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SALAM REDAKSI
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.
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LENSA
LENSAPUSTAKA
PUSTAKA

“

Salah satu finalis
duta baca unsyiah 2019 sedang
mengambil
undian untuk
mendapatkan
pertanyaan dari
juri

“

Para mahasiswa
penerima
penghargaan oleh
perpustakaan

“

Pemberian
penghargaan
oleh bapak Taufiq
Abdul Gani
kepada mahasiswa
kunjungan
terbanyak

4
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LENSA
LENSAPUSTAKA
PUSTAKA

“

Penampilan
oleh guest star
Apache 13 di
malam puncak
ULF 2019

“

Penampilan
dari salah satu
talent Malam
Puncak Duta
Baca Unsyiah
2019, Hasca.

“

Foto bersama
kepala Bapak
Taufiq Abdul
Gani dengan
Duta Baca
2018 dan para
pemenang
Duta Baca
2019
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PUSTAKA
PUSTAKA

Islamic
Movie Show,
Perpustakaan
Unsyiah
Tayangkan
Film The
Message

Librisyiana, Darussalam - Kamis
(23/5), Islamic Movie Show minggu ketiga Perpustakaan Unsyiah
tayangkan film The Message. Film
yang dikenal juga dengan Mohammad, Messenger of God ini menggambarkan kehidupan dan perjalanan Nabi Muhammad. Acara ini
dimulai lebih awal yaitu pada pukul
8.45 WIB. Hal tersebut diakibatkan
durasi film yang memakan waktu
yang relatif lama dan dikhawatirkan
penonton tidak dapat berdiskusi
dengan narasumber. Pada acara Islamic Movie Show kali ini penayangan filmnya berhenti di tengah film.
Hal tersebut dikarenakan durasi
film mencapai kurang lebih 3 jam
dan apabila dilanjutkan akan bentrok dengan waktu shalat dzuhur
Seperti biasanya setelah penayangan film terdapat diskusi singkat
bersama narasumber. Narasumber
Islamic Movie Show kali ini ialah
Dr.Said Munzir,S.Si.M.Eng.Sc. Ia
menjelaskan lebih dalam mengenai
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kebenaran sejarah dalam film serta
inti sari yang dapat diambil dari film
berjudul The Message tersebut.
Narasumber Islamic Movie Show
ini juga menambahkan bahwa sesungguhnya masyarakat millennial
sangat membutuhkan acara yang
membahas topik sejarah seperti ini
sebab pola pikir masyarakat yang
semakin sempit terhadap dunia.
Dosen fakultas MIPA ini mengakui bahwa pengadaan acara-acara seperti Islamic Movie Show ini
sangat bagus karena banyak orang
membutuhkan pengetahuan mengenai sejarah terdahulu. Pengetahuan inilah yang dapat membuka
pandangan masyarakat lebih luas
tentang dunia sehingga membuat
mereka tidak berpikir secara materialistik.
Ia juga berharap bahwa nantinya diskusi tersebut diadakan secara online agar partisipan acara tersebut
semakin bertambah.[PINA]

HABA
HABAPUSTAKA
PUSTAKA

Librisyiana, Darussalam - Rabu
(29/5), Islamic Movie Show perpustakaan Unsyiah tayangkan film Lion
Of The Desert di penghujung bulan
ramadhan. Film ini dikenal sebagai
film yang menggambarkan perjuangan Umar Mukhtar yang merupakan salah seorang pemimpin Libya
melawan penjajah Italia. Penayangan film ini dimulai pada pukul 8.45
WIB sampai pukul 12.10 WIB. Pada
acara kali ini penonton tidak begitu
ramai dibandingkan acara Islamic
Movie Show sebelumnya.

perpustakaan tidak hanya menyimpan buku tetapi juga dapat menyimpan informasi dalam bentuk film
dan manuskrip yang berbentuk
microfilm. Berbeda dengan buku,
film harus ditayangkan apabila ingin mengetahui informasi yang terdapat di dalamnya. Hal inilah yang
membuat penayangan film di perpustakaan sangat penting.

Dosen fakultas MIPA ini mengatakan bahwa perlu diketahui cara
penyampaian informasi dalam media bergerak merupakan salah satu
Islamic Movie Show kali ini dibahas metode yang paling mudah sehingoleh Dr.Suhrawardi Ilyas,S.Si, M.Sc. ga dapat membantu masyarakat
Ia membahas lebih jauh mengenai dalam menerima informasi yang
tokoh Umar Muktar yang diper- tepat. Namun, hal tersebut sering
ankan dalam film tersebut serta kali tidak menjadi perhatian banyak
menceritakan kronologi terjadinya orang.
peperangan di Libya yang tidak jauh
Ia juga berharap bahwa nantinberbeda dengan perang Aceh melya acara tersebut dapat menarik
awan Belanda pada masa lampau.
penonton dari banyak kalangan
Narasumber Islamic Movie Show dengan menayangkan banyak film
ini mengakui bahwa penyelengga- informatif yang menarik banyak karaan penayangan film seperti ini langan termasuk mahasiswa Unsysangat bagus karena pada dasarnya iah.[PINA]

Islamic
Movie Show
Perpustakaan
Unsyiah
Tayangkan
Lion Of The
Desert Di
Penghujung
Bulan
Ramadhan
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PENUH,
PERPUSTAKAAN
TAMBAH
KELAS LOCT
LOCT (Library Orientation Class and Tour) yang diadakan perpustakaan Universitas Syiah Kuala sejak Sabtu (13-07) kemarin sebagai agenda mahasiswa baru jalur SBMPTN Universitas Syiah Kuala
mendapat sambutan baik dari mahasiswa baru.
Sejalan dengan tingginya minat mahasiswa baru
mengikuti LOCT, perpustakaan Universitas Syiah
Kuala membuka kelas tambahan untuk hari Rabu
17 Juli 2019. Kelas tersebut terbagi dalam 3 sesi
yaitu kelas jam 8:00, 10:00, dan 14:00.
LOCT ini merupakan kegiatan rutin perpustakaan
universitas Syiah Kuala kepada mahasiswa baru. Kegiatan yang bertujuan mengenalkan fasilitas di perpustakaan universitas Syiah Kuala pada peserta didik baru Unsyiah ini dipandu oleh pustakawan dan
didampingi duta baca. Rencananya, kegiatan LOCT
ini akan berakhir pada 18 Juli mendatang. [NRA]
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Mahasiswa Baru
Thailand Mengikuti
Kunjungan
Pengenalan
Perpustakaan

HABA
HABAPUSTAKA
PUSTAKA

“

Baiyinah Sapuding,
Salah seorang
mahasiswa
baru Thailand
mengatakan bahwa
Perpustakaan
Unsyiah luar biasa
dengan fasilitas
yang tersedia di
dalam perpustakaan
tersebut.
mal. Kunjungan singkat tersebut dimulai dari pukul
14.00 sampai 15.30 WIB dan ditujukan bagi mahasiswa baru Unsyiah dari Thailand. Kunjungan tersebut memberikan kesan yang baik bagi mahasiswa
asing tersebut.

Librisyiana, Darussalam - Senin (26/8), Duta Baca
Unsyiah memandu para mahasiswa baru dari Thailand pada kunjungan pengenalan perpustakaan.
Setidaknya ada 18 mahasiswa baru dari Thailand
yang ikut dalam kunjungan tersebut. Kunjungan ini
bertujuan memperkenalkan Perpustakaan Unsyiah. Mahasiswa asing mendengarkan penjelasan
mengenai fasilitas yang tersedia dan bagaimana
memanfaatkannya. Selain itu, kunjungan ini juga
dibarengi dengan tur untuk melihat dan mempraktikan secara langsung bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku, serta mengenal
fasilitas lainnya yang ada di perpustakaan. Hal ini
tentu sangat penting bagi mahasiswa baru untuk
dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara opti-

Baiyinah Sapuding, Salah seorang mahasiswa baru
Thailand mengatakan bahwa Perpustakaan Unsyiah
luar biasa dengan fasilitas yang tersedia di dalam
perpustakaan tersebut. Ia juga mengatakan ingin
mencoba fasilitas dan layanan yang ada, seperti ruang diskusi yang luas dan layanan tambahan.
Delsa Alfitra, Duta Baca Terfavorit Unsyiah 2019
yang memandu kegiatan kali ini mengatakan bahwa
ia sangat antusias dalam memandu para mahasiswa
asing tersebut karena Unsyiah memiliki perpustakaan dengan fasilitas yang lengkap dan menarik. Mahasiswa ekonomi manajemen ini mengakui
bahwa sebagai salah seorang Duta Baca Unsyiah, Ia
juga berharap Unsyiah dapat meningkatkan minat
mahasiswa untuk meminjam buku maupun sekedar berkunjung ke Perpustakaan sehingga ide inovatif yang dituangkan dalam kegiatan Perpustakaan
dapat bermanfaat, serta fasilitas baru seperti ruang
mini teater dapat berfungsi dengan baik.[PINA]
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PUSTAKA

“Beyond Expectation” sangat tepat untuk mendeskripsikan
perpustakaan Unsyiah.

B

eyond merupakan kata dalam bahasa
Inggris yang berarti di luar batas, sedangkan
expectation merupakan ekspektasi. Beyond
expectation berarti di luar ekspektasi. Jika
ditanyakan maksudnya, mungkin ini akan menjadi
sebuah pertanyaan rumit bagi orang orang di
luar sana yang belum pernah mengunjungi UPT.
Perpustakaan Unsyiah. Namun bagi mahasiswa
di lingkungan Universitas Syiah Kuala, “Beyond
Expectation” sangat tepat untuk mendeskripsikan
perpustakaan Unsyiah.

