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Alhamdulillah… 

Newsletter terbit perdana di bulan Maret 

2018. Media seputar literasi dan informasi 

perpustakaan kini telah hadir di kampus IAIN 

Pontianak. Ide kreatif terbitnya Newsletter 

tumbuh di tengah kesibukan tim Club 

Menulis dalam menerbitkan buku-buku karya 

tebarunya. 

Newsletter Perpustakaan IAIN Pontianak 

hadir sebagai media yang memberikan 

informasi seputar dunia literasi dan 

perpustakaan. Dua kajian tersebut tidak 

dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. 

Literasi dapat diperoleh melalui pendidikan, 

dan perpustakaan merupakan layanan 

informasi yang diandalkan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Fungsi dan tujuan perpustakaan sangatlah  

jelas, yakni wahana pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan 

bangsa.   

 

diharapkan adanya nuansa baru yang hadir 

mewarnai perpustakaan IAIN Pontianak; 

layanan informasi perpustakaan semakin 

berkualitas, pengelola perpustakaan lebih 

aktif dan kreatif dalam menginformasikan 

sajian  sumber daya informasi, yang dimiliki 

sehingga mampu mendukung 

Tujuan keberadaannya untuk memberikan 

layanan kepada pemustaka dalam 

meningkatkan gemar membaca, 

mencerdaskan dan memperluas wawasan. 

Melalui media Newsletter ini diharapkan 

adanya nuansa baru yang hadir mewarnai 

perpustakaan IAIN Pontianak; layanan 

informasi perpustakaan semakin 

berkualitas, pengelola perpustakaan lebih 

aktif dan kreatif dalam menginformasikan 

sajian  sumber daya informasi, yang 

dimiliki sehingga mampu mendukung 

pengembangan akademik mahasiswa, dan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

Kami sampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang turut 

mendukung dan berperan dalam 

penerbitan Newsletter ini. Sebagai sebuah 

harapan, semoga Newsletter dapat terus 

menyajikan berita seputar literasi dan 

informasi berkenaan Sumber Daya 

Informasi (SDI) yang dimiliki perpustakaan 

IAIN Pontianak, sebagaimana motto (5T) 

secara Teraktual, Terfaktual, Terakurat 

Terpercaya dan Terdepan. Semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan berkah-Nya 

kepada Tim Newsletter untuk 

perjuangannya dalam mengelola 

penerbitan Newsletter. Amin 

Kepala Perpustakaan IAIN Pontianak 

Slamet Widodo 
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Kepala Perpustakaan 
IAIN Pontianak 
------------------------------------------------------------ 

SLAMET WIDODO, 
OPTIMIS MOTTO 5 T 
Teraktual, Terfaktual, Terakurat, Terpercaya, dan Terdepan 
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Menjadikan Perpustakaan IAIN 
Pontianak sebagai Perpustakaan Teraktual, 
Terfaktual, Terakurat, Terpercaya, dan 
Terdepan itulah motto Kepala 
Perpustakaan IAIN Pontianak, Slamet 
Widodo, S.Ag, S,IPI, M.IKom. Motto 
tersebut seiring dengan visi   Perpustakaan 
IAIN Pontianak, “Mewujudkan 
Perpustakaan Sebagai Rumah Belajar 
Modern yang Islami”.  

Misi yang disusun ialah Meningkatkan 
pengelolaan perpustakaan secara 
profesional berbasis teknologi informasi, 
Meningkatkan perpustakaan sebagai 
wahana layanan informasi prima berbasis 
teknologi informasi, Menjalin kerja sama di 
lingkungan internal dan eksternal, 
Mewujudkan perpustakaan sebagai pusat 
publikasi ilmiah berbasis teknologi 
informasi, Mewujudkan perpustakaan 
sebagai wahana rekreasi pendidikan yang 
islami, Menjadikan perpustakaan sebagai 
rumah belajar yang menyenangkan. 

