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Pertanian dalam pengertian secara umum
memegang peranan yang sangat vital dalam
meningkatkan pendapatan petani khususnya dan
devisa negara umumnya. Oleh karena itu dengan
adanya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menjadi
momentum dan pintu gerbang masuk produk
pertanian Indonesia lebih banyak lagi sehingga
dikenal dan dinikmati lebih luas khususnya oleh
masyarakat regional ASEAN. Untuk mencapai
tujuan produk pertanian Indonesia yang dikenal
dan dinikmati lebih luas, maka peningkatan
produktifitas dan effisiensi pertanian Indonesia
harus lebih ditingkatkan, salah satu jalan untuk
peningkatan produktifitas dan efisiensi tersebut
yaitu dengan penerapan sistem pertanian terpadu
dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber
daya dan kearifan lokal.
Sistem Pertanian terpadu merupakan
sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian,
peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain
yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan,
sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu
solusi bagi peningkatan produktivitas lahan,
program pembangunan dan konservasi lingkungan,
serta pengembangan desa secara terpadu.
Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah,
dan panjang petani berupa pangan, sandang dan
papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini,
atau dapat juga diartikan bahwa sistem pertanian
terpadu
merupakan
satu
sistem
yang
menggunakan ulang dan mendaur ulang
menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra,
menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara
alam bekerja. Pertanian pada hakekatnya
merupakan pertanian yang mampu menjaga
keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga

aliran nutrisi (unsur hara) dan energi terjadi secara
seimbang. Keseimbangan inilah yang akan
menghasilkan produktivitas yang tinggi dan
keberlanjutan produksi yang terjaga secara efektif
dan efisien.
Fakultas APertanian Universitas Sriwijaya,
dan Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI)
dalam kaitan ini sebagai para pihak yang turut
bertanggung
jawab
dalam
menyukseskan
pembangunan
pertanian
di
Indonesia
berkewajiban untuk mengkaji, menganalisis dan
menyumbangkan “gagasan” dan “buah pikir” dari
perspektif tinjauan konseptual, teoritis dan empiris
untuk mencapai Pengembangan Pertanian yang
Berkelanjutan dan Berdaya saing.

Seminar hasil penelitian bidang pertanian
akan diikuti oleh para peneliti dari lingkungan
perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan
(BUMN, dan swasta) organisasi pemerintah dan
pengambil kebijakan, mahasiswa dan masyarakat
pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi
pertanian.

Ir. H. Alex Nurdin, M.Si (Gubernur Provinsi
Sumatera Selatan)

1. Prof. Dr. Sudirman Yahya (Sekjen Peragi Pusat)
2. Prof. Ir. Rujito Agus Suwignyo,M.Agr (Guru
Besar Fakultas Pertanian Unsri)
*) dalam konfirmasi

Subtema
hasil
penelitian
yang
dapat
dipresentasikan mencakup bidang :
1. Bidang Agroekoteknologi (termasuk di
dalamnya Budidaya Pertanian, Ilmu Tanah,
Hama dan Penyakit Tanaman),
2. Teknologi Pertanian (termasuk di dalamnya
Teknik Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian,
dan Teknik Industri Pertanian),
3. Perikanan (termasuk di dalamnya budidaya
Perikanan/Akuakultur,
Teknologi Hasil
Perikanan)
4. Peternakan dalam arti luas
5. Agribisnis
(Agribisnis
dan
Penyuluhan
Pertanian)

Makalah akan diterbitkan dalam prosiding.
Makalah yang tidak dipresentasikan tidak akan
dimuat dalam prosiding
Abstract ditulis dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan:
maksimal 250 kata, maksimal 3-4 kata kunci, 1
spasi huruf arial 10 point.
Sistematika penulisan makalah: Pendahuluan,
Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran, Ucapan Terimaksih
(Optional), Daftar Pustaka. Makalah diketik dengan
menggunakan MS word dengan format kertas A4
huruf arial 11 point dengan 1,5 spasi. Abstarak dan
makalah dikirim dalam bentuk file melalui e-mail:
semnasfpunsri2016@gmail.com

Batas penerimaan abstrak paling lambat tanggal 29
Agustus 2016. Pengumuman penerimaan peserta 1
September 2016, dan penerimaan makalah
lengkap peserta 10 September 2016. Abstrak dan
makalah lengkap dapat disampaikan melalui
email: semnasfpunsri2016@gmail.com

Peserta pemakalah/poster dan peserta biasa
dalam seminar nasional tidak dipungut biaya
(gratis)

Hari, Tanggal
Waktu
Tempat

: Rabu 14 September 2016
: 08.00 WIB –selesai
: Gedung Pascasarjana Unsri
Jl Padang Selasa Bukit Besar
Palembang

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir
yang tersedia kemudian dikirim melaui faximile
atau email
Kontak Person
1. Dr. Afnur Imsya, S.Pt, M.P (0811784365)
2. Dr. Ir. Merry Hasmeda, M.Sc (08127126579)
3. Indah widiastuti, S.Pi,M.Si, Ph.D(081276740036)
4. Thirtawati, S.P, M.Si (081368383326)
Panitia Seminar Nasional
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
Jl.Palembang- Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan
ilir, Sumatera Selatan Telp/Fax (0711)
580059/580276
E-mail: semnasfpunsri2016@gmail.com
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Alamat :
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:
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Email

:
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Pemakalah Oral
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