10
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Pada dasarnya perpustakaan merupakan tempat,
gedung, atau ruang yang disediakan untuk
pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan
sebagainya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari,
dan dibicarakan (KBBI). Definisi perpustakaan tidak
sebatas pada itu saja. Perpustakaan dapat menjadi
tempat yang nyaman untuk melakukan berbagai
aktivitas, baik untuk belajar, berdiskusi, maupun
istirahat. Saat ini, perpustakaan Unsyiah menjadi
salah satu tempat favorit yang banyak dikunjungi
oleh mahasiswa, baik mahasiswa Unsyiah maupun

mahasiswa dari universitas lain. Hal ini wajar karena
saat ini perpustakaan unsyiah dilengkapi dengan
fasilitas-fasilitas baru dengan memanfaatkan
teknologi di luar ekspektasi.
Pada umumnya orang berpikir bahwa suasana di
perpustakaan sangat hening, dan sunyi. Sayangnya,
hal seperti ini tidak dijumpai di perpustaklaan
Unsyiah. Suasana di perpustakaan Unsyiah sangat
hidup dengan berbagai aktivitas yang dilakukan
oleh pengunjung. Ada yang membaca buku,
membuat tugas, berdiskusi dan lain-lain. Selain
menyediakan tempat yang nyaman, perpustakaan
Unsyiah juga dilengkapi dengan alat peminjaman
dan pengembalian buku yang canggih sehingga
sangat memudahkan para mahasiswa.
Perpustakaan yang berada di Perguruan Tinggi
memiliki tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi
pendidikan, penelitian/ riset, dan pengabdian
kepada masyarakat. Sudahkah perpustakaan
Unsyiah melaksanakan tugas dan fungsi tersebut?
Menurut salah satu pengunjung rutin perpustakaan
Unsyiah, Cut Sarna Alfina yang merupakan
mahasiswi prodi PG-PAUD mengatakan bahwa
Perpustakaan Unsyiah sudah melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, “Perpustakaan Unsyiah
itu selain nyamannya juga memang memberikan
informasi yang sangat lengkap dan akurat, sangat
membantu saya dalam menyelesaikan tugastugas kuliah, seperti buku-buku yang disediakan,
jurnal dan hal lainnya, semuanya memberikan
kemudahan” ungkapnya.
Secara umum Sutarno NS (2006:34) menyebutkan,
perpustakaan bertujuan untuk untuk menyediakan
fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat
pembelajaran. Lebih luas lagi, Lasa (2007:14)
menyatakan bahwa perpustakaan memiliki
beberapa tujuan, yaitu:

2. Mengenalkan teknologi informasi

HABA
FOKUS
PUSTAKA

Perpustakaan dapat menjadi sarana bagi pelajar
dan pengajar untuk menambah pengetahuan
dan wawasan terkait perkembangan teknologi
informasi.
3. Membiasakan akses informasi secara mandiri
Pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memiliki
rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses
informasi karena hanya orang yang percaya diri dan
mandirilah yang mampu mencapai kemajuan.
4. Memupuk bakat dan minat
Bacaan, tayangan gambar, dan musik di
perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan
minat seseorang. Fakta dan sejarah membuktikan
bahwa keberhasilan seseorang itu bukan
ditentukan oleh NEM yang tinggi melainkan melalui
pengembangan bakat dan minat.
Selain menyediakan berbagai koleksi buku dan karya
tulis ilmiah, perpustakaan Unsyiah juga dilengkapi
dengan perpustakaan digital yang memberi banyak
manfaat, terutama bagi mahasiswa yang sedang
menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis,
maupun disertasi. Perpustakaan digital (Inggris:
digital library atau electronic library atau virtual
library) adalah perpustakaan yang menyediakan
koleksi buku sebagian besar dalam bentuk
format digital dan yang bisa diakses. Koleksi dari
perpustakaan digital berada dalam suatu komputer
server yang bisa ditempatkan secara lokal maupun
di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan
cepat dan mudah melalui jaringan komputer.

1. Menumbuh kembangkan minat baca dan tulis
Para siswa dan guru dapat memanfaatkan waktu
untuk mendapat informasi di perpustakaan.
Kebiasaan ini mampu menumbuhkan minat
membaca dan menulis.

Edisi 11 | Maret - Mei 2020
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Perpustakaan
di Benak Anda
"Beyond Expectation"

A

pa yang terbesit dalam pikiran teman-teman
saat mendengar kata perpustakaan? Pasti kita
akan membayangkan bahwa perpustakaan
adalah tempat membaca dan meminjam buku.
Selain itu perpustakaan adalah tempat yang
membosankan. Jika hal itu yang teman-teman
pikirkan, cobalah datang ke perpustakaan Unsyiah.
Perpustakaan yang didirikan pada tahun 1970 itu
selalu ramai dikunjungi hingga mencapai 3.000
pengunjung setiap harinya. Hal tersebut wajar
karena perpustakaan Unsyiah dilengkapi dengan
berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
Selain dilengkapi dengan berbagai fasilitas, ruangan
perpustakaan Unsyiah juga sangat nyaman dan
bersih sehingga pengunjung betah berlama-lama
menghabiskan waktu dengan membaca, terutama
saat jam-jam istirahat, baik dari kalangan mahasiswa
maupun dosen.
Seiring
berjalannya
waktu,
perpustakaan
Unsyiah terus meningkatkan pelayanan kepada
para pemustaka. Eksistensi UPT Perpustakaan
Unsyiah terus meningkat dengan adanya berbagai
program menarik. Tujuan utama diadakan
program-program tersebut adalah untuk menarik
minat masyarakat, terutama mahasiswa untuk
berkunjung ke perpustakaan Unsyiah. Ini semua
dapat dikatakan sebagai ide dan inovasi baru yang
membuat UPT Perpustakaan Unsyiah hingga kini
terus berkembang dan memiliki tujuan menjadi
perpustakaan yang terkemuka di Asia Tenggara.
Untuk itulah, perpustakaan Unsyiah memanfaatkan
beberapa teknologi untuk membantu tercapainya
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tujuan tersebut.
Pemanfaatan teknologi di perpustakaan Unsyiah
dapat dilihat dari proses check in, peminjaman
mandiri, dan membayar denda yang menggunakan
teknologi mesin EDC (Electronic Data Capture).
Selain itu, UPT Perpustakaan Unsyiah juga turut
menjaga pelayanannya melalui data-data yang ada
untuk mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan
dan diperbaiki sehingga dapat memberikan
pelayanan terbaik kepada pengunjung.

UPT Perpustakaan Unsyiah di sebut juga sebagai
marketplace karena kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan selama ini. Kegiatan-kegiatan yang
diadakan oleh perpustakaan Unsyiah tidak hanya
memanfaatkan pihak internal, tetapi juga pihak
eksternal. Salah satunya kegiatan Relax and Easy
yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
setiap hari Rabu. Perpustakaan
Unsyiah
memberikan kesempatan untuk menampilkan
berbagai bakat di depan semua orang. Kegiatan
ini dimanfaatkan sebagai wadah bagi mahasiswa
untuk melakukan aktualisasi diri melalui kegiatan
penyaluran bakat dan hobi di atas panggung.

HABA
FOKUS
PUSTAKA

UPT Perpustakaan Unsyiah juga memiliki libri café
yang dapat digunakan sebagai tempat nongkrong
mahasiswa dan mendiskusikan berbagai hal.
Selain itu, di lantai dua juga terdapat kursi panjang
yang bisa dimanfaatkan untuk membaca sambil
bersandar.

Hal menarik lainnya yang membedakan
perpustakaan Unsyiah dengan perpustakaanperpustaakaan lainnya adalah Korean Corner dan
India Corner. Nah, bagi teman-teman pecinta Korea
dan India, kalian bisa nih datang ke lantai 3 untuk
menambah wawasan tentang kedua negara ini dari
berbagai referensi yang tersedia di sana.

Perpustakaan Unsyiah juga ada duta baca lho! Duta
baca ini dipilih setiap tahunnya dan dilombakan.
Namun sebelumnya calon duta baca dikarantina
terlebih dahulu. Selain itu, juga ada kegiatan
Unsyiah Library Fiesta yang diadakan untuk memilih
potensi-potensi terbaik yang ada di lingkungan
Universitas Syiah Kuala ini.
Unsyiah Library Fiesta yang ke- 4 baru saja diadakan
beberapa bulan lalu, tepatnya pada tanggal 22 Maret
2019. Acara yang bertemakan Beyond Expectation
tersebut diadakan di gedung AAC. Kepala UPT
Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul Gani M.
Eng.Sc. mengatakan, “Acara ini dari tahun ke tahun
juga semakin besar perkembangannya, kita doakan
juga pada tahun ini mencapai kesuksesan”. Ia juga
mengatakan bahwa perlombaan-perlombaan pada
kegiatan tahun 2019 diikuti oleh peserta dari luar
Aceh, seperti lomba blog yang diikuti oleh peserta
dari Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian
Tengah, dan Indonesia Bagian Barat. “Bagaimana
dia dapat mengekspresikan lewat tulisan secara
detail sehingga terlihat visibilitas perpustakaan
Unsyiah di kancah literasi nasional. Kemudian
beberapa lomba juga seperti lomba debat yang
dulunya diikuti di lingkungan Banda Aceh, sekarang
juga diikuti oleh adik- adik kita di wilayah kabupaten
Provinsi Aceh. Perlombaan debat tersebut diikuti
pula oleh mahasiswa dari salah satu Universitas
yang berada di Medan, kami mengharapkan ke
depan kerja sama antara alumni dengan adik-adik
mahasiswa akan terus kita tingkatkan melalui UKM
Literasi sehingga acara ini tetap langgeng dan tidak
terputus dan dapat dikembangkan lebih luas lagi,”
Katanya lagi. (RSK)

