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SAMBUTAN DAN LAPORAN KETUA PELAKSANA
PADA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
SABTU, 16 SEPTEMBER 2017
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati,
Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
Bapak Dekan FKIP UM Palembang beserta jajarannya;
Bapak/Ibu para tamu undangan
Para pembicara dan moderator yang saya hormati;
Para peserta seminar dan hadirin sekalian yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izin-Nya, pada hari ini kita dapat
berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional
Pendidikan yang diadakan oleh FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang yang
juga dalam rangka menyambut milad organisasi Muhammadiyah yang ke-38.
Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan
kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman
jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan
syafaatnya di hari akhir.
Tema yang kami angkat dalam seminar nasional ini adalah: “Peningkatan
Kompetensi Pendidik dan Calon Tenaga Pendidik untuk Mendukung Ketercapaian
Keterampilan Abad ke-21 melalui Penulisan Karya Ilmiah”. Latar belakang
pemilihan tema tersebut terkait dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Abad 21 yang turut melahirkan perubahan ataupun
pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan.
Dalam bidang pendidikan, guru atau pendidik ataupun calon tenaga pendidik
kelak memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang memiliki
keterampilan hidup abad 21. Keterampilan abad 21 yang dimaksud meliputi: way of
thinking, way of working, tools for working, and living in the world (Binkley et al.,
2010:1-2). Oleh karena itu, setiap pendidikan dan calon tenaga pendidik dituntut
untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengolah kegiatan
pembelajaran, salah satunya melalui penulisan karya ilmiah.
Penulisan karya ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seorang
pendidik yang profesional. Kegiatan ini tidak saja perlu dilakukan dalam rangka
memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan atau untuk keperluan sertifikasi
melalui portofolio, tetapi terlebih lagi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan
kualitas pengelolaan kelas, kualitas layanan kepada anak didik, dan juga
peningkatan profesionalisme pendidik itu sendiri.
Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan empat orang
narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Dr. Robby Marlina, dari RELC
Singapura, Prof. Dr. Indawan, M.Pd., selaku Guru Besar Universitas Muhammadiyah
Palembang, Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd., selaku Guru Besar Universitas
Pendidikan Indonesia, dan Prof, Dr. Jalaluddin selaku Guru Besar Universitas Islam
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Negeri Raden fatah Palembang yang masing-masing akan menyampaikan materinya
dihadapan kita semua.
Di samping itu, juga terdapat sebanyak 74 orang pemakalah pendamping dari
berbagai institusi, dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas PGRI
Palembang, Universitas Baturaja, UIN Raden fatah Palembang, Universitas Megou
Pak Tulang Bawang, SMP Negeri 3 Banyuasin, SMP Negeri Rambang Dangku
Seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk
itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor UM
Palembang beserta jajarannya, Dekan FKIP UM Palembang berserta jajarannya,
serta para sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini, serta pihak
lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang setinggitingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras
demi suksesnya kegiatan seminar ini.
Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak
kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun
keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir
kata semoga semua peserta seminar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar
dari kegiatan seminar ini. Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Palembang, 16 september 2017
Ketua Pelaksana,

