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mengundang pemustaka untuk
menyampaikan ide, pendapat
atau gagasan dalam bentuk
tulisan. Panjang tulisan 200250 kata, Arial Narrow. Kirim
melalui email:
bukabukuperpus@gmail.com

Perguruan tinggi disebut juga sebagai rumah
intelektual. Hal ini karena lembaga tersebut
merupakan tempat pengembangan ilmu
pengetahuan yang akan berguna bagi
masyarakat luas. Perpustakaan merupakan
salah satu pilar terpenting yang menompang
jalannya aktivitas tersebut. Ia berfungsi sebagai
bank data terbesar bagi sebuah perguruan tinggi.
Dari tempat inilah segala rujukan penyemaian
benih ilmu pengetahuan dimulai.
Di samping menyediakan sarana baca,
perpustakaan IAIN Pontianak telah meluaskan
jangkauan kinerjanya, menginisiasi sebuah media
pemberitaan di kalangan civitas akademika.
CITIZEN PUSTAKA

Hadirnya Newsletter ini menandakan geliat
perkembangan budaya literasi yang semakin
menguat. Hal ini merupakan langkah positif yang
harus kita apresiasi dengan aktif berpartisifasi dalam
mendorong perkembangannya ke arah yang lebih
baik.
Selain berperan sebagai alternatif sumber
berita di kalangan masyarakat kampus,
keberadaan media ini menandai terbukanya
peluang bagi mahasiswa-mahasiswi untuk unjuk
ekspresi, keterampilan dan gagasan dalam media
tulisan. Dengan demikian maka beragam
pengetahuan yang diperoleh dari proses
membaca, berdiskusi dan menulis itu sendiri
merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas
intelektual
yang
menandai
semangat
pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi
ciri khas perguruan tinggi. Tanpa ketiganya, kita
bukanlah apa-apa. Menulislah! maka engkau
telah menyusun peradaban.
Semoga kehadiran Newsletter ini membawa
kemanfaatan bagi upaya pengembangan sumber
daya manusia civitas akademika IAIN Pontianak.
Dr. Hermansyah
Penasehat/Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak.

Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat Baca

Najwa Shihab ditunjuk sebagai Duta Baca Nasional periode 2016-2020 oleh Perpustakaan
Nasional. Najwa Shihab mengatakan bahwa “Selama ini minat baca masyarakat Indonesia
sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara di Asia. Indonesia berada di urutan ke-52
diantara 52 negara (Pontianak Post, 3 Maret 2016).
Perpustakaan dengan berbagai macam fasilitas dan manfaatnya, dapat dijadikan sarana
tulisan. Dengan
demikian maka beragam
terbaik
dalam membangun minat baca. Siapa pun, boleh masuk ke perpustakaan dan membaca
Heriansyah,
pengetahuan
yang diperoleh dari proses
Sekretaris Pimpinan informasi di sana. Atas dasar ini pula perpustakaan menjadi sangat efektif untuk meningkat
pada Biro AUAK IAINberdiskusi dan menulis itu sendiri
membaca,
minat baca.
Pontianak
merupakan
bagianjuga
takdengan
terpisahkan
dari aktivitas
Nah, begitu
Perpustakaan
IAIN Pontianak. Berdasarkan pengetahuan, dan pengalaman
intelektual
yang
menandai
semangat kita ini membolehkan siapa pun berkunjung, membaca,
penulis yang pernah bekerja di sana. Perpustakaan
pengembangan
ilmu pengetahuan
danyang
menajdi
dan mencari informasi,
sesuai peraturan
dibuat.
ciri khas
perguruan
tinggi. yang
Tanpadilakukan
ketiganya,
kita
Hemat
penulis, langka
ini merupakan
bagian dari ikhtiar membangun dan meningkatkan
bukanlah
Menulislah!
engkau Jika semua perpustakaan perguruan tinggi sudah dapat
minat bacaapa-apa.
di Indonesia,
terkhusus maka
IAIN Pontianak.
telah
menyusun
membantu
untukperadaban.
berperan aktif dalam meningkat baca, penulis meyakini bahwa minat baca kita semakin
Semoga
membaik. kehadiran Newsletter ini membawa
kemanfaatan
bagi upaya pengembangan
Ikhtiar meningkatkan
minat baca ini sumber
juga ditunjukan dengan adanya empat rumah taman baca di
Pontianak.
Rumah
tersebutIAIN
diresmikan
oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji pada selasa (28/2/2017),
daya
manusia
civitasBaca
akademika
Pontianak.
yang
juga dihadiri M.Ag
kepala Perpustakaan Nasional yakni Bapak Muhammad Syarif Bando.
Dr.
Hermansyah,

Wakil
Rektor
Bidang
Akademik
Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak.
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KATALOG BUKU

FIGUR PUSTAKA
Duta Baca Kalbar 2017

Resi Jesita
Tingkatkan Peringkat Membaca Kalimantan
Barat
Nama
TTL
Agama
Email
Medsos

: Resi Jesita
: Pontianak, 4 Januari 1995
: Islam
: pesan.resijesita@yahoo.com
: Facebook Resi Jesita / Instagram @resijesita
Blog:strangeofrainbow.blogspot.com

