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I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
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.
Dalam beberapa dekade 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 kita perlu mendesain kembali perpustakaan dengan mengembalikan peran
perpustakaan sebagai institusi pembelajaran, budaya, dan komunitas intelektual.
Para era informasi seorang pustakawan perguruan tinggi wajib memiliki
kompetensi dasar antara lain 1. Profesional kompetens; 2. Personal kompetensi serta 3.
survival skills yang digunakan agar pustakawan mampu bertahan dan berkembang pada
setiap perubahan zaman yang terjadi
Alasan FPPTI berdiri salah satunya diharapkan mampu meningkatkan
profesionalime sumber daya manusia perpustakaan perguruan tinggi yaitu pustakawan.
Pustakawan perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam hal teknis dunia kepustakawan
tetapi juga berperan dalam membangun budaya literasi informasi dan scholarship
communication dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melihat fenomena
tersebut, FPPTI merasa perlu mengapresiasi peran pustakawan perguruan tinggi sehingga
diharapkan dapat lebih bangga terhadap profesinya dan sebagai media promosi profesi
pustakawan kepada masyarakat. Bentuk apsesiasi ini diwujudkan acara Indonesian
Academic Librarian Award (IALA) tahun 2018.

Berdasarkan surat FPPTI Nomor 33/FPPTI-VI/VII/2018 terkait Indonesia
Academic Librarian Award (IALA) 2018, maka FPPTI Jawa Timur akan
menyelenggarakan kegiatan pemilihan pustakawan berprestasi tingkat perguruan tinggi
wilayah Jawa Timur, dimana yang menjadi juara akan menjadi perwakilan FPPTI Jatim
dalam pemilihan

Indonesia

Academic

Librarian

Award

(IALA)

2018

yang

diselenggarakan pada acara Semiloka Nasional Kepustakawan Indonesia di Universitas
Brawijaya, 5-7 September 2018.
II.

TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari kegiatan pemilihan Indonesian Academic Librarian Award adalah sebagai
berikut:
1. Pemberian apresiasi terhadap peran profesi pustakawan perguruan tinggi
2. Peningkatan kompetensi pustakawan di lingkungan perguruan tinggi
3. Peningkatan citra profesi pustakawan perguruan tinggi
4. Menjalin kompetisi antar pustakawan perguruan tinggi dan knowledge sharing
Manfaat dari kegiatan pemilihan Indonesian Academic Librarian Award adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kompetensi pustakawan perguruan tinggi
2. Kegiatan kompetisi antar pustakawan perguruan tinggi dan knowledge sharing
dengan harapan pustakawan berani tampil di depan umum
3. Meningkatkan kualitas profesi pustakawan perguruan tinggi
III. PERSYARATAN PESERTA
1.

Pustakawan Perguruan Tinggi yang berasal dari perpustakaan anggota FPPTI
Jawa Timur

2.

Memiliki pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi dalam semua strata

3.

Berkewarganegaraan Indonesia (WNI)

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 2018.

7.

Bekerja di Perpustakaan Perguruan Tinggi minimal selama 3 tahun pada bulan
Agustus 2018.

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.
IV. PROSES SELEKSI
Seleksi pemilihan Indonesian Academic Librarian Award dilakukan melalui dua
tingkat, yaitu:
1. Tingkat FPPTI wilayah
FPPTI per wilayah masing-masing akan menyelenggarakan seleksi pemilihan
Indonesian Academic Librarian Award yang berasal dari perguruan tinggi
anggota FPPTI wilayah. FPPTI wilayah akan memilih satu pustakawan terbaik
yang ditentukan melalui proses seleksi yang nantinya akan menjadi wakil pada
pemilihan Indonesian Academic Librarian Award di tingkat FPPTI Pusat.
2. Tingkat FPPTI Pusat
Pada tingkat FPPTI Pusat akan dilakukan seleksi kembali dari perwakilan
masing-masing wilayah. Berdasarkan proses seleksi tersebut akan dipilih satu
pustakawan terbaik untuk menerima Indonesian Academic Librarian Award
tahun 2018.

V. KOMPONEN PENILAIAN
Komponen penilaian untuk pemilihan IALA mencakup :
1. Deskripsi tentang profesi Pustakawan
Deskripsi ini berisikan tentang pendapat anda pribadi tentang profesi pustakawan
dan mengapa anda memilih profesi ini. Dan bagaimana anda memandang profesi
pustakawan di masa yang akan datang dan apa saja yang anda sudah lakukan untuk
mengembangkan profesi ini.

