenanya, diwajibkan untuk mengembalikan
buku yang telah dipinjam. Agar semuanya bergerak untuk
mengembalikannya maka diberlakukanlah kembali sistem
denda,” Jelas Charlis 
Pembayaran denda dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke
rekening berikut: 1056456968 (BRI Syariah) An. RPL 001
BLU UNSYIAH UTK OPS P. Dan memasukkan
berita/keterangan dengan “Bayar Denda <Nama>
<NIM/NPM>”. Setelah itu mahasiswa melakukan konfirmasi
telah membayar denda ke email sirkulasi perpustakaan agar
sistem dendanya dapat terhapus di aplikasi UILIS mobile. Bagi
mahasiswa yang masih berada jauh dari kawasan kampus, 
 buku dapat dikembalikan melalui teman ataupun melalui jasa
pengiriman.
 Bagaimana dengan mahasiswa non-USK? Apakah mereka
juga dapat memanfaatkan pelayanan booking book ini? “Saat
ini pelayanan booking book hanya dapat dimanfaatkan oleh
mahasiswa USK saja, dikarenakan hanya mahasiswa USK yang
memiliki username dan password. Pada dasarnya mahasiswa
non-USK juga dapat memanfaatkan pelayanan booking book
ini setelah mereka menjadi anggota perpustakaan USK. Untuk
menjadi anggota perpustakaan USK tentunya ada beberapa
syarat yang harus dilengkapi,” Jelas Charlis. “Namun, saat ini,
hanya untuk mahasiswa Universitas Syiah Kuala saja dulu,
karena pelayanan ini dibuat ya untuk mahasiswa Universitas
Syiah Kuala,” tambah Charlis kembali mempertegas. [WD].

Tempat pengembalian buku selama pandemi

HABA PUSTAKA

LSS (Literatur Searching Service) adalah salah
satu layanan perpustakaan Universitas Syiah Kuala
yang merupakan bagian dari layanan referensi.
LSS ini melayani mahasiswa yang membutuhkan
artikel tertentu dan buku-buku yang tidak bisa
dipinjamkan (bukunya terbatas). Koleksi-koleksi
seperti skripsi, jurnal, dokumen, kamus,
ensiklopedia, perundang-undangan, dan
sebagainya. Koleksi-koleksi tersebut dapat kita
peroleh melalui layanan LSS dengan cara di-scan
oleh petugas referensi yang nantinya akan
dikirimkan melalui telegram.
 Layanan LSS ini sudah lama diberlakukan. Hanya
saja dulu layanan LSS menggunakan sistem
mengisi form dan dokumen akan dikirimkan
melalui email.
 “Pelayanan LSS menggunakan email itu agak
sedikit membuat kami kewalahan dan sepertinya
kurang efektif dikarenakan mahasiswa banyak
yang salah menulis alamat email di form. Maka
dari itu, agar lebih mudah dan efektif, ditambah
juga karena banyaknya permintaan, maka mulai
masa pandemi kemarin pelayanan LSS ini kami
alihkan ke telegram,” Jelas Charlis Siana Rosita,
Kepala bidang pelayanan Perpustakaan USK. 

Sistem layanan LSS yang sekarang tidak jauh
berbeda dengan sistem yang lama, hanya saja
penggunaan email yang  dialihkan ke telegram. Jadi,
jikalau kita ingin menggunakan layanan ini, maka
harus menginstal aplikasi telegram terlebih dahulu,
setelah itu, kita dapat membuka link
http://uilis.unsyiah.ac.id/ lalu memilih layanan LSS
(Literatur Searching Service) maka otomatis akan
langsung dialihkan ke telegram, kemudian kita
dapat langsung chat/menghubungi petugasnya. Atau
dapat 
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Harus ada inovasi agar perpustakaan tetap diminati dan tetap
ramai pengunjung,” Ujar Charlis Siana Rosita, Kepala bidang
pelayanan Perpustakaan USK. 
 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala mulai
memberlakukan pelayanan booking book ini pada tanggal 14
September 2020, dan mulai tanggal 25 September 2020 juga
sudah mulai kembali diberlakukan denda buku.

LLS (Literatur Searching Servive)

http://uilis.unsyiah.ac.id/
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 langsung chat/menghubungi petugasnya. Atau dapat juga
langsung membuka link berikut:
https://telegram.me/unsyiah_lib, maka kita akan langung
dialihkan ke telegram untuk meminta layanan LSS. Lalu,
petugas akan mencari dokumen yang kita inginkan, jika
memang sesuai dengan materi yang kita butuhkan dan kita
setuju dengan segala tahapan dan persyaratannya, maka
nantinya hasil scan dokumen tersebut akan dikirimkan melalui
telegram itu juga.
 Jika ada mahasiswa yang mem-booking buku melalui
telegram, maka petugas pelayanan LSS akan mengalihkannya
ke petugas pelayanan booking book. Pelayanan LSS ini juga
dapat di akses oleh masyarakat umum di luar lingkup
universitas, namun tetap memperhatikan tarif yang telah
ditentukan. [WD]

      

 Untuk menarik minat pemustaka agar semakin ramai
pengunjung dan juga untuk meningkatkan layanan
perpustakaan Universitas Syiah Kuala, maka dibuatlah migrasi
secara besar-besaran aplikasi perpustakaan. Jadi, dari Juli-
Desember 2020 lalu, dilakukanlah pembaharuan aplikasi
SLiMS UILIS.
 Berikut daftar aplikasi perpustakaan yang dilakukan upgrade:
New design portal UILIS, OPAC, OER, Unsyiana,
library.unsyiah.ac.id, dan reporting.

 Beberapa aplikasi di atas mendapatkan upgrade, dari yang
sebelumnya menggunakan bahasa pemrograman PHP 5
diupgrade ke PHP 7. Dan yang paling besar diupgrade yaitu
aplikasi OPAC (Open Public Access Catalogue). Dimana
OPAC sendiri merupakan adopsi dari software SLiMS yang
berbasis open source dimana sebelumnya perpustakaan
memakai yang versi lama SLiMS Akasia. OPAC sendiri
merupakan sarana pencarian katalog buku secara online
dimana memudahkan mahasiswa/pustakawan untuk mencari
suatu koleksi yang ada di perpustakaan. Banyak fitur yang
telah ditambahkan di aplikasi

 “Mungkin fitur yang menarik dari aplikasi
SLiMS yang kedepan adalah fitur 
pemberitahuan jatuh tempo melalui WhatsApp
dan Data Pelaporan yang begitu cepat. Ada juga
perubahan yang besar pada tampilan PORTAL
UILIS yang baru, dimana portal uilis sekarang
lebih responsive terhadap pengguna mobile
maupun device lain,” Ujar Muhammad Jerry
Permana, IT perpustakaan USK.
 SLiMS (Senayan Library Management System)
adalah perangkat lunak sistem manajemen
perpustakaan yang dikembangkan oleh Pusat
Informasi dan Humas Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia. SLiMS ini
memiliki banyak versi. Versi-versi tersebut
selalu mengalami peningkatan karena dengan
melakukan pengembangan maka program akan
lebih stabil dan adanya dokumen program
terbaru. Hingga saat ini SLiMS sudah
berkembang dengan sangat pesat, adapun versi
dari SLiMS yaitu versi Seulanga, Matoa,
Meranti, Cendana, Akasia, dan yang terbaru
adalah Bulian. 
 Penggunaan nama-nama flora di Indonesia
yang namanya digunakan sebagai nama kode
rilis SLiMS dikarenakan para pengembang
SLiMS berharap rilisnya SLiMS dapat menjadi
media pembelajaran bagi penggunanya untuk
mengetahui seluk beluk flora di Indonesia 
 Software SLiMS berbasis open source. Open
source adalah aplikasi yang dikembangkan
secara bersama-sama dan free, sistemnya
terbuka. Jadi, siapa saja boleh
mengembangkannya. Ada juga aplikasi yang
tidak open source, yaitu berbayar, sifatnya
terbatas dan tidak bisa kita kembangkan. 
Selanjutnya, design portal UILIS juga
mengalami perubahan tampilan. 

Tampilan portal uilis yang lama
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Tampilan portal uilis yang baru  
Selanjutnya, design OPAC juga mengalami perubahan
tampilan. 

 “Tampilan OPAC yang lama seperti pada gambar diatas
masih memakai sistem lama, versi meranti. Dari segi
keamanan dan tampilan ini sudah ketinggalan jauh. Jadi,
dilakukan pembenahan pada tahun 2020-2021,” Jelas
Jerry. 
 Setelah diupdate, ini merupakan versi akasisanya yang
terbaru.