Sejak terpilih sebagai Duta Baca
“Sebagai Duta Baca Kalimantan Barat
Prestasi:2017
Kalimantan Barat pada November
saya bertekad untuk menaikan peringkat
lalu, nama Resi Jesita semakin dikenalJuara 2 Speech
membaca
kita. Literasi Kreatif ini salah
Communication Week 2014
BKKBNbagian
2015 (Sutradara)
oleh pecinta literasi Kalimantan Barat.Juara 2 Dramasatu
upaya meningkatkan angka
Juara PKM-M “Sekolah Batas Negeri” Tingkat Nasional 2015
Pada 29-31 Maret 2018, bersama Kalbar
minat
baca.
Peringkat
kita 28 dan semoga
Duta Lingkungan Hidup Pontianak Attribute
Medsos 2016
Duta Baca Kalimantan
Baratadanya
2017
Membaca, ia menggagas Literasi Kreatif
dengan
acara seperti Kreatif
dengan membentuk acara Geliat Literasi Literasi bisa membuat peringkat baca kita
Nusantara berupa Diskusi, Panggung, dan naik setidaknya 27 atau 26, itu sudah
Pasar Literasi di What’sUp Café
membuat saya sangat bangga” ujar Resi.
Pontianak. Selain itu ia juga membentuk
Mengetahui Perpustakaan Institut
Pojok Baca atau Perpustakaan Mini di
Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Desa Peniti Luar, Kabupaten Mempawah memunyai Newsletter, menurut Resi hal
dan Desa Teluk Kapuas, Kubu Raya.
tersebut menambah wadah membaca
Mahasiswa Jurnalistik, Ilmu
dengan sasaran umum. Menurutnya,
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu perpustakaan sangat penting dan menjadi
Politik (FISIP), Universitas Tanjungpura
sumber informasi.
Pontianak ini berharap kegiatan literasi
“Perpustakaan sangat penting untuk
yang dijalankannya dapat menaikan
kita, sumbernya informasi. Apalagi adanya
tingkat membaca di Kalimantan Barat.
Newsletter menjadi wadah membaca untuk
Dengan predikat Duta Baca 2017, Resi
sasaran umum”, paparnya. (Kha)
bertekad menaikan peringkat membaca
Kalimantan Barat.

Judul Buku:
Pengantar Sosiologi: Bahan
Perkuliahan Dasar Perguruan Tinggi
Penulis:
Amalia Irfani
Penerbit:
STAIN Pontianak Press
Tahun Terbit:
Oktober 2012
Halaman:
171 Halaman
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978-602-9152-86-4
Judul Buku:
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Penerbit:
IAIN Pontianak Press
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November 2017
Halaman:
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Judul Buku:
Etos Kerja Perempuan Madura
di Kota Pontianak dalam Prespektif
Sosial-Budaya dan Sosial
Keagamaan
Penulis:
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Penerbit:
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November 2017
Halaman:
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“Sebagai Duta Baca Kalimantan Barat
KOLOM SIRKULASI
Kartu Anggota Perpustakaan Tidak Boleh Dialihpinjamkan
saya bertekat untuk menaikan peringkat
membaca kita, sekarang peringkat kita 28
Pada bagian belakang Kartu Anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
dan semoga dengan adanya acara sepertiPontianak, terdapat keterangan mengenai identitas kartu. Pada poin ke tiga tertulis “Kartu
Kreatif Literasi yang nanti akan sayaAnggota ini tidak boleh dialihpinjamkan”. Peraturan ini untuk menghindari penyalahgunaan
persentasikan di Perpustakaan Nasionalkartu yang dapat merugikan pemilik kartu.
bisa membuat peringkat baca kita naikPetugas Sirkulasi, Tarmizi, S.Sos mengatakan sering menemukan mahasiswa yang
setidaknya 27 atau 26, itu sudah membuat
menggunakan kartu perpustakaan yang bukan miliknya. Hal ini menjadikan pemilik kartu yang
saya sangat bangga” ujar Resi Jesita
menerima konsekuensinya, karenanya mahasiswa IAIN Pontianak wajib memiliki kartu anggota
perpustakaan sendiri agar lebih leluasa dalam peminjaman buku, dan harus bijak juga lebih
Sebelum menjadi Duta Baca, gadis yang
bertanggung jawab dalam meminjam buku.
juga aktif bermain theater ini telah dekat
“Ada pengguna kartu yang lupa dengan buku yang pernah dipinjam oleh temannya dan pada akhirnya dialah yang akan merasakan
dengan dunia literasi. Di rumahnya, ia
konsekuensinya baik berupa shelving maupun mengganti buku”, ujar Tarmizi yang menyayangkan apabila mahasiswa tidak tahu
membentuk perpustakaan mini, dengan
dengan peraturan tersebut.
buku-buku koleksinya. Menurutnya,
“Padahal sudah disosialisasikan, ditempel di mading, serta tertulis di kartu perpustakaan", ungkapnya memperlihatkan peraturan di
perpustakaan sangat penting dan menjadi
kartu perpustakaan.
sumber informasi. Mengetahui
Mahasiswa semester IV, Napipah Badariyah mengaku pernah meminta temannya meminjamkan maupun mengembalikan buku
Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri
dengan menggunakan kartu perpustakaannya.
(IAIN) Pontianak memunyai Newsletter,
“Saya tidak tahu, jika ada aturan tersebut. Saya pernah meminta teman untuk meminjam dan mengembalikan buku dengan kartu
menurut Resi hal tersebut menambah
anggota saya”, jujur mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) ini. (Mita)
projek membaca dengan sasaran umum.
“Newsletter sangat bagus untuk membuka