Edisi 11 | Maret - Mei 2020
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HABA PUSTAKA
OPINI

Tempat Luarbiasa itu
Bernama “Perpustakaan
UNSYIAH”

posted by LadangHoki on March 09, 2019

Aku dan Perpustakaan
Jujur saja dalam benakku ada banyak sekali
gambaran tentang perpustakaan, mulai dari yang
“biasa-biasa saja” hingga yang “tak biasa”. Maklum,
selama ini aku tumbuh besar ditemani komik yang
punya beragam cerita, sehingga membuat imajinasi
tentang perpustakaan menjadi tak terbatas.
Akan Tetapi, walau faktanya berkata demikian aku
tetap harus mengakui kalau definisi perpustakaan
yang paling mendominasi dalam kepalaku adalah
ini:
Sebuah ruangan tertutup dengan aroma
khas, dimana didalamnya tersusun oleh
rak berisi berbagai buku, koran serta kitab
tebal yang penuh tulisan dan minim akan
gambar. Sebuah tempat dimana orangorang berkacamata dan kutu buku biasanya
berkumpul.
Yah…, aku tahu sebagian dari kalian tidak setuju,
tapi apa mau dikata? Memang itulah yang aku
rasakan.
Awalnya aku mencoba untuk melihat perpustakaan
dengan optimis dan persepektif lebih luas, namun
petualangan di perpustakaan kampus selama
beberapa tahun malah semakin membuatku
percaya kalau “perpustakaan itu membosankan”.

Kok bisa?
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Ada 2 alasan utamanya
Pertama, Fasilitas Perpustakaan
“ingin bersin” adalah hal pertama yang sering aku
rasakan saat berada di depan rak buku perpustakaan
kampus. Bukan…, bukan karena perpustakaannya
kotor, tapi lebih disebabkan oleh aroma kertas buku
yang sudah lapuk. Iya, di perpustakaan kampusku
dulu ada banyak buku dan majalah lama. Bukubuku seperti inilah yang kemudian ketika dibuka
mengeluarkan serbuk dan aromanya mampu
menusuk hidung.

Kedua, Suasana di Perpustakaan
Menurut pengamatanku saat kuliah dulu, tujuan
utama sebagian besar mahasiswa datang ke
perpustakaan itu adalah untuk mencari dan
mengerjakan tugas saja.
Loh bukankah itu bagus?
Yups benar, hal itu memang bagus. Tapi akibatnya
suasana di perpustakaan menjadi begitu kaku.
Setiap orang begitu serius membaca buku sambil
berdiri, maklum tempat yang disediakan untuk
membaca terbatas hanya beberapa bangku saja.
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Selain itu petugas perpustakaannya yang
jumlahnya hanya beberapa sibuk mengurus proses
peminjaman dan pengembalian buku saja sehingga
terkadang mengabaikan pertanyaan kami tentang
letak buku yang ingin dicari.
Karenanya tak heran ketika berada dalam
perpustakaan kampus proses pergantian waktu
akan terasa sangat lambat sekali.

Berkenalan Dengan UNSYIAH

Perkenalanku dengan Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala belumlah terlalu lama, awal mula
perkenalan itu dimulai pada penghujung bulan
Februari 2019. Saat itu niat awalku membuka
website http://library.unsyiah.ac.id/ hanya sekedar
mengumpulkan bahan tulisan untuk membuat
artikel saja, namun siapa sangka pada akhirnya
aku malah jadi sering kembali mengecek berbagai
postingan di website karena tertarik dengan pesona
yang ditawarkan perpustakaan ini.
Perpustakaan Unsyiah yang didirikan pada tahun
1970 dan beralamat di Jalan T.Nyak Arief Kampus
Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh ini punya banyak
daya tarik yang mampu membuatku langsung
terpikat.
Salah satu yang paling utama adalah ‘tampilan
visual.’
Yang aku maksud bukan pada tampilan gedungnya
ya, melainkan wajah-wajah mereka yang ada
didalam perpustakaan. Entah mengapa ketika
melihatnya lewat foto dan video aku merasa kalau
pengunjung Perpustakaan Unsyiah benar-benar
hidup, aktif dan sangat nyaman. Mereka membuatku
percaya kalau beraktifitas di Perpustakaan itu
sangat menyenangkan.

Ah bisa jadi itu Cuma strategi promosi saja
Benar.., hal itu bisa saja terjadi, tapi walau begitu
Aku tetap harus memberikan 2 jempol untuk
Perpustakaan Unsyiah karena metode yang mereka
lakukan benar-benar efektif. Jujur saja Sampai
saat ini aku belum pernah menemukan ada yang
mempromosikan sebuah perpustakaan (apalagi
milik Universitas) dengan gencarnya layaknya
Unsyiah ini.
Siapa sangka selain bisa memberikan gambaran
tentang perpustakaan yang menarik, Perpus
Unsyiah ternyata juga mampu membangkitkan
semangat dan motivasiku untuk berkompetisi.
“Suatu hal yang besar itu pasti hanya bisa
diwujudkan di Ibukota dan di Pulau Jawa”
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Itu adalah hal yang kuyakini sejak dulu. Aku
tahu prinsip itu salah, tapi sayangnya untuk
membuktikannya sangat sulit. Lihat saja dimana
pusat-pusat Pemerintahan berada, Pusat-pusat
perbelanjaan didirikan, gedung-gedung tinggi
berjejer dibangun, serta orang-orang berpengaruh
tinggal, semuanya berkumpul hanya dalam satu
tempat bernama Pulau Jawa.
“Sangat sulit untuk sukses jika diluar pulau
Jawa.”
Prinsip tersebut sempat membuatku ‘rendah diri’
hingga kemudian aku mengetahui jika jauh di ujung
pulau Sumatra sana, disebuah tempat yang pernah
dilanda bencana alam besar Tsunami, di sebuah
daerah yang pernah dilanda konflik bersenjata,
terdapat sebuah perpustakaan yang mendapat
pengakuan dari dunia. UPT. Perpustakaan Unsyiah
begitu orang-orang mengenalnya.

Perlu untuk diketahui, Mendapatkan sertifikat ISO
9001:2008 sebagaimana yang didapatkan oleh
UPT. Perpustakaan Unsyiah sebagai pertanda kalau
perpustakaan telah memenuhi standar bertaraf
Internasional bukanlah perkara mudah. Bahkan
sederet perpustakaan milik universitas ternama di
pulau jawa pun belum tentu bisa mendapatkannya,
karena butuh usaha keras, kerjasama, serta inovasi
untuk mewujudkannya.
Hal itu kemudian membuatku sadar, kalau tak
ada yang tak mungkin untuk diwujudkan di dunia
ini, asalkan ada usaha serta kemauan. Layaknya
Unsyiah, Sekalipun tempatnya berada jauh dari
ibukota namun ia mampu mensejajarkan diri dan
menyamakan level dengan perpustakaan dunia
lainnya.

Perpustakaan UNSYIAH yang Luar Biasa
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Akreditasi A yang diberikan oleh Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia serta sertifikat
internasional yang diterima bukanlah tanpa alasan,
karena Perpustakaan Unsyiah ini memang benarbenar paham dengan semua yang diinginkan oleh
pengunjungnya.

Masa sih..?

Mari kita lihat satu persatu
Kelebihan no 1: Tempat yang Nyaman
Tidak bisa dipungkiri lagi kalau kenyamanan
adalah faktor nomor satu yang mempengaruhi
kedatangan pengunjung. Sobat bisa melihat
sendiri kalau Ruangan yang di UPT Unsyiah telah
didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan
kenyamanan. Mulai dari desain ruangan yang
lapang, bersih, menarik, tersedianya meja baca
yang banyak, ruang baca yang bervariasi, tempat
diskusi, buku yang tertata rapi hingga fasilitas wifi
yang kencang. Oh iya, kamu juga bisa menambah
keseruan beraktifitas di Perpustakaan Unsyiah
dengan mengunjungi kedai kopi dan snack yang
ada disini.
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yang menyediakan referensi lokal yang berbasis
digital seperti e journal, Resource of Excellent,
Karya ilmiah Elektronik. Penggunaan teknologi ini
tentunya akan membuat proses pencarian jadi
semakin mudah dan cepat.
Dengan beragamnya koleksi buku yang tersedia
para mahasiswa dan mahasiswi Unsyiah tidak akan
mengalami kesulitan untuk mencari buku yang
diinginkan.

Kelebihan no 3: Pelayanan yang Maksimal
Tahukah kamu kalau Di Unsyiah itu para staf
maupun pustakawannya dilatih layaknya petugas
bank/pramugari pesawat. Jadi jangan heran kalau
cara mereka menyapa, bersalaman, senyum, hingga
mengucapkan terima kasih begitu profesional.
Fasilitas lain yang menarik disini adalah adanya
pojok Relax and Easy, ini adalah tempat dimana para
pengunjung bisa menyalurkan hobi atau bakatnya.
Jika kamu ingin menunjukkan keterampilan
bernyanyi, bermain music, Stand Up Comedy atau
puisi maka tempat ini adalah jawabannya.

Selain itu, untuk memudahkan mahasiswanya waktu
operasional perpustakaan Unsyiah dibuat sangat
fleksibel. Jadi kamu bisa datang di waktu Pagi, sore
atau malam untuk meminjam buku. Bahkan tak
hanya itu, saat weekend pun perpustakaan Unsyiah
tetap membuka pelayanan lo.

Kelebihan no 2: Koleksi buku yang lengkap

Lalu bagaimana dengan jumlah pinjamannya?