Tampilan OPAC yang baru

 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
mengambil opsi untuk meng-apdate dari versi
meranti ke akasia. Jadi, banyak perubahan yang
sudah ditambahkan di dalamnya. “Kita
mengadopsi fitur-fitur yang kita kembangkan
sebelumnya dari versi meranti,kita adopsikan ke
versi Akasia. Banyak yang sudah dikembangkan,
seperti OEAR sudah versi terbaru, softwarenya
terbaru, kemudian Unsyiana, Library, OPAC.
Sebelumnya pada versi akasia tidak ada pelayanan
booking book, jadi kita tambahkan, kita
kembangkan sesuai permintaan. Sedangkan yang
lainnya masih belum ada pengembangan, masih
memakai versi yang lama, mungkin untuk
kedepannya akan dikembangkan juga.” Ujar
Muhammad Jerry Permana.
Berikut aplikasi perpustakaan yang menjadi
layanan perpustakaan yang ada di UILIS: (1) ETD
(Electronic Theses and Dissertations), adalah
sebagai tempat repositori mahasiswa untuk
skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa. Biasanya
digunakan oleh mahasiswa akhir, seperti
mengupload skripsi, tesis dan disertasi. (2) OPAC
(Open Public Access Catalogue), merupakan
aplikasi untuk mencari buku-buku yang ada di
perpustakaan. (3) OEAR (Open Educational
Resources), berisikan kumpulan bahan ajar yang
berlisensi Creative Commons. Bahan ajar ini
terbuka secara online, boleh dibaca dan di
download. (4) RAMA (Repository Artikel
Mahasiswa), berisikan jurnal-jurnal atau artikel
mahasiswa. (5) Unsyiana, adalah repositori USK
yang terdiri dari Resource of Excellence dan
Institutional Repository. Repositori lokal atau
arsip dari perpustakaan yang digunakan untuk
menyimpan tentang pidato-pidato rektor,
peraturan perpustakaan, dokumen ISO, dan lain
sebagainya. Repositori ini dikelola oleh
perpustakaan USK. (6) Website Library Unsyiah,
adalah website official perpustakaan USK yang
berisi tentang berita-berita, event-event yang ada
di perpustakaan. (7) Serial, digunakan untuk
mencari buku-buku serial, buku yang berjenis tipe
koleksinya serial, bisa berupa jurnal, serial, dsb.
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 (8) Ebook, digunakan untuk melakukan pencarian buku elektronik secara online. (9) Google Custom
Search, merupakan tempat/wadah pencarian yang hampir sama seperti google pada umumnya, kita
hanya perlu menulis kata kunci yang lebih spesifik, maka google custom akan menampilkan hasil
yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari yang di sekitaran website perpustakaan saja, tidak
mengarah keluar. (10) UUC (Unsyiah Union Catalogue), adalah kumpulan katalog yang ada di
berbagai fakultas dan di berbagai lembaga penelitian. (11) Onesearch, bertujuan agar aplikasi yang
ada di perpustakaan menjadi satu pintu. Jadi ketika kita mencari kata kunci atau mencari buku di
onesearch, maka akan ditampilkan hasil pencarian di seluruh perpustakaan Indonesia. (12) Data
Akreditasi Prodi, merupakan data untuk aplikasi prodi, jika ada permintaan prodi seperti peminjaman
buku, maka Data Akreditasi Prodi ini menyimpan jumlah mahasiswa yang ada di prodi tersebut,
jumlah pengunjung website ETD, jumlah pengunjung website OPAC, dll. (13) Jurnal Terakreditasi,
berisi kumpulan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Jurnal-jurnal USK yang diterbitkan dari
berbagai fakultas dikumpulkan disini. (14) Reporting, dan (15) e-Journal, adalah situs jurnal USK
yang merupakan media publikasi resmi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh pengelola-pengelola jurnal
yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
 Layanan-layanan dan fitur-fitur tersebut bisa kita dapatkan di aplikasi UILIS atau pada link
http://uilis.unsyiah.ac.id/ dan dapat kita manfaatkan sesuai kebutuhan. [WD]
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     Banyak orang yang bingung dan menanyakan mengapa sih singkatan dari universitas Syiah Kuala dari
UNSYIAH diubah menjadi USK? Apakah ada masalah dengan singkatan Unsyiah?
    Siapa yang baru sadar jika Unsyiah itu tidak mencangkup seluruh suku kata dari Universitas Syiah Kula?
“Beda lagi halnya jika disingkat menjadi UNSYILA atau UNSYIKU baru itu menjadi lengkap Universitas
Syiah Kuala.” Ungkap Pak Chairil Munawir Pranata Humas yang telah berhasil kami wawancarai. Jika
hanya Unsyiah maka hanya Universitas Syiah jadi tidak ada kuala di dalam singkatan tersebut.  Kemudian,
juga ada beberapa kejadian yang tidak mengenakkan dengan sebutan Unsyiah. Jika di Aceh mungkin semua
masyarakat tau jika Unsyiah adalah singkatan dari Universitas Syiah Kuala, tetapi belum tentu diluar Aceh.
Seperti yang pernah terjadi di Jakarta, ketika pihak kampus menghadiri sebuah acara, Malah Master of
Ceremonial memanggil perwakilan dari Universitas kita dengan Un“syi’ah” bukan Unsyiah. Mungkin di
kalangan PD DIKTI mengetahui bahwa cara mengucapkannya itu Unsyiah, tetapi bagi pembawa acara
mereka tidak mengetahui itu dan memanggil perwakilan dari Universitas dengan Un“syi’ah”. 
   “Pada Juli 2019 kita mengadakan KKN internasional di Malaka atau Malaysia. Kita mendapatkan
masalah karna nama singkatan Universitas kita yaitu Unsyiah. Mereka ditolak oleh masyarakat disana karna
dipikir akan menyebarkan ajaran Syi’ah dan mereka sangat anti dengan hal tersebit. Sehingga dosen
pembimbing mereka melaporkan ke Rektor dan meminta izin untuk mengubah nama sebentar menjadi
Universitas syekh Kuala agar para mahasiswa bisa melanjutkan KKN disana. Sehingga jika ditanyakan
darimana kepada mahasiswa mereka akan menjawab Universitas Syekh Kuala.” Papar Pak Chairil apa
adanya.
    Bukan hanya itu saja, salah satu dosen kita juga pernah bermasalah. Beliau ditolak bahkan dibatalkan
menjadi pemateri karna berasal dari Unsyiah yang mereka fikir adalah Syi’ah”. Di Brunei Darussalam dan
juga Malaysia, yang terakhir, karna Universitas sedang meningkatkan kampus menjadi PTN BH (Badan
Hukum), akan banyak surat yang akan diurus dan dikirim jadi dipikir ini adalah saat yang tepat untuk
mengubah singkatan dari Unsyiah menjadi USK. 
“Dan singkatan USK sudah sering terlihat dibaju-baju himpunan Mahasiswa bahkan sebelum diresmikan.”
Ungkap Pak Chairil memberikan fakta.
Perubahan singkatan ini jika secara resmi disampaikan oleh Rektor pada tanggal 1 Januari 2021, beliau
meminta untuk membiasakan singkatan USK bukan lagi Unsyiah. 
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    Jika masalah pro dan kontra, tentu saja ada seperti yang Pak Chairil sampaikan “Sesuatu yang baru tetap
akan ada pro dan kontra.”. Bukan hanya dari masyarakat saja tetapi juga dari internal. Masyarakat bertanya-
tanya mengapa diubah? Seakan-akan yang diubah adalah nama Universitas padahal diubah hanyalah nama
singkatannya, dari Unsyiah menjadi USK. Dan dari Internal sendiri juga banyak kontra yang terjadi.
“Sesuatu yang baru tetap akan ada pro dan kontra, dan saya yakin ini untuk kebaikan Universitas kita juga.”
Ucap Pak Chairil dengan keyakinan tinggi.
   “Kami berharap Universitas lebih dikenal oleh masyarakat luar terlebih dalam kancah internasional.
Semoga saja singkatan USK ini lebih bisa dikenal dan mengurangi kesalahpahaman antara kita dan juga
dunia luar.” Harapan Pak Chairil yang ia paparkan untuk kedepannya terhadap perubahan singkatan
Unsyiah menjadi USK. 

Kisah Kelam Princess Disney

Kalian tau nggak sih kalau Princess Disney yang sering kita tonton di saluran televisi itu memiliki penyakit
mental. Iya para Princess yang selalu kita puji-puji dan terkadang kita berkhayal untuk menjadi diri mereka
itu. 
Mulai kita paras mereka yang cantik, sikap mereka yang sangat Friendly, dan juga Pangeran yang sangat
tampan membuat para penikmat semakin iri jadinya. 
Kalian penasaran tidak siapa saja Princess Disney yang terkena penyakit mental? Kira-kira ada favorit
kalian tidak ni?

FOKUS



Cinderella – Dependent Personality Disorder

Princess Belle (Beauty and The Beast) dan Rapunzel – Stockholm Syndrome

Snow White – Narcissistic Personality Disorder

Alice (Alice in Wonderland) – skizofrenia

Mulan – Atelophobia

Yang pertama ada gangguan kepribadian ketergantungan atau  Dependant Personality disorder ditandai oleh
ketergantungan yang sangat tinggi pada orang lain untuk memperhatikan dan mengurusnya. Orang yang
menderita gangguan ini biasanya juga mengalami gangguan kecemasan perpisahan (separation anxiety
disorder) saat masih kecil. 
Seperti ceritanya Cinderella merupakan yatim piatu yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Setelah
kematian ayahnya, ia kemudian diurus oleh ibu tirinya yang jahat. Setiap hari ia selalu disuruh seenaknya
oleh sang ibu dan dua saudara tirinya yang juga suka memperlakukannya dengan kejam. Tapi seberapa
parah pun Cinderella disiksa, ia enggan meninggalkan ibu tirinya itu. Hidupnya seolah sangat bergantung
pada ibu tirinya, sampai-sampai jika mereka berpisah, Cinderella nggak akan berdaya.
Perubahan baru terjadi saat ibu peri menolongnya (atau mengurusnya) agar Cinderella bisa ikut pesta dansa.
Setelah peran ibu peri selesai, giliran pangeran tampan yang mengambil alih tugas mengurus Cinderella.
Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan kenapa Cinderella mengidap gangguan tersebut. 