Rini Susanti, S.Pd., M.A.
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SAMBUTAN DEKAN FKIP
PADA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
SABTU, 16 SEPTEMBER 2017
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati,
Wakil Dekan I, II, III, dan IV
Para peserta seminar dan hadirin sekalian yang saya banggakan
Segala puji dan syukur sepatutnya kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT
atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan Seminar
Nasional Pendidikan sampai dengan selesai acara.
Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan
kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman
jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan
syafaatnya di hari akhir.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkembangan pendidikan di Abad ke-21 telah menuntut percepatan mutu
kualitas manusia dimasa yang akan datang. Pencapaian mutu ini, sangat tergantung
dari kualitas proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan dan menjadi problema
tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Berangkat dari keprihatinan ini
Fakultas mengadakan suatu forum ilmiah dalam lingkup Seminar Nasional agar
dapat memberikan suatu solusi untuk menciptakan pembelajaran inovatif di abad
21.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selama pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional yang telah diadakan ini oleh
tentunya banyak ditemui berbagai bentuk ketidaknyamanan saat pelaksanaan
kegiatan, karena itu selaku pimpinan Fakultas, saya mengucapkan permohonan
maaf bila terdapat beberapa hal yang kurang menyenangkan. Kami pun siap
menerima kritik maupun saran untuk keberlanjutan agenda seminar nasional yang
akan diselenggarakan nantinya.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Prosiding dari kegiatan Seminar Nasional ini sudah terdaftar di LIPI dengan
ISSN bervolume, sehingga kegiatan ini ditargetkan akan menjadi agenda tahunan
Fakultas dan direncanakan akan menjadi Seminar Internasional di masa yang akan
datang.
Seiring berakhirnya pelaksanaan kegiatan seminar ini, saya selaku Dekan
FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang mengucapkan terima kasih yang tidak
terhingga kepada para pembicara utama, pemakalah pendamping, peserta dan
panitia yang telah berupaya untuk menyukseskan jalannya seminar ini. Kami
berharap bahwa setelah seminar ini selesai, kerja nyata baru akan dimulai sebagai
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upaya untuk mengoptimalkan peran tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik
dalam mendukung ketercapaian keterampilan abad ke-21.
Tidak berpanjang kata, pada kesempatan ini atas izin hadirin sekalian, “
Seminar Nasional Pendidikan FKIP UM Palembang, Sabtu 16 september 2017 secara
resmi ditutup”.
Bilahi Fisabil Haq Fastabiqul Khoirot.
Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Palembang, 16 september 2017
Dekan FKIP UM Palembang,

Drs. H. Erwin Bakti, M.Si.
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SAMBUTAN REKTOR
PADA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
SABTU, 16 SEPTEMBER 2017
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati,
Wakil Rektor I, II, III, dan IV
Para Dekan beserta jajarannya
Bapak/Ibu para tamu undangan
Para pembicara dan moderator yang saya hormati
Para peserta seminar dan hadirin sekalian yang saya banggakan
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan lahir maupun
batin sehingga dapat berkumpul di sini mengikuti acara pembukaan Seminar
Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh FKIP UM Palembang, Sabtu 16
september 2017 di Aula FKIP UM Palembang.
Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan
kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman
jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan
syafaatnya di hari akhir.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebagai tuan rumah, kami menyampaikan selamat datang kepada para
pembicara, pemakalah pendamping, peserta, dan para tamu undangan yang telah
hadir dalam acara seminar yang kami adakan.
Seminar Nasional yang kami adakan ini merupakan bagian dari rangkaian
Gebyar Milad UM Palembang yang ke-37. Selain itu kegiatan ini juga sejalan dengan
rangkaian road map Visi Universitas untuk “Menjadi Universitas Berstandar
Nasional dan Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Tinggi Serta Unggul dalam
IPTEKS yang Berbasis Keislaman pada tahun 2022 Menuju Universitas Berstandar
Internasional”.
Seminar ini merupakan seminar nasional pendidikan pertama yang diadakan
oleh FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang dengan tema “Peningkatan
Kompetensi Pendidik dan Calon Tenaga Pendidik untuk Mendukung Ketercapaian
Keterampilan Abad ke-21 melalui Penulisan Karya Ilmiah”. Diharapkan kegiatan
seminar ini dapat menjadi wadah interaksi ilmiah antara mahasiswa, guru, peneliti,
praktisi, maupun dosen. Mengingat antusias para peserta yang sangat tinggi dan
banyaknya manfaat yang diperoleh, diharapkan seminar ini dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan setiap tahunnya.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selanjutnya selaku pimpinan Universitas saya mengucapkan terimakasih
kepada para pembicara, pemakalah pendamping, peserta, dan tamu undangan yang
telah berkesempatan hadir dalam kegiatan Seminar Nasional Pendidikan FKIP UM
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Palembang. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terimakasih kepada panitia
pelaksana yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara seminar nasional
dari awal kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan seminar hari ini.
Hadirin sekalian yang saya hormati
Tidak berpanjang kata, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat
berseminar, semoga menghasilkan konsep pemikiran yang berguna bagi nusa dan
bangsa. Atas izin hadirin sekalian, “ Seminar Nasional Pendidikan FKIP UM
Palembang, Sabtu 16 september 2017 secara resmi dibuka”.
Bilahi Fisabil Haq Fastabiqul Khoirot.
Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Palembang, 16 september 2017
Rektor UM Palembang,

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
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