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I. PENDAHULUAN 

Menurut UU 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi 

adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.  

Menurut Demas
1
 beberapa tahun ini dunia kepustakawanan disadarkan kembali pada 

kenyataan bahwa fundamental dari perpustakaan adalah tentang manusia, bagaimana 

mereka belajar, menggunakan informasi, bagaimana mereka berpartisipasi dalam 

komunitas belajar, dan hasilnya adalah kami mulai mendesain kembali perpustakaan 

dengan mengembalikan peran perpustakaan sebagai institusi pembelajaran, budaya, dan 

komunitas intelektual. 

Oleh karena itu, seorang pustakawan perguruan tinggi saat ini memiliki tuntutan 

yang sangat tinggi, yaitu mereka harus memiliki kompetensi dasar antara lain                                    

1. Profesional kompetensi yaitu kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan 

dasar tentang ilmu informasi, sumber-sumber informasi, akses informasi, teknologi, 

manajemen dan penelitian serta kemampuan untuk menyediakan layanan informasi dan 

pengetahuan di perpustakaan; dan 2. Personal kompetensi yang meliputi a set of skill, 

sikap dan nilai yang dianut pustakawan dalam bekerja secara efisien, menjadi 

komunikator yang baik, fokus pada pembelajaran terus menerus untuk perkembanga 

karir, mengaplikasikan nilainilai yang telah dianutnya, dan dapat bertahan pada dunia 

kerja yang baru. 3.  pustakawan juga harus menyiapkan kemampuan untuk bertahan 

hidup atau survival skills yang digunakan agar pustakawan mampu bertahan dan 

berkembang pada setiap perubahan zaman yang terjadi. 

                                                            
1 Sam Demas, ‘‘From the ashes of Alexandria: What’s happening in the College Library?’’, in 

Freeman, G.T. (Ed.), Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space, CLIR, Washington, DC, , 25-41, 

(2005), tersedia di www.clir.org/PUBS/reports/pub129/pub129.pdf di akses pada tangga 20 Oktober 2016, 25 

http://www.clir.org/PUBS/reports/pub129/pub129.pdf


FPPTI berdiri diharapkan mampu meningkatkan profesionalime sumber daya 

manusia perpustakaan perguruan tinggi yaitu pustakawan. Pustakawa akademik memiliki 

peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan jasa informasi yang profesional 

kepada civitas akademikanya selain itu juga pustakawan berperan penting dalam 

membangun budaya literasi informasi di lingkungan institusinya. Oleh untuk itu, 

Pengurus FPPTI perlu memberikan apresiasi terhadap peran pustakawan perguruan 

tinggi sehingga diharapkan dapat lebih bangga terhadap profesinya. Bentuk apsesiasi ini 

diwujudkan acara  Indonesian Academic Librarian Award (IALA) tahun 2017. 

 

II. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan  dan manfaat kegiatan IALA FPPTI Jatim 2017 adalah: 

1. Ajang   kompetisi   bagi   pustakawan   perguruan   tinggi   anggota   FPPTI   

untuk menunjukkan kontribusi terbaik bagi profesi, institusi dan masyarakat 

sekitarnya. 

2. Bentuk penghargaan FPPTI terhadap kerja keras dan profesionalisme yang 

telah diberikan pustakawan perguruan tinggi kepada pemustaka dan masyarakat. 

3. Bentuk motivasi kepada para pustakawan PT agar ke depan terus meningkatkan 

kompetensi dan perannya di masyarakat.  

4.  Media promosi bagi FPPTI kepada masyarakat luas akan pentingnya peran 

profesi Pustakawan. 

 

III. TARGET PESERTA 

Pustakawan Perguruan Tinggi yang tergabung dalam keanggotaan Forum 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur 

 

IV. KRTITERIA PESERTA 

1. Pustakawan Perguruan Tinggi anggota FPPTI Jawa Timur 

2. Memiliki pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi semua strata 

3. Berkewarganegaraan Indonesia (lampirkan fotocopy identitas diri) 

4. Sehat Jasmani dan Rohani 

5. Belum pernah menjadi juara dalam pemilihan IALA FPPTI Pusat sebelumnya dan 

tidak dalam status finalis seleksi dengan kegiatan pemilihan yang hampir sama 

6. Usia maksimal 45 tahun  pada bulan Agustus 2017. 



7. Bekerja di Perpustakaan Perguruan Tinggi minimal selama 3 tahun pada bulan 

Agustus 2017. 

