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BANDA ACEH, BBG NEWS—Perempuan itu duduk murung di rangkang depan
rumahnya. Matanya nanar menatap sebuah brosur kampus tangannya. Sang ibu
melihat dari jauh. Beliau paham betul betapa hasrat untuk kuliah begitu menggebu
pada diri anaknya. Namun apalah daya sang ibu. Beliau hanya seorang petani upahan
di sawah orang. Memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Itulah penggalan Film
Pendek Rhiona yang digarap oleh Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah STKIP BBG. Selain itu, ada pula drama panggung Indonesia
Satu yang bercerita tentang kemiskinan di pulau-pulau terluar Indonesia yang juga
mampu menggugah rasa nasionalisme penonton. Pemutaran film dan drama panggung
tersebut merupakan bagian dari kegiatan Kreativitas Final (Kanal) mahasiswa prodi
PBSID STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Kegiatan berlangsung di aula
kampus setempat, Selasa (6/2/2018).
Selain film dan drama panggung masih banyak kreativitas menarik yang disajikan
dalam acara tersebut di antaranya Musikalisasi Puisi, puisi berantai, dan Teaterikal
Puisi. Kegiatan ini merupakan output dari Mata Kuliah Pementasan Sastra dan Puisi
yang diasuh oleh Rismawati, M.Pd. Peserta dibawa hanyut pada setiap penampilan
yang disajikan. Ada yang terharu, ada juga yang tergelak saat menyaksikan adegan
komedi.
Ketua Prodi Rika Kustina, M.Pd. menyatakan bahwa kegiatan Kanal merupakan
agenda tahunan Prodi PBSID. Kegiatan ini akan terus diadakan setiap tahun. Kegiatan
tersebut juga terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Tidak hanya pihak internal
kampus, tetapi ada juga pihak luar yang terlibat. Terima kasih untuk teman-teman,
Seuramoe Teater Aceh (STA), Tripot Aceh, dan Gemasastrin Unsyiah yang banyak
membantu demi kesuksesan acara ini.Melalui kegiatan yang sifatnya kreatif ini,
tentunya akan memengaruhi peningkatan mutu Prodi karena pada dasarnya Kanal ini
merupakan output mata kuliah khususnya kesusastraan.
“Marilah kita dukung bersama karena ada nilai positif yang kita dapatkan. Selain
menumbuhkan minat talenta mahasiswa di bidang sastra, kegiatan ini juga bagian dari
promosi kampus. Harapan saya melalui Kanal ini mahasiswa semakin percaya diri dan
siap menghadapi dunia kerja karena dalam dunia kerja membutuhkan kreativitas yang
tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi contoh bagi pengampu mata kuliah lainnya
supaya dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan
bermanfaat”ujarnya.
Rismawati, M.Pd., sebagai Pengampu Mata Kuliah menyatakan bahwa kegiatan ini
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bertujuan untuk menumbuhkan minat bakat mahasiswa dalam bidang sastra.
Kreatifitas tanpa batas akan terus mengalir, kebersamaan harus tetap dijaga.
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