Workshop dan Pelatihan Nasional
Perbaikan Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan
dengan SENAYAN Library Management System (SLiMS)
Hotel Paragon, Jl.K.H. Wahid Hasyim No. 29 Jakarta
21 – 24 Juni 2010
Kepada Yth :
Kepala Perpustakaan, Arsip, dan Pusat Informasi
se-Indonesia
Dengan hormat,
Sebagai pusat dari masyarakat pembelajar (Center for Learning Society) perpustakaan bukan lagi sebagai tempat
'orang buangan', tidak ramah, gudang buku dan lain-lain. Image perpustakaan sebagai tempat yang tidak
menyenangkan harus diubah terutama dari pikiran pengelola perpustakaan itu sendiri. Sama halnya dengan faktor
manajemen perpustakaan, manajemen manual yang saat ini digunakan sudah harus diarahkan ke komputerisasi
dan digitalisasi. Saat ini sudah banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung sistem manajemen
perpustakaan.
Karena pengguna perpustakaan merupakan titik penting dari berdirinya sebuah perpustakaan, kegiatan otomatisasi
perpustakaan tidak boleh melupakan faktor pelayanan. Perluasan layanan dengan menciptakan kerjasama antar
perpustakaan misalnya akan membuka horizon yang lebih luas lagi bagi pustakawan untuk melayani penggunanya.
Sistem otomatisasi yang menyediakan kemudahan dalam melakukan kegiatan manajemen dan perluasan pelayanan
perpustakaan akan menjadi kombinasi yang sangat menguntungkan bagi perpustakaan itu sendiri.
Dalam dua tahun terakhir, kegiatan otomastisasi/automasi perpustakaan di Indonesia semakin berkembang dengan
beredarnya perangkat lunak administrasi perpustakaan berbasis Open Source, SLiMS (SENAYAN Library
Management System). Kebebasan untuk menggunakan, mempelajari, dan menyebarkan kembali perangkat lunak ini
menjadi faktor yang mendukung peningkatan kegiatan otomatisasi sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Faktor
penyediaan pelayanan perpustakaan yang lebih baik serta peningkatan status dan kualitas perpustakaan juga
menjadi pendorong semakin maraknya kegiatan otomatisasi perpustakaan. Hal ini tidak terlepas dari kata kunci
'pengguna perpustakaan' yang menjadi titik penting mengapa sebuah perpustakaan didirikan.
SLiMS merupakan aplikasi open source berbasis web yang dirancang, dan dibangun untuk memberikan kemudahan
kepada para pustakawan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. SENAYAN yang dijadikan basis SLiMS adalah
peraih penghargaan pertama pada INAICTA 2009 yang diselenggarakan oleh Depkominfo. Pemanfaatan aplikasi
otomasi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas layananan perpustakaan menjadi lebih baik. Tercatat lebih dari
125 lembaga melaporkan telah memanfaatkan SENAYAN, dan lebih dari 200.000 kali aplikasi ini diunduh lewat situs
senayan.diknas.go.id. Lisensi open source juga menjadikan alasan penting bagi pustakawan yang memberikan
kebebasan dalam menggunakan, mempelajarinya, dan mengembangkan lebih jauh.
Dalam rangka meningkatkan perbaikan mutu layanan perpustakaan Indonesia, para pengembang SLiMS (Senayan
Developer Community) bekerja sama dengan PT Gaia Eko Daya Buana mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
mengikuti kegiatan Workshop dan pelatihan Perbaikan Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan dengan SENAYAN
Library Management System (SLiMS). Workshop ditujukan kepada Kepala Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi,
Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Sekolah, Ketua Umum organisasi profesi pustakawan, Para pustakawan
atau pemerhati perpustakaan lainya.
Workshop dan Pelatihan akan dilaksanakan pada Tanggal 21 - 24 Juni 2010 bertempat di Hotel Paragon Jl. K.H
Wahid Hasyim No. 29 Jakarta Pusat. Materi Workshop dan Pelatihan dirancang untuk membantu para peserta agar
dapat segera mengaplikasikan SLiMS di tempat masing-masing. Dibagi dalam modul-modul dasar ditambah materi
kustomisasi dan konversi data, pengetahuan dasar perpustakaan akan sangat membantu peserta memahami materi
dan panduan yang di sampaikan. Dalam pelatihan, peserta akan menggunakan versi terbaru SLiMS stable 14.

Belajar dari dua (2) kali pengadaan workshop sebelumnya, jadwal pengajaran mengalami perbaikan dan paket yang
disediakan kali ini hanya terdiri dari satu paket menginap. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan mutu pengajaran
dan keberlanjutan kegiatan otomatisasi ketika para peserta kembali ke tempat kerja masing-masing. Investasi
workshop sebesar Rp. 4.500.000,-. Informasi lebih lengkap,hubungi sekretariat workshop/panitia di nomor Telp: 02194808325, 085883994200 (Rian), fax 021-7406475, melaui email workshopslims@gmail.com, atau temukan di situs
http://slims.gaia-db.com.
Daftarkan diri secepatnya dengan mengisi formulir terlampir, mengingat jumlah peserta dibatasi agar setiap peserta
dapat dipandu langsung oleh para pengembang selama berlangsungnya kegiatan. Kami mengharapkan kerjasama
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersama-sama menciptakan layanan perpustakaan yang lebih baik lagi di Indonesia.
Hormat kami,
Panitia Workshop dan Pelatihan
Senayan Developer Community dan PT Gaia Eko Daya Buana

FORMULIR PENDAFTARAN
Workshop dan Pelatihan Nasional
Perbaikan Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan dengan SENAYAN Library Management System
(SLiMS)
Hotel Paragon, Jl.K.H. Wahid Hasyim No. 29 Jakarta
21 - 24 Juni 2010

Mohon didaftarkan sebagai peserta “Workshop dan Pelatihan Nasional, Perbaikan Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan
dengan SENAYAN Library Management System (SLiMS)”.

Nama: .............................................................................................................................................................................................
Jabatan: ..........................................................................................................................................................................................
Instansi: ..........................................................................................................................................................................................
Alamat Kantor: ................................................................................................................................................................................
Telepon: ....................................................................................... Fax: ..........................................................................................
Email: ..............................................................................................................................................................................................
Versi SENAYAN yang digunakan sekarang: ..................................................................................................................................

Formulir dapat diketik ulang atau diperbanyak sesuai kebutuhan.
Kirim formulir yang telah diisi ke 021-7406475 atau workshopslims@gmail.com