Perpustakaan Unsyiah memiliki berbagai macam
koleksi buku, jurnal, laporan akhir, skripsi, tesis,
disertasi, majalah, buku referensi, laporan
penelitian, CD-ROM dan dokumentasi. Adapun
Koleksi yang ada di perpustakaan Unsyiah mencapai
75.114 judul atau 136.925 eksemplar.

Di Unsyiah kamu bisa meminjam hingga 7 buah
buku, jauh lebih banyak dibandingkan perpustakaan
lainnya yang biasanya hanya membolehkan hanya
2 buku. Dan hebatnya lagi dengan memanfaatkan
aplikasi UILIS Mobile, kamu bisa meminjam dan
memperpanjang masa peminjaman buku, tidak
tanggung-tanggung bahkan bisa hingga 2 minggu.
Keren kan?!

Menariknya lagi pencarian di perpustakaan ini
dipermudah dengan adanya “Catalogue Online”
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Kelebihan no 4: Peminjaman dan Pengembalian
Mandiri

Kelebihan no 5: Sering Menyelenggarakan Even
Menarik

Ini adalah poin paling keren menurutku, di
Unsyiah Sobat dapat melakukan peminjaman buku
secara mandiri tanpa bantuan resepsionis atau
pustakawan. Adalah “Self Loan Station” dan “Self
Return Station” nama teknologi yang digunakan.
Jadi jika Sobat ingin meminjam buku maka kamu
hanya perlu mendatangi mesin peminjaman untuk
melakukan scan terhadap buku dan mengambil
bukti peminjaman. Hal yang sama pun berlaku
untuk proses pengembalian buku.

Menurutku UPT. Perpustakaan Unsyiah adalah
salah satu contoh perpustakaan paling aktif di
Indonesia. Bagaimana tidak? Ada banyak sekali even
menarik yang diselenggarakannya. Tak tanggungtanggung, cakupannya bahkan hingga nasional.

Teknologi ini banyak mendapat apresiasi dari
berbagai civitas universitas dan mahasiswa tanah
air, bahkan tak hanya itu Profesor Surin Maisrikrod
dari Walailak University Thailand dan puluhan
Mahasiswa asal Pahang Malaysia sangat tertarik
dan memberikan pujian atas inovasi yang dilakukan
Unsyiah ini.
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Digelarnya kembali “Unsyiah Library Fiesta 2019”
menjadi bukti kalau even tahunan ini selalu berhasil
menarik perhatian dari masyarakat. Sebagaimana
Unsyiah Library Fiesta tahun lalu, pada tahun 2019
ini pun ada banyak acara dan lomba yang digelar
seperti pemilihan duta baca Unsyiah, kontes
menata buku, lomba fotografi, lomba vlog, lomba
blog, lomba mendongeng, lomba membaca cepat,
lomba resensi buku, lomba musikalisasi puisi, dan
masih banyak lainnya.

Oh iya, selain even diatas ada lagi hal menarik yang
bisa kamu temukan hanya di UPT Unsyiah, yaitu
pemberian Apresiasi kepada pengunjung peminjam
buku terbanyak. Jadi pemberian penghargaan ini
didasarkan kepada seberapa banyak pinjaman yang

mereka lakukan selama 1 tahun. Inovasi ini sungguh
menarik, karena mampu memicu semangat
mahasiswa untuk gemar membaca.
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baca yang berpengetahuan, terampil dan bermental
kuat. Sehingga mampu menjadi ikon yang tangguh
sekaligus membanggakan Perpustakaan Unsyiah.
Kereennn!
Kelebihan no 7: Profesional

Segala sesuatu yang ada di UPT. Perpustakaan
Unsyiah
dijalankan
dengan
profesional.
Sebagaimana para staf dan pustakawan yang diberi
pelatihan dasar seperti Pramugari/pegawai bank,
atau Duta Baca yang mendapatkan pelatihan dari
militer, pengaturan dan pencarian buku pun dibuat
secara seksama dan detail untuk memudahkan
pengunjung mengaksesnya.
Kelebihan no 6: Adanya Duta Baca
Duta Baca yang ada di Perpustakaan Unsyiah benarbenar berperan aktif dalam berbagai kegiatan
perpustakaan, seperti video promosi, juru bicara,
hingga mengajak civitas akademik untuk aktif
membaca.

Berkat cara kerja dan inovasi yang dilakukan
membuat UPT Unsyiah menjadi ‘Role Model” dari
berbagai perpustakaan tanah air dan beberapa
negara tetangga. Karenanya tak heran jika kemudian
pihak Perpustakaan Unsyiah diminta untuk
menularkan kesuksesannya kepada perpustakaan
lain dengan memberikan pelatihan.

Sobat perlu tahu kalau menjadi Duta baca di
Unsyiah bukanlah untuk sekedar kepopuleran saja.
Lebih dari itu, menjadi Duta baca berarti menjadi
orang terdepan yang memperkenalkan Unsyiah,
Menjadi Teladan terbaik untuk mahasiswa, serta
menjadi orang yang aktif mengajak mahasiswa dan
masyarakat untuk gemar membaca.

Untuk hal itu proses pelatihannnya pun digarap
sangat serius. layaknya acara ‘variety show’ yang
Sobat saksikan di televisi, mereka yang menjadi
calon duta baca akan dikirim ke padepokan militer.
Tujuannya agar nantinya mereka bisa menjadi Duta

Itulah berbagai kelebihan Perpustakaan Unsyiah
yang sangat menarik. Hayo mengaku saja, ada
banyak hal di Unsyiah yang kerennya diluar dugaan

Edisi 11 | Maret - Mei 2020

19

HABA PUSTAKA
OPINI

kamu kan? tak apa, kamu tak sendiri karena awalnya
pun aku juga terkagum-kagum seperti itu.
Kesimpulan yang bisa diambil disini adalah
“Percayalah pada kemampuanmu, Dengan begitu
Kamu akan mampu melampaui harapan yang
ada”. sebagaimana Unsyiah lewat kerja kerasnya
telah berhasil mewujudkan sekaligus malampaui
‘Visinya” yang ingin Menjadi “Pusat Informasi

Salam blogger dan salam HOKI
——————————————————————
Sumber Referensi dan Gambar
1. http://library.unsyiah.ac.id/
2. Majalah Librisyana Edisi 9
3. Video Profil Perpustakaan Unsyiah youtube
4. Dok. pribadi
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Ilmiah Terkemuka pada tahun 2018”. Selamat untuk
Unsyiah, Kini visi baru akan menunggu Unsyiah
untuk dilampaui kembali.
Ayo teman-teman, jangan kalah dengan UPT
Unsyiah. Mari kita perluas wawasan kita dengan
memperbanyak membaca.
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PELATIHAN SASTRA INTERNAL
KASTA (PSI-KASTA)
Librisyiana, Darussalam - Minggu (14/4). Komunitas Anak
Sastra Atjeh (KASTA) bekerjasama dengan UKM Literasi
Informasi menyelenggarakan pelatihan Sastra Internal
KASTA atau disingkat dengan PSI KASTA yang diadakan di
ruang seminar lantai 3 UPT. Perpustakan Unsyiah.
Pelatihan tersebut dimulai pada pukul 09.30.00 WIB s/d
selesai yang di ikuti oleh sekitar 31 peserta yang terdiri
dari UKM literasi informasi serta anggota baru KASTA
dengan tujuan agar peserta yang baru bergabung di
KASTA dapat menambah wawasan mengenai ilmu dasar
tentang sastra.
Tidak hanya itu pelatihan ini juga menghadirkan langsung
presiden KASTA Bang Ricky Syah R yang sekaligus menjadi
pemateri serta membuka acara pelatihan tersebut.
Selain presiden KASTA, beberapa pemateri yang tidak
kalah menariknya adalah kak Zahra Nurul Liza, S. Pd., M.
Pd (Cerpenis dan Penulis Lakon), ibu Rismawati, S.Pd.,
M.Pd. (Dosen Sastra, Penulis GLN (Gerakan Literasi
Nasional) serta ibu Mahdalena (Aktivis dan Aktris).
Pelatihan sastra pertama disampaikan oleh pemateri
yang sangat berpengalaman dalam bidangnya, yaitu
kak Zahra Nurul Liza, S. Pd., M. Pd (Cerpenis dan Penulis
Lakon), dalam pelatihan tersebut beliau menyampaikan
beberapa point mengenai prosa, yaitu karya sastra
apa saja yang termasuk ke dalam karya prosa, struktur
pembangun prosa, serta tahapan-tahapan dalam hal
menulis prosa, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh
para peserta PSI KASTA.

