213 Pakar Matematika Dunia Kumpul di UGM
Tuesday, 18 Agustus 2015 WIB, Oleh: Ika

Setidaknya 213 pakar matematika dari 24 negara di 4 benua akan mengikuti konferensi
internasional The 7th South East Asian Mathematics Society (SEAMS) di Kampus UGM. Dalam
kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 18-21 Agustus 2015 di Gedung Magister Manajemen
UGM ini akan membahas perkembangan terbaru di bidang matematika.
Konferensi yang diselenggarakan Jurusan Matematika FMIPA UGM berkerjasama dengan SEAMS ini
menghadirkan 17 pembicara tamu dari Belanda, India, Amerika Serikat, Finlandia, Sewedia, dan
Qatar. Sementara keynote speaker akan disampaikan oleh Presiden Inbterantional Mathematics
Union (IMU).
Dr. Irwan Endaryanto, M.Sc., selaku ketua panitia mengatakan konferensi kali ini ditujukan sebagai
wadah bagi para peneliti dan dosen untuk berbagai informasi dan hasil penelitian di bidang
matematika. Disamping itu melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi
belajar bagi mahasiswa dan memberikan pengetahuan terkait perkembangan terbaru di bidang
matematika serta aplikasinya. “ Di bidang penelitian, konferensi ini juga membuka peluang
terjalinnya kolaborasi penelitian dengan para pakar baik dalam maupun luar negeri yang bermuara
pda peningkatan kualitas penelitian di UGM dan jumlah publikasi ilmiah,”paparnya, Selasa (18/9) di
Kampus FMIPA.
Lebih lanjut disampaikan Irwan, dalam SEAMS kali ini mengangkat tema “Enhancing the role of
Mathematics in Interdisiplinary Researches”. Harapannya kegiatan ini dapat memberikan peluang
bagi UGM untuk memperluas kerjasama dengan dunia industri maupun masyarakat pengguna
matematika, khususnya terkait terapan dari matematika. “Nantinya akan ada sebanyak 197
makalah yang dipersentasikan,”ujarnya.

Selain presentasi hasil penelitian, juga akan diadakan SEAMS Council Meeting. Kegiatan tersebut
merupakan pertemuan pimpinan SEAMS dan akan dihadiri Presiden IMU. (Humas UGM/Ika)
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