
PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manu-

sia bidang lingkungan secara profesional, kompetitif dan kre-
atif sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan 
dan perubahan yang cenderung sangat cepat dalam berbagai 
bidang ilmu. Seiring dengan hal tersebut muncul tuntutan ke-
butuhan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) baik lokal 
maupun nasional.  Untuk menunjang pelaksanaan pembangu-
nan berkelanjutan diperlukan berbagai pengetahuan tentang 
pengelolaan lingkungan. Akhir-akhir ini sering muncul isu-isu 
lingkungan seperti kabut asap, banjir, penebangan liar, kerusa-
kan hutan dan perairan. Semua pihak hendaknya mempunyai 
persepsi yang sama berhubungan dengan pengelolaan  ling-
kungan hidup, karena pengelolaan lingkungan adalah tanggung 
jawab semua pihak. 

Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Riau (PSIL-
UR) dituntut untuk dinamis, imajinatif, dan kreatif untuk men-
gantisipasi perkembangan dan perubahan yang cenderung 
sangat cepat tersebut, sejalan dengan tuntutan era globalisasi. 
Menyadari akan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis 
pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka 
PSIL-UR akan mengadakan seminar yang berhubungan den-
gan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Diharapkan 
kegiatan seminar ini dapat menjadi media pertukaran penge-
tahuan dan informasi dalam pengelolaan, kelestarian Sumber-
daya Alam dan lingkungan.

TUJUAN
1. Menyamakan persepsi tentang  pengelolaan lingkungan 

hidup yang bertanggung jawab di lingkungan  masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pembangu-

nan berkelanjutan
3. Berbagi informasi mengenai kecenderungan kebijakan 

yang dibuat dilaksanakan dalam pengelolaan  sumberdaya 
hayati yang bertanggung jawab 

SUB-TEMA
1. Konservasi SDA, Lingkungan dan Air
2. Manajemen Lingkungan dan Kearifan Lokal Dalam Mitigasi 

Ben-cana
3. Pengendalian Pencemaran dan Ekotoksikologi Lingkungan
4. Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup
5. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
6. Valuasi Ekonomi dan Hukum Lingkungan

 PESERTA
1. Akademisi yang meliputi Dosen, Peneliti dan Mahasiswa/i 

PTN maupun PTS.
2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PTN dan 

PTS
3. Praktisi dari kalangan industri atau perusahaan-perusahaan 

yang berhubungan langsung maupun tidak langsung den-
gan  pemanfaatan sumberdaya hayati dan lingkungan

4. Seluruh lapisan masyarakat dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang peduli akan lingkungan 

5. Staf/Peneliti Lingkungan Hidup, LIPI, BPPT dan Balai Pene-
litian. 

6. Akademisi maupun instansi pemerintah yang bergerak pada 
masalah lingkungan hidup dan para pemerhati lingkungan 
hidup.

WAKTU DAN TEMPAT
Hari / Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2016
Pukul  : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Pangeran Pekanbaru 
   Jl. Jend. Sudirman No. 371-373

FORMAT PENULISAN ABSTRAK 
& MAKALAH

1. Naskah diketik pada kertas HVS ukuran A4 dengan susu-
san margin 2,5 cm pada setiap sisi. Pengetikan dilakukan 
dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,25 cm 
dan total ha-laman maksimal 8.

2. Makalah hasil penelitian disusun dengan urutan sebagai 
beri-kut:

 a. JUDUL ditulis dengan kalimat singkat dan mencermink-
an isi makalah. Nama penulis dan institusi penulisan 
ditulis di-bawah judul.

 b. ABSTRAK berisi ringkasan pokok bahasan lengkap 
dari ke-seluruhan naskah dan ditulis dalam Bahasa Ing-
gris dengan jumlah kata 200-250. Pengetikan dilakukan 
dengan huruf Times New Roman berukuran 10, spasi 
1, sedangkan kata kunci dalam Bahasa Inggris maksi-
mal 5 kata.

 c. ISI MAKALAH mengikuiti kaidah makalah ilmiah den-
gan menguraikan pendahuluan, metode penlitian, hasil, 
pemba-hasan dan kesimpulan dan rekomendasi

PEMAPARAN MAKALAH
1. Penyaji makalah wajib hadir dan memaparkan sesuai den-

gan jadwal yang telah ditentukan panitia.
2. Materi pemaparan diserahkan ke panitia dalam bentuk soft-

copy Power Point sebelum jadwal pemaparan, dikirim via 
e-mail semnas.psilppsur@gmail.com 

TANGGAL-TANGGAL PENTING
1. 23 April 2016 : Batas akhir pengiriman abstrak 
2. 30 April 2016 : Pengumuman penerimaan abstrak
3. 23 Mei 2016 : Batas akhir penerimaan makalah lengkap
4. 28 Mei 2016 : Pelaksanaan seminar

KONTRIBUSI PEMAKALAH / 
NON-PEMAKALAH

1. Umum, Peneliti, In-stansi/Perusahaan  Rp. 250.000
2. Akademisi (Dosen) dan LSM  Rp. 250.000
3. Mahasiswa S2 dan S3  Rp. 200.000
4. Mahasiswa S1 Rp. 100.000 
Untuk pemesanan CD Prosiding dikenakan biaya tambahan 
sebesar Rp. 100.000,- 

PENDAFTARAN PESERTA
Bagi peserta yang akan mengikuti seminar nasional dapat men-
daftarkan diri kepada panitia baik secara langsung maupun via 
telp dan email. Biaya pendaftaran ditransfer ke rekening panitia: 
No. Rek. 108-00-0205905-4 Atas Nama Falkoni, Bank Mandiri 
Cabang Pekanbaru Sudirman

SEKRETARIAT PENYELENGGARA:
Program Studi Ilmu Lingkungan 

Program Pascasarjana Universitas Riau
Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru 28131

Telp/Fax: (0761) 23742

NOMOR KONTAK:
Madi (085271546122)
Indra (085265415657)
Koni (08127562072)


