
&Konservasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan

 Pemanasan global, perubahan iklim, dan 
berbagai permasalahan lingkungan dan sosial saat ini 
menjadi alasan yang kian meneguhkan urgensi 
penerapan kebijakan berbasis konservasi. Merespon 
persoalan ini, tahun 2000 telah dirumuskan Millennium 
Development Goals (MDGs). Sebagai bagian dari 
sumbangsih terhadap paya pencapaian MDGs di bidang 
lingkungan, perlu dikembangkan program konservasi. 
 Salah satu strategi yang dikembangkan adalah 
melalui dunia pendidikan. Melalui integrasi konservasi 
dalam dunia pendidikan, diharapkan akan tumbuh 
ilmuwan dan profesional yang peka dan peduli terhadap 
permasalahan lingkungan. 
 Untuk menguatkan pengembangan konservasi 
dan peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan 
seminar nasional yang menghadirkan narasumber yang 
kompeten sekaligus sebagai forum tukar informasi dan 
diskusi terkait konservasi dan kontribusinya dalam 
peningkatan kualitas pendidikan.

Latar Belakang Tujuan
1. Mengkomunikasikan dan memfasilitasi pertu-
 karan informasi antara peserta seminar dengan 
 nara sumber yang kompeten terkait konservasi dan 
 relevansinya terhadap kualitas pendidikan.
2. Mendesiminasikan hasil-hasil peneli an guru 
 dan dosen di bidang pendidikan dan non- 
 kependidikan
3. Konservasi dan sumber daya alam berkelanjutan.

Topik Seminar
1. Konservasi dan Implementasi Kurikulum 2013. 
2. Pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui 
 pembelajaran. 
3. Peneli an dan kajian konseptual tentang pem-
 belajaran berbasis konservasi dan karakter bangsa.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan.

Bentuk Kegiatan
Seminar terbagi menjadi dua sesi. Pertama, sesi pleno 
dengan menghadirkan narasumber utama. Kedua, sesi 
paralel: presentasi untuk ap topik bagi peserta yang 
mengirimkan makalah pendamping. 

Narasumber
1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng. (Dirjen Dikmen 
 Kemendikbud)
2. Prof. Dr.rer.nat Heru Susanto, DEA (Undip)
3. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astu , M.Hum. (Unnes)
4. Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed (Kepala Dinas 
 Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah)

Biaya Penda aran

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui 
transfer ke Bank BNI Kantor Cabang Unnes atas nama 
Syaiful Amin, No. Rekening: 249066843.

Setelah melakukan pembayaran harap menghubungi 
pani a. Buk  transfer dapat dikirim via email atau dibawa 
pada saat registrasi ulang.

Mahasiswa S1
Guru / Mahasiswa S2-S3
Pemakalah Pendamping & Prosiding

: Rp.   50.000
: Rp. 100.000
: Rp. 250.000

Sekretariat Pani a:
Gedung C7 Lt 2 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran Gunungpa , Telp/Fax 0248508006, email: , web: h p://fis.unnes.ac.id; syaifulamin14@gmail.com
Contact person:   (081325020898),  (085641565794)Dr. Edy Cahyono, M.Si. Syaiful Amin, M.Pd.



Konservasi Harmoni
1. Naskah makalah pendamping bertema pendidikan 
 dan konservasi dari hasil peneli an 
2. Penerimaan abstrak dan makalah lengkap oleh 
 pani a paling lambat 5 Maret 2014 melalui 
 email: . Pengumuman syaifulamin14@gmail.com
 penerimaan tanggal 10 Maret 2014.
3. Ketentuan makalah: ditulis antara 6-8 halaman 
 kertas A4 spasi 1 yang terdiri atas: Abstrak, 
 Pendahuluan, Metode Peneli an (opsional), 
 Pembahasan, Simpulan, dan Da ar Pustaka.
4. Abstrak ditulis menggunakan MS.Word, huruf 
 Times New Roman ukuran 12 pt, spasi tunggal, 
 dak lebih dari 250 kata.
5. Nama pemakalah dilengkapi dengan alamat 
 ins tusi, dan alamat korespondensi.
6. Naskah akan diterbitkan dalam prosiding yang 
 dibagikan saat seminar dan dimuat online dalam 
 h p: h p://journal.unnes.ac.id/portal

Makalah Pendamping Peserta
Seminar ini dibatasi 200 peserta. Peserta terdiri atas dosen, 
guru, mahasiswa, prak si, serta pemerha  pendidikan. 

Penda aran dapat menghubungi:
Dr. Edy Cahyono, M.Si   (081325020898)
Syaiful Amin, M.Pd.    (085641565794)
Arif Widiyatmoko, M.Pd. (081325660100)

Fasilitas
Seminar KIT                     Ser fikat 
Coffee Break                     Makan Siang

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR NASIONAL 
“KONSERVASI & PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN”

Nama & Gelar    

Ins tusi 

Alamat 

Telp/Fax

Email

Berpar sipasi sebagai
Pemakalah
 Peserta

Judul Makalah

Cara Pembayaran
Transfer Bank, 
 Tunai

Formulir ini dapat diperbanyak / difotokopi

………….., …………….. 2014

…………………………................

Mahasiswa S1
         Mahasiswa S2-S3
         Guru/Dosen/Umum

:

:

:

:

:

:


