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KETIKA menyebut kata “Perpustakaan” tergambar 

oleh pikiran kita; Rak-rak buku yang tersusun rapi, 
sistematis, suasana tenang, dan ada pemustaka-
pustakawan. Sebagai masyarakat akademik, tentu 
Perpustakaan bukanlah tempat asing. Perpustakaan 
menjadi penyedia berbagai informasi keilmuan, baik 
keilmuan masa lalu, sekarang, bahkan keilmuan di 
masa yang akan datang. 

Apabila Perpustakaan dapat dimanfaat dengan 
baik oleh pemustaka, kelak tercapailah tujuan untuk 
menciptakan pendidikan sepanjang hayat. Jika belajar 
adalah pekerjaan sepanjang hayat, maka menulis 
adalah kehidupan sepanjang masa. 

Oleh sebab itu, rasa senang dan bangga menjadi 
bagian dari penyampai informasi mengenai 
Perpustakaan. Ungkapan ini mewakili seberkas rasa 
yang dirasakan oleh anggota Club Menulis, dapat 
berkontribusi dalam penerbitan Newsletter Pusat 
Perpustakaan IAIN Pontianak. 

Akhir kata, semoga keberadaan Newsletter ini 
mendatangkan kebermanfaatan serta memupuk 

semangat dan minat kita untuk terus belajar. 
 
Saripaini, Newsletter Crew 
Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam-FUAD 
Semester IV 
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mengundang pemustaka untuk 

menyampaikan ide, pendapat 

atau gagasan dalam bentuk 

tulisan. Panjang tulisan 200-

250 kata, Arial Narrow. Kirim 

melalui email: 

bukabukuperpus@gmail.com 

 

Daftar Isi: 
1 I Pengantar Redaksi  

1 l Katalog Buku 

1 l Info Kegiatan  

2 l Berita Buku 

2 l Kolom Sirkulasi 

 

 
Saripaini 
Newsletter Crew 

Newsletter: 

Memupuk 

Semangat dan 

Minat Belajar 

KATALOG BUKU 

Judul Buku: 
Pontianak 205: 
 Aksi dan Budaya Populer 
Penulis:  
Saripaini, dkk 
Editor:  
Didi Darmadi 
Penerbit: 
 STAIN Pontianak Press 
Tahun Terbit: 
 Oktober 2017 
Halaman: 
Vi+ 174 Halaman 
 

 

Judul Buku: 
Orang Bugis di Sungai Kakap, 
Kalimantan Barat 
Penulis:  
Yusriadi 
Penerbit: 
 IAIN Pontianak Press 
Tahun Terbit: 
 November 2015 
Halaman: 
x+ 113 Halaman 
ISBN: 
9786020868332 
 

 

 

Judul Buku: 
Let’s Speak English Penulis:  
Maladi Noor  
Penerbit: 
 STAIN Pontianak Press 
Tahun Terbit: 
Oktober 2013 
Halaman: 
122 Halaman 
ISBN: 
9786021202104 

 Info Kegiatan 

 

 
PENERBIT Mizan mengadakan Workshop Menulis Otobiografi Intelektual dengan tema Aku dan 
Islamku di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2-3 Mei 2018.  Mahasiswa IAIN 
Pontianak yang berminat mengikuti kegiatan tersebut dapat mengirimkan draft tulisan tentang 
pengalaman keberislaman sepanjang 1000-1500 kata, beserta Scan KTM S-1. Tulisan dikirim 
melalui email nindaaditya@gmail.com, sampai tanggal 24 April. Pengumuman peserta terpilih 
disampaikan pada tanggal 28 April via email/WA. Tulisan terbaik akan diterbitkan oleh penerbit 
Mizan. Informasi lebih lanjut, Narahubung: 082155562873 (Dr. Yusriadi). 

Workshop Menulis Bersama Mizan 
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BERITA BUKU 

KITA ketahui, Kalimantan Barat 
merupakan provinsi yang sangat rawan 
konflik antar etnis. Sebab, terdapat 
berbagai macam suku, budaya serta adat 
di dalamnya. Inilah terkadang, 
menimbulkan kesenjangan yang berujung 
konflik tak dapat terelakkan. 

Media adalah sebuah sarana atau 
tempat mencurahkan inspirasi, dan 
aspirasi kepada seluruh lapisan 
masyarakat tanpa terkecuali. Media dapat 
berdampak negatif, apabila digunakan 
sebagai sarana mengadu domba atau 
penyebar hoaks. Akan tetapi, media juga 
dapat berdampak positif, apabila 
digunakan sebagai sarana pemersatu dan 
penyebar kebaikan serta manfaat. Salah 
satunya adalah televisi. 

Dalam buku ini, penulis menggunakan 
media publik TVRI (Televisi Republik 
Indonesia) Kalbar yang diteliti dan 
dianalisis sebagai media massa yang 
berupaya untuk mengharmonisasikan 
kelompok etnis yang ada di Kalimantan 
Barat. Buku ini sangat bermanfaat, 
terutama bagi para peneliti yang masih 
awam, karena pembahasan, dan runtutan 
atau mekanisme penelitiannya sangat jelas 
dan mudah dipahami.  
Selain itu, buku ini juga kaya akan 
penjelasan makna atau istilah-istilah baru. 
Penjelasan makna multikulturalisme, 
pluralisme, dan lainnya terdapat di 
halaman 7-16 yang mampu menambah 
ilmu pengetahuan kita.  
 Bab selanjutnya, pembaca akan diberi 
informasi tentang TVRI Kalbar dengan 
segala data penunjangnya, yang terdapat 
di halaman 30-47. Informasi ini akan 
berguna bagi para pembaca yang ingin 
mengetahui atau sekadar menambah 
wawasan tentang kilas sejarah TVRI 
Kalimantan Barat. 
Pada bab lainnya, penulis juga 
memasukkan berbagai macam hasil 
observasi, penelitian serta wawancara 

Dalam buku ini, penulis menggunakan 
media publik TVRI (Televisi Republik 
Indonesia) Kalbar yang diteliti dan 
dianalisis sebagai media massa yang 
berupaya untuk mengharmonisasikan 
kelompok etnis yang ada di Kalimantan 
Barat. Buku ini sangat bermanfaat, 
terutama bagi pembaca yang masih awam 
tentang Media dan Etnik, karena 
pembahasan, dan runtutan atau 
mekanisme penelitiannya sangat jelas dan 
mudah dipahami.  