8. Mendapatkan ijin dari instansi/perpustakaan tempat bekerja. 

9. Memiliki karya unggulan atau  inovasi yang diunggulkan 

10. Memiliki karya tulis atau publikasi dalam bidang kepustakawanan dan 

informasi (nilai tambah – optional) 

11. Memiliki  kegiatan  pengabdian  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  (nilai  

tambah  –optional) 

12. Menyerahkan karya tulis unggulan atau inovasi 10-15 halaman. 

 

V. MEKANISME PENILAIAN 

1. Tim Penilai/Dewan juri dari FPPTI Jatim  melakukan desk evaluation terhadap 

berkas yang masuk dan akan memilih satu pustakawan terbaik pustakawan 

terbaik untuk menjadi wakil FPPTI wilayah di ajang IALA.  

2. Tim penilai akan menentukan 1 (satu) peserta terbaik untuk menerima 

penghargaan IALA FPPTI Jatim 2017 dan diumumkan melalui laman 

http://fpptijatim.or.id 

3. Satu peserta terbaik dalam pemilihan FPPTI Jatim dikirim sebagai wakil dalam 

pemilihan/seleksi IALA FPPTI Pusat 2017. 

4. Peserta melalui pengurus FPPTI Jawa Timur menyerahkan berita acara hasil 

pemilihan/seksi dan dokumen porto folio ke panitia seleksi IALA 2017 FPPTI 

Pusat melalui e-mail dan juga surat pos. Bukti-bukti pendukung yang relevan 

dilampirkan dalam dokumen porto folio 

 

VI.  CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN 

1. Peserta wajib mengumpulkan berkas/ dokumen portofolio pustakawan melalui 

email fppti_jatim@yahoo.com 

2. Peserta wajib mengirimkan hardcopy ke sekretariat FPPTI Jatim dengan alamat 

berikut : 

 

Tim Panitia Seleksi IALA FPPTI Jawa Timut 2017 

CP : Lasi    (WA: 0856-6482-04017) 

  Melati Purba Bestari  (WA: 0877-5167-3599) 

http://fpptijatim.or.id/


Sekretariat FPPTI Jatim 

Perpustakaan Universitas Surabaya 

Jl. Raya Kali Rungkut -Tenggilis 

Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 

Telpon:(031) 2981340   

Email: fppti_yahoo.com 

VII. PENGHARGAAN  

Penghargaan Pustakawan terbaik IALA FPPTI Jawa Timur : 

1. Dikirim dalam  pemilihan/seleksi IALA FPPTI pusat mewakili FPPTI Jatim 

2. Biaya full package IALA FPPTI pusat ditanggung FPPTI Jatim 

3. Hard disk External 1 TB 

VIII. JADWAL KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

IX. PENUTUP 

Pelaksanaan kegiatan IALA FPPTI Jawa Timur 2017 ini tidak dapat berjalan tanpa 

adanya dukungan dari pustakawan dan perpustakaan anggota Forum Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur. Untuk itu kontribusi dari seluruh anggota 

FPPTI Jawa Timur sangat diharapkan. Pedoman pemilihan Indonesian Academic 

Librarian Award ini menjadi acuan bagi Pustakawan Perguruan Tinggi anggota 

FPPTI Jawa Timur. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini apabila dipandang 

perlu akan diatur di kemudian hari. 

 

Surabaya, 8 Agustus 2017 

Ketua FPPTI Jatim 

 

 

 

Amirul Ulum, M.IP 

BULAN KEGIATAN 

11 Agustus 2017 Penyebaran informasi IALA 2017 ke anggota FPPTI Jatim 

29 Agustus 2017 Deadline Pengumpulan portofolio Pustakawan FPPTI Jatim 

di Sekretariat FPPTI Jatim 

30 Agustus 2017 Seleksi dokumen oleh Panitia seleksi dan Tim Penilai 

31 Agustus 2017 Pengumuman pemenang IALA 2017 Jatim 

01 September 2017 
Pengiriman nama dan dokumen pemenang FPPTI Jatim ke 

Panitia Seleksi IALA FPPTI Pusat 2017 