Selanjtunya, dilanjutkan oleh pemateri kedua oleh
presiden KASTA bang Ricky yang menyampaikan
tentang mengapa kita harus menulis, niat dalam
menulis, dan menulis menurut orang terdahulu, beliau
juga menyampaikan bahwa dengan menulis kita akan
mengabadikan diri.
Dalam acara ini terlihat peserta sangat antusias megikuti
setiap rangkaian kegiatan hingga akhir, salah satunya Molla
peserta dari UKM litersi informasi ini mengungkapkan “
senang ketika bisa ikut acara seperti ini, karena banyak
ilmu yang didapat dan kebetulan saya juga sedikit susah
dalam bidang sastra, apalagi pematerinya seru, setiap
materi yang disampaikan mudah untuk ditangkap oleh
peserta, dan dengan adanya arahan dan semangat dari
pemateri membuat saya lebih giat menulis dan saya
berharap setelah mengikuti pelatihan ini kendala saya
dalam menulis bisa teratasi”.
Sejalan dengan Molla pendiri KASTA bang Ricky Syah R
mengungkapkan “ saya berharap agar semua temanteman menjadi sastrawan atau penulis yang baik setelah
bergabung di KASTA, berkarya untuk ke bermanfaatan
dan selalu setia berjuang bersama KASTA. Dan untuk
UKM literasi informasi semoga menjadi teman baik
KASTA dan juga menjadi UKM yang mampu melahirkan
generasi penulis handal dikalangan kampus dan terus
bekerja sama dalam hal membuat acara kepenulisan
guna untuk menambah wawasan SDM didalamnya”.
[YANA]
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UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RAIH PENGHARGAAN DARI
KEMENKUMHAM
Librisyiana-Darussalam, Dalam
rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-55, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Ham
(Kemenkumham) akan melaksanakan bebagai rangkaian acara, salah satunya yaitu kegiatan
apresiasi upaya mitra yang berpartisipasi dalam pemenuhan

22

hak anak di LPKA (Lembaga
Pembinaan Khusus Anak). Sehubungan dengan Hal tersebut,
Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah mendapatkan undangan dari
Kemenkumham untuk penerimaan Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Hsasi Manusia Republik Indonesia.
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Kepala UPT perpustakaan Unsyiah, DR. Taufiq Abdul Gani,
S. Kom, M. Eng, Sc menghadiri
kegiatan tersebut pada senin 25
maret 2019 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta
Pusat. Hal ini menjadi kebanggan tersendiri bagi Universitas
Syiah Kuala khususnya UPT. Perpustakaan Univeritas Syiah Kua-
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la. Penghargaan
tersebut diserahkan oleh DirJen Pemasyarakatan ibu
Dr. Sri Puguh Budi
Utami bersamaan
dengan pencanangan Gerakan Nasional Pemenuhan
Hak Identitas Anak
dalam Rangka Rivitalitasasi Pemasyarakatan
Bagi
Anak oleh Bapak
Menteri
Hukum
dan HAM RI, Dr.
Yasonna Laoly.
Penghargaan tersebut diraih atas
kerjasama LPKA Banda Aceh dengan Perpustakaan Unsyiah yang
melibatkan Duta Baca Unsyiah
dan UKM Literasi Informasi. Dalam hal kerja sama, Perpustakaan
Unsyiah telah banyak berkontribusi untuk LPKA Banda Aceh,
seperti kegiatan membaca bersama dan lainnya. Kepala Perpustakaan Unsyiah, Dr. Taufiq Abdul
Gani mengatakan bahwa kerja
sama dengan LPKA telah terjalin
sejak tahun 2017, kegiatan Literasi Informasi dilakukan secara
bersama oleh para pustakawan,
para dosen sebagai mentor (ibu
Suraiya Kamaruzzaman dan ibu
Dian Rubianty) dan mahasiswa
(tergabung dalam Duta Baca Unsyiah dan UKM Literasi Informasi). Tujuannya adalah memotivasi
anak-anak binaan LPKA tersebut
untuk berekspresi dan berkreativitas lewat kegiatan Literasi Informasi (berupa membaca bersama,
bercerita, menari, menyanyi dan

menambah
semangat anak didik
LPKA lewat bacaan yang dibawa
dari Perpustakaan
Unsyiah. Beliau
selanjutnya mengharapkan untuk ke
depan Duta Baca
dapat membuat
kegiatan soft-skill
bagi
anak-anak
yang dibina di
LPKA.

lain sebagainya). “Sejak tahun
2017, mahasiswa UKM dan Duta
Baca berkunjung ke LPKA dengan
membawa buku pilihan untuk ditempatkan di perpustakaan mini
yang mereka bina. Yang digemari
oleh anak-anak tersebut adalah
buku-buku ketokohan, cerita islami dan keterampilan praktis.
Kemudian, anak-anak tersebut
menceritakan kembali intisari
dari buku yang dibaca dengan
bahasa mereka sendiri,” jelas
Taufiq Abdul Gani. “Para dosen
juga menjadi mentor, memberikan motivasi bahwa anak-anak
tersebut masih memiliki waktu
yang sangat panjang untuk berbuat kebaikan, berpenghidupan
yang lebih baik dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga,
bangsa dan agama” lanjutnya.
Kepala LPKA Banda Aceh, bapak
Ridha Anshari mengatakan bahwa kehadiran Duta Baca Unsyiah sangat membantu, karena

“Kerja sama ini
sangat membantu
terutama dengan
adanya duta baca yang datang ke
LPKA, menambah semangat anak
didik yang ada di LPKA, ddengan
bantuan buku dan bacaan bacaan yang diberkan oleh bantuan
perpus unsyiah, anak anak dapat
membaca buku.,” jelasnya.
Perpustakaan unsyiah merupakan salah satu lembaga yang selama ini berperan aktif terhadap
pemenuhan hak anak di LPKA,
Perpustakaan Unsyiah khususnya Duta Baca telah berkontribusi
dalam hal kegiatan kegiatan postif.
Rektor Unsyiah Prof. Dr. Samsul Rizal menyambut baik terkait penerimaan penghargaan
tersebut sebagai penanda bahwa Unsyiah telah kontribusi
bagi pengembangan SDM walau anak anak tersebut sedang
berhadapan dengan hukum dan
harapannya setelah selesai mereka dapat kembali bekerja atau
meneruskan pendidikan dan kehidupan layak.

Edisi 11 | Maret - Mei 2020

23

Profil
Duta Baca
Unsyiah
2019
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Nasya Nazmah ditetapkan
sebagai juara pertama putri
dan Safrizal sebagai juara
pertama putra.

S

ebagai sumber motivasi
dan inspirasi bagi seluruh
mahasiswa Unsyiah, tidak
lengkap rasanya apabila perpustakaan Unsyiah tidak memiliki
tokoh yang menjadi jembatan
penghubung antara perpustakaan dengan pihak eksternal.
Selain itu, keberadaan tokoh
yang menjadi ikon perpustakaan
Unsyiah dapat membantu pustakawan yang memiliki banyak
tupoksi. Oleh karena itu, pada tahun 2019 perpustakaan Unsyiah
kembali menobatkan duta baca.
Setelah dilakukan proses seleksi, pada malam puncak Unsyiah
Library Fiesta (ULF) 2019, Nasya
Nazmah ditetapkan sebagai juara
pertama wanita dan Furqan sebagai juara pertama pria.
Nasya Nazmah merupakan mahasiswi jurusan ilmu komunikasi,
fakultas ilmu sosial dan politik
Unsyiah angkatan 2018. Dengan
segudang prestasi yang dimilikinya, Nasya yang memiliki moto
hidup “Grow to share, membenahi diri dan memperkaya skill
serta pengetahuan agar menjadi bermanfaat bagi orang lain,
terutama dalam mengajak generasi muda untuk memperkaya
wawasan dengan membaca”.
Prestasi yang dimiliki Nasya di
antaranya, Juara I pidato bahasa Indonesia di Kabupaten Pidie pada kegiatan Festival Anak
Saleh (FASI), Juara I pidato bahasa Inggris PORSENI tingkat kabupaten, Juara II pidato bahasa Inggris pada acara peringatan hari
anak nasional BKSPP Kabupaten
Pidie, Juara I pidato bahasa Indonesia off air radio Alfalah, Juara
I pidato bahasa Indonesia off air
radio Megaphone, Juara I pidato bahasa Indonesia 17 Agustus.
Itulah sebagian besar prestasi

HABA
PROFIL
PUSTAKA

yang pernah Nasya dapatkan.
Nasya sangat bersyukur dan
merasa senang saat dirinya dinobatkan sebagai duta baca Unsyiah 2019. “Kemenangan ini
adalah amanah untuk saya, sebagai duta baca Unsyiah 2019
saya memilki tugas dan tanggung
jawab yang berat kedepannya”,
ungkap Nasya. Putri dari pasangan Zulfan dan Cut Sariani ini
memiliki beberapa visi dan misi
yang hendak dijalankannya selama menjabat sebagai duta baca
Unsyiah 2019. Visi Nasya adalah
meningkatkan minat baca mahasiswa Unsyiah dan generasi muda
aceh di era 4.0. Adapun misinya
ialah membuat terobosan baru
di perpustakaan Unsyiah dengan
mengkombinasikan kecanggihan
teknologi yang dilengkapi dengan rekomendasi buku bacaan
dan meningkatkan sosialisasi
akan pentingnya membaca kepada generasi muda Aceh dengan
ikut hadir mendampingi mereka.
Safrizal merupakan mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah, jurusan
pendidikan kimia angkatan 2017.
Putra dari pasangan M. Yusuf
(alm) dan Juariah ini juga memiliki segudang prestasi di antaranya, juara 2 Olimpiade Fisika tingkat Provinsi Aceh Tahun 2013,
Peserta OSN Tahun 2014, juara
umum MAN 4 Aceh Besar dari
kelas 1 hingga kelas 3, juara 2
lomba baca puisi seleksi tingkat
fakultas, dan juara 1 cerdas cermat wawasan kepemudaan tingkat kabupaten.
Saat terpilih sebagai salah satu
pemenang duta baca Unsyiah
2019, Safrizal mengaku sangat
bangga dan merasa punya beban moral yang sangat besar un-

tuk memajukan budaya literasi
dan minat baca yang cenderung
rendah di kalangan mahasiswa
dan masyarakat Aceh. Berdasarkan survei, minat baca di Indonesia menduduki peringkat ke-60
dari 61 negara yang diteliti dan
menduduki angka 0,01%. Dalam 1.000 orang hanya 1% yang
memiliki minat baca yang serius,
sungguh ironis.

