
SUSUNAN ACARA: 

07.30 – 08.30 : Pendaftaran peserta 

08.30 – 09.00 : Pembukaan 

09.00 – 11.00 : Pemaparan keynote  

   speaker 

11.00 – 11.15  : Rehat kopi 

11.15 – 12.15  : Sesi makalah 

12.15 – 13.00  : Ishoma 

13.00 – 15.00  : Sesi makalah 

15.00 – 15.30  : Rehat kopi 

15.30 – 16.30  : Sesi makalah 

16.30 – 17.00  : Sesi panel 

 17.00 – 17.30  : Penutupan 

 

PENDAFTARAN 

Pendaftaran dilakukan ke Sekretariat Panitia 
Seminar Nasional dengan alamat Fakultas Teknologi 
Pertanian – Universitas Brawijaya Jl. Veteran-Malang 
65145 Telp. 0341-580106-564398 dan Fax 0341-
568917 ; email: seminartp08@yahoo.com 

 

FASILITAS 

Peserta akan mendapat fasilitas berupa: 

Seminar kit 

Rehat kopi 

Makan siang 

Sertifikat 

 

PROSIDING 

Prosiding ber-ISBN tersedia hanya melalui 
pemesanan dengan biaya pemesanan Rp. 200.000. 

Pengembangan 
Agroindustri 

Berbasis Sumberdaya Lokal 

untuk Mendukung  
Ketahanan Pangan  

SEMINAR NASIONAL 

Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumberdaya Lokal 

untuk Mendukung Ketahanan Pangan 

 

Nama Lengkap : ......................................................... 

Status  :  Dosen         UMKM 

   Mahasiswa S2/S3             LSM 

   Instansi pemerintah         Guru 

   Industri                              Mhs  S1 

Institusi  : ......................................................... 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

Alamat  : .......................................................... 

................................................................................................ 

.................................................................................................
. 

Telp/Fax  : .......................................................... 

HP   : .......................................................... 

Email   : .......................................................... 

Mandaftarkan diri sebagai: 

 Pemakalah presentasi lisan 

  Pemakalah presentasi poster 

  Peserta tanpa makalah 

Judul makalah : .......................................................... 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

Kategori  makalah: 

 Pengembangan produk pangan lokal atau berbasis 
sumberdaya lokal dan keamanan pangan 

 Rekayasa biosistem dan pengembangan alat mesin 
pertanian 

 Manajemen dan sistem produksi agroindustri 

Seminar Nasional 2008 

3 Juli 2008 

 

diselenggarakan oleh: 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya  

Jl. Veteran – Malang 

Telp. 0341-580106-564398/Fax 0341-568917 

Email:: semnastp08@yahoo.com 

Blog: http://seminartp.wordpress.com 

 

mailto:semnastp08@yahoo.co.id


PENDAHULUAN 

Kenaikan harga berbagai komoditas pertanian 
semakin menyulitkan pelaku usaha skala kecil dan 
menengah dalam memperoleh bahan baku.  Saat ini 
sebagian besar bahan baku yang digunakan pelaku usaha 
berbasis komoditas pertanian adalah produk impor 
seperti kedelai dan terigu.  Bahan baku lokal makin lama 
makin terpinggirkan. Harga bahan baku yang tidak 
menentu ini harus disiasati dengan menerapkan 
manajemen produksi yang benar , selain penggunaan 
peralatan proses yang efisien, penggalian dan 
peningkatan penggunaan potensi lokal untuk substitusi 
bahan baku impor, dan penyediaan bahan baku dengan 
mengoptimalkan peran keteknikan dalam budidaya 
pertanian. 

Mengingat urgennya solusi terhadap permasalahan 
tersebut, pengembangan agroindustri berbasis sumber-
daya lokal perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan ketahanan pangan nasional. 

    TEMA 

Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumberdaya 
Lokal untuk Mendukung Ketahanan Pangan. 

TUJUAN 

Meningkatkan peran teknologi pertanian dalam pengem-
bangan agroindustri berbasis sumberdaya lokal untuk 
mendukung ketahanan pangan nasional.  

Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian Perguruan 
Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya 
Masyarakat ke pengguna (industri dan instansi pemer-
intah) sehingga dapat terjadi sinergi yang mendukung 
ketahanan pangan. 

Memberikan alternatif solusi permasalahan pangan di 
Indonesia.  

TEMPAT  DAN  WAKTU  KEGIATAN 

Tempat : Gedung Widyaloka 

     Universitas Brawijaya. 

Hari/tanggal : Kamis, 3 Juli 2008  

Waktu : 07.30-17.30 WIB 

KEYNOTE SPEAKER 

1. Kepala Ketahanan Pangan-Deptan  

2. PT ABC Food  

BENTUK KEGIATAN 

Pemaparan keynote speaker 

Presentasi lisan hasil penelitian dan pemikiran 

Presentasi poster 

Pameran:  

Produk  agroindustri  

Alat dan mesin agroindustri  

Laboratorium, bengkel, dan instansi pemerintah 

MAKALAH 

Makalah yang disajikan dalam seminar ini dibedakan 
dalam bentuk oral dan poster.  Kedua jenis makalah harus 
dalam bentuk artikel lengkap dan akan diterbitkan dalam 
prosiding. Makalah terpilih akan dimuat dalam Jurnal 
Teknologi Pertanian (apabila disetujui oleh penulis utama  - 
persetujuan tertulis sat pengiriman naskah). 

Makalah yang dipresentasikan dibagi dalam kelompok: 

Pengembangan produk pangan lokal atau berbasis 
sumberdaya lokal dan keamanan pangan 

Rekayasa biosistem dan pengembangan alat mesin per-
tanian 

Manajemen dan sistem produksi agroindustri 

Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran pada rekening BNI a.n. Elok Zubaidah No 

Rek 0142378286 

KETENTUAN  MAKALAH 

Abstrak ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Huruf Times New Roman 12, satu spasi, tidak lebi dari 
300 kata 

Terdiri dari Judul, Nama Penulis, Alamat Institusi, dan 
Email 

Abstrak diterima paling lambat tanggal 15 Mei 2008 
melalui emal: seminartp08@yahoo.com dengan subject 
abstrak-(nama penulis) 

Abstrak yang diterima akan diinformasikan melalui email 
pada tanggal 3 Juni 2008. 

 Bagi peserta yang abstraknya diterima, diminta untuk 
mengirimkan full paper dengan ketentuan sebagai berikut: 

Huruf  Times New Roman 12, satu  spasi (kecuali abstrak 
font 11) 

Maksimal 10 halaman ukuran kertas A4 

Soft copy dikirim lewat email ke alamat 
seminartp08@yahoo.com. dengan subject full paper-
(nama penulis) 

Full paper paling lambat diterima tanggal 17 Juni 2008, 
jika melewati batas tanggal tersebut tidak akan 
dimasukkan ke dalam prosiding  

 

Pemakalah diharapkan memperhatikan tata tertib sebagai 
berikut: 

Setiap presentasi lisan disediakan waktu 10 menit dan 5 
menit tanya jawab 

Pemakalah mempersiapkan power point 

Pemakalah wajib hadir dan mempresentasikan 
makalahnya sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia 

Makalah yang tidak dipresentasikan tidak akan 
dimasukkan ke dalam prosiding  

INFORMASI LEBIH LANJUT 

Ir. Nur Hidayat, MP (HP 08123386854, email 
nhidayat@brawijaya.ac.id) 

Dr. Teti Estiasih, STP, MP (HP 08123304966, 
email kgs_ahmadi@yahoo.com) 

Kategori  Biaya (Rp.)  

Sebelum 10 
Juni 2008 

Setelah 10 juni 
2008 

Dosen dan Mahasiswa 
Pascasarjana 

100.000 150.000 

Umum  (instansi 
pemerintah, industri, 
LSM) 

150.000 200.000 

Guru SMU, SMK, dan 
UMKM 

75.000 100.000 

Mahasiswa S1 25.000 50.000 
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