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KEHADIRAN
Newsletter
Pusat
Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pontianak harus diberikan apresiasi.
Meskipun media ini bentuknya sederhana
tetapi nilai kehadirannya sesungguhnya
adalah sesuatu yang luar biasa.
Sepanjang yang saya ketahui hanya
perpustakaan besar saja yang memiliki
Newsletter dan menerbitkannya secara
berkala. Perpustakaan kecil, apalagi yang
hidupnya seperti kerakap di atas batu, tidak
akan mampu menerbitkan media seperti ini.
Sumber daya manusia (SDM) yang mampu
menyajikan hidangan informasi kepada
pengunjung dengan rutin menjadi pembatas
untuk usaha penerbitan rutin seperti ini.
cukup untuk pandangan ini. Tetapi, di
ruang ini, tidak elok jika saya menunjukkan
nama perpustakaan untuk memperkuat
argumentasi ini. Jika pembaca ragu, saya
sarankan datang ke perpustakaan yang
besar dan kecil, dan temukan faktanya.
Oleh karena itu menurut saya, kehadiran
newsletter
ini
menunjukkan
bahwa
Perpustakaan IAIN Pontianak -- sekalipun
kadang dirasakan masih kecil, ternyata
sudah besar. Setidaknya, kehadirannya akan
disejajarkan dengan perpustakaan besar
yang sudah lebih dahulu menerbitkan
informasi perpustakaan untuk pengunjung.
Menerbitkan newsletter yang sederhana ini
dengan teratur pasti tidak mudah. Perlu ada
manajemen dan manajer yang kuat yang

Saya memiliki data pembanding yang
cukup untuk pandangan ini. Tetapi, di ruang ini,
tidak elok jika saya menunjukkan nama
perpustakaan untuk memperkuat argumentasi
tersebut. Jika pembaca ragu, saya sarankan
datang ke perpustakaan yang besar dan kecil,
dan temukan faktanya.
Oleh karena itu menurut saya, kehadiran
Newsletter
ini
menunjukkan
bahwa
Perpustakaan IAIN Pontianak -- sekalipun
kadang dirasakan masih kecil, ternyata sudah
besar. Setidaknya, kehadirannya akan
disejajarkan dengan perpustakaan besar yang
sudah lebih dahulu menerbitkan informasi
perpustakaan untuk pengunjung.
Menerbitkan Newsletter yang sederhana ini
dengan teratur pasti tidak mudah. Perlu ada
manajemen dan manajer yang kuat yang
menerajuinya. Bahan-bahan terbitan harus
dihimpun dan dipersembahkan dengan teratur.
Tentu, tidak gampang untuk membuat
Newsletter menjadi media yang menarik dan
yang manfaatnya dirasakan oleh pembaca.
Tetapi, saya yakin, melalui proses belajar dan
belajar, sesuatu yang ideal kelak akan bisa
dicapai.
Semoga semangat yang sudah menyala
bisa terus terjaga. (*)
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KATALOG BUKU

BERITA BUKU
Studi Ilmu Pendidikan Islam
untuk Mahasiswa dan
Peminatnya
Judul Buku
Penulis
Penerbit
T. Terbit
Halaman

:
:
:
:
:

Studi Ilmu Pendidikan Islam
Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan
STAIN Pontianak press
2009
328 halaman

Penulis menjabarkan dengan lengkap
Buku yang berjudul Studi Ilmu
dan
sistematis
tentang ilmu pendidikan
Pendidikan Islam ini merupakan salah satu
Islam
mulai
dari
definisi, hingga kajian
buku yang ditulis oleh civitas akademika
terhadap
pendidikan
Islam. Buku ini terdiri
IAIN Pontianak Prof. Drs. H. Moh. Salim,
atas 13 bab, yang masing-masing bab nya
M. Ag. Berkolaborasi dengan Syamsul
mengandung informasi yang cukup rinci
Kurniawan, S, Th.i, M. S.i. buku
ini
Prestasi:
materi yang dibahas.
menjawab kebutuhan akan buku ilmu Juara 2 tentang
Speech Communication
Week 2014
Pembahasan
buku ini tentang
pendidikan Islam yang lengkap, sistematis,
Juara 2 Drama BKKBN 2015dalam
(Sutradara)
perspektif
Islam
tentang
pendidikan
baik
dan berbobot di lingkungan akademikJuara PKM-M “Sekolah Batas Negeri” Tingkat Nasional
itu
tujuannya,
prosesnya,
tenaga
pendidik,
khususnya dunia pendidikan Islam 2015
peserta didik, sarana dan prasarana,
Buku ini ditulis untuk memudahkan
Duta Lingkungan Hidup Pontianak Attribute Medsos
kurikulum, metode, strategi dan
mahasiswa memahami mata kuliah ilmu
2016
pendekatan, evaluasi, lingkungan dan
pendidikan Islam. Namun buku ini bukan
Duta Baca Kalimantan Barat 2017
hanya ditujukan kepada mahasiwa, namun kajian pendidikan Islam. Penambahan
banyak referensi dan dalil Alquran dan
juga para peminat ilmu pendidikan islam
dari semua kalangan baik untuk dijadikan hadis dalam setiap materinya semakin
menambah bobot buku karya Pak Haitami
referensi maupun pengembangan
dan Pak Syamsul ini.
wawasan dan intelektualitas
Akhirnya, mahasiswa pendidikan
Buku ini berisi tentang materi-materi
pembelajaran ilmu pendidikan Islam sesuai agama Islam pastinya akan terbantu
dengan hadirnya buku studi ilmu
dengan KBK (Kurikulum berbasis
pendidikan Islam ini. (Mita)
Kompetensi).

