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As s alamu' alaikum w r.w b.

I\/t gt:ry.Lq{latkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ntrnatdan karuniaNyaIVI SEMIRATA 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya di Grala
Sriwijaya dapat berjalan dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya manusia yang besar dan sumber daya
alam yang melimpah. Hal ini merupakan modal dalam meningkatkan dqza saing bangsa menghadapi
MEA Sumber daya tersobut masih perlu ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu penelitian dari ber-
bagaibidang termasuk MIPA sangat dibutuhkan Wralatlflya. Sebagai salah satu vpaya unhlk me-
ningkatkan peran MIPA dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi MEA maka BKS-PTN
Barat Bidang MIPA menyelenggarakan SEMIRATA (Seminar Nasional dan Rapat Tahunan) dengan
tema "Peranan MIPA dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi MEA'. Kegiatan
seminar ini merupakan wadah temu ilmiah untuk berbagai pengetahuan dan berdiskusi bagi para pe-
neliti, pendidilg mahasiswa, maupun para praktisi dariberbagu industri terutarnayangberkaitan dnn-
gan bidang MIPA. Tujuan seminar antaralain : Deseminasi hasil-hasil penelitian tarrttrrgpengemban-
gan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan daya-saing bang-
sa menghadapi MEA, Meningkatkan interaksi dan komudkasi antar poneliti dari berbagai pgigoro*
tinggr, sekolall industri dan lembaga terkait serta meningkatkan kerjasama antm lembaga terkiit Oa-
lam pengelolaan sumber daya unhrk kemakmuran bangsa. Sehubungan dengan temi dan tujuan
SEMIRATA, panitia menghadirkn Keynote Speaker yang menyampaikan judul makalah sebagai
berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Tinggr t NGGUL dalam era MEA
(Prof.Dr. Sutrisna Wibawa, Sekretmis Ditjen Belmawa Kementrian Riset Teknologidan Pendi.
dikan Tinggi)

2. Perspektif Pendidikan Standardisasi ilmu MIPA untuk meningkatkan Daya Saing Bangsa
(k. Erniningsih, Kepala Deputi Bidang Informasi dan Pemasy makatanstandardiiasi BSN)

3. Tantangan dan peluang penelitian sains menghadapi MEA
(Prof.Hilda Zullqfli Dahlaq M.Si, Drektur Program Pascasarjana Universitas Sriwrjaya)

Pelaksanaan SEMIRATA kali ini sangat fenomenal karena jumlah total Peserta 954 orang,terdiri
dari pemakalah 759 orang, nonpemakalah 14 orang, Dekan 63 orang dan Kajur atau Kapiodi 1OS
orang). Berdasarkan distribusi 1!al Perguruan Tinggl terdapat 54 PTN/?TS, asalProvinsi ada 18 yaitu
Aceh s/d Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, DKI, Banten , Jawa iarat,
Jawa Tengah, Jogyakarta dan Jawa Timur). Perguruan Ti"ggl terbanyak mengirim peserta adalah Un-
iversitas Riau (102 orang), sedangkan Provinsi terbanyak peserta Sumatera nwat{iZ+orang).

Panitia telah berusaha keras untuk mereview seluruh makalah yang dipresentasikan, namun banyak
kendala yang muncul, antara lain komunikasi panitia-pemakalah yarg iiOat lancar, format makalah
yanq tid+ sesuai template panitia, makalah yang tidak lengkap, keteilambatan penyerahan makalah
hasil review dan lainlain. Kendala ini menyababkan prosiding terbit tidak sesuai i"n"*4 dan jauh
dari kesempurnaan. Panitia sangat mengharapkan saran dan Litit y*g membangun, demi kesem-
pumium pelaksanaan SEMIRATA yang akan datangserta prosiding yang diterbitkan.
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