Subjek: Lomba Review Buku dan Workshop Penulisan #HUTPerpus34
Dear Siva UI,
Menyambut HUT ke-34 Perpustakaan UI, kami mengundang Anda untuk
berpartisipasi dalam berbagai acara bertema penulisan. Acara tersebut di antaranya:
LOMBA REVIEW BUKU
Syarat dan Ketentuan
• Lomba review buku terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori dosen, mahasiswa,
dan tenaga kependidikan
o Untuk kategori mahasiswa dan tenaga kependidikan, review ditulis dalam
Bahasa Indonesia
o Untuk kategori dosen, review harus ditulis dalam Bahasa Inggris
• Peserta lomba adalah mahasiswa aktif UI, dosen, dan tenaga kependidikan
(untuk dosen dan tendik berstatus PNS, PUI, atau PKWT), yang dibuktikan
dengan scan Kartu Mahasiswa atau Kartu Pegawai
• Pemenang lomba review buku HUT ke-33 Perpustakaan UI (tahun 2016 lalu)
tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba ini
• Peserta me-review buku koleksi Perpustakaan UI, yang dibuktikan dengan
mencantumkan data buku tersebut (Judul, Penulis, Penerbit, Tahun Terbit, dan
Nomor Panggil Buku)
• Naskah ditulis dalam bentuk Microsoft Word (.doc), dengan panjang 700-900
kata (standar panjang review di UI Lib. Berkala)
• Peserta hanya dapat mengirimkan satu review
• Lomba review buku tidak berlaku untuk karyawan Perpustakaan UI
• Panitia berhak menerbitkan tulisan pada newsletter Perpustakaan UI (UI Lib.
Berkala)
• Peserta Lomba Review dapat mengikuti Workshop Penulisan Review Buku yang
akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017
• Penilaian Review
o Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas konten review
o Penilaian dilakukan secara blinded (juri tidak mengetahui nama penulis
yang dinilai)
o Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat
o Panitia tidak menerima korespondensi mengenai hasil lomba
o Lomba pada satu kategori bisa dibatalkan apabila jumlah peserta pada
kategori tersebut kurang dari enam orang
Pendaftaran
• Bagi yang berminar mengikuti Lomba Review Buku, dimohon melakukan
pendaftaran secara online di http://s.id/gaB
• Masa pendaftaran 10 Februari 2017 - 3 Maret 2017
Pengiriman Naskah
• Naskah dikirimkan ke uilib.berkala@gmail.com, dengan subjek Review Buku
<spasi> Nama Lengkap <spasi> Fakultas
• Review dikirimkan paling lambat tanggal 10 Maret 2017
Pengumuman Pemenang dan Hadiah
• Pemenang akan diumumkan pada tanggal 17 Maret 2017 melalui website
Perpustakaan UI (lib.ui.ac.id), Twitter Perpustakaan UI (@UI_Library). Panitia
juga akan langsung menghubungi peserta melalui e-mail dan telepon.
• Total hadiah untuk keseluruhan kategori adalah Rp10.000.000,• Penyerahan hadiah secara simbolis akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2017
pada acara puncak HUT ke-34 Perpustakaan UI

KNOWLEDGE PRODUCTION WORKSHOP I: PENULISAN REVIEW BUKU
Workshop Penulisan Review Buku ditujukan bagi calon peserta Lomba Review
Buku. Tujuan dari pelaksanaan Workshop ini adalah agar peserta Lomba Review
Buku mengetahui kaidah penulisan review buku yang baik dan benar, sehingga
dapat menghasilkan review buku yang berkualitas.
Workshop Penulisan Review Buku akan dilaksanakan pada:
• Hari/Tanggal: Selasa, 21 Februari 2017
• Waktu: 09.30-15.30 WIB
• Tempat: Ruang Pertemuan Lantai 3 Perpustakaan UI
• Peserta: terbuka untuk seluruh warga UI (Mahasiswa, Dosen, dan tenaga
kependidikan), maksimal 30 orang
• Pendaftaran: mengisi formulir online di http://s.id/gxy paling lambat Jumat, 17
Februari 2017
Narasumber:
• Sesi 1 (10.00-12.00 WIB)
o Tommy Cristomy, Ph.D. (Dosen Dept. Susastra FIB UI)
o Menyampaikan materi penulisan review buku ilmiah
• Sesi 2 (13.00-15.00 WIB)
o Teguh Afandi (Editor Penerbit Noura Books)
o Menyampaikan materi penulisan review buku populer
Peserta workshop disarankan membawa contoh review buku yang pernah dibuat,
agar dapat dikritisi oleh narasumber
KNOWLEDGE PRODUCTION WORKSHOP II: TRAVEL WRITING
Travel Writing Workshop dapat diikuti seluruh Siva UI maupun masyarakat umum.
Tujuan dari adanya workshop ini adalah, agar peserta workshop yang pernah
melakukan kegiatan wisata, khususnya di dalam negeri, dapat menuangkan
pengalamannya dalam bentuk tulisan, sehingga dapat mempromosikan pariwisata
Indonesia.
Workshop Penulisan Buku akan dilaksanakan pada:
• Hari/Tanggal: Kamis, 23 Februari 2017
• Waktu: 12.30-16.00 WIB
• Tempat: Ruang Pertemuan Lantai 3 Perpustakaan UI
• Narasumber: Rahmadiyanti Rusdi (Penulis, Travel Blogger)
• Peserta: terbuka untuk umum, maksimal 30 orang
• Pendaftaran: mengisi formulir online di http://s.id/gxz paling lambat Jumat, 17
Februari 2017

KNOWLEDGE PRODUCTION WORKSHOP III: SCRIPTWRITING
Scriptwriting Workshop dapat diikuti seluruh Siva UI maupun masyarakat umum.
Saat ini, video, khususnya melalui platform YouTube, menjadi medium penyampaian
informasi yang semakin banyak diminati masyarakat, terutama generasi millenial.
Oleh karenanya, Siva UI perlu memiliki kemampuan menuangkan ide ke dalam
video, dengan terlebih dahulu menguasai teknik-teknik menulis skenario
(scriptwriting).
Scriptwriting Workshop akan dilaksanakan pada:
• Hari/Tanggal: Kamis, 9 Maret 2017
• Waktu: 12.30-16.30 WIB
• Tempat: Ruang Pertemuan Lantai 3 Perpustakaan UI
• Narasumber: Gol A Gong (Penulis), dan Nikotopia (Scriptwriter Film televisi dan
Sitkom)
• Peserta: terbuka untuk umum, maksimal 30 orang
• Pendaftaran: mengisi formulir online di http://s.id/gOh paling lambat Senin, 6
Maret 2017
INFO LEBIH LANJUT
• Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat dilihat di lib.ui.ac.id, Twitter
(twitter.com/UI_Library), atau Instagram (instagram.com/UI_Library)
• Pertanyaan seputar Lomba Review Buku, Workshop Penulisan Review Buku,
dan Travel Writing Workshop dapat diajukan melalui e-mail ke
uilib.berkala@gmail.com dengan subjek: [Tanya Review] atau [Tanya Workshop]