Nah kalau yang Princess Belle dan Rapunzel mengidap Stockholm Syndrome adalah sebuah kondisi di
mana seorang ‘tahanan’ mulai merasa bersimpati dan dekat secara emosional dengan ‘penculiknya’. Seperti
yang dirasakan Rapunzel pada Mother Gothel, yang menculiknya sejak bayi yang hanya mengincar
kekuatan rambut magisnya. 
Begitu juga dengan Belle Ia diculik dan disekap dengan paksa oleh the Beast di kastil. Hari demi hari
dijalaninya sebagai tawanan, dan Belle sama sekali nggak diperbolehkan pulang. Tapi seperti yang kita
ketahui, Belle akhirnya jatuh cinta pada penculiknya itu. Mereka pun hidup bahagia bersama selamanya.

Gangguan mental ini ditandai dengan meningkatnya rasa yang menganggap diri penting, kebutuhan untuk
menjadi pusat perhatian, fantasi yang enggak realistis tentang menemukan pasangan yang sempurna dan
reaksi berlebihan terhadap semua hal.
Snow White terlihat menikmati tinggal bersama tujuh kurcaci yang memuja dirinya. Dia juga sering flirting
dengan banyak orang dan selalu memberikan reaksi berlebihan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam
hidupnya.

Kalian tau Alice nggak nih? Dia mengidap penyakit Skizofrenia yaitu suatu gangguan mental yang
membuat penderitanya mengalami halusinasi dan delusi. Mereka pun kesulitan membedakan realitas dan
halusinasi karena kekacauan berpikir mereka.
Dunia anak kecil itu penuh dengan imajinasi. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan kemungkinan kalau
segala keajaiban yang dilihat Alice itu merupakan halusinasinya (sebagai akibat dari skizofrenia). Ini masih
diperkuat lagi dengan bukti ketakutan Alice pada ratu yang ingin menghabisi nyawanya. Dengan kata lain,
Alice mengalami paranoid, suatu gejala yang biasanya dialami oleh penderita skizofrenia. 
Jadi ada kemungkinan apa yang kita tonton di Alice in Wonderland itu merupakan dunia rekaan hasil dari
penyakit skizofrenia-Nya Alice. Toh, nggak ada karakter lain yang melihat kucing melayang selain Alice
‘kan?

Nah kalau Mulan, dia mengidap Atelophobia adalah sebuah gangguan kecemasan di mana seseorang
merasa semua yang dia lakukan itu salah dan enggak cukup baik. Penderita Atelophobia selalu menetapkan
tujuan ekstrem untuk mencapai hasil yang enggak realistis.
Sama seperti Mulan, yang selalu merasa enggak bisa memenuhi ekspektasi yang orang lain harapkan pada
dirinya, baik dalam lingkungan keluarga maupun profesional, yakni militer.
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Anna (Frozen) – ADHD

aElsa (Frozen) – Agoraphobia.

Ariel (The Little Mermaid) – Body Dysmorphic Disorder (BDD).

Pasti kalian tau kan Anna, adiknya Elsa dalam Film Frozen yang sempat booming banget dulu, dia itu
mengidap ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ditandai dengan tiga gejala, yakni kurang
perhatian, hiperaktif dan impulsif. Dalam kata lain, penderita ADHD susah untuk fokus, diam dan selalu
bertindak impulsif. Sama seperti Anna.

Nah berbeda kepribadian dengan adiknya Anna, Elsa yang dilahirkan dengan kemampuan untuk
menghasilkan dan memanipulasi salju dan es dengan kedua tangannya, Elsa takut banget untuk melukai
orang-orang tersayang.
Dia mulai mengidap agoraphobia, yakni rasa cemas ketika kita takut dan berusaha menghindari tempat atau
situasi yang bisa membuat panik, terpojok, enggak berdaya atau malu.
Usahanya mengurung diri dan membuat istana untuk mengisolasi diri dari dunia luar juga pertanda penyakit
paranoia.

Nah yang terakhir ada Ariel, Rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap manusia selalu dipatahkan oleh sang
ayah. Hal ini membuatnya memiliki dorongan konstan untuk mencuri dan mengumpulkan semua barang
yang berhubungan dengan manusia. Ariel mengidap hoarding disorder (menimbun hal-hal yang dianggap
enggak berharga oleh orang lain) dan kleptomania.
Keinginannya untuk memiliki tubuh manusia juga membuat fans berpikir bahwa Ariel mengidap Body
Dysmorphic Disorder (BDD).
Nah sudah tau kan Princess-Princess apa saja yang dianggap memiliki penyakit mental oleh beberapa orang
penonton yang lebih sedikit kritis. Ada salah satu favorit kalian tidak? Menurut kalian gimana? Bener
nggak sih mereka mengidap penyakit mental tersebut?

FOKUSKisah Kelam Princess Disney
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Menjadi sumber motivasi dan
inspirasi bagi seluruh mahasiswa
USK, tidak lengkap rasanya apabila
Perpustakaan USK tidak memiliki
tokoh untuk dijadikan inspirasi bagi
mahasiswa lainnya. Agustus 2020
lalu, salah satu mahasiswa
Universitas Syiah Kuala berhasil
menjadi salah satu pemenang pada
ajang pemilihan Duta GenRe. Duta
GenRe sendiri merupakan ajang
suatu program yang berasal dari
singkatan “Generasi Yang Punya
Rencana” yang diluncurkan oleh
pemerintah lewat Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang
bertujuan untuk mengedepankan
pembentukan karakter bangsa di
kalangan 

HIDAYATULLAH

DUTA GENRE 2020
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generasi muda, mengembangkan karakter bangsa, dan
dapat berkontribusi dalam pembangunan yang
berguna bagi nusa dan bangsa. Dari pemilihan Duta
GenRe 2020, terpilihlah Hidayatullah sebagai juara
pertama dari Duta GenRe tahun 2020.
 Hidayatullah atau yang kerap disapa Dayat berumur
18 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa aktif
Teknik Industri USK angkatan 2019. Motivasi Dayat
untuk mengikuti ajang Duta GenRe ini ialah “Agar
dapat membantu remaja mengatasi permasalahan
yang terjadi terutama tiga hal yaitu pernikahan dini,
seks pranikah, dan napza, karena remaja merupakan
aset dan masa depan bangsa”. Hal ini tentunya
merupakan salah satu hal yang membuat ia terpilih
menjadi pemenang Duta GenRe 2020. Tentunya
dalam menjadi Duta GenRe Dayat memiliki Visi
“Mewujudkan remaja yang mampu merencanakan
masa depan dengan menghindari pernikahan dini,
seks pranikah, dan napza serta mampu menjalankan
perannya dengan melalui lima transisi kehidupan
remaja”, dan memiliki misi “Mensosialisasikan
program GenRe kepada setiap remaja baik secara
langsung ataupun tidak, mengadakan kegiatan yang
positif bagi remaja, dan terus memperbaiki diri agar
dapat menjadi contoh yang baik bagi remaja”. Selain
menjadi Duta GenRe, Dayat memiliki segudang
prestasi lainnya yaitu terpilih menjadi awardee XL
Future Leaders batch 9, Finalis 6 Besar pada
Hultprize USK, juara 1 lomba Esai Nasional
PILMIPA yang diadakan oleh FMIPA USK, juara
favorit kompetisi Video Ide Bisnis yang diadakan
oleh IWAPI Aceh, juara 2 lomba Esai Nasional
Ectafest yang diadakan oleh Himatektro USK, dan
terakhir menjadi juara 2 Lomba Puisi WOLFest yang
diadakan oleh UKM Wasiat FT USK.
 “Bagi saya GenRe itu adalah jawaban, yaitu jawaban
atas berbagai permasalahan yang selama ini dialami
oleh remaja karena GenRe dapat mencegah serta
menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh
remaja. Selain itu, setiap remaja yang memiliki
perencanaan dalam kehidupannya dapat dikatakan
sebagai GenRe karena kepanjangan dari GenRe itu
sendiri adalah generasi berencana,” ujar Dayat. 

