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UBAYA	Training	Center	
Trawas—Mojokerto	
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Investasi	:		
1.	Umum	:	Rp				800.000,‐		
2.	Anggota	Forum,	Asosiasi,	Organisasi	
Profesi	Pusdokinfo	:		Rp				750.000,‐	*	
3.	Mahasiswa	:	Rp				500.000,‐		
Fasilitas	:	seminar	kit,	sertifikat,	penginapan	

selama	kegiatan	(1	kamar	2	orang),	
transport	Kampus	Ubaya	Tenggilis	–	UTC	
Trawas	pp	dan	konsumsi	selama	acara	
berlangsung	

	
Pembayaran	melalui		transfer	:	

No.	rek.	BCA	:	130	023	001	2	
A/N	:	Suwadji	atau	Perta	Kartikawati		
(KaCaPem	Manyar,	Surabaya).	

Konfirmasi	Pembayaran	:	
Perta	Kartikawati	–	0857	3309	8995		
Email	:	pustaka@unit.ubaya.ac.id	
Kontak	person	:	
1.	Yoke	‐		0857	8567	4625		
2.	Yeni	 ‐		0821	4156	4257	
Email:	pustaka@unit.ubaya.ac.id	
Form	Pendaftaran	Online	:			
https://goo.gl/vkBYxK		
	
Website		
https://elib.ubaya.ac.id/seminar‐

disruptive‐technology	
	
Ket.	*	:		(FPPTI,	FKP2TN,	FPK,	APPTIS,	APTIK,	
InCUVL,	ISIPII,	IPI,	APISI,	ATPUSI	dan	sejenisnya)	

PENDAFTARAN	 LOKASI	DAN	FASILITAS	



Rhenald	 Kasali	 memberikan	 prediksi	 bahwa	
profesi	 Pustakawan	 bakal	 hilang	 dalam	 dua	
puluh	 tahun	 kedepan	 sebagai	 dampak	 dari	
disrupsi	 teknologi	 informasi	 (Disruptive	
Technology).	 Keberadaan	 pustakawan	 yang	
identik	dengan	perpustakaan	 juga	mulai	 banyak	
tergantikan	 dengan	 hadirnya	 produk	 dan	 jasa	
yang	berbasis	teknologi	informasi.		
	
Produk	dan	 jasa	 tersebut	merupakan	core	value	
dari	 perpustakaan	 yang	 selama	 ini	 menjadi	
proses	 kinerja	 dan	 luaran	 untuk	 melayani	
pemustaka.	 Pertanyaan	 mengenai	 apakah	
pemustaka	 masih	 memerlukan	 perpustakaan	
memang	 bisa	menjadi	 kenyataan.	 Pada	 era	 saat	
ini,	 mulai	 dari	 koleksi,	 layanan	 dan	 fasilitas	
perpustakaan	 telah	 terdapat	 padanan	 yang	
serupa	 bahkan	 lebih	 canggih	 dimana	 mereka	
tidak	menyebut	sebagai	perpustakaan.		
	
Perubahan	 ini	 tentu	 tidak	 dapat	 dipandang	
dengan	 sebelah	 mata,	 baik	 oleh	 perpustakaan	
secara	manajemen	maupun	pustakawan	 sebagai	
pelaku	utama	dalam	pengelolaan	dan	penyediaan	
informasi.	 Pendekatan	 tersebut	 	 menjadikan		
tantangan	 dan	 peluang	 bagi	 perpustakaan	 dan	
pustakawan	 untuk	 tetap	 eksis	 dan	 menjadi	
terlibat	dalam	perubahan	tersebut.	
	
Sehubungan	 dengan	 hal	 tersebut,	 dalam	 rangka	
Dies	 Natalis	 Universitas	 Surabaya	 ke‐50,	
Perpustakaan	Universitas	Surabaya	bekerjasama	
dengan	 FPPTI	 Jawa	 Timur	 menyelenggarakan	
Seminar	 dan	 Konferensi	 Nasional	 dengan	 tema	
“Disruptive	 Technology	 :	 Opportunities	 and	
Challenges	for	Libraries	and	Librarians”.		
	