Selain itu, buku ini  kaya akan 
penjelasan makna atau istilah-istilah baru. 
Penjelasan makna multikulturalisme, 
pluralisme, dan lainnya terdapat di 
halaman 7-16 yang mampu menambah 
ilmu pengetahuan kita. 

 
Bab selanjutnya, pembaca akan diberi 

informasi tentang TVRI Kalbar dengan 
segala data penunjangnya, yang terdapat 
di halaman 30-47. Informasi ini akan 
berguna bagi para pembaca yang ingin 
mengetahui atau sekadar menambah 
wawasan tentang kilas sejarah TVRI 
Kalimantan Barat. 

Pada bab lainnya, penulis juga 
memasukkan berbagai macam hasil 
observasi, penelitian serta wawancara 
yang mendukung penulis dalam 
melakukan analisis tersebut. Pada 
dasarnya, di dalam buku ini, penulis 
berpatok pada motto TVRI Kalimantan 
Barat yakni “Satu Dalam Keberagaman” 
untuk meneliti apakah telah sejalan 
dengan proses produksinya. 
Melalui buku ini, pembaca tidak hanya 
mendapat pengetahuan saja, tetapi juga 
dibawa ke dalam alur pemikiran penulis 
yang melakukan penelitian serta 
pengambilan kesimpulan atau pendapat di 
suatu objek kajian penelitian. 
 

Menelaah Media TVRI Kalbar: 

UPAYA MENGHARMONISASIKAN 
ANTAR ETNIK DI KALBAR 
------------------------------------------------ 
Judul Buku : Harmonisasi Etnik Dalam (Analisis) Wacana 
Penulis : Amalia Irfani 
Penerbit : IAIN Pontianak Press 
T. Terbit : 2014 

Halaman : 119 halaman 
 

 

 

 

 

 

MAHASISWA atau anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang akan 

ujian atau sidang tugas akhir dapat meminjam buku dengan jumlah lebih dari ketentuan umum. Jika 

anggota biasa maksimal 2 buku, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 5 buku, mahasiswa yang 

akan sidang dapat meminjam buku lebih dari 20 buku berdasarkan daftar pustaka yang dicantumkan.  

Mendapatkan pelayanan istimewa tersebut, Koordinator Sirkulasi Ferry Zulhakim, A.Ma mengatakan, 

bahwa anggota harus memenuhi syarat dan ketentuan, yakni menjadi anggota perpustakaan dan 

menyerahkan salinan Surat Keterangan (SK) 

“Syaratnya mereka harus terdaftar sebagai anggota dan menyerahkan SK ujian sebagai bukti. 

Peminjaman hanya berlaku selama tiga hari. Terlambat mengembalikan, mengganti satu buah buku”, 

jelasnya. 

   Ketentuan pengembalian ini dibenarkan oleh Siti Muslikhah. Saat perbaikan Skripsi, ia mengira 

bahwa batas peminjaman sama seperti biasanya, yakni satu minggu. 

“Pernah melanggar aturan peminjaman buku sewaktu perbaikan skripsi, dikira masih batas peminjaman sama seperti biasanya 

selama seminggu, ternyata kalau perbaikan skripsi batas peminjaman cuma 3 hari”, cerita mahasiswi telah sidang skripsi ini. 

Pelayanan istimewa tersebut tidak hanya dari jumlah buku yang dapat dipinjam. Di ruang Sirkulasi, telah disediakan rak khusus untuk 

menyimpan cicilan buku yang akan digunakan untuk ujian.  

“Ditampung di sini dulu jika mahasiswa yang akan ujian masih lanjut mencari buku besok atau masih dua minggu akan ujian. Selesai 

mereka mengumpulkan buku, baru menunjukkan kartu anggota dan surat keterangan ujian skripsi,” lanjut Ferry. (Tuti) 

 

KOLOM SIRKULASI Aturan Meminjam Buku untuk Sidang Tugas akhir 

 

Bab selanjutnya, pembaca akan 
mendapat informasi tentang TVRI Kalbar 
dengan segala data penunjangnya, yang 
terdapat di halaman 30-47. Informasi ini 
akan berguna bagi observasi, penelitian 
serta wawancara yang mendukung penulis 
dalam melakukan analisis tersebut. 

Pada dasarnya, di dalam buku ini, 
penulis berpatok pada motto TVRI 
Kalimantan Barat yakni “Satu Dalam 
Keberagaman” untuk meneliti apakah telah 
sejalan dengan proses produksinya. 
Melalui buku ini, pembaca tidak hanya 
mendapat pengetahuan saja, tetapi juga 
dibawa ke dalam alur pemikiran penulis 
yang melakukan penelitian serta 
pengambilan kesimpulan atau pendapat di 
suatu objek kajian penelitian. (Nov) 
 
 

Buku ini sangat bermanfaat, 

terutama bagi para pembaca yang 

masih awam tentang Media dan 

Etnik, karena pembahasan, dan 

runtutan atau mekanisme 

penelitiannya sangat jelas dan 

mudah dipahami. 

 

 