Judul Buku:
Life Skill Internalisasi Nilai-nilai
Tauhid
Penulis:
Yapandi
Penerbit:
IAIN Pontianak Press
Tahun Terbit:
Desember 2017
Halaman:
Vii+170 Halaman
ISBN: 9786025510120
978-602-9152-86-4
Judul Buku:
Perbincangan di Ruang Publik
Penulis:
Firdaus Ahmad, Prihantono, dll
Penerbit:
IAIN Pontianak Press
Tahun Terbit:
Agustus 2016
Halaman:
Vii+197Halaman
ISBN:9786020868172

Judul Buku:
Proses Komunikasi dan Perubahan
SOsial: Kajian Masyarakat Melayu
Pontianak
Penulis:
Syf. Aminah
Penerbit:
IAIN Pontianak Press
Tahun Terbit:
November 2015
Halaman:
Viii+119 Halaman
ISBN: 9786020868455

Kompetensi).
Penulis menjabarkan
KOLOM
SIRKULASI
Harapan Pemustaka di Hari Buku Sedunia
dengan lengkap dan sistematis tentang
Selamat Hari Buku Sedunia. Menurut Wikipedia, Hari Buku Sedunia, dikenal pula
ilmu pendidikan Islam mulai dari definisi,
dengan
Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia dan Hari Buku Internasional, merupakan hari
hingga kajian terhadap pendidikan Islam.
perayaan
tahunan yang jatuh pada tanggal 23 April yang diadakan oleh UNESCO untuk
Buku ini terdiri atas 13 bab, yang masingmempromosikan peran membaca, penerbitan, dan hak cipta. Di Inggris, hari perayaan ini
masing bab nya mengandung informasi
jatuh pada hari Kamis pertama setiap bulan Maret. Hari Buku Sedunia dirayakan pertama
yang cukup rinci tentang materi yang
sekali pada tanggal 23 April 1995. Bagaimana ya, tanggapan sahabat NLPerpus
dibahas.
(Newsletter Perpustakan) dengan peringatan hari buku?
Pembahasan dalam buku ini tentang
perspektif Islam tentang pendidikan baik
“Tau dariprosesnya,
snapgram tenaga
Fiersa pendidik,
Besari tadi. Hehe” ujar Lutfi W.A ketika ditanya tahukah ia bahwa pada tanggal 23 April adalah buku
itu tujuannya,
sedunia.didik, sarana dan prasarana,
peserta
Jika berbicara
penting tidaknya memperingati hari buku internasional ini, Lutfi W.A mahasiswa Jurusan Perbankan berkata
kurikulum,
metode, tentang
strategi dan
“Penting, sebab
kita juga
perlu tahu
bahwasanya ilmu itu lebih banyak bersumber dari buku, meski sekarang sudah lebih mudah dengan
pendekatan,
evaluasi,
lingkungan
dan
adanyapendidikan
internet”. Memang
di era global ini semua yang diinginkan sudah ada di ujung jari, tetapi sebagai manusia yang bijak kita harus
kajian
Islam. Penambahan
bisa memilih
dandan
memilah
apa yang
banyak
referensi
dalil Alquran
danbenar dan mana yang hoax maka dari itu semua yang ada di internet belum tentu sama dengan
yang
dibuku.
hadis dalam setiap materinya semakin
“Harapan
sayabuku
koleksi
buku
perpustakaan IAIN bertambah, seperti buku tokoh-tokoh di abad 20” ujar Muh. Firdaus ketua dema
menambah
bobot
karya
PakdiHaitami
Fakultas
Syariah dan
dan
Pak Syamsul
ini. Ekonomi Islam. Gudang ilmu adalah buku, maka banyak buku banyak ilmu. Selamat hari buku sedunia, salam
literasi. (Kha)
Akhirnya,
mahasiswa pendidikan agama
Islam pastinya akan terbantu dengan
hadirnya buku studi ilmu pendidikan Islam

