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FORMULIR PENDAFTARAN 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :.................................................. 
NIP / NIM :.................................................. 
Instansi :.................................................. 
Alamat :.................................................. 
No. Telephon :.................................................. 
 
Mohon didaftar sebagai peserta Seminar Sehari 
“Profesi Pustakawan : Prospek dan Sertifikasi Di 
masa Depan” yang diselenggarakan pada hari 
Rabu, 9 Nopember 2011 di Gedung Teater Besar 
Institut Seni Indonesia Surakarta. 
 
Jumlah Pembayaran : Rp...................................... 
(untuk jumlah.........peserta) 
 
 
 
  Surakarta,              2011 
 
 
 
  ...................................... 
               (Peserta) 
 

*) Formulir ini dapat diperbanyak/dikopi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Latar Belakang 

Perhatian terhadap perpustakaan pada saat ini nampak 
semakin meningkat, baik dari pihak pemerintah, 
swasta, dan masyarakat luas. Pemerintah telah 
memberikan regulasi pada bidang perpustakaan, 
seperti terbitnya Undang-undang Perpustakaan No. 43 
Tahun 2007, dalam sasaran pembangunan nasional 
perpustakaan menempati urutan ke-20 dari 40 (empat 
puluh)  sasaran yang ada. Minat sektor swasta untuk 
melengkapi institusinya dengan perpustakaan patut 
pula untuk diapresiasi selain donasi mereka terhadap 
kegiatan bidang kepustakawanan. Sementara itu 
tumbuhnya perpustakaan-perpustakaan komunitas di 
tengah masyarakat menunjukkan semakin semaraknya 
perkembangan perpustakaan. 
 
Fenomena ini bagi sementara kalangan dibaca sebagai 
tanda terbukanya peluang akan kesempatan berkarya 
bagi pustakawan dan semakin banyaknya tenaga 
pustakawan yang diperlukan. Benarkah cara 
mengartikan fenomena tersebut? 
Di sisi lain, fenomena tersebut dapat dibaca sebagai 
perlunya peningkatan kompetensi dan apresiasi bagi 
profesi pustakawan. Sebab perpustakaan perlu 
dikelola dengan profesional untuk memberikan 
layanan yang berkualitas bagi pemustaka. Dalam hal 
kompetensi pustakawan kini telah tersedia beragam 
jenjang pendidikan formal di bidang ilmu 
perpustakaan, mulai dari jenjang diploma sampai 
jenjang pascasarjana di Indonesia. Wadah organisasi 
profesi pustakawan pun telah lama terbentuk, yakni 
IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). Selain itu, dalam 
Surat Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 dapat 
menjamin seseorang yang berprofesi sebagai 
pustakawan dapat menduduki jabatan fungsional 
pustakawan sampai dengan karir puncak.  

Namun semua perkembangan tersebut sepertinya 
belum mampu untuk menjadikan profesi pustakawan 
lebih terangkat citranya di mata khalayak. Bahkan 
perkembangan terakhir terdengar sayup-sayup wacana 
akan adanya sertifikasi terhadap profesi pustakawan. 
Akankah hal ini mampu mengangkat citra pustakawan 
setara dengan profesi-profesi lain, baik dalam 
penghargaan secara spiritual maupun material? Lantas 
bagaimanakah masa depan profesi pustakawan 
tersebut di tengah kemajuan teknologi informasi yang 
kian pesat perkembangannya? 
 
Sejumlah pertanyaan tersebut akan coba dijawab 
dalam kegiatan seminar sehari perpustakaan dengan 
tema : “Profesi Pustakawan : Prospek dan Sertifikasi 
di Masa Depan.” Kegiatan ini akan menghadirkan 
narasumber yang kompeten di bidang perpustakaan 
dan perkembangannya. Selain itu, kegiatan ini akan 
dihadiri oleh para pustakawan, pengelola 
perpustakaan, mahasiswa, dan pemerhati se-wilayah 
eks-karisidenan Surakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Semarang. 
 
Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam pengembangan profesi pustakawan 
seiring dengan kemajuan teknologi informasi, serta 
pengembangan keahlian dan wawasan bagi para 
peserta. 

 
 
Tujuan 
1. Sebagai wahana menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan para pustakawan, pengelola 
perpustakaan, mahasiswa dan pemerhati perpustakaan 
tentang prospek dan sertifikasi pustakawan 

2. Sebagai wahana mencermati perkembangan dan 
kemajuan profesi pustakawan 

3. Sebagai wahana pertemuan dan berbagi pengetahuan 
di antara para pustakawan, pengelola perpustakaan, 
mahasiswa dan pemerhati perpustakaan  tentang 
prospek dan sertifikasi profesi pustakawan 

 

Narasumber  
1. Dra. Labibah Zain, MLIS (UIN SUKA Yogyakarta) 
2. Edy Suprayitmo, S.S.,M.Hum (ITS Surabaya) 
 
Peserta 
Seminar diharapkan diikuti oleh para pustakawan 
perguruan tinggi maupun sekolah, mahasiswa, pemerhati 
perpustakaan meliputi wilayah karisidenan Surakarta, 
DIYogyakarta, dan Semarang. 
 
Susunan Acara  
 

 
Biaya Pendaftaran  
Biayan pendaftaran Rp. 50.000,- (Bagi Mahasiswa) dan 
Rp. 75.000,- (Bagi Pustakawan dan Umum) 

 
Waktu & Tempat Pendaftaran 
� Waktu Pendaftaran : 
 Mulai tanggal 17 Oktober – 7 Nopember 2010 
 
� Tempat Pendaftaran : 
UPT Perpustakaan ISI Surakarta, Telp. (0271) 654611 
Contact Person : Mustofa           (Hp.081329638962)  
               Lalan               (Hp. 085879217440) 
 
Fasilitas 

1. Snack, Makan 
2. Stop Map 
3. Blocknote 
4. Makalah 
5. Ballpoint 
6. Sertifikat 

08.30 – 09.00 Registrasi/Daftar Ulang 
09.00 – 09.30 • Laporan Ketua Panitia 

• Sambutan Rektor ISI Surakarta 
sekaligus membuka secara 
resmi kegiatan seminar 

09.30 – 10.00 Coffee Break  
10.00 – 10.45 Paparan Pembicara I 
10.45 – 11.30 Paparan Pembicara II 
11.30 – 12.15 Tanya Jawab  
12.15 – 12.45 Ishoma  

  12.45  - 13.00 Penutupan 

PROFESI PUSTAKAWAN 
PROSPEK DAN SERTIFIKASI DIMASA DEPAN 