Walaupun dikarenakan adanya pandemi, banyak
aktivitas secara tatap muka yang saat ini dibatasi,
tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi Dayat untuk
banyak berkontribusi dan juga berperan penting
dalam menyebarkan materi GenRe.  
Saat ini Dayat aktif menyebarkan materi GenRe
kepada remaja melalui media sosial, mengunjungi
remaja yang ada di sekolah dan masyarakat untuk
menebar program GenRe, dan ia juga pernah
diundang untuk menjadi pembicara di TVRI Aceh
dan salah satu stasiun radio.
 Tentunya setelah terpilih menjadi Duta GenRe
banyak waktu yang harus ia korbankan. Tetapi,
untuk berbagai kegiatan yang positif menurut ia hal
tersebut lebih tepat disebut sebagai
perjuangan dibanding pengorbanan, karena apa
yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi diri
sendiri namun juga dapat memberikan kontribusi
terhadap orang lain. Dalam menjadi Duta GenRe
pastinya ada suka dan duka yang Dayat dapatkan,
“Sukanya yaitu setelah bergabung dengan GenRe
banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang
saya dapatkan, saya juga mendapatkan teman-
teman baru dari berbagai daerah yang ada di Aceh
dan juga di seluruh Indonesia yang sama-sama
memiliki tujuan untuk mewujudkan remaja yang
berkualitas dan memiliki perencanaan masa depan.
Sedangkan dukanya, kadang ketika mengikuti
kegiatan GenRe harus jauh dari orang tua dan dari
teman-teman sekitar. Selain itu juga harus pintar-
pintar membagi waktu antara berbagai hal, bahkan
tidak jarang harus meninggalkan beberapa hal yang
sama-sama penting”.
 Mengenai dukungan, tentunya sejak awal
mengikuti GenRe banyak dukungan yang  Dayat
terima baik dari keluarga maupun teman-teman
yang bahkan bersedia hadir ketika malam
penobatan. “Sebenarnya sikap teman-teman tidak
jauh berbeda sebelum dan sesudah mengikuti
GenRe, hanya saja teman-teman lebih memaklumi
jika saya berhalangan mengikuti kegiatan lain yang
bersamaan dengan GenRe.
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  Untuk dosen sendiri mungkin tidak banyak yang tau,
karena di tengah aktivitas GenRe saya tetap
meyempatkan diri untuk mengikuti proses belajar
secara daring, walaupun pernah tidak masuk. Untuk
nilai Alhamdulillah bagus, terlepas ada dispensasi atau
tidak”.
 Dayat juga memberikan tips bagi teman-teman
sekalian yang mungkin berminat untuk mengikuti
ajang Duta GenRe periode selanjutnya. “Hal yang
harus dipersiapkan untuk  mengikuti pemilihan Duta
GenRe ke depannya yang pertama dengan memenuhi
persyaratan, persyaratan Duta GenRe tahun lalu dapat
dilihat di akun instagram @genre_aceh, biasanya
persyarat setiap tahunnya tidak jauh berbeda.
Kemudian dapat lebih mematangkan lagi pengetahuan-
pengetahuan seputar GenRe dan juga pengetahuan
umum, karena yang akan dinilai nantinya tidak hanya
pengetahuan tentang GenRe saja, tetapi juga
pengetahuan umum, jadi akan lebih baik jika sering
berdiskusi dengan banyak orang. Selain itu, teman-
teman juga dapat mempersiapkan program-program
yang akan dijalankan jika nantinya terpilih menjadi
Duta GenRe, karena nantinya presentasi program
termasuk sebagai salah satu sesi penjurian.” Dayat juga
berharap semoga ke depannya permasalahan yang
terjadi di kalangan remaja dapat menurun, serta para
remaja Aceh dapat menjadi remaja yang mampu
merencanakan masa depannya Sehingga, generasi yang
berkualitas ke depannya, karena masa depan bangsa
berada di tangan generasi muda. 
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KURSI
KOSONG
By  Ra ihan  Sha f i r a

Mahas i swa  Pend id i kan  Bahasa  I ndones i a

 "Jangan dekati dia, dia tidak waras!" ujar lantang
para Mahasiswa ketika melihat sosok lelaki yang
berjalan melewati mereka.
 Teriknya mentari sudah cukup menghangatkan
suasana yang sudah panas ini. Rumput, dan
pepohonan berbahagia dengan sinar ini. Tetapi
tidak bagi mahasiswa yang berkumpul di luar,
saling melontarkan kalimat demi kalimat dengan
keras. Mengundang perhatian mahasiswa lain
yang baru saja datang. Mungkin bagi seseorang
yang tidak mengenal laki-laki itu akan
menganggap ia lelaki normal seperti pada
umumnya.
 "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" bentak
laki-laki itu kesal. 
 Sebagian mahasiswa yang mondar-mandir
tersebut berhenti lantas mengerumuninya. Ada
gula, ada semut, pribahasa itu cocok
menggambarkan rasa penasaran mereka. Sebagian
dari mahasiswa tersebut menatap sang pria dengan
remeh.

I N  T H E  D A N G E R  P L A C E

CERBUNG
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 "Itu semua bukan kesalahanku," imbuhnya lagi
dengan sorot mata gelisah, sorotan yang entah
mencari-cari apa ke sekelilingnya. Tak ada satu orang
pun yang berani berjalan mendekati lelaki itu. Dia
sudah sangat tertekan dengan kasus yang terkuak satu
tahun lalu.

###

 Hampir genap 60 tahun Universitas Syiah Kuala
berdiri, dengan suasana yang tak berubah. Masih asri
dengan pepohonannya dan masih selalu menjadi
rumah kedua mahasiswa. Tak terkecuali bagi Fira dan
Firas yang sedang baru saja usai makan di kantin
FKIP.
 "Di sana kan bisa rebahan, trus ada AC-nya. Ras,
ayolah kita ke perpus!" ajak Fira dengan paksaan.
Tangan kiri Fira sudah mengamit lengan sang pria,
menariknya agar mau menurut. 
 Firas menatapnya datar. Perpustakaan merupakan
tempat yang perlu diwaspadai, terutama jika bersama
Fira, lantaran ingin mengubur rapat sebuah memori
kelam. Beberapa detik kemudian ia tersenyum getir
menjawab, "Aku ada janji dengan anak basket."
 Dengan senyuman miringnya Fira menjewer telinga
Firas dan menuntunnya melangkah. Jelas bahwa Fira
sudah mengetahui jadwalnya kosong, sehingga ia
berkonfrontasi dengan nada sarkasme. "Kau semakin
suka berbohong sekarang. Anak Bunda tersayang,
kamu belajar dari siapa sih, nak?"
 "Aku betul-betul ada rapat sama anak basket, Fir,"
ungkap Firas berusaha memasang wajah serius sambil
menahan pedisnya jeweran Fira.
 Langkah si gadis terhenti. Ia memposisikan badan
tepat menghadap Firas, mengamati wajahnya lamat-
lamat sambil berpikir dalam hati, “Apa Firas tidak
sadar jika dia semakin memberikan clue bahwa dia
sedang berbohong?”
 "Rapat atau janji?" Tanya Fira sambil menatap Firas
sinis.

CERBUNG

 "Janji rapat," jawab Firas yang kebetulan
masuk akal.
 Fira kembali menyeret si pria hingga
jaraknya dengan Perpustakaan Unsyiah hanya
tinggal dua langkah lagi dari tempatnya
berdiri.
"Aku mohon, jangan memaksaku untuk
masuk ke dalam sana," pinta Firas dengan
memelas. Ia mengangguk perlahan, membuat
rambut gondrongnya ikut berkibar lembut.
 Fira mendesah sekilas, menahan pitamnya
yang mulai naik. "Kenapa kau sangat tidak
suka jika aku mengajakmu untuk
menemaniku ke perpustakaan?" 
 "Kau sangat aneh jika sudah masuk ke dalam
sana," ungkap Firas dengan wajah orang
tersakiti.
 Firamemutar bola mata malas, semakin ingin
mengajak ribut. “Dimana aku terlihat aneh?
Bukankah sangat wajar jika aku membaca
buku di perpustakaan? Atau sekadar membuat
cerita-cerita dari ide yang terbit ketika berada
disana. Mungkin menuliskan berita-berita
untuk diterbitkan di web kampusnya. Jadi
apanya yang aneh?!”
 “Kau yang aneh!”
 Firas menghardik, sambil berlalu begitu saja.
Menyisakan Fira dengan sejuta keheranan
hingga akhirnya menghela napas kasar seraya
bergumam. “Ah udahlah.”
 Ia menapaki tiga anak tangga dengan gontai,
memikirkan sikap sahabatnya itu. Lantas
melangkah perlahan, melakukan absensi
dengan KTMnya, dan seketika menghambur
begitu saja dalam lautan manuskrip ilmu
pengetahuan di lantai tiga.
 Sembari menapaki satu per satu anak tangga,
ia bergumam lagi. Fira benar-benar bingung,
apa yang salah dengan perpustakaan. Jika
Firas tidak mau membaca bukankah
perpustakaan juga bisa buat tempat dia
istirahat barang sejenak? Terlebih lagi udara
siang hari di daerah dekat laut sangat panas,
tidak seperti di dalam perpustakaan yang
bagaikan surga kecil.
 "Benar-benar bocah aneh," ujar Fira kesal
sendiri.
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  "Sudahlah lebih baik aku melanjutkan membaca buku
kemarin." ungkap Fira sambil berjalan kearah rak
paling ujung dimana dia biasanya menyembunyikan
buku-buku yang belum siap ia baca tetapi malas untuk
meminjam.
 "Dimana bukuku?" Tanya Fira kesal ketika tidak
mendapatkan buku yang ia ingin baca.
 Fira melangkah mundur sambil mengacak-acak rak
buku yang sebenarnya memang sudah tidak rapi untuk
mencari bukunya yang tiba-tiba raib tanpa jejak.
Dimanakah bukunya? Ah, maksudnya buku milik
perpus yang sedang Fira cari.
 Ia masih berbicara dalam hati ketika menyusuri lorong
buku lainnya. Saking fokusnya, ia tidak sengaja
menabrak manusia. "Astaga-" ujar Fira dengan suara
yang lantang yang dihadiahi pelototan dari orang-
orang terdekatnya karena terganggu.
 "Kau tidak apa-apa?" Tanya laki-laki yang ditabrak
dengan senyuman lembut, memamerkan lesung
pipinya. Lengannya mengamit setumpuk buku, entah
hendak dibawa kemana. 
 Mengenakan kacamata, berkemeja dengan lengan
digulung, dan kulit bersih. Fira terpesona, sebagaimana
remaja pada umumnya menyukai lawan jenis yang
baik rupa. "Nikmat tuhan mana lagi yang kau
dustakan." batin Fira.
 Cukup lama baginya tenggelam dalam pesona, hingga
akhirnya tersadar dan langsung menyahut pertanyaan
si pria.
 "Ah,.. tidak apa-apa. Maaf sudah menabrakmu," ujar
Fira memohon maaf kepada laki-laki yang baginya
cukup tampan tersebut.
 "Eh! itu buku yang aku cari," gerutu Fira tanpa sadar
ketika melihat punggung buku di antara tumpukan
yang dibawa sang pria.
 "Oh, kalau begitu ambil saja," serahnya. Tetapi ia
menahan ketika Fira ingin menarik buku itu dengan
cepat, seolah meminta sesuatu untuk balasan.
 "Tapi boleh beritahu nama dan fakultasmu," tanya
laki-laki itu dengan senyuman memikatnya. "Jika
diberikan nomor telepon lebih baik lagi," imbuhnya
lagi, membuat Fira bertambah salah tingkah.
 "Fira dari FKIP Bahasa," ujarnya singkat. Ia lantas
meraih buku itu dan berlari kecil meninggalkannya.

