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Latar Belakang
❑Pustakawan sebagai Scientific information provider di perguruan tinggi
diharapkan berkontribusi dalam proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi)
❑Diperlukan pustakawan yang kreatif dan inovatif untuk mendukung
pengembangan daya saing perguruan tinggi
❑ Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI memfasilitasi
terbentuknya sistem penghargaan yang terprogram dengan mengadakan
Seleksi Pustakawan Berprestasi tingkat Nasional yang pesertanya
berasal dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta
❑Sistem penghargaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari
manajemen internal perguruan tinggi.

Memotivasi pustakawan untuk lebih kreatif dalam
mengelola sumberdaya perpustakaan

Tujuan dan
Manfaat

Memotivasi pustakawan menciptakan inovasi layanan
informasi dalam rangka meningkatkan kontribusinya bagi
perbaikan kinerja sivitas akademika perguruan tinggi;

Memotivasi pustakawan untuk
membangun suasana akademik; dan
Menumbuhkan kebanggaan di kalangan
pustakawan terhadap profesinya

PERSYARATAN PESERTA (1)
❑ Warga negara RI
❑ Staf Perpustakaan (tidak harus memiliki jabatan fungsional pustakawan) yang
bekerja penuh waktu di perpustakaan pada satuan pendidikan tinggi sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun terakhir (dibuktikan dengan SK pengangkatan), sekurangkurangnya D-3 (Diploma Tiga) pada bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi
(dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir).
❑ Belum pernah memenangkan kejuaraan dengan kategori yang sama di tingkat
Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan
Dikti atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
❑ Memiliki Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis yang
menyatakan bahwa peserta adalah pemenang pertama hasil seleksi (surat
keterangan dilampirkan).
❑ Diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis melalui Surat
Pengusulan yang dilampiri dengan Berita Acara Pemilihan.

PERSYARATAN PESERTA (2)
❑ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang pustakawan
berprestasi, sedangkan Koordinator Kopertis mengirimkan 3 (tiga) orang pustakawan
berprestasi ke tingkat nasional setelah melakukan seleksi di tingkat Kopertis ; Pimpinan
perguruan tinggi swasta hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang pustakawan yang berprestasi
untuk mengikuti Seleksi Tingkat Kopertis.
❑ Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis mengirimkan surat keputusan pemenang seleksi pustakawan
berprestasi ke Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan secara online melalui laman:
http://diktendikberprestasi.ristekdikti.go.id; sedangkan berkas/dokumen persyaratan harus
diunggah sendiri oleh pemenang seleksi tingkat Perguruan Tinggi Negeri/ Kopertis.
❑ Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis akan memberikan user name dan password kepada pemenang

❑ Menyampaikan Karya Prestasi Terbaik di bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang
mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan dalam komponen penilaian.
❑ Setelah melengkapi persyaratan di atas, calon diwajibkan mengisi Formulir Biodata Pustakawan
seperti pada Lampiran-1 (Satu) dan Deskripsi Diri seperti pada Lampiran 2 (dua).
❑ Lampiran persyaratan butir 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 di atas harus dibuat dalam file elektronik (digital)
dengan cara men-scan seluruh dokumen lampiran dalam format PDF dan dikirimkan secara online
pada saat pendaftaran peserta.

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pustakawan

KOMPONEN
PENILAIAN (1)

❑Pengembangan Koleksi:
• Kajian pengguna perpustakaan
• Penyusunan dan/atau revisi kebijakan
pengembangan koleksi
• Seleksi bahan perpustakaan
❑Pengolahan Bahan Perpustakaan mencakup:
• Katalogisasi
• Klasifikasi
❑Pelayanan Pengguna mencakup:
• Layanan sirkulasi
• Layanan referensi:
• Penelusuran informasi (repackaging information,
path-finder);
• Diseminasi informasi (informasi kilat, diseminasi
informasi terseleksi);
• Literasi informasi/pendidikan pemustaka;
• Promosi.

KOMPONEN PENILAIAN (2)
❑ Pengembangan Sistem
• Pengembangan sistem otomasi perpustakaan atau perpustakaan digital.
• Pengembangan sistem administrasi.
❑ Karya Tulis
Karya tulis mencakup seluruh karya pustakawan dalam bidang kepustakawanan dan/atau Ilmu
Perpustakaan/Informasi/Dokumentasi yang dapat berupa fotokopi dari:
• Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi internasional.
• Buku yang diterbitkan dengan ISBN (cukup halaman judul dan verso).
• Bagian dari buku (book chapter)
• Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional.
• Makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi internasional/nasional/lokal.
• Tulisan yang dimuat dalam media massa internasional/nasional/ lokal.
• Tulisan yang diunggah dalam repositori online
Catatan: 10 (sepuluh) Peserta yang lolos seleksi sebagai finalis di tingkat nasional wajib membawa bukti
asli dari karya tulis, jurnal, dan buku.
Pengabdian Kepada Masyarakat
Prestasi kerja pustakawan dalam bidang kepustakawanan berupa partisipasi dan/atau keterlibatan
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, misal: penyuluhan perpustakaan, bantuan
pengelolaan perpustakaan dan sebagainya yang dilakukan dengan suka rela.

2. Karya Prestasi Unggulan
❑ Karya prestasi unggulan ditulis
dalam format makalah
❑ Topik makalah dapat memilih
salah satu isu terbaru dalam
bidang perpustakaan yang akan,
sedang, dan/atau sudah
diaplikasikan di Perpustakaan
Perguruan Tinggi
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TAHAP PENILAIAN DAN BOBOT NILAI

Penilaian Tahap Awal

❑ Penilaian tahap awal adalah penilaian terhadap
berkas/dokumen yang masuk dari Perguruan Tinggi
Negeri dan/atau LL Dikti (Kopertis).
❑ Penilaian ini akan menilai dokumen tentang
persyaratan
peserta
dan
dokumen
Tupoksi
Pustakawan.
❑ Penilaian pada tahap ini untuk menentukan 10
(sepuluh) peserta terbaik.
❑ Hasil penilaian akan diumumkan melalui laman:
http://sumberdaya.ristekdikti.go.id.

BOBOT PENILAIAN
A. Tahap awal (desk evaluation) → 40%
❑ Deskripsi Diri Pustakawan
❑ Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pustakawan, yang
mencakup
No
Uraian
Bobot (%)
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1

Manajemen Koleksi (Pengembangan Koleksi dan
Pengolahan)

30

2

Pelayanan Referensi

30

3

Pengembangan Sistem

20

4

Publikasi

15

5

Pengabdian Masyarakat

5

B. Penilaian Tahap Akhir (60%)
❑ Penilaian tahap akhir dilakukan untuk
menentukan 3 (tiga) pustakawan berprestasi
terbaik.
❑ Presentasi karya/inovasi unggulan = 60%:
• Verifikasi terhadap Karya Prestasi
Unggulan.
• Penyajian makalah selama 15 menit di
hadapan tim juri, dilanjutkan dengan tanya
jawab selama maksimum 45 menit.
• Pengungkapan ide atau gagasan pada
diskusi kelompok.
❑ Diskusi kelompok = 20%
❑ Penilaian rekan sejawat = 20%
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