
 Sains dan Lingkungan senan�asa mengalami perkembangan. Saat ini, dunia berada pada era yang dikatakan sebagai era pengetahuan yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan serta 
teknologi. Dunia disuguhkan pada berbagai inovasi dan kemajuan pada berbagai bidang seper� industri, informasi dan telekomunikasi, teknologi �nggi (high tech) bidang antariksa, teknologi robot, serta 
kemajuan bioteknologi dan biologi molekuler. Perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang tersebut, menjadikan hampir se�ap bangsa di dunia berpacu untuk mengembangkan se�ap sendi kehidupannya 
pada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bungkus zaman yang disebut sebagai era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa dalam 
menghadapi persaingan global.
 Penemuan-penemuan di bidang sains dan lingkungan yang terus berkembang menjadi buk� pengaruh kemajuan di era pengetahuan dalam bidang sains dan lingkungan. Di bidang sains, khususnya Biologi 
dan Lingkungan, isu konservasi sumber daya alam baik haya� maupun nonhaya� menjadi pokok bahasan yang sangat pen�ng. Menurunnya keanekaragaman haya� dunia, termasuk keanekaragaman haya� 
Indonesia menjadi hal yang harus diperha�kan. Peneli� dan pemerha� lingkungan melakukan berbagai upaya konservasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini menjadi dasar para peneli� bidang 
konservasi yang diwadahi dalam lembaga-lembaga negara seper� Kebun Raya dan Taman Nasional menjadi penggerak peneli�an-peneli�an di bidang konservasi tumbuhan. Selain itu, upaya konservasi juga 
dilakukan secara eduka�f dengan melibatkan ins�tusi-ins�tusi pendidikan sehingga rasa memiliki keanekaragaman haya� dapat ditanamkan sejak dini.
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat juga berdampak pada dunia pendidikan. Pendidikan diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja sehingga 
berbagai inovasi perlu diciptakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Perubahan kurikulum di berbagai jenjang mulai pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan �nggi pada dasarnya bertujuan 
membekali lulusan dengan kompetensi yang dapat digunakan pada kehidupannya di masa yang akan datang. Upaya menyelaraskan lulusan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing di 
dunia global diwujudkan dengan disusunnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, serta mengintegrasikan antara 
bidang pendidikan dan pela�han kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan 
ja� diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pela�han nasional yang dimiliki Indonesia.
 Isu-isu kontemporer di bidang sains, lingkungan, dan inovasi pembelajaran pen�ng diketahui oleh para pendidik (guru dan dosen) maupun peneli� dan pemerha� bidang tersebut untuk dapat 
menyesuaikan dan selalu meng-upgrade pengetahuan yang dimilikinya. Harapannya, dengan mengiku� perkembangan isu terkini di bidangnya, dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas peneli�an 
dan pendidikan di Indonesia.
 Berdasarkan latar belakang tersebut, program studi Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam merespon perkembangan sains, lingkungan, dan inovasi pembelajaran yang sangat pesat mengagendakan Seminar 
Nasional Pendidikan dan Saintek (SNPBS) ke-II 2017 sebagai wujud kepedulian dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas peneli�an dan pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan kedua 
setelah SNPBS pertama sukses dilaksanakan pada tahun 2016.

ISU-ISU STRATEGIS SAINS,
LINGKUNGAN, DAN
INOVASI PEMBELAJARANNYA

20

2017

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
1. Sebagai wadah diseminasi hasil peneli�an di bidang sains, lingkungan, dan inovasi 

pembelajarannya
2. Sebagai sarana komunikasi antarpeneli�, pendidik, dan pemerha� bidang sains, 

lingkungan, dan inovasi pembelajarannya.
3. Sebagai salah satu upaya meng-upgrade pengetahuan tentang perkembangan 

sains, lingkungan, dan inovasi pembelajarannya saat ini.
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Peserta terdiri dari dosen, guru, mahasiswa, serta prak�si dan peneli� bidang sains, 
lingkungan, atau pembelajarannya.

Seminar terdiri atas sesi utama dari pembicara utama (keynote speaker) dan sesi 
paralel (pemakalah oral dan poster) sesuai dengan bidang kajian seminar.

Pemakalah

Peserta Umum

Mahasiswa Pascasarjana*

Mahasiswa S-1*

Prosiding**

300.000,-

200.000,-

100.000,-

50.000,-

100.000,-

Gelombang I Gelombang II

350.000,-

250.000,-

150.000,-

100.000,-

100.000,-

*Menunjukkan buk� KTM
**Prosiding dalam bentuk CD (sudah termasuk ongkos kirim), prosiding online dapat diakses 
di publikasi ilmiah.ums.ac.id
Publikasi lebih dari satu judul, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000,-/judul
Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening:
a.n. Endang Setyaningsih
BNI KCP Slamet Riyadi Solo
No. 0407508207

Batas Pendaftaran Pemakalah

Review Abstrak

Pengumuman Penerimaan

Batas Pembayaran

Batas Pengiriman Fullpaper

Batas Pendaftaran Peserta
Non-Pemakalah

Gelombang I Gelombang II

19 Maret 2017

20 Maret - 1 April 2017

2 April 2017

5 Mei 2017

7 Mei 2017

Sampai hari H
(20 Mei 2017)

(on desk payment)

16 April 2017

17 - 29 April 2017

30 April 2017

14 Mei 2017

7 Mei 2017

Sampai hari H
(20 Mei 2017)

(on desk payment)**

**selama kuota masih ada

Admin SNPBS
085826217810
082122316191

E-mail: semnas-pendbiologi@ums.ac.id

http://snpbs.ums.ac.id


	Page 1