CERBUNG

Fira benar-benar sangat salah tingkah saat
ini, tetapi ini bukan hal perdana baginya.
Lebih tepatnya bagi kalangan wanita
seperti dia, kalangan penikmat cogan.
 Fira menarik salah satu kursi, lantas duduk
untuk membaca novelnya. Ia terusik ketika
mendengar suara yang sudah sangat ia hafal
meskipun hanya berupa deheman.
 "Fir-"
 "Apaan sih Ras?" tanya Fira kesal.
 Firas sudah kesal karna harus memasuki
perpustakaan, mendengar itu ia semakin
cemberut. Ia berujar tegas kemudian pergi
begitu saja. "Dicari oleh ketua forum!" 

###

 Fira masih sangat ingin Firas untuk
menyukai literasi seperti dirinya, tetapi dia
masih belum menemukan cara yang tepat.
Tapi jika dipikirkan kembali wajar jika
Firas tidak terlalu tertarik dengan sastra, dia
pun bukan dari jurusan yang sama
dengannya, yaitu jurusan bahasa dan sastra
Indonesia.
 "Pusing..." ungkap Firas yang tiba-tiba
berada di samping Fira, padahal Fira
sedang berada di kantin FKIP saat ini.
 "Eh? Kenapa kau bisa berada disini?"
tanya Fira terkejut.
 Firas hanya terkekeh pelan menjawab
pertanyaan Fira. "Aku membutuhkan
traktiran." imbuh Firas dengan muka
memelasnya. Meminta ditraktir sudah
menjadi kebiasaan Firas.
 "Kau tau tidak, jika dengan menulis bisa
mendapatkan uang? Nanti kamu bisa traktir
diri sendiri pakai uang itu," ujar Fira kesal.
 "Aku tidak mau mencari uang, aku hanya
perlu traktiran," ujar Firas tidak peduli.
 Fira menggaruk lehernya yang tidak gatal.
Ia geram sendiri.
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 "Gimana cara sih biar dirimu mau nulis?" tanya Fira
seketika frustrasi bahkan tidak bisa membuat susunan
kata yang benar.
 "Yah enggak gimana-gimana, karena menulis itu tidak
diperlukan," ungkap Firas seraya terkekeh pelan.
 "Kecuali kau mau membuat artikel yang sangat panas
dan membuatku tertarik untuk meliput, dan merangkai
kata untuk itu. Kayak berita konflik, yang tabu, atau
misteri, kejahatan tersembunyi atau apalah itu," ungkap
Firas. Ia meraih es teh manis milik Fira, meminumnya
begitu saja tanpa minta izin.
 Firas tidak yakin tentang adanya berita yang sangat
kontroversi disini. Mereka sama-sama hidup di sebuah
kampus, tempat menimba ilmu. Kecuali mereka ingin
mengangkat isu politik seperti hilangnya beberapa
mahasiswa setelah berdemo.
 Tetapi itu bukan lagi hal tabu untuk negara ini, itu sudah
sering terjadi dari masa ke masa. Ah, ribet sih. Tapi boleh
dicoba cari.
 "Oke, tapi ini beneran mau kan?”
 Firas menoleh dan mengangguk mantap.
 “Sip. Aku bakal coba mencari masalah terseru untuk bisa
kita angkat sama-sama," ungkap Fira menggebu-gebu.
 Fira harus menemukan isu yang sangat hangat, agar
sahabatnya ini tertarik dengan dunia jurnalistik seperti
dirinya. Firas harus tau seberapa luar biasanya dunia
jurnalistik. Tidak seperti yang ia bayangkan selama ini.
Mungkin dia bisa memulai dengan menggali informasi
dari majalah lama milik kampus.
 "Fir jadi ke perpustakaan?" Tanya Rinda seraya
menghampiri Fira yang sudah kembali sendirian.
 "Jadi," jawab Fira cepat. “Ras, abisin aja tuh teh yang
tadi kau curi. Aku mau ke perpus dulu ya,” pamitnya.
 Firas mengangguk. Rinda dan Fira menaiki sepeda
motornya masing-masing hingga tiba di perpustakaan.
Lebih tepatnya gudang perpustakaan. Mereka
memutuskan ke sana meski sempat takut karena adanya
isu yang beredar.
 Sebagian dinding gedung tersebut retak, sebagian lainnya
ditumbuhi lumut. Cahaya matahari seperti tak merestui
menyinari gedung itu. Angker.

CERBUNG

Fira menatap gedung tersebut dengan
mantap, sedangkan Rinda sudah
menghela napas berkali-kali, mencoba
menenangkan diri. Bulu tengkuknya
sudah merinding sejak tadi. “Fir, kok
rasanya ada yang ngawasin kita ya? aku
takut nih!” 
“Tenang aja kali. Kan ada aku yang
temani kamu,” jawab Fira.
 Rinda mendorong pipi Fira lembut,
membuat jilbab segi empatnya sedikit
bergeser. “Dih! Sekarang aku takut sama
dirimu, Fir.”
 “Yaudah ayuklah masuk,” ajak Fira
tidak sabar.
 “Ayuk. Tapi kamu jalan di depan, ya,”
lanjut Rinda pelan.
 Fira membuang napas singkat, jengkel
dengan sikap temannya itu. Tanpa
memedulikan Rinda, Fira tetap
memasuki gudang perpustakaan
kampusnya dengan cepat agar Rinda
juga mengikutinya.
 Engsel pintu berdecit ketika didorong
Fira, membiarkan cahaya masuk
menemui ruangan yang redup. Kontras
dengn gedung utama perpustakaan,
gudang dari perpusatakaan ini sepi akan
pustakawan atau pekerja. Di ujung sana,
terpampang besar judul rak: Majalah.
Kedua wanita ini ke sana, meneliti seisi
rak yang tidak tertata rapi.
 "Untuk apa majalah-majalah usang itu?"
Tanya Rinda penasaran.
 Nuraninya mengatakan ia harus
menoleh ke belakang sekarang. Kini
Rinda benar-benar merasa ada yang
mengawasinya. Dia tidak bercanda
sekarang.

To be
Continue!

www.library.unsyiah.ac.id

20



RE
LI
GI

MASJID KAMPUS USK, JATI DIRI YANG TELAH
KEMBALI

Oleh: Riko

Masjid Jami’ Universitas Syiah Kuala atau yang akrab disebut
dengan masjid kampus mulai memulihkan jati dirinya. Setelah
Universitas Syiah kuala mengeluarkan Surat Keputusan terkait
pemberhentian sementara kuliah Luring dan dilanjutkan kuliah
secara daring dimulai pada maret 2020 akibat Pandemi Covid-19
yang menyebar luas, Masjid Kampus tampak Murung dalam
waktu yang cukup lama karena kehilangan Insan yang senantiasa
beribadah pada Rabb nya, dan mengistirahatkan diri sejenak dari
penatnya aktivitas kampus.
 Masjid kampus yang biasanya tiap hari penuh dengan berbagai
aktivitas keagamaan seperti kegiatan UP3AI, kajian religi,
kegiatan pengajaran baca iqra untuk anak-anak dan berbagai
kegiatan lainnya yang dapat ditemui di masjid Kampus. Tidak
hanya ramai akan kegiatan, namun masjid kampus juga dipenuhi
oleh mahasiswa yang beribadah, istirahat, menunggu jadwal
mata kuliah, dan berbagai aktivitas lainnya. Suasana Ramai
namun tetap sejuk di masjid kampus, harus terpaksa menjadi
sepi. Semua aktivitas yang biasa dilakukan harus terhenti,
namun rumah Allah yang terletak dikampus tersebut tetap
melaksanakan kegiatan ibadah meski hanya berisikan warga
sekitar, staff kampus, serta mahasiswa semester akhir yang
masih menetap dikampus, ibadah dilaksanakan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan.
Pada 15 februari 2021, keputusan untuk melaksanakan kuliah
secara luring atau tatap muka yang diperuntukkan bagi
mahasiswa angkatan 2019 dan 2020, 

