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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,  l ingkungan, dan inovasi 
pembelajarannya.

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

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan - Kemenristekdik�

Prof. Intan Ahmad, Ph. D.

Ketua KOBI (Konsorsium Biologi Indonesia)

Budi Setiadi Daryono, M. Agr. Sc., Ph. D

Prof. Dr. Sutama, M. Pd.
Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan - Universitas Muhammadiyah Surakarta

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.

07.00-08.00 Registrasi Peserta dan 
Pemakalah

Kesekretariatan

08.15-09.00 Pembukaan:
1. Menyanyikan lagu 

Indonesia Raya dan 
Mars Muhammadiyah

2. Sambutan-sambutan
3. Penyerahan kenang-

kenangan pembicara

Acara

09.00-09.15 Coffee Break Konsumsi

09.15-10.00

10.00-10.45 Presentasi Makalah Utama 2 
oleh Budi Se�adi Daryono, 
M.Agr.Sc, Ph.D

Acara dan persidangan

10.45-11.30 Presentasi Makalah Utama 3 
oleh Prof. Dr. Sutama, M.Pd 

11.30-12.00 Diskusi dan tanya jawab Moderator sidang 
utama

12.00-13.00 Ishoma Konsumsi

13.00-selesai Pengambilan ser�fikat 
peserta

Kesekretariatan

13.00-15.00 Presentasi Makalah Paralel 
dan Penutupan (di se�ap 
ruang Paralel)

Kesekretariatan dan 
Persidangan

Acara dan persidangan

Acara dan persidangan

Sains dan Lingkungan senan�asa mengalami perkembangan. 
Saat ini, dunia berada pada era pengetahuan yang ditandai dengan 
salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang 
sangat pesat. 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.

John Naisbi� dan Patricia Aburdene dalam buku Megatrends 
2000 meramalkan bahwa salah satu megatrend abad 21 adalah 
peralihan dari model dan metafora fisika ke model dan metafora 
biologi untuk membantu kita memahami dilema dan peluang 
dewasa ini.Ramalan John Naisbi� dan Patricia Aburdene 
merupakan satu ramalan yang realis�s, bukankah sebelum 
memasuki abad 21 kemajuan di bidang biologi benar-benar telah 
dirasakan sampai pada kemajuan biologi modern yang luar biasa. 
Lanjutnya, kita akan bersiap lebih jauh lagi pada ambang era besar: 
Bioteknologi.Di era abad 21 bioteknologi seper� perkiraan 
sebelumnya akan sama pen�ngnya dengan komputer. Bioteknologi 
akan menjadi booming, se�daknya arah pertama bioteknologi yang 
sudah banyak dikembangkan adalah dalam bidang pertanian dan 
peternakan, industri makanan, sampai pada industri pakaian dan 
kesehatan. Perusahaan-perusahaan bioteknologi saat ini berpacu 
dengan penemuan obat baru dan pengembangan obat mencapai 
lebih dari 300 produk obat dan 200 vaksin penyakit di dunia 
diantaranya kanker, Alzheimer, penyakit jantung, AIDS, arthri�s dan 
berbagai penyakit infeksi di negara berkembang.

Perkembangan bioteknologi lain yang dewasa ini mengalami 
kemajuan pesat adalah manipulasi gene�c pada tanaman dan 
hewan. Melalui rekayasa gene�k dapat menghasilkan tanaman 
transgenik.Hal  in i  merupakan suatu terobosan untuk 
mengembangkan tanaman yang mempunyai kualitas super dan 
mampu berproduksi banyak dan mempunyai daya tahan terhadap 
penyakit baik yang disebabkan oleh virus, parasit, herbisida serta 
mempunyai ketahanan terhadap penyimpanan pascapanen.

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.

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-III 2018 sebagai wujud 
kepedulian dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas 
peneli�an dan pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan 
ke�ga setelah SNPBS pertama dan kedua sukses dilaksanakan pada 
tahun 2015 dan 2016.
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