Sama halnya dengan Nasya, Safrizal juga memiliki visi, yaitu
meningkatkan budaya membaca
dengan memberdayakan perpustakaan. Adapun misinya adalah
menyosialisasikan budaya baca
melalui program duta baca dan
menciptakan suatu bentuk komunikasi atau kelompok yang
cinta terhadap literasi. Untuk
meningkatkan minat baca masyarakat Aceh, Safrizal berencana
akan melaksanakan program
yang sudah diagendakan, seperti bedah buku, menggalakkan
budaya gemar membaca melalui
sosial media di era revolusi industri 4.0 dan menjalankan program duta baca saweu sikula.
“Sebagai generasi penerus, mari
kita bergerak melangkah lebih
maju dengan membudayakan
gemar membaca karena kita harus berpikir secara global meski
bertindak secara lokal. You are
what you read, Salam literasi!”
ujarnya saat ditemui Sabtu lalu.
Nasya dan Safrizal mengaku sangat bangga menjadi bagian dari
duta baca Unsyiah 2019 karena mereka dapat berkontribusi untuk meningkatkan minat
baca mahasiswa dan masyarakat
Aceh. Mereka berharap dapat
menjalankan visi dan misi yang
telah di rencanakan dengan baik
tanpa ada hambatan apapun.
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PEMUDA
BISA JADI
AGENT OF
CHANGE
MELALUI
SDG
Pemuda
merupakan
aset bangsa.

Namun sangat
disayangkan, hal
tersebut hanya menjadi
ironi.
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emuda merupakan aset bangsa. Pemuda dapat menjadi
penggerak menuju perubahan terlepas dari baik atau
buruknya perubahan yang digagas. Namun sangat
disayangkan, hal tersebut hanya menjadi ironi. Perubahan era
teknologi telah menjadikan pemuda masa kini menjadi sosok
individual dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Hanya
segelintir pemuda yang peduli terhadap apa yang terjadi di
dunia saat ini.
Pada umumnya pemuda lebih mementingkan hal-hal yang
menghibur diri, seperti game online, streaming video, dan
chattingan yang sudah dianggap menjadi kebutuhan primer.
Mereka memanfaatkan keuntungan yang didapat di era ini
hanya semata-mata untuk itu saja. Sebagian besar tak pernah
berpikir untuk melihat masalah yang ada di dunia ini. Hal
inilah yang membuat kita hanya menjadi sebatas negara yang
berkembang dan tidak pernah maju karena sebagian dari kita
kehilangan rasa empati. Lalu kemanakah rasa empati itu?
Tahukah Anda? Di luar sana ada kehidupan yang tidak banyak
diketahui oleh orang. Salah satunya adalah kehidupan rakyat
Kongo. Rakyat Kongo mengalami penderitaan yang sangat
berat. Penderitaan tersebut disebabkan kekayaan alam yang
mereka miliki, seperti minyak, permata, cobalt dan lainnya.
Berdasarkan perkiraan World Bank, sekitar 64% mayoritas
penduduknya dapat dikatakan sangat miskin dan hidup dengan
uang kurang dari 1.90 USD perhari. Rakyat Kongo merupakan
korban dari perang persaudaraan yang terjadi lebih dari 2
dekade. Perang tersebut terjadi karena perebutan kekayaan
alam, salah satunya cobalt. 60% lebih suplai material cobalt di
dunia berasal dari Kongo. Bayangkan saja seberapa besar dan
luas pembantaian, pemerkosaan, perbudakan dan hal tidak
manusiawi lainnya terjadi di sana.
Setelah mengetahui hal tersebut, apakah kita masih diam
dan tidak peka? Terlepas dari pemuda atau bukan, kita
mempunyai peran masing-masing yang dapat membantu
dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi orang lain. Semua
itu dapat direalisasikan dalam SDG yang dicanangkan oleh
United Nation (UN).
Apa sih SDG itu? SDG ialah singkatan dari Sustainable
Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi
global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk
Indonesia. Secara umum SDG dibentuk untuk mengakhiri
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi
lingkungan serta melindungi hak asasi manusia. Secara khusus,
SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan
dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun tujuan tersebut
adalah sebagai berikut.

1.

Menghapus kemiskinan

2.

Mengakhiri kelaparan

3.

Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

4.

Pendidikan bermutu

5.

Kesetaraan gender

6.

Akses air bersih dan sanitasi
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berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat di
Fakta mengatakan satu dari lima orang di daerah banyak negara.
berkembang masih hidup dengan pendapatan kurang 10. Mengurangi ketimpangan
dari $ 1,25 sehari. Hal ini menunjukkan kemiskinan Di luar sana masih banyak ketimpangan atau
masih tetap ada di masyarakat luas.
kesenjangan sosial yang terjadi, bahkan tingkat
kesenjangan ini akan meningkat seiring berjalannya
Bencana kelaparan masih terjadi di berbagai daerah waktu.
yang sulit melakukan kegiatan pertanian, salah 11. Kota dan komunitas berkelanjutan
satunya di afrika.
Kota-kota di negara berkembang masih mengalami

permasalahan. Hal ini menjadi tantangan bagi
Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan kita untuk menciptakan kota dan komunitas yang
membiasakan hidup sehat dan mempromosikan berkelanjutan.
kesejahteraan untuk semua usia. Hal itu diharapkan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung
berlaku di semua lapisan masyarakat, baik pada jawab
masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun Konsumsi dan produksi berkelanjutan ialah strategi
masyarakat yang berpendapatan rendah.
mempromosikan efisiensi sumber daya dan energi,
infrastruktur berkelanjutan, menyediakan akses ke
Hal ini merupakan ujung tombak bagi negara dalam layanan dasar, pekerjaan ramah lingkungan dan layak,
membentuk kemampuan pemuda agar siap menjadi dan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua.
generasi penerus bangsa.
13. Penanganan perubahan iklim
Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan
Terdapat budaya pemerkosaan (rape culture) global merupakan masalah yang kita ciptakan sendiri.
yang lahir dari lingkungan yang melazimkan dan Bagaimana tidak, aktivitas manusia yang menimbulkan
memaafkan pemerkosaan atau kekerasan seksual. polusi inilah yang menjadi penyebabnya.
Dalam hal ini, banyak perempuan yang mengalami 14. Menjaga ekosistem laut
menderita diskriminasi dan kekerasan hampir setiap Dunia laut dan kehidupan didalamnya menggerakkan
bagian dunia.
sistem global yang membuat bumi layak huni bagi
Ekonomi yang buruk atau infrastruktur yang buruk
mengakibatkan jutaan orang setiap tahun meninggal
akibat penyakit yang berkaitan dengan pasokan air
yang tidak memadai, sanitasi, dan kebersihan.
7.

Energi bersih dan terjangkau

umat manusia.
15.

Menjaga ekosistem darat

Tiga belas juta hektar hutan hilang setiap tahun dan
degradasi lahan kering yang terus-menerus telah
menyebabkan penggurunan 3,6 miliar hektar.

16. Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang
Hampir semua aspek di kehidupan kita memerlukan kuat
energi, namun sering kali energi yang kita gunakan Hal ini didedikasikan untuk mempromosikan
berdampak buruk pada lingkungan.
masyarakat yang damai dan inklusif untuk
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
pembangunan berkelanjutan.
Pekerjaan yang ada di berbagai daerah tidak menjamin
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan
ekonomi yang lambat tidak dapat membawa sebagian
besar negara untuk berkembang dan maju.
9.

Infrastruktur, industri, dan inovasi

17.

Kemitraan untuk mencapai tujuan

Semua tujuan di atas memerlukan agen untuk
berperan mewujudkannya. Selain itu, tujuan di
atas tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama
antarnegara.

Investasi dalam infrastruktur, transportasi, irigasi, Akankah kamu ikut membantu mewujudkannya?
energi dan teknologi informasi serta komunikasi [Prilly]
sangat penting untuk mencapai pembangunan
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Penerbit		
Tahun Terbit		
Tebal			

: Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah
: Tere Liye
: Gramedia Pustaka Utama
: 2012
: 507 Halaman

Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah

K

au, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah bercerita tentang
tokoh ‘aku’ yang merupakan
seorang pemuda yang tinggal di
tepi sungai Kapuas, Pontianak.
Pemuda tersebut bernama Borno. Sejak usia 12 tahun, Borno sudah yatim. Ayahnya yang bekerja
sebagai nelayan meninggal akibat tersengat ubur-ubur. Sesaat
sebelum meninggal, ayah Borno
menyetujui untuk mendonorkan
jantungnya. Sepeninggal ayahnya,
Borno merasakan kesedihan yang
mendalam. Kesedihan Borno bukan hanya karena ditinggal oleh
ayahnya, melainkan karena pertanyaan yang terus membayangi
dirinya. Borno masih terus bertanya, apakah ayahnya meninggal
karena terkena sengatan uburubur atau terkena pisau bedah?
Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, Borno tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung
jawab. Setelah tamat dari SMA,
ia bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Borno bekerja
di pabrik karet dan dermaga feri.
Saat bekerja di dermaga feri, ia
mendapat perlawanan dari Bang
Togar, sahabat ayahnya sekaligus
ketua PPSKT (Paguyuban Penge-
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mudi Sepit Kapuas Tercinta). Sepit adalah perahu kayu bermesin
temple. Masyarakat di tepi sungai
Kapuas biasanya menggunakan
sepit sebagai kendaraan umum.
Bang Togar dan para pengemudi
sepit sepakat untuk tidak mengantar Borno kemanapun. Mereka merasa dikhianati karena
keberadaan kapal feri membuat
pendapatan mereka berkurang.
Pemboikotan terhadap Borno
membuatnya tidak tahan hingga
akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di dermaga feri.