namun ada beberapa fakultas yang tetap
memilih daring bagi sistem perkuliahannya.
Hadirnya 2 angkatan tersebut ke Universitas
Syiah Kuala dengan pegangan hadist “bahwa
ada tujuh golongan manusia yang akan
mendapat Naungan Allah SWT, ketika saat
itu tak ada lagi naungan. Salah satu golongan
itu ialah pemuda yang terpaut hatinya
kemesjid” [HR. Al-Bukhâri dan Muslim].
 Perlahan Jati diri Masjid kampus USK kian
membaik, kembali diisi oleh mahasiswa yang
ingin beradab hati pada Rabb nya. Ibadah
Shalat 5 waktu yang telah tampak lebih ramai
dengan menerapkan protokol kesehatan
memakai masker, handsanitizer, dan menjaga
jarak pun demikian pelaksanaan shalat tetap
terasa khusyuk, tampak kembali masjid
kampus memberi kenyamanan bagi
mahasiswa. Mari menaruh harap beriring doa
agar segalanya cepat membaik, ketika masjid
kampus kembali penuh tanpa jarak, terlihat
penat beriring cengkrama pertanda masjid
kampus kembali dengan jati diri yang telah
membaik sepenuhnya.
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Judul Buku : Resign!
Penulis : Almira Bestari
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Terbit : Cetakan keempat, Februari 2018
Tebal : 288 halaman
ISBN : 9786020380728 (Digital)
Editor: Claudia Von Nasution
Peresensi : Cut Tasya Nabila
    Kisah bermula dari kekesalan seorang analis di perusahaan konsultan bernama Alranita pada
bosnya yang bernama Tigran Putra Pramudiwirja. Tak hanya Alranita, teman-teman satu timnya
juga memiliki 'dendam kesumat' terhadap Tigran. Mereka adalah bagian dari geng cungpret alias
kacung kampret yaitu Karenina, Carlo, dan Andre. Karena watak Tigran yang menyebalkan,
keempat orang tersebut pun berencana untuk resign. Namun, ternyata tidak semudah itu untuk
keluar dari perusahaan tersebut. Alranita selalu gagal untuk mengikuti wawancara dengan
perusahaan lain karena Tigran. Seolah lelaki itu punya indra keenam yang selalu tahu niatnya.
Seberapa jauh pun, Alranita menghindar, Tigran selalu muncul. Bahkan saat ia berlibur di
Langkawi. Hingga hal-hal tak terduga lainnya muncul, seperti perhatian-perhatian kecil dari
Tigran. 
    Suatu hari, kantor dihebohkan dengan salah satu karyawan yang akan resign. The Cungpret
mulai heboh dan saling menuduh satu sama lain. Bersamaan dengan itu, kemudian Alranita
mendapat pengakuan cinta dari Tigran. Ia tidak menyangka bahwa Tigran sudah mengenalnya
begitu lama, bahkan sejak ia belum bekerja di sana. Di saat hatinya dilema, ia mendapat kabar
bahwa Tigran-lah yang akan resign dari kantor. Perang dingin terjadi hingga Tigran datang dan
menjelaskan situasi. Mereka pun menjadi sepasang kekasih backstreet. Hanya Carlo yang tak
sengaja tahu fakta itu. Karena Tigran resign, kantor mereka kedatangan ketua tim yang baru dan
lebih parah dari Tigran. Akibatnya, satu per satu tim cungpret resign dengan jangka waktu yang
beda tipis. Kisah berakhir dengan kehebohan The Cungpret setelah beberapa waktu tidak bertemu
dan dikagetkan dengan undangan pernikahan Tigran dan Alranita.
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    Novel ini berhasil membuat saya senyum-senyum sendiri. Dunia perkantoran yang terkesan
kaku terasa begitu menyenangkan karena dibalut dengan humor. Terutama karakter tokoh lainnya
seperti Karenina yang julid, Carlo yang heboh, Andre kalem yang disayang bos, dan Sandra—si
anak baru yang bucin Tigran. Seperti judulnya, "Resign!", saya tidak menyangka akan ada plot
twist— kejutan. Bukannya salah satu dari The Cungpret, justru sosok yang resign lebih dulu
adalah Tigran. Padahal The Cungpret berlomba-lomba untuk resign lebih awal. Penulisnya sendiri
merupakan analis di sebuah financing company, sehingga suasana kerja dari profesi para tokoh
terasa sangat kental. Tidak terkesan menggurui, tetapi pembaca bisa menambah pengetahuan
terkait profesi.
     Meskipun begitu, saya merasa sedikit kurang sreg di beberapa bab menuju akhir. Mungkin akan
lebih baik jika bumbu-bumbu romansa sedikit diperkental dan tidak terkesan buru-buru. Tetap
saja, saya cukup puas membaca cerita ini. Tidak ada kata bosan, bahkan saya tidak bisa menahan
diri untuk tidak membuka halaman selanjutnya. Novel ini sangat direkomendasikan untuk
kalangan pembaca usia muda. Untuk kamu yang merasa stres dan butuh pengalihan, novel ini
jawabannya. 
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Judul buku : A cup of tea
Penulis : Gita Savitri Devi
Penerbit : GagasMedia
Tahun terbit : 2020
Cetakan : I (pertama)
Tebal buku : 163 halaman
Harga buku : Rp 77.000



    A cup of tea merupakan buku kedua dari Gita Savitri Devi yang menceritakan pengalaman
pribadi berdasarkan perjalanan Gita ke berbagai tempat. Setiap perjalanan yang diceritakan Gita,
terdapat pembelajaran dari setiap orang yang ditemuinya dengan berbagai latar belakang serta
sudut pandang baru mengenai banyak hal dalam hidup. Buku ini terdapat beberapa bagian dengan
pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari misi pribadi Gita untuk mengunjungi berbagai negara,
kehidupan setelah pernikahan, perpisahan, cyberbullying yang pernah dialaminya di media sosial
hingga arti kebahagiaan yang Gita cari. Selain itu, dengan berkaca pada pengalaman pribadi Gita,
pembaca dapat belajar mengenai arti ‘menemukan’ dan menerima diri sendiri. Seperti kata Gita,
ternyata setelah gue jalanin hidup gue terus berlanjut. Selalu ada hal baru yang gue temukan dalam
hidup dan juga dalam diri. Seperti layaknya manusia, gue harus terus tumbuh dan tumbuh sampai
gue tutup usia. Bahkan setelah gue mati pun, gue masih harus tetap melanjutkan perjalanan. Akan
jalan terus tanpa berhenti walau entah di mana ujungnya.
      Buku ini dikemas dengan bahasa yang santai khas Gita Savitri, sehingga beberapa pembahasan
berat di dalamnya sangat mudah untuk dipahami. Membaca buku ini seperti mendengarkan
seorang teman bercerita seusai pulang dari perjalanan lantas memperoleh pelajaran menarik
setelahnya. Banyak informasi, wawasan, pengetahuan dan sudut pandang baru yang didapatkan
setelah membaca buku ini. 
   Salah satunya dari obrolan Gita dengan Kim seorang perempuan asal Hongkong yang
ditemuinya di Swiss, membuka mata kita bahwa tinggal di negara maju terutama Eropa bukanlah
hal yang mudah untuk seseorang dari negara ketiga. Permohonan visa yang sulit mengharuskan
para perantau di benua biru bekerja keras untuk dapat membuktikan bahwa ia penduduk yang
patuh pada aturan dan memiliki pemasukan yang tidak hanya cukup namun konsisten setiap
bulannya. Namun sebaliknya, orang-orang dari Eropa dan Amerika bisa dengan mudah datang ke
negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain itu, buku ini juga diselingi dengan
gambar-gambar menarik yang jauh dari kesan monoton. Namun, sayangnya buku ini tidak
memiliki daftar isi, sehingga perlu usaha extra untuk menemukan bagian yang ingin dibaca ulang. 
     Secara keseluruhan buku ini sangat menarik untuk dibaca, terutama untuk generasi muda yang
ingin belajar mengenai self-acceptance dengan berkaca dari pengalaman pribadi orang lain. Dari
buku ini banyak terdapat wawasan dan pengetahuan tentang berbagai hal dalam hidup yang
mungkin sering luput dari perhatian kita. Sesuai dengan tagline-nya ‘mencari untuk menemukan’
buku ini dapat menjadi saran yang baik untuk orang-orang usia 20-an yang berada di keadaan
quarter life crisis yang bingung dengan kehidupannya sendiri. 
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 Tak semua hal dapat kita lalui dengan percuma, tidak
semua hal dapat kita maafkan dengan hanya sekedar maaf,
semua hal butuh waktu untuk dapat dilalui oleh sang
waktu, begitu juga dengan kehidupan kita, semua hal bisa
dilalui dengan sabar, ikhlas, dan semangat pantang
menyerah.
 Aku terdiam sendirian. Di antara suasana yang mencekam
berselimut duka, aku menatap seorang perempuan paruh
baya yang terbaring lemah di atas brangkas rumah sakit.
Sakitnya Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan
sendu milikku
 “Ma-” panggilku pelan, kugenggam tangannya yang
dingin dengan pelan seakan jika tidak kugenggam maka
akan terjadi hal buruk secara tiba-tiba kepadaku.
 “Sekarang Raihan harus pergi dulu…” Ujarku menahan
tangis.
 Bagaimana tidak? Aku seorang anak tunggal dan aku
harus meninggalkan ibuku yang sedang kritis untuk
bekerja. Aku sangat frustrasi saat ini, tetapi aku tidak bisa
menentang apapun.
 “Doakan Raihan agar bisa berjuang disana, Ma…” telah
banyak yang aku bicarakan bersama ibu tetapi banyak juga
dibalas oleh mesin EKG, Elec
 Mesin Elektrokardiogram (EKG) pemeriksaan untuk
mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung.
Umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung.
 ”Ma, doakan Raihan, agar dapat melanjutkan cita-cita kita
disana..” imbuhku dengan air mata yang sudah tidak
terbendung.
 “Sudah Nak-” ujar Ayahku.
 “Cepat kamu bersiap nak-”.
 Ayahku terus membujukku untuk kembali ke Kota
tempatku menuntut ilmu. Disana juga aku harus
melanjutkan kerja sampinganku yang sudah lama
terbengkalai. 
 “Ma, aku tinggal mama disini bukan karna rasa sayangku
sudah berkurang, tetapi ini semua demi kelanjutan hidup
kita Ma-” protesku meski aku tau tidak akan ada balasan,
tetapi aku akan tetap melakukannya.
 “Sudah Nak-” ucap Ayahku lagi sambil mengelus
kepalaku dengan lembut.
 “Pergilah!”.

