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FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)

PENDAHULUAN

Pengurus FPPTI melihat perlunya apresiasi terhadap peran pustakawan perpustakaan

perguruan tinggi atau akademik anggota FPPTI terutama dalam memberikan layanan yang

terbaik bagi pemustaka dan juga mempromosikan kepustakawanan Indonesia kepada

khalayak umum. Apresiasi akan diberikan kepada satu orang pustakawan yang dipilih oleh tim

seleksi melalui seleksi administrasi dan pemberkasan. Penilaian lain akan dilakukan dengan

cara dan prosedur yang menjadi wewenang tim seleksi. Kegiatan yang kedua ini merupakan

kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya (2016) dan akan dilakukan secara rutin setiap

tahun. Satu pustakawanan terbaik akan mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah

apresiasi dari pihak sponsor.

Pelaksanaan kegiatan ini sendiri diharapkan akan memberikan motivasi kepada

pustakawan perguruan tinggi di Indonesia untuk selalu terus berkarya dan menunjukkan ide

dan gagasan kreatifnya dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pustakawan. Hasil

dari kegiatan ini setidaknya juga akan meningkatkan kepercayaan diri pustakawan dan akan

berdampak secara lebih luas kepada peningkatan layanan kepada masyarakat.

MAKSUD & TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan kegiatan IALA 2017 ini 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.

WAKTU PELAKSANAAN

7 Agustus – 18 September 2017

TARGET PESERTA

Pustakawan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum

Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)

KRITERIA PESERTA

1. Pustakawan Perguruan Tinggi yang berasal dari perpustakaan anggota FPPTI.

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 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 (khusus untuk calon

finalis wakil dari masing-masing FPPTI Wilayah)



MEKANISME PEMILIHAN/SELEKSI

1. Pengurus FPPTI Daerah/Wilayah mengadakan pemilihan tingkat daerah/wilayah

2. Satu peserta terbaik dalam pemilihan tingkat daerah dikirim sebagai wakil dalam

pemilihan/seleksi IALA 2017.

3. Peserta melalui pengurus FPPTI daerah/wilayah menyerahkan berita acara hasil

pemilihan/seksi tingkat FPPTI daerah/wilayah 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

4. Panitia tim seleksi akan memilih 5 Finalis terbaik berdasarkan dokumen porto folio

yang dikirimkan untuk mengikuti proses seleksi di depan tim penilai.

5. Peserta Finalis wajib menulis karya tulis unggulan dan inovasi kemudian mengirimkan

ke panitia seleksi IALA 2017.

6. Peserta Finalis diminta mempresentasikan karya tulis unggulannya di depan tim

penilai pada rangkaian kegiatan Semiloka Nasional FPPTI 2017.

7. Peserta Finalis juga diminta mengikuti FGD yang topiknya ditentukan kemudian oleh

tim penilai.

8. Tim penilai akan menentukan 1 peserta finalis terbaik untuk menerima penghargaan

IALA 2017.

9. Seluruh biaya selama mengikuti pemilihan/seleksi IALA ditanggung peserta finalis atau

FPPTI daerah/wilayah yang diwalikinya.

RENCANA JADWAL SELEKSI

NO PROSES SELEKSI WAKTU
1 Pemilihan/Seleksi oleh Pengurus FPPTI Daerah 7 Agustus – 28 Agustus 2017
2 Pengiriman nama dan dokumen wakil peserta

oleh pengurus FPPTI daerah/wilayah ke Panitia
Seleksi IALA 2017

28 Agustus – 4 September
2017.

3 Seleksi dokumen oleh panitia seleksi dan tim
penilai

4 – 9 September 2017

4 Pengumuman Finalis IALA 2017 11 September 2017
5 Presentasi dan FGD Finalis IALA 2017 17 September 2017
6 Pengumuman Pemenang 18 September 2017



TIM PENILAI

1. Unsur Dewan Pembina FPPTI

2. Unsur Pengurus FPPTI Pusat

3. Unsur Kepala Perpustakaan anggota FPPTI di luar finalis

PENGHARGAAN

1. Piagam Penghargaan dari FPPTI Pusat

2. Uang Pembinaan dari FPPTI Pusat

3. Pendaftaran ke kegiatan pengembangan softskill di wilayah sekitar.

4. Souvenir dari Sponsor (Optional)

KONTAK PANITIA

Tim Panitia Seleksi IALA 2017
CP: Arif Surachman
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada
Gedung L6 Lantai 2 Sayap Timur
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Telp/Fax. (02734) 513163
E-mail: ialafppti@gmail.com
WA/SMS: 082310002615

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan IALA 2017 ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari

pustakawan dan perpustakaan anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.

Untuk itu kontribusi dari seluruh anggota FPPTI wilayah/daerah sangat diharapkan. Semoga

kegiatan IALA 2017 ini menjadi bagian kontribusi FPPTI dalam meningkatkan profesionalisme

pustakawan di lingkungan perguruan tinggi sekaligus akan memberikan dampak yang

signifikan bagi perkembangan kepustakawanan di Indonesia.

Jakarta, 3 Agustus 2017
Ketua FPPTI Pusat

Imam Budi Prasetiawan, S.Sos.


