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Sebagai implementasi pengakuan sebuah profesi, pustakawan
perguruan tinggi dituntut memiliki standar kompetensi, baik umum,
inti, maupun khusus. Standar-standar kompetensi ini akan
menentukan seorang pustakawan perguruan tinggi mampu
menjadi pustakawan professional, yang memiliki skill, pengetahuan,
serta bertanggungjawab secara konsisten dalam memenuhi
standar yang sudah ditetapkan. Setidaknya ketiga standar
kompetensi pustakawan diatas, diyakini akan mampu
menciptakan diversifikasi layanan-layanan informasi yang
membawa perubahan-perubahan secara dinamis, baik dari segi
sintesa, mencipta informasi, dan menyebarkannya sebagai proses
mengkomunikasikan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang.
Tugas-tugas pustakawan perguruan tinggi ini diakui menjadi
sangat strategis dan berperan penting dalam memajukan dunia
kepustakawanan dewasa ini.

Berkaitan dengan tugas mulia pustakawan perguruan tinggi
tersebut, maka sebagai bentuk apresiasi dan dedikasi terhadap
peran dan fungsi pustakawan perguruan tinggi itu, perlu dibuat
ajang pemilihan pustakawan berprestasi, sebagai sumbangsih
dan penghormatan atas karya, cipta, dan pengabdian para
pustakawan perguruan tinggi, yang tersebar di berbagai penjuru
Jawa Tengah. 

Melalui kegiatan Indonesian Academic Librarian Award (IALA)
tahun 2021, pemilihan pustakawan perguruan tinggi berprestasi
akan ditentukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang
sudah ditetapkan.  Lewat IALA 2021 ini, pustakawan perguruan
tinggi yang memiliki kompetensi standar profesi pustakawan
terbaik akan ditemukan. Selamat berkarya.

PENDAHULUAN



TUJUAN

Menjadi ajang pustakawan untuk berkompetisi secara profesional
Menunjukkan kepada masyarakat bahwa pustakawan perguruan tinggi
merupakan tenaga fungsional yang professional
Merupakan media promosi bahwa berjejaring melalui FPPTI akan menambah
kompetensi profesional kepustakawanan

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS
Menentukan pemenang IALA 2021 sebagai bagian dari penghargaan profesi
pustakawan
Pemberian motivasi agar pustakawan mampu bergerak tidak saja untuk
memajukan perpustakaannya tetapi juga bagi masyarakat.

KRITERIA PESERTA

Pustakawan Perguruan Tinggi yang berasal dari perpustakaan anggota FPPTI.
Memiliki pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi dalam semua
strata
Berkewarganegaraan Indonesia (WNI)
Sehat Jasmani dan Rohani
Belum pernah menjadi juara satu, dua dan tiga dalam pemilihan IALA tingkat
pusat sebelumnya dan tidak dalam status finalis seleksi pemilihan
pustakawan berprestasi versi Perpusnas maupun Kemendikbud.
Usia maksimal 45 tahun pada bulan Agustus 2021.
Bekerja di Perpustakaan Perguruan Tinggi minimal selama 3 tahun pada
bulan Agustus 2021.
Mendapatkan ijin dari instansi/perpustakaan tempat bekerja.
Memiliki karya unggulan atau inovasi yang diunggulkan
.Memiliki karya tulis atau publikasi dalam bidang kepustakawanan dan
informasi (nilai tambah – optional)
Memiliki kegiatan pengabdian yang dapat dinikmati masyarakat (nilai
tambah – optional)
Menyerahkan karya tulis unggulan atau inovasi 10-15 halaman 



Peserta mengisi form pendaftaran yang telah disediakan panitia
melalui web FPPTI Jawa Tengah.
Peserta mengisi berkas seleksi yang dapat diunduh melalui laman
https://fppti-jateng.or.id/lomba    
Peserta mengirimkan soft file berkas seleksi melalui email ke
fpptijawatengah6@gmail.com, CC valahulalam@walisongo.ac.id 
Panitia tim seleksi dan penjurian akan memilih 5 finalis terbaik
berdasarkan dokumen portofolio yang dikirimkan, keputusan hasil
seleksi tidak dapat diganggu gugat.
5 (lima) peserta finalis mempresentasikan karya tulis unggulannya di
depan tim penilai, yang dilaksanakan secara online pada tanggal 30
Agustus 2021 
5 (lima) peserta finalis mengikuti FGD, sesaat setelah pelaksanakan
presentasi peserta selesai, dengan topik yang ditentukan oleh tim
penilai.
Tim penilai akan menentukan 1 (satu) peserta finalis terbaik untuk
mengikuti IALA tingkat pusat.
Seluruh biaya selama mengikuti seleksi IALA tingkat FPPTI Jawa
Tengah ditanggung oleh finalis atau perguruan tinggi/ instansi yang
diwakilinya.

 

MEKANISME SELEKSI
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Unsur Akademisi
Unsur Pustakawan 
Unsur Pengurus FPPTI-Jateng

Piagam Penghargaan dari FPPTI Jawa Tengah
Uang Pembinaan dari FPPTI Jawa tengah
Juara 1 berhak mengikuti seleksi tingkat nasional 
Piala dan sertifikat

JADWAL  SELEKSI

TIM PENILAI

PENGHARGAAN
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FINALIS
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PENGUMUMNAN
PEMENANG

PEMBERIAN
PENGHARGAAN



Partisipasi dari seluruh anggota sangat diharapkan. Semoga
kegiatan IALA 2021 ini menjadi bagian dari kontribusi FPPTI Jawa
Tengah dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan dan
berdampak positif bagi kemajuan kepustakawanan di Indonesia.
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