
SEMINAR NASIONAL 


HASIL-HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN II 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro 


Kampus FPIK, Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, 50275 


Lampiran : 11embar 
• Hal : Pemberitahuan Semnas 

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro Tahun 2012, disampaikan dengan 

hormat bahwa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro akan 

menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan II 

dengan tema : ~'Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagai 

Upaya Peningkatan Kemampuan Bangsa untuk. Mandiri di Bidang Pasokan Pangan, Air 

dan Energi", pada : 

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2012 

Waktu : 07.30 wm sid selesai 

Tempat : Gedung Dekanat FPIK UNDIP, Lantai 3 
Kampus Tembalang, Semarang 

Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapakllbu berkenan untuk 

menyebarluaskan informasi ini di lingkungan institusillembaga yang BapaklIbu pimpin. 

Informasi selengkapnya termuat dalam leaflet (terlampir). Demikian, atas keIjasamanya 

kami mengucapkan terima kasih. 

I 

Dr. Ir. Diah Permata W·· anti, MSc 
NIP. 19690116 199 32001 . 
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SEMINAR TABUNAN KE -II 


• BASIL-BASIL PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 
Semarang,4 Oktober 2012 

';~i-~f","i 

tt~:l~;~j'~iJllllt;as PeiiJ@8nan dan IImu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang 
)~,~; 

~~i~!- . 
.... . Tema: 

~r""d"r:'n Eksploitasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagai Upaya Peningkatan 
Kemampuan ~Hntuk Mandiri di Bidang Pasokan Pangan, Air dan Energi 
., - -'-4",:::-:}'''''' ~ 

pti· .....,"'..". Samudera Hlndla dan Pasifik, di antara benua Asia dan 

..-"...,....•.~.Oinamlka keterkaltan aspek-aspek geologls, fisika, kimia 

besar dalam membentuk ekosistem Indonesia menjadi 

dldunia. Jumlah penduduk yang menlngkat dan memaksa 

r'''',I'IOn/\1 memberi tekanan yang berat pad a berbagai ekosistem.-.Manajemen 

terencana dengan penerapan yang tepat sangat dlperlukan untuk menjaga kesatuan berbagai ekoslstem. 

Keunggulan suatu bangsa pada era gfobalisasi ekonomi sekarang ini sangat ditentukan oleh kemampuan 

bangsa itu dalam memproduksi dan "menjuaf" ifmu pengetahuan. IImu pengetahuan yang dihasilkan oleh 

berbagai institusi riset diharapkan mampu menghasilkan teknologi yang akan memberikan nifai ekonomi 

dan kesejahteraan yang besar. Institusi rlset diharapkan mampu menyebarluaskannya kepada pubfik, balk c.. 
dafam skala nasional maupun internaslonal., .;. .: 

Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan (FPIK), Undip sebagai salah satu institusi riset yang· .', .. " 
mencanangkan peningkatan kemampuan bangsa untuk mandiri di bldang pasokan pangan, air dan energl 
sebagai fokus bidang penelitian unggulan turut mendorong dilakukannya diseminasi hasil-hasil penelitian 
tentang sumberdaya kelautan dan perikanan secara rutin. 

,~ RUANG LlNGKUP 

Seminar ini akan dlikuti oleh para peneliti dari lingkungan perguruan tinggl, lembaga penelitian, 

perusahaan (BUMN dan swasta), organisasi non pemerintah, pengambil kebijakan, mahasiswa dan 

masyarakat pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan. Hasil penelitian yang dapat 

dipresentasikan mencakup bidang : 

1. Teknologi Hasil Perikanan 

2. Sosial Ekonomi Perikanan 

3. Budidaya 

4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan 

5. Oseanografi, Mitigasi Bencana dan Sedimentologi 

6. Biodiversitas dan Konservasi Kelautan dan Perairan Umum 

TUJUAN 

Tujuan dari kegiatan ini terutama untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian sehingga tercipta 

sebuah kegiatan multi-disiplin yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan para mitra dan stakeholder. 