	

		
	

1.	 Memberikan	 wawasan	 dengan	 menggali	
informasi	 perkembangan	 terbaru	 dalam	 dunia	
perpustakaan,	 informasi,	teknologi	informasi	yang	
bermanfaat	bagi	pemustaka		
2.	 Mengetahui	 peluang,	 dan	 tantangan	 bagi	
perpustakaan	 dan	 pustakawan	 terhadap	
perubahan	 teknologi	 informasi	 yang	 cenderung	
menghancurkan	teknologi	sebelumnya	
2.	 Menggali	 potensi	 bagi	 perpustakaan	 dan	
pustakawan	sebagai	antisipasi	berkurangnya	peran	
perpustakaan	 dan	 pustakawan	 sebagai	 dampak	
disruptive	technology.		
	

	
	
	

Keynote	Speaker		:	
1.	 Bonnie 	 Soeherman 	 (Univers i tas																				

Surabaya)	
2.	 Ida	 Fajar	 Priyanto	 (Universitas	 Gadjah							

Mada)	
3.	 Lee	 Cheng	 Ean	 (	 National	 University	 of							

Singapore)	
4.	 Faridah	 Talib	 (	 Universiti	 Teknologi	 Mara	

Malaysia)*	
	
	
	

	Tema	:	
1.		Transformasi	Perpustakaan	
2.		Big	Data	dalam	Perpustakaan	
3.		Membangun	Manajemen	Data	Riset	
4.	Inovasi	dan	Praktek	Terbaik	dalam	Perpustakaan	
5.		Marketing	for	Libraries	:	Personal	and	
						Institutional	Branding	

6.	Kurasi	Digital	dan	Kemas	Ulang	 Informasi	
di	Era	Digital	

7.Peran	Teknologi	Informasi	di	Perpustakaan		
8.	Perpustakaan	Digital	&	Repositori	Institusi	
9.	Knowledge	Management	di	Perpustakaan	
10.	Pengembangan	Perpustakaan	dan		
							Kepustakawanan	Berkelanjutan		
Jadwal		
 Makalah	 lengkap	 diterima	 :	 15	 Februari	

2018	
 Pengumuman	 hasil	 review	 :	 25	 Februari	

2018	
 Revisi	Makalah	:	5	Maret	2018	
 Presentasi	Makalah	:	20‐21	Maret	2018	
 Makalah	 yang	 diterima	 dan	

dipresentasikan	 akan	 diterbitkan	 dalam	
Prosiding	Elektronik	(e‐proceeding)	

	
	
	

Peserta	kegiatan	terdiri	dari:	
1.	 Pimpinan/Pengelola	Perpustakaan		
2.	 (Perguruan	 Tinggi,	 Sekolah,	 Khusus,		
Umum)	

3.	 Pustakawan	 (Perguruan	 Tinggi,	 Sekolah,	
Khusus,	 Umum),	 record	specialist,	 	 TI	 dan	
Arsiparis	

4.	Mahasiswa	 Ilmu	 Perpustakaan	 dan	 Infor‐
masi,	Ilmu	Komputer	dan	Arsip		

5.	Peneliti	 dan	 Tenaga	 Pendidik	 (Dosen)	
bidang	Ilmu	Perpustakaan	dan	Informasi	

6.	Masyarakat	Umum	Pemerhati	Bidang	Per‐
pustakaan	dan	Informasi	

	
	
	

Pelaksanaan	kegiatan		
Hari		 :	Selasa‐Rabu,	20‐21	Maret	2018	
Waktu	 :	pukul	08.00	–	19.00	
Tempat	:	Ubaya	Training	Center	(UTC)	
	 	Trawas	–	Mojokerto		

LATAR	BELAKANG	 TUJUAN		

SEMINAR	

CALL	for	PAPERS	

PESERTA	

JADWAL	DAN	TEMPAT	

* dalam konfirmasi 