oleh pembaca. Penulis berhasil
membawa pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh
tokoh ‘aku’. Selain itu, misteri dan
alur ceritanya tidak mudah ditebak sehingga membuat pembaca
penasaran dan terus ingin membaca kelanjutannya. Walaupun
novel ini bergenre romance, didalamnya banyak terdapat nilainilai kehidupan dan pesan-pesan
positif yang mudah diserap oleh
pembaca. Novel Kau, Aku, dan
Sepucuk Angpau Merah berlatar
di Kota Pontianak, tepatnya di
tepi sungai Kapuas. Hal tersebut
Setelah melakukan pembicaraan dapat menambah wawasan dan
dengan pak tua, sahabat ayahnya ilmu pengetahuan pembaca menserta ibunya, Borno memutuskan genai kebiasaan dan budaya masuntuk bekerja sebagai pengemudi yarakat di sana. Novel ini sangat
sepit. Menjadi pengemudi sep- tebal, terdiri atas 507 halaman
it tidaklah mudah, Borno diajari sehingga membutuhkan beberamengemudi sepit oleh pak tua pa hari untuk menyelesaikannya.
hingga ia siap menjadi penge- Akhir ceritanya dianggap kurang
mudi sepit. Pada hari pertama rinci sehingga membuat pembaca
mengemudi sepit, ia bertemu kurang puas.
dengan seorang gadis berbaju
kuning dengan payung merah. Novel ini sangat cocok dibaca
Gadis tersebut bernama Mei. oleh remaja dan dewasa karena
Saat orang lain ragu menaiki sep- didalamnya mengajarkan tentang
it Borno karena ia baru belajar persahabatan dan kekeluargaan
mengemudi sepit, gadis itu tetap dalam bingkai kesederhanaan.
duduk dengan tenang di bangku Selain itu, banyak sekali nilai-nilai
paling depan.
positif yang dapat diambil dari
cerita novel ini. [DIAN]
Novel ini ditulis dengan bahasa
yang ringan dan mudah dipahami
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: 4 PILAR JURNALISTIK
Pengetahuan Dasar Belajar Jurnal: Azwar,M.Si
: Prenadamedia Group
: 182 halaman
: 2018
: Pertama

4 PILAR JURNALISTIK

Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik

B

erbicara tentang jurnalistik
sebenarnya tidak jauh dari
kegiatan mendapatkan berita, menulis berita, dan menyebarkan berita kepada masyarakat
luas. Buku Jurnalistik ini membantah pernyataan yang menganggap
menulis adalah kegiatan yang sepele. Buku yang ditulis oleh Azwar
M.Si ini mengambarkan bahwa
profesi menulis adalah profesi yang
tidak biasa dan tidak semua orang
mampu melakukannya. Menulis
adalah pekerjaan keabadian karena
menulis tidak hanya menuangkan
informasi, tetapi juga membutuhkan teknik untuk menghasilkan tulisan yang menarik dan berkualitas.
Buku Jurnalistik ditulis untuk berbagi wawasan dalam bidang kajian jurnalistik, yaitu hal-hal yang
sangat dasar yang harus diketahui
sebelumnya agar kegiatan jurnalistk dilakukan tidak bersinggungan dengan hukum dan kode etik
keprofesian yang telah disepakati
oleh para wartawan.
Buku ini membahas mengenai beberapa pilar yang dijelaskan secara
sederhana, yaitu pilar pertama:
Etik Jurnalistik, pilar kedua: Managemen ruang redaksi, pilar ketiga:
teknik liputan dan pilar keempat:

teknik penulisan berita.
Pada etik dijelaskan mengenai
sembilan elemen jurnalistik, Undang-Undang Pers, serta kode etik
wartawan yang berkaitan dengan
hak dan kewajiban moral seorang
jurnalis. Managemen ruang redaksi memberikan penjelasan tentang
pengelolaan media itu seperti apa.
Pada teknik liputan dijelaskan kajian pustaka, observasi dan wawancara, sedangkan pada teknik
penulisan dijelaskan tentang jenis
tulisan yang bisa ditulis serta cara
menulisnya. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan teknik-teknik
menulis seperti feature, opini, esai,
dan resensi.
Penulis yang baik adalah penulis yang dapat melahirkan karya
yang berkualitas dan bermanfaat
bagi orang banyak. Untuk menjadi penulis yang handal, seseorang
harus terus belajar dan menulis secara kontinu. Buku ini dapat menjadi sumber belajar untuk mendalami ilmu kepenulisan karena
ditulis dengan bahasa yang mudah
dimengerti, sederhana dan dilengkapi dengan berbagai contoh tulisan. Pada bagian akhir, buku ini
juga memberikan lampiran-lampiran mengenai apa yang telah di

jelaskan pada bab-bab sebelumnya
karena dianggap perlu utuk diketahui oleh pembaca.
Sesuai dengan judulnya, buku Jurnalistik karya Azwar M.Si ini hanya
menjelaskan hal-hal yang mendasar saja terkait ilmu jurnalistik. Jika ditelaah lebih mendalam,
ilmu jurnalistik sangat luas dan
berhubungan dengan ilmu-ilmu
lainnya. Selain itu, beberapa istilah dalam buku ini ditulis dengan
menggunakan bahasa Inggris sehingga pembaca yang masih awam
akan sulit mengingatnya walaupun
sudah dijelaskan maksudnya di dalam buku ini.
Kualitas buku Jurnalistik ini tidak
diragukan lagi. Penulis adalah
orang yang ahli dalam hal menulis dan telah menghasilkan banyak
karya. Tulisan-tulisannya telah dipublikasi di media-media massa
yang terkenal di Indonesia. Selain
itu, ia telah memenangkan berbagai perlombaan di bidang menulis.. (RSK)
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Sebuah Hujan di Tengah Terik
Karya: Nur Rizka Alfira Husna, mahasiswa FKG angkatan 2018

Hujan di tengah terik
Turun tanpa payung kelabu
Aku berdiri di bawah awan-awan biru
dijilati manja sinar surya
Sendiri, menyepuh sabit sepat
bercoreng cinta yang telah mati
Hujan di tengah terik
Menguapkan paksa segala dahaga akan dirimu
Menyapu lembut gersang panjang
mengisi celah retak-retak petak tanah
yang kau tinggalkan bersama debu-debu
Hujan di tengah terik
Bukan penawar atas keringnya lumbung-lumbung padi
bukan pelipur lara atas matinya jiwa-jiwa
bukan jawaban atas doa-doa
yang dipanjatkan pagi dan petang
bukan sebuah tanda kepulangan yang dinanti
Hujan di tengah terik
Bak cermin retak yang dibuang di tepi jalan
Tak ada siapa yang hirau lagi peduli
Menua pelan-pelan dalam kebinasaan
Bagai diriku
yang berdiri dihujani hujan di tengah terik
Banda Aceh, 1 Desember 2019
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Karya: Nur Rizka Alfira Husna

Pada Tuhan aku kirimkan
Semua keluh kucampur resah
Ke dalam mangkuk-mangkuk berisi penuh air mata
Kutabur rata hati-hati yang patah
Kuhembuskan pula tanpa sengaja
nama-nama yang mengasah tajam dengki dan fitnah
Angin pagi mengetuk pintu tiga kali
Ku tarik napas panjang
Akhirnya kututup mangkuk dengan plastik yang menarik habis
Otot-otot sendu pada wajah
Lalu kubungkus dalam pita hitam duka lara
Kukirim melalui sayap-sayap merpati subuh
Hanya pada Tuhan aku kirimkan
karena tiada lagi yang dapat menopang
karena tiada lagi yang dapat menyayang
karena tiada lagi yang dapat mengasih paling kasih
selain Tuhan yang Maha Kuasa
Hanya Pada Tuhan aku kirimkan
karena pada insan tiadalah berguna!
Mereka sudah terlalu lama diternak tamak dan hasad
hanya melahap habis semua bul-bul kabar burung
dengan kacamata paling kuda
Hanyalah pada Tuhan aku kirimkan
hanyalah pada Tuhan aku langitkan
hanyalah pada Tuhan aku tuturkan
Pada akhirnya, Tuhan satu-satunya juru adil maha melihat
Tanpa silap, tanpa khilaf
Banda Aceh, sebuah ruang dingin, 4 Desember 2019
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Tradisi

Kenduri Apam Pada
Masyarakat Aceh

B

udaya dan adat istiadat
sangat kental dalam masyarakat Indonesia. Setiap
daerah di Indonesia pasti mempunyai berbagai macam ragam
budaya dan adat istiadat yang
diwarisi secara turun-temurun

