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Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Kruueseumangat..

Alhamdullilahi rabbil ’alamin, wabihi nasta’in, ala umuruddunya waddin,
wa’alaalihi wasahbihi ajma’in. Segala puji syukur kepada Allah SWT, atas
segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah SWT yang
memberi pedoman kepada manusia yang berpikir, bahwa eksistensi makhluk
manusia memiliki sifat-sifat, hukum-hukum dan norma-norma yang secara
kodrati melekat sebagai suatu keniscayaan universal. Shalawat beriring salam
kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, dengan kesabaran beliau
mampu membawa umat manusia pada peradaban yang berilmu pengetahuan.

Berpijak dari keihklasan, dibarengi kesadaran, kemauan dan semangat untuk
terus belajar dan berbagi Ilmu, berprinsip pada menjalani hidup dengan Ilmu.
Dengan berbekal pengetahuan secara teoritis maupun  praktis dalam dunia
menulis-Jurnalistik dan kajian media yang dimiliki oleh kawan-kawan
akademisi dan praktisi media massa. Mengingat masih minimnya pendidikan
non formal (vocational) yang terfokus, upaya untuk mendorong kreativitas
generasi muda dan masyarakat dalam mengembangkan bakat dalam dunia
menulis-jurnalistik dan kajian Media Massa, termasuk upaya penciptaan
lapangan kerja, yang dapat melahirkan figur-figur profesional baik sebagai
analis maupun praktisi. Berdasarkan landasan pemikiran diatas maka,
dimulailah Sekolah Menulis dan Kajian Media (SMKM-Atjeh).

Untuk menwujudkan Sekolah Menulis dan Kajian Media (SMKM-Atjeh)
yang berkualitas dan profesional. Selain kerja tim yang solid, juga diperlukan
kurikulum yang relevan dan memadai. Kurikulum yang tersusun dalam
Modul menjadi dasar pembelajaran bagi siswa-siswa SMKM.

Modul ini disusun karena sejak kelahirannya, Sekolah Menulis & Kajian
Media (SMKM-Atjeh)  telah mengazamkan diri bagi proses kreatif kaum
muda dan masyarakat untuk mengkaji dunia media massa dan juga kajian
terhadap jurnalistik. SMKM-Atjeh menyelenggarakan program ini dalam
rangka mendorong dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran
kritis bagi kaum muda dan masyarakat terhadap dunia jurnalistik dan studi
media. Atas dasar itulah, SMKM-Atjeh melaksanakan program literasi media
dengan harapan menjadi poros bagi tumbuhnya kesadaran kritis kaum muda
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dan masyarakat terhadap dunia jurnalistik dan studi media. Apa yang ada
dalam halaman-halaman modul ini merupakan endapan pengetahuan dan
rangkuman dari seluruh proses panjang yang coba di dokumentasikan oleh
SMKM-Atjeh. Maka dengan kehadiran modul ini selain dapat menjadi suatu
tambahan pengetahuan tentang menulis dan media, serta dapat menjadi
bahan yang  memperkaya khasanah bacaan terhadap pengetahuan dimaksud.

Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan  kepada Tim Penyusun
Modul SMKM-Atjeh, dengan keihklasan, kesabaran, semangat, komitmen
dan dedikasi keilmuan yang tinggi sehingga Modul SMKM-Atjeh dapat
dilahirkan. serta pihak-pihak lain yang turut berkontribusi atas hadirnya
modul ini yang seyogiyanya dapat mempersiapkan kader-kader jurnalistik
kaum muda diwaktu yang akan datang.

Untuk tujuan kesempurnaan kurikulum yang tersusun dalam modul ini,
sangat diharapkan adanya ide, saran dan kritik yang inovatif, kreatif dan
konstruktif demi penyempurnaan modul ini kedepan agar dapat lebih menjadi
baik. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Lhokseumawe, 1 Juni 2014
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