Diharapkan hal tersebut mampu mendorong para peneliti untuk terus berusaha melakukan penelitian 

berkualitas yang hasilnya dapat digunakan untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan. 

Prof. Or. Rokhmin Dahuri (Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia) 
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TEMPAT 

Seminar akan dilaksanakan di Gedung Dekanat Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan, 

Universitas Diponegoro, Semarang 

PESERTA 

Peserta seminar adalah para peneliti, praktisi, pengambil kebijakan, mahasiswa (Sl, S2 dan S3) , 

dan semua pihak yang tertarik dan terkait dengan bidang perikanan dan kelautan 

ABSTRAK DAN MAKALAH 

Batas akhir penerimaan abstrak 14 September 2012 

Pengumuman abstrak yang diterima 18 September 2012 

Batas akhir penerimaan makalah lengkap 25 September 2012 

Abstrak maksimal 250 kata, kata kll1ci terciri atas 5 - 6 kata, jarak 1 spasi, hJruf Arial 10 point. Abstrak akan 

diseleksi deh reviewer LI1tuk menentukan p'esentasi aal, poster atau titak citerima. Absti'ak Yang citerima 

p untuk presentasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui e-mail - (Waktu presentasi 15 menit). 

•• Makalah lengkap diketik dengan huruf Arial 11 point, kertas A4, jarak 1,5 spasi, jumlahhalaman maksimal 10 

lembar, ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuiuan, Bahan dan metode, Hasil dan pembahasa

an, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (optional), Daftar Pustaka - (Gambar dan tabel mengikuti). 

• 	 Abstrak dan makalah dikirim ke email: semnaskan.undip@gmail.com (Website: www.semnaskanundip.co.cc) 

• 	 Informasi lebih lanjut tentang seminar dapat menghubungi langsung kepada : 


Dr.lr. DiahPermata Wijayanti, MSc (Email: diah_permata@mail.com. HP.0852264oo505) 


Dr. Aristi Dian Purnama Fitri, SPi, MSi (Email: aristidian.undip@gmail.com. HP. 08156602115) 


BIAYA PENDAFTARAN 

PESERTA 	 Sebelum 14 September Sesudah 14 September 

Pemakalah: Mahasiswa Sl 	 Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-

Mahasiswa S2 /S3 	 Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-

Umum 	 Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-

Peserta Mahasiswa Sl 	 Rp. 50.000,- Rp. 75.000,

Mahasi~,.Ja S2 /S3/Umum Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-

Pembayaran dapat dilakukan, rr,elzlui transfer ke Bani: Mandiri dengan aiamcH sDb; Dcli.k rviandiri KeF Seiii3;";;H1i; 

UNDIP a.n. Ir. Ria Azizah Tri Nuraini, MSi, No. Rek. 900-00-0171852-8 

FORMULIR 

Nama 

Instansi 

Alamat 

E-mail 

Telepon/Fax 

Saya hadir da!z~~ ::~:;;i:1:lr Se~:l;;2: . 

Pem,akalan o 
Peserta 	 D 
Pemesanan prosidil'lg (belun:> termasuk ongkos kirim) : 

Per tluku (Rp. 30.:.,000,-) o 
[J 

PENDAFTARAN 

Judul paper I poster : ....•..•................•......................................•..... 


Bidang IImu 

o 	 Teknologi hasil perikanan 

o 	 Sosek pe'k,,:-;a .. 

o 	 Budidaya 

o 	 Pengelola?r. dan oemanfaatan sumber daya p('rJir:on 

D 	 Oseanografi, mitigasi bencana dan sedimentol{)gi 

Biodiversitas dan kO!1sen;asi kelatltan dan perai:3n ll.rliJm 
,O 

http:Mahasi~,.Ja
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