32

hingga saat ini. Salah satu provinsi yang kaya akan adat dan budaya adalah Aceh. Daerah yang
disebut bumi serambi Makkah
ini mempunyai salah satu budaya
yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaitu tradisi kenduri
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apam.
Kenduri apam sudah ada sejak
zaman kesultanan Aceh Darussalam. Konon
bermula dari
seorang sufi bernama Abdullah
Rajab. Abdullah Rajab adalah
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seorang zahid yang sangat taat
pada agama Islam. Ia hidup sebatang kara di Makkah dalam
keadaan yang sangat miskin sehingga saat ia meninggal tidak ada
satu biji kurmapun yang dapat
disedekahkan orang sebagai kenduri selamatan atas kematiannya. Keadaan tersebut kemudian
menimbulkan rasa kasihan masyarakat di kampungnya sehingga berinisiatif membuat apam
di rumah masing-masing untuk
disedekahkan kepada orang lain.
Masyarakat memilih membuat
apam karena tidak memerlukan
bahan dan biaya yang banyak.
Dari sanalah asal mula diadakan
kenduri apam tahunan yang mulai digelar pada bulan Rajab atau
juga sering dikenal sebagai buleun apam dalam almanak Aceh.
Dalam referensi lainnya ada para
leluhur yang mengatakan kenduri apam bermula saat dijadikan sebagai hukuman di suatu
desa di Aceh. Hukuman tersebut
diberikan kepada kaum laki-laki yang tidak pergi ke Mesjid
di hari Jum'at selama tiga kali
berturut-turut. Mereka yang
melakukan hal tersebut diwajibkan membawa apam untuk
dikendurikan bagi para jamaah
salat Jum'at. Tujuannya adalah
agar para lelaki tersebut merasa
malu dan tidak mengulangi hal
yang sama di kemudian harinya. Dikutip dari tanohaceh.com,
baru-baru ini ada usulan untuk menerapkan denda kenduri
apam pada laki-laki yang tidak
salat Jum’at ke mesjid sebanyak
tiga kali berturut-turut. Mereka
harus membuat kue apam sebanyak 100 buah untuk di antar

ke mesjid dan dikendurikan (dimakan bersama-sama) sebagai
sedekah.
Dalam masyarakat Aceh, kenduri
apam sudah menjadi tradisi. Biasanya kegiatan membuat apam
dilakukan oleh kaum ibu yang
tinggal di kampung, baik sendirian maupun berkelompok. Selain pada buleuen Apam (bulan
Rajab), kenduri apam juga diadakan pada hari kematian. Ketika mayat selesai dikebumikan,
semua orang yang hadir dikuburan disuguhi kue apam. Apam
di perkuburan ini tidak diberi
kuahnya, hanya dimakan dengan kukuran kelapa yang diberi
gula. Selanjutnya, kenduri apam
juga dilaksanakan pada upacara
tepung tawar (peusijuek), seperti
kenduri blang, acara Maulid Nabi
Muhammad SAW, dan di acara
kenduri laot ( kenduri laut).
Apam terbuat dari campuran
tepung beras, santan, air kelapa, air putih, garam, dan gula
pasir. Untuk membuat apam,
langkah pertama yang dilakukan
adalah mengaduk tepung beras, tepung gandum, dan garam
dalam keadaan kering. Garam
dalam adonan apam berfungsi
agar apam tidak lengket di pinggan tanah. Setelah itu, tambahkan santan dan air putih. Kemudian diaduk lagi hingga menjadi
adonan cair. Jika adonan sudah
siap, panaskan ceureulop (pinggan yang terbuat dari tanah) di
atas tungku. Akan lebih bagus
jika dimasak menggunakan kayu
bakar. Setelah ceureulop mulai panas, masukkan garam lalu
ratakan menggunakan sabut

kelapa. Selanjutnya, tuangkan
adonan ke dalam ceureulop.
Tunggu sekitar lima menit, apam
pun siap disajikan. Apam biasanya juga dikonsumsi dengan
kuah tuhe atau baluran parutan
kelapa dan gula. Kuah tuhe bisa
dibuat sendiri dengan santan
kental, pisang, nangka, dan gula.
Apam yang telah dimasak bersama kuah tuhe siap dihidangkan
kepada para tamu yang sengaja
dipanggil/diundang ke rumah
dan disuatu tempat. Hal serupa juga berlaku pada siapapun
yang lewat atau melintas di depan rumah. Mereka mendapat
kesempatan yang sama untuk
menikmati hidangan kenduri
apam ini. Bila mencukupi, kenduri apam juga akan di antar ke
surau serta kepada para keluarga yang tinggal di kampung lain.
Begitulah, acara toet apam atau
kenduri apam diadakan dari rumah ke rumah atau dari kampung ke kampung lainnya selama
buleuen apam (bulan Rajab) sebulan penuh.
Kenduri apam yang dilakukan
oleh masyarakat Aceh bertujuan
untuk membangun silaturahmi,
mensyiarkan iman, memperkuat
jaringan internal sosial masyarakat dengan tetangga yang
berbeda kampung. Hal tersebut
dilakukan dengan mengundang
warga kampung tetangga pada
saat diadakan kenduri apam.
Selain itu, tujuan diadakan kenduri apam adalah untuk melatih
mentalitas keikhlasan memberi
dan juga sebagai wujud rasa
syukur kepada Allah yang telah
melimpahkan rezeki. [YANA]
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Walau Berkuliah, Bekerja, dan Berorganisasi,
Mahasiwa Ini Tetap Dapat Berprestasi

ebruari 2019 lalu, salah satu mahasiwa
Universitas Syiah Kuala berhasil membawa
nama baik Unsyiah ke kancah Internasional. Ia
menjadi salah satu delegasi Indonesia pada Simulasi
Konferensi Diplomasi Tingkat Dunia "HKMUN 2019"
yang diadakan di Cyberport Hong Kong. Delegasi
tersebut adalah Riki Muhamanda, mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),
jurusan pendidikan bahasa Inggris, angkatan 2014.
Berdasarkan informasi PenaPost.Com,
event tersebut merupakan event tahunan
Internasional yang diadakan oleh Hong Kong model
United Nations club, yaitu salah satu penyelenggara
terbesar event diplomasi yang ada di Hong Kong.
Kegiatan itu berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal
1 s.d. 3 Februari 2019. Peserta terpilih diberikan
beasiswa penuh setelah aplikasinya diseleksi
secara Internasional melalui Platform. Tidak hanya
itu saja, pemuda yang akrab di sapa Riki ini juga
mendapatkan salah satu award kategori spesial,
yaitu “Delegate Most Likely to be a Millionare”
dengan hadiah menginap selama 3 malam berturutturut di hotel berbintang 4 setelah kegiatan selesai
Ternyata bukan hanya itu saja prestasi yang
pernah diraih oleh mahasiswa yang juga pernah
menjabat sebagai Menteri PSDM BEM Unsyiah
2018 ini. Terdapat beberapa prestasi lainnya,
yaitu Speaker Panel Discussion pada IYSCEE NTU
Singapura pada Tahun 2016, Exchange Surveyor for
Collaboration with PPI Malaysia pada Tahun 2019,
Juara 2 Duta Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2018,
Moderator Diskusi Kebangsaan bersama DPR RI pada

ICN 2018 di Jakarta, delegasi Unsyiah pada FGMMI
2018 Yogyakarta, delegasi Indonesia pada Pelatihan
Calon Guru Bahasa Inggris Internasional "CAMP
EPIC 2018" di Surabaya, juara 1 Nasional bidang
Pendidikan pada Indonesian Culture and Nationalism
Conference 2017 Jakarta dan masih banyak lagi.
Tentu saja prestasi yang diraih oleh Riki ini
tidak instan, banyak proses yang ia lalui bahkan
mengorbankan jam istirahat untuk mewujudkan
mimpi-mimpinya.
Semua
pencapaian
Riki
berawal dari niat ingin membanggakan orang
tua dan keinginan berbagi pengalaman yang ia
dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Ini
terbukti dengan adanya komunitas U.S Goes to
Children yang dibangun sejak ia berstatus sebagai
mahasiswa semester 3. “Dari SMP hingga SMA saya
tidak pernah membanggakan orang tua karena
dari dulu saya selalu menjadi korban bulian. Oleh
karena itu, saya ingin ketika memasuki perkuliahan
dapat mengukir prestasi, baik yang kecil maupun
yang besar agar orang tua saya bangga terhadap
saya. Prestasi pertama saya adalah lulus menjadi
salah satu delegasi Unsyiah pada kegiatan Pelatihan
Pemimpin Bangsa di Yogyakarta dan Magelang.
Oleh karenanya, sangat disayangkan jika hanya
berprestasi di sana saja sehingga ilmunya saya
iplementasikan dengan membangun komunitas U.S
Goes to Children karena sesuai dengan background
saya sebagai mahasiswa bahasa inggris ”, ujar Riki.
Pria kelahiran Labuhan Haji pada 29
September 1996 ini terkenal dengan prinsipnya
“Kuliah ia, Organisasi ia, dan Bekerja ia”. Namun
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dengan tiga prioritas yang begitu padat, mulai dari
kuliah, organisasi dan bekerja mahasiswa satu ini
tetap mampu mengukir prestasi yang begitu luar
biasa, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Dari pengalaman saya selama ini, semua aktifitas
yang saya lakukan tidak pernah mengganggu
kuliah, ini dibuktikan dengan pencapain akademik
yang Alhamdulillah selalu memuaskan. Bagi saya
jika bekerja dan berorganisasi mengganggu kuliah
ini tidak sama sekali, yang penting pandai-pandai
dalam mengatur waktu, bahkan dari tiga prioritas
tersebut kalau kita pandai mengatur waktu
bisa ditambah dengan satu prioritas lagi, yaitu
mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Tips dari
saya sendiri sebaiknya membuat time table atau
schedule harian serta mingguan, lalu ditempel di
kamar, semua yang dilakukan dibagi-bagi dalam
time table tersebut, misalnya pada pukul 18.15
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s.d. 19.07, waktu untuk memperdalam Toefl dan
membaca buku bahasa Inggris agar menambah
wawasan saya terhadap vocabulary”. ungkap Riki.
Riki memberikan banyak tips dalam hal
mengejar prestasi, salah satunya adalah tips bagi
orang-orang yang ingin berkecimpung didunia publik
speaking seperti Riki. “Saya juga terkenal sebagai
orang pemalu, tapi akhirnya saya memberanikan
diri dengan banyak-banyak praktik dan berberlatih”,
Pungkasya. Dari sekian banyak prestasi yang ia raih,
suatu pencapaian terbesar yang sangat ingin Riki
capai ialah membangun rumah permanen untuk
kedua orang tuanya dan saat ini sedang berjalan
sedikit demi sedikit. “Alhamdulillah cita-cita ini sudah
berjalan setengah, hanya saja kedepannya tinggal
membayar cicilan perbulan, semoga saya dapat
menyelesaikan ini sampai akhir”, tutup Riki. [Yana]