 
Tahun 2018 ini perpustakaan IAIN 

Pontianak akan melakukan kegiatan literasi 
dan pengembangan perpustakaan, seperti 
Orientasi Pemustaka Perpustakaan IAIN  

Pontianak, Launching Website, Promosi 
Perpustakaan IAIN Pontianak, Bedah Buku 
Karya Dosen IAIN Pontianak, serta 
Pemeliharaan Koleksi Buku. 

 

yang islami, Menjadikan perpustakaan 
sebagai rumah belajar yang menyenangkan. 

Tahun 2018 ini perpustakaan IAIN 
Pontianak akan melakukan kegiatan literasi 
dan pengembangan perpustakaan, seperti 
Orientasi Pemustaka Perpustakaan IAIN  
Pontianak, Launching Website, Promosi 
Perpustakaan IAIN Pontianak, Bedah Buku 
Karya Dosen IAIN Pontianak, serta 
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IAIN Pontianak, Launching Website, Promosi 
Perpustakaan IAIN Pontianak, Bedah Buku 
Karya Dosen IAIN Pontianak, serta 
Pemeliharaan Koleksi Buku. 

Sebagai kepala Perpustakaan IAIN 
Pontianak, Bapak yang akrab dipanggil Pak 
Slamet ini berharap Perpustakaan IAIN 
Pontianak mampu melaksanakan pelayanan, 
pembinaan, pengembangan, kerja sama 
antar perpustakaan sebagaimana fungsinya. 

Selain itu perpustakaan mampu  
 
memberikan pelayanan yang prima 

terhadap pemustaka, sehingga  mampu 
memberikan dukungan yang nyata dalam 
pelaksanaan Tri  

 
Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. 
 
Berbagai proses sudah dilewati Bapak 

yang hobi memancing ini, keakrabannya 
dengan dunia literasi membuatnya yakin 
mewujudkan visi tersebut. Ia telah menjadi 
seorang Pustakawan sejak tahun 1995, saat itu 
ia menjadi petugas Sirkulasi yang mencakup 
pula sebagai petugas kebersihan. Hingga pada 
tahun 2001 beliau resmi menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. (Kha) 
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KOLOM SIRKULASI             

 
Sejak Maret 2018, Pemustaka Perpustakaan IAIN Pontianak dapat menikmati layanan Perpustakaan hingga pukul 18.00 WIB. Sebelumnya jam 
layanan dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, kini jam layanan diperpanjang 2 (dua) jam lebih lama. Tak hanya itu, layanan juga dibuka pada pukul 
12.00-13.00, namun untuk jam yang dulunya merupakan jam isirahat tersebut, hanya dibuka untuk layanan baca.  Selain layanan sore, 
perpustakaan juga membuka layanan pada hari Sabtu. Layanan ini dibuka dari pukul 08.00 hingga 17.00.  
 

Hal ini memberikan manfaat untuk pengunjung perpustakaan, terutama mahasiswa. Didi Kurniawan, 
mahasiswa semester II Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Jurusan Psikologi Islam ini 
mengatakan, bahwa layanan sore memberi keuntungan pada dirinya, yakni ia dapat meminjam buku 
tanpa khawatir perpustakaan telah tutup. 
 
“Suka. Bisa baca sepuasnya. Bisa pinjam buku kapan pun”, ungkap mahasiswa semester II tersebut. 
 
Tak hanya Didi, Maharani juga mengungkapkan hal serupa. Mahasiswi Akhwal Syakhsiyah ini 
bersyukur jam layanan perpustakaan diperpanjang hingga pukul 18.00. Tak hanya itu, Maharani juga 
merasa lega dengan adanya kebijakan Kartu Perpustakaan Sementara. 
“Alhamdulillah, layanan ini baik. Apalagi ada kebijakan bisa pinjam buku walaupun dengan kartu 
sementara”, syukur Maharani. (Tt) 

 

Jam Pelayanan Perpustakaan Hingga Jam 6 Sore 