GORESAN PENA
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“Ayah, aku langsung ke terminal ya Yah!”
Ungkapku sambil menyalami tangannya.
Suasana sepi yang khas dengan pasien yang
mondar mandir berlalu lalang didampingi
seorang berpakaian putih-putih. Ayahku
masih menatapku dengan mata yang
berkaca-kaca. Aku yakin sesungguhnya
hatinya teriris melihat dua sosok yang sangat
ia cintai mulai menjauh dari hadapannya
satu persatu. Pemilik hatinya mulai berjalan
membelakanginya. 
 “Sebelum kamu pergi, ada satu petuah yang
ingin Ayah sampaikan.” Cegah Ayahku. 
 “Tidak semua hal akan bermula dengan baik
dan tidak semua yang berawal buruk akan
menjadi buruk nak!” Petuah Ayahku yang
aku balas dengan anggukan.
 “Ayah, jaga mama baik-baik ya-” ucapku
dengan sesenggukan.
 “Tenang aja Nak!” ujar Ayahku mengelus
rambutku.
 “Pasti Ayah akan menjaga mamamu, dia itu
bidadari Ayah-” imbuhnya sambil tersenyum
lembut ke arahku.
 “dan sosok malaikat tak bersayap
untukmu!”
 Ayahku sosok yang harus sangat tegar
sekarang, kedua bidadarinya sedang terluka
saat ini. Sehingga ia harus tetap tersenyum
bagaimana pun perasaannya saat ini.
 “Ayah, Raihan harus pergi sekarang.”
Pamitku tidak lupa dengan pelukan hangat
untuk Ayahku.
 “Jaga diri baik-baik di kota besar sana ya
Nak!” Pesannya kepada anak semata
wayangnya dengan suara yang amat lembut,
membuatku merasa masih ada yang bisa
memedulikan diriku saat ini.
 “Baik, Yah...” ucapku.

Kata Mereka yang DibawahKata Mereka yang Dibawah
oleh : Raihan Shafira



 “Yah ... Raihan ke terminal dulu ya, soalnya bos adik
sudah menunggu di tempat kerja.” Izinku mencoba
untuk berkelakar.
 Masih dengan senyum yang ia paksa tetap berseri, aku
ingin kembali berlari kearah Ayahku dan mengadu
semua akan baik-baik saja kan? 
 “Semangat kerja sayang...” seru Ayahku penuh
semangat.
 Dengan situasi saat ini aku tiba-tiba terfikirkan
sesuatu. Aku menjadi berharap jika aku memiliki
tempat usahaku sendiri, disana aku lah yang menjadi
bos. Aku yang berhak menentukan apapun untuk
keperluanku sendiri. Aku tidak perlu repot meminta
izin ketika sedang berada di dalam situasi seperti ini.
 Bolehkah rasa benci, iri, dan segala hal buruk mulai
bersarang di hatiku saat ini? Aku benar-benar kecewa
dengan keadaan saat ini. Mengapa mereka tidak dapat
mengerti posisiku saat ini?
*****
 Sudah beberapa bulan aku memantapkan hati untuk
kembali ke tempatku menuntut ilmu dan juga mencari
penghasilan tambahan sebagai guru les di bimbel
ternama di kotaku. 
 Membuatku bisa membantu perekonomian keluargaku.
 Tak sadar dengan keadaan sekitarku, tiba-tiba seorang
Nenek datang menghampiriku membuat aku bertanya-
tanya ada apa dengan dirinya?
 “Nak boleh nenek minta sedikit rotinya?” 
 “Ada apa nek?” Tanyaku bingung dengan keadaan ini.
 “Mereka kata, keadilan sosial milik setiap orang, tetapi
masih banyak orang yang sudah berumur hidup serba
kekurangan, inilah kondisi dunia saat ini.” Batinku pilu.
 “Nenek belum makan?” Imbuhku ketika tidak
mendapat balasan lanjutan dari pertanyaanku
sebelumnya.
 “Belum nak..” Jawabnya pelan.
 Aku merasa terkejut dengan jawabannya, Apa
keluarganya tidak memedulikan beliau? 
 “Yasudah, nenek ikut Raihan dulu.” Ajakku sambil
menggandeng lengannya dan berjalan pelan di
sebelahnya.
 Sungguh ini membuat diriku mengingat nenekku yang
baru saja berpulang ke pangkuan yang Mahakuasa. 
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Biasanya kami cucunya bergantian untuk
menggandeng lengannya ketika ia berjalan.
 “Kamu tidak malu berjalan bersebelahan
dengan nenek?” Tanyanya tiba-tiba
membuatku mengembalikan fokusku kepada
beliau. Sepertinya beliau memerlukan teman
bicara saat ini
 “Kenapa nenek bertanya seperti itu?”
Tanyaku bingung.
 “Maaf nek, kalau boleh tau, dimana keluarga
nenek sekarang?” Tanyaku dengan takut-takut
karena bagiku ini adalah yang sedikit sensitif,
apalagi jika nenek ini berasal dari keluarga
yang saling abai satu sama lain.
 “Sebenarnya nenek masih ada keluarga-”
ungkapnya kepadaku.
 Aku menatapnya terkejut, beliau masih
memiliki keluarga tetapi bisa tidak terurus
seperti ini?
 “Tetapi mereka malu dengan adanya nenek di
hidup mereka-”,
 “Mereka bilang nenek sudah tua, hanya dapat
merepotkan mereka.”
 Dalam pikiran yang terbawa entah kemana,
memikirkan nasib Nenek ini. Ingin sekali aku
menghampiri mereka dan menunjukkan siapa
yang lebih menyusahkan dirinya ketika kecil
atau ibunya saat ini
 “Bahkan anak nenek sendiri beranggapan
seperti itu.” Ungkapnya yang sontak saja
membuatku mengalirkan air mataku deras.
 “Bagaimana bisa mereka mengatakan hal itu
kepada nenek?” Tanyaku tidak percaya.
 Ketika sampai di depan warung, aku bertanya
apa yang ingin beliau makan dengan
senyuman yang tak kunjung lepas dari
wajahku.
  “Nek, mau makan apa?”
 “Apa saja-“ jawab Nenek dengan senyuman
tulus.
 “Terimakasih nak!” Ungkapnya sambil
mengelus pelan kepalaku yang tertutupi hijab.
 Pelajaran yang lagi-lagi aku dapat dalam
hidupku. Banyak anak lupa akan kasih orang
tua, tetapi orang tua tidak pernah lupa akan
anak mereka apalagi jika diselingi dengan
kasih anaknya. 



GORESAN PENA

 
Lia Inayatul Maula

 
Aku yang pamit tanpa kata 
Memilih Lenyap dan hilang begitu saja
Sayang, namun apa hendak dikata?
Bahkan percikanku saja belum menyapa dunia

Duhai, sukarkah dinda?
Hingga runtuh hilangkan asa
Bukankah daku pernah begitu membara?
Membuncah hasrat hendak bersua

Mimpi yang kau kata amat tinggi
Cita yang kau rasa amat maya
Kondisi situasi yang senantiasa kau bawa 
Hingga ku sampai pada sirna yang nyata

Pernahkah kau coba tuk pandang diri?
Adakah kau coba berjuang sepenuh hati?
Kau bilang aku sulit dicapai.
Tapi nyatanya? Kau yang terlalu abai!
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 Kalian itu sungguh lebih merepotkan daripada mereka ketika tua. Ketika mereka tua, mereka
masih bisa mengatakan apa yang ia inginkan. Bandingkan dengan kalian. Apakah sebanding?
 “Ma, maafkan aku yang tidak bisa berada di sampingmu saat-saat sakitmu-” Batinku perih
mengingat segalanya.
 “Jangan menangis nak!” Pintanya sambil mengusap pelan pipiku. Sungguh entah mengapa aku
merasa menjadi anak yang durhaka.
 Di dunia ini banyak sekali air mata yang tidak terlihat, air mata yang terhempas sia-sia, tidak
terpandang oleh orang atas. Menganggap segalanya baik-baik saja, tanpa mereka melirik sedikit
saja kebawah.  

GORESAN PENA

  

“Lenyapnya mimpi dan cita”“Lenyapnya mimpi dan cita”

Tema :
"Aku" pada puisi di atas ibarat cita-cita dan mimpi seseorang. Namun nyatanya, cita-cita dan
mimpi itu hanyalah angan kosong belaka. Jika tak diperjuangkan, jika terus-terusan beralasan dan
santai mengabaikannya, mimpi itu hanya akan semakin jauh dan sulit digapai bahkan tidak
menutup kemungkinan mimpi itu benar-benar tidak akan tercapai. Karenanya, jika kita punya
mimpi dan cita-cita, berusahalah sekuat dan sekeras mungkin untuk menggapainya.

PUISI
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Lia Inayatul Maula
“ Semua indah di mata yang tepat, semua hebat di bidang yang akurat.

Daripada menjadi insecure, bagaimana jika lebih bersyukur?”