2. Deskripsi Pekerjaan
Deksripsi ini berisikan tentang pekerjaan pustakawan yang anda lakukan di
lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja yang meliputi beberapa aspek
berikut ini :
a) Manajemen Koleksi
Manajemen koleksi merupakan pekerjaan pustakawan yang meliputi
pengembangan koleksi, pengadaan, pengolahan hingga preservasi koleksi.
b) Pelayanan Jasa Informasi
Pelayanan Jasa Informasi mencakup pekerjaan pustakawan yang meliputi
layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan pendidikan pemakai, literasi
informasi, penelusuran informasi ilmiah, diseminasi informasi hingga
kegiatan promosi perpustakaan.
c) Sistem Informasi Perpustakaan
Sistem informasi perpustakaan adalah gambaran tentang sistem informasi
apa saja yang ada di perpustakaan seperti sistem automasi, repository
institusi, website perpustakaan maupun digital library.
d) Karya Tulis
Karya tulis mencakup semua karya yang dihasilkan oleh pustakawan dalam
bidang kepustakawanan, ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi
yang telah diterbitkan baik dalam media cetak seperti prosiding, jurnal, surat
kabar maupun majalah. Serta karya yang di unggah melalui media online
seperti jurnal online, blog, repository institusi, website institusi maupun
website yang menerbitkan kumpulan artikel ilmiah seperti researchgate atau
academia.edu
e) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pekerjaan yang mencakup
partisipasi dan/atau keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat, misal: penyuluhan perpustakaan, bantuan pengelolaan
perpustakaan dan sebagainya yang dilakukan dengan suka rela.
f) Kegiatan di Lingkungan Institusi
Kegiatan di lingkungan Institusi adalah semua aktivitas yang dilakukan
pustakawan di lingkungan institusi di luar unit kerja perpustakaan seperti
aktif dalam kepanitiaan, lomba dan sebagainya.

Keenam aspek deskripsi pekerjaan tersebut disesuaikan dengan pekerjaan
yang pernah atau dilakukan saat ini. Deksripsi pekerjaan yang dituliskan
harus dilampirkan bukti pendukung berupa dokumentasi foto, gambar,
fotokopi dokumen, fotokopi sertifikat, dan sebagainya.
3. Usulan Rekan Sejawat
Usulan rekan sejawat adalah surat rekomendasi dari rekan satu profesi yang
berasal dari tempat kerja yang sama 1 orang dan pustakawan dari institusi lain 1
orang. Rekan sejawat ini akan memberikan deskripsi tentang anda, loyalitas anda
terhadap profesi pustakawan dan alasan mengapa anda layak dipilih untuk
menjadi pustakawan terbaik IALA.
4. Karya Unggulan
Karya unggulan yang dimaksudkan adalah sebuah karya yang dihasilkan sendiri
oleh pustakawan yang bertemakan isu terkini tentang kepustakawanan, ilmu
perpustakaan dan informasi, maupun dokumentasi. Karya unggulan juga berisikan
tentang inovasi yang di adaptasi di perpustakaan tempat pustakawan bekerja baik
itu yang masih berupa gagasan maupun sudah diimplementasikan. Karya
unggulan pustakawan ditulis secara singkat dan jelas dalam bentuk makalah/ paper
dengan ukuran kertas A4, huruf Times New Roman, font 12, 1,5 spasi dan
menggunakan Bahasa Indoensia yang beaik dan benar.
VI. PENILAIAN
Penilaian tahap awal adalah desk evaluation yaitu penilaian yang dilakukan oleh tim
juri terhadap berkas/dokumen portofolio lomba pustakawan perguruan tinggi anggota
FPPTI JATIM. Penilaian ini akan menilai pada isi dari berkas/dokumen yang
dikumpulkan peserta dan melakukan verifikasi terhadap isi dokumen/berkas.
Penilaian ini akan memilih 1 peserta terbaik yang akan menjadi perwakilan dari FPPTI
Jatim untuk mengikuti pemilihan Indonesian Academic Librarian Award Pada Acara
Semiloka Nasional Kepustakawan Indonesia di Universitas Brawijaya. Hasil
penilaian akan diumumkan melalui laman https://fppti-jatim.or.id/

VII. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN
1. Peserta lomba wajib mengumpulkan berkas/ dokumen portofolio pustakawan
secara online melalui email fppti_jatim@yahoo.com
2. Peserta lomba wajib mengirimkan hardcopy ke sekretariat FPPTI Jatim dengan
alamat berikut :
Tim Panitia Seleksi IALA FPPTI Jawa Timut 2018
CP : Lasi

(WA: 0856-6482-04017)

Melati Purba Bestari

(WA: 0813-3527-2897)

Sekretariat FPPTI Jatim
Perpustakaan Universitas Surabaya
Jl. Raya Kali Rungkut -Tenggilis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60293
Telepon:(031) 2981340 ext.3901
Email: fppti_jatim@yahoo.com
VIII. PENGHARGAAN
FPPTI Jatim menyediakan penghargaan bagi Pustakawan terbaik yang akan menjadi
wakil di pemilihan IALA FPPTI Pusat. Pemenang dan 2 peserta terbaik akan
memperoleh penghargaan berupa sertifikat, trofi serta hadiah lainnya.

IX. TIMELINE KEGIATAN
Bulan

Kegiatan

23 Juli 2018

Penyebaran informasi IALA 2018 ke anggota FPPTI Jatim

24 Agustus 2018

Deadline Pengumpulan portofolio Pustakawan FPPTI Jatim
di Sekretariat FPPTI Jatim

27 Agustus 2018
31 Agustus 2018

Pengumuman Pemenang IALA FPPTI Jatim 2018
Pengiriman nama dan dokumen pemenang FPPTI Jatim ke
Panitia Seleksi IALA 2018

X.

PENUTUP
Pelaksanaan kegiatan IALA FPPTI Jawa Timur 2018 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, 20 Juli 2018
Ketua FPPTI Jatim

Amirul Ulum, M.IP