Tema : 
Terkadang kita lupa bahwa indah dan hebat merupakan kata sifat yang tidak bisa begitu saja kita
samakan penilaiannya. Baik indah ataupun hebat akan berbeda di setiap sudut pandang kita
melihatnya. Tak ada satupun manusia yang terlahir sempurna. Dibalik setiap kekurangan ada
kelebihan di dalam setiap jiwa. Jadi, daripada merasa rendah diri, bukankah lebih baik kita
bersyukur? Bersyukur atas segala nikmat yang kita peroleh serta berusaha untuk menemukan dan
terus mengasah kemampuan yang kita miliki sebagai wujud syukur kita.

QuotesQuotes
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Untuk apa berharap dia?
Setitik luka sebelanga duka 
Apa dikata dia tak hendak
Hati yang retak, sembuhkan jua

Lemahkah kita, Puan?
Erak sudah, bukan?
Mana hati bukan mainan
Akankah tetap bertahan?
Harusnya kita tegak, Puan!

Perlahan saja, luka 'kan menghilang
Usah galau atau bimbang
Arjuna melimpah ruah di nusantara
Naban hak kita, kuat bagai Cut Meutia

(Tanah Merah, 03 Agustus 2020)                                     

Usah Lemah, PuanUsah Lemah, Puan
Cut Tasya Nabila 
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Cut Tasya Nabila
 

Kupunya hasrat, punya mimpi, punya cita-cita
Kupunya obsesi tinggi tak berkasta
Aku manusia egois untuk asa
Kuperjuangkan hingga para manula berbangga

Ada hasrat yang belum terpenuhi
Tentang keinginan yang tak bersegi
Ingin kuraih lagi dan lagi
Selama ragaku belum tersimpan di osuari

Aku hanya bermimpi
Kenapa sesukar ini?
Kenapa mereka yang tidak tahu apa-apa berpikir itu ilusi?
Padahal di dunia ini semua bisa terjadi

Aku tak akan pernah berhenti
Bermimpi setinggi langit yang menelan mentari
Atau mungkin memilih ekskavasi
Karena semua pengorbanan butuh energi

Kegagalan adalah kekuatan tersembunyi
Bilamana kaki ini tidak sanggup berdiri lagi
Maka aku akan mencoba merangkak dan menanti 
Dengan sejuta kemustahilan di dunia ini
Akan kuraih bintang dengan jari-jari sakti

(Aceh, di masa itu)
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Pekikan HasratPekikan Hasrat



Nurul Islamidini

     Sebuah pernikahan umumnya diimpikan oleh kaum remaja dan dewasa muda. Berdasarkan
hasil observasi pada sebagian mahasiswa yang mengaku lelah kuliah, kerap kali mereka bercanda
dengan mengatakan lebih baik menikah sebagai jalan hidup yang lebih menyenangkan daripada
menghadiri perkuliahan. Namun, pada faktanya pernikahan merupakan hal yang sangat kompleks
dan membutuhkan kebijaksanaan dalam menjalaninya. Misalnya pada kewajiban di awal
pernikahan, yaitu pemberian mahar. 
    Menurut Ensiklopedia Islam Kamil, mahar merupakan hak bagi perempuan dan kewajiban
suami untuk memenuhinya, sebagai penghalal atas penghormatannya. Mahar juga merupakan
kewajiban bagi suami sebagai bentuk menghormati perempuan. Pemberian mahar dalam syari’at
Islam bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, yang sejak zaman Jahiliah
telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar dari pihak mempelai laki-laki, status
perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan adat istiadat Aceh,
mahar disebut pula dengan istilah jeulame. Pemberian mahar yang berupa perhiasan emas
menggunakan satuan mayam. Satu mayam berkisar 3,3 gram. Terdapat pula literatur lain yang
memakai takaran satu mayam senilai 3 gram emas.
      Pada umumnya, untuk menikahi satu wanita Aceh, pengantin pria harus memberikan minimal
15 mayam. Jika dikalikan dengan harga emas yang hampir menyentuh angka Rp 1 juta per
gramnya pada Januari 2021, maka nilai ini setara dengan Rp. 45 juta. Mengapa bisa sangat mahal?
Konon, terdapat beberapa opini terkait hal ini. Wanita lokal cenderung memiliki kecantikan yang
khas. Selain itu, tingkat pendidikan, kebiasaan, kelebihan wanita juga mempengaruhi tinggi
rendahnya suatu mahar. Menjelang pernikahan pun biasanya diadakan rapat keluarga guna
memutuskan tanggal, konsep pernikahan, dan besarnya mahar. Tentunya keluarga menginginkan
yang terbaik untuk anak perempuannya. Namun apakah kita harus senantiasa mengikuti adat ini?
Nyatanya tidak. Hukum Islam tidak menetapkan jumlah mahar. Akan tetapi jumlah mahar
didasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga.
Ketentuannya yaitu jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan
melakukan akad nikah. Syariat Islam hanya menetapkan bahwa mahar (mas kawin) harus
berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal
mahar, namun 
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hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami.
Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Sebagaimana sabda 
Nabi SAW yang artinya: Dari Uqbah, Rasulullah SAW. bersabda: 
'Sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah
urusan maharnya." (HR. Abu Daud) (NI)



KATA MEREKA

SUARA 
 PEMUSTAKA

Andika Ari Syahputra HSB
(Mahasiswa Pendidikan
Dokter, Fakultas
Kedokteran, 2018)

Pelayanan Perpustakaan USK secara
keseluruhan sudah sangat baik, mulai
dari akses masuk melalui scaning Kartu
Tanda Mahasiswa (KTM), keberadaan
petugas yang sangat membantu, adanya
sanksi bagi keterlambatan pengembalian
buku dengan mekanisme yang jelas
hingga akses pencarian buku yang sangat
mudah hanya melalui ponsel pintar. 

Selain itu, kesiapan Perpustakaan USK dalam menghadapi masa
pandemi sehingga pelayanan harus dilaksanakan secara daring
juga sangat baik. Hal ini didukung oleh beberapa pelayanan
perpustakaan berbasis digital seperti Uilis. Namun sayangnya
buku yang tersedia masih banyak yang belum diperbarui,
sementara itu pemenuhan tugas kuliah mengharuskan
mahasiswa untuk mencari referensi dalam rentang waktu 5
tahun lalu. 

Maulid Fathin Nabila
(Mahasiswa Farmasi,
Fakultas FMIPA, 2018)

Perpustakaan USK sudah
menjadi tempat kumpul
(basecamp) bersama
teman-teman untuk
mengerjakan tugas maupun
laporan yang tentunya
sangat membutuhkan
sejumlah referens,
khususnya di malam hari. Apa kata mahasiswa Universitas Syiah

Kuala tentang perpustakaan saat ini?
Akses WiFi yang terbilang cukup bagus seakan
menjadi jawaban bagi kami mahasiswa untuk
mencari materi tambahan yang dibutuhkan dalam
pengerjaan tugas. Selain itu, fasilitas AC yang cukup
sejuk khususnya di lantai dua juga membuat
mahasiswa betah berlama-lama mengerjakan tugas.
Namun peningkatan pengunjung perpustakaan pada
waktu-waktu tertentu seperti siang menuju sore tidak
sepadan dengan jumlah kursi yang tersedia. Selain
itu, ruang baca yang terletak di sebelah mushalla
sebaiknya kaca yang digunakan tidak terlalu
transparan atau dapat diantisipasi dengan
pemasangan sticker mengingat posisinya yang
langsung berbatasan dengan ruang baca mahasiswa
terkadang membuat mahasiswi sedikit tidak nyaman.

Cut Zahara Vonna
(Mahasiswa Teknik
Kimia, Fakultas Teknik,
2019)

Fasilitas Perpustakaan USK sudah sangat
memadai, seperti keberadaan AC yang
sangat membantu dalam menghilangkan
penat mahasiswa yang telah mengikuti
kegiatan perkuliahan full day serta
pembaruan jurnal dan e-book. Contoh
lainnya, adanya ruang khusus mahasiswi
membuat mahasiswi lega dan bebas tanpa
merasa canggung dan tidak nyaman di
hadapan mahasiswa. 

Ketersediaan buku-buku yang digunakan sebagai diktat selama proses
belajar mengajar di kelas juga sudah sangat memadai, khususnya
buku-buku untuk semester-semester awal. Diharapkan perpustakaan
USK meningkatkan pelaksanaan program-program yang bertujuan
untuk membangkitkan kreativitas mahasiswa. Selain itu, keterbatasan
kursi di lantai dua di waktu tertentu membuat mahasiswa harus duduk
di mushalla. Fasilitas tempat wudhu dan sandal sebaiknya lebih
ditingkatkan karena minimnya jumlah tempat wudhu dan sandal
membuat mahasiswa harus mengantre lebih lama.

LENSA PUSTAKA

Kebijakan perpustakaan untuk pengembalian buku di
pertengahan tahun 2020 juga sangat disayangkan
mengingat banyak mahasiswa yang sudah kembali ke
kampung mereka masing-masing sehingga
mengharuskan mereka untuk kembali ke Banda
Aceh. Sebaiknya buku-buku tersebut dikembalikan
pada saat perkuliahan luring dilaksanakan.
Diharapkan informasi pelayanan perpustakaan
khususnya di malam Senin disampaikan secara jelas
melalui Instagram Perpustakaan USK karena
terkadang pelayanan tersedia di malam Senin, namun
di beberapa kesempatan pelayanan tidak tersedia
mengharuskan mahasiswa kembali dengan kecewa.
Selain itu, pembaruan terhadap buku-buku
perpustakaan USK serta peningkatan jumlahnya juga
sangat diharapkan mahasiswa.
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