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SEMINAR NASIONAL
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Mewujudkan Pembangunan Perekonomian di
Bidang Kelautan dan Perikanan Secara Inklusif
dan Berkelanjutan”
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BALAIRUNG CARAKA, GEDUNG B
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG

PENDAHULUAN

TEMA

Blue economy merupakan sebuah konsep yang
bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari
sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin
kelestarian sumber daya serta lingkungannya baik di
daratan maupun di lautan.
Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan
perikanan melalui blue economy
merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi
yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi
berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan
yang berlebihan, namun merupakan suatu lompatan besar
dalam pembangunan, dengan meninggalkan praktek
ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek.
Jika pembangunan sektor kelautan dan perikanan
diselaraskan dengan pendekatan blue
economy, maka pembangunan industrialisasi disektor
kelautan dan perikanan akan berlangsung secara
berkelanjutan.
Blue economy diharapkan mampu mengakselerasi
industralisasi sektor kelautan dan perikanan sehingga
sektor ini menjadi penggerak pembangunan ekonomi
nasional. Program industrialisasi kelautan dan perikanan
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus
meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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Sumberdaya alam dan potensi lokal didefinisikan
sebagai barang atau jasa lingkungan yang dihasilkan oleh
lingkungan perairan yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan oleh masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya dibidang perikanan. Materi seminar
yang dipresentasikan mencakup kajian aspek biologi,
ekologi, reproduksi, perencanaan spasial, biokimia, aspek
lingkungan, produksi/pengolahan, sosial ekonomi,
konservasi dan rehabilitasi dan peluangpemasaran
potensi sumberdaya alam di bidang perikanan.
Seminar ini terbuka untuk para peneliti,
akademisi, penentu kebijakan, praktisi/pengusaha dan
pemerhati perikanan.

TUJUAN
1.Sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang kelautan

dan perikanan.
2.Menghimpun dan mendiskusikan konsep dan pemikiran
dalam memanfaatkan dan mengembangankan sumberdaya
alam dan potensi perikanan untuk mewujudkan industri
perikanan yang berkelanjutan.
3.Wahana
untuk
mengintegrasikan
kebijakan
pengembangan perikanan yang berbasis sumberdaya alam.
WAKTU DAN TEMPAT

Waktu: Senin, 24 Februari 2014, Jam : 08.00 - 17.30 WIB
Tempat: Balairung Caraka, Gedung B, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta, Jln. Sumatera,
Ulak
Karang,
Padang,
25133,
Telp
0751443715/083182657528 (Nadila Effina)
PENGIRIMAN ABSTRAK DAN MAKALAH

Bagi yang berminat untuk mempresentasikan
materi dapat mengirimkan abstrak paling lambat tanggal
17 Februari 2014. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia
maksimal 300 kata mengikuti standar penulisan ilmiah.
Pengumuman diterima abstak akan dilakukan pada tanggal
18 Februari 2014 melalui email.
Pemakalah yang berkeinginan agar makalahnya
dipublikasikan dalam prosiding harus mengirim makalah
lengkap ditulis dengan sistematika sebagai berikut : judul,
abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan
pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih,
dan daftar pustaka. Abstrak dan makalah harus diketik MS
Word pada kertas A4, 1,5 spasi, huruf Times Roman 12
point.

PERSIDANGAN

PEMBICARA UTAMA

Acara seminar ini terdiri dari sidang pleno dan
sidang paralel. Acara pembukaan dan pemakalah utama
mengisi acara sidang pleno. Sidang paralel akan dibagi
berdasarkan kelompok keilmuan. Perangkat audiovisual
yang disediakan berupa LCD projector dan komputer.

Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S (Dosen Universitas Setiap peserta seminar dibebani biaya sebagai berikut :
Bung Hatta)
1.
Pemakalah dan Prosiding berupa CD (akan
dikirim kealamat) sebesar Rp 150.000,Abstrak dan makalah dikirim melalui e-mail dalam format 2.
Peserta dan Prosiding berupa CD (akan dikirim
MS Word.
kealamat) sebesar Rp 100.000,Abstrak paling lambat
: 17 Februari 2014
3.
Peserta Mahasiswa sebesar Rp 35.000,- dan
Pengumuman diterima
: 18 Februari 2014
Mahasiswa pascasarjana sebesar Rp 50.000,Makalah lengkap
: 19 Februari 2014
(dengan menunjukkan indentitas/KTM)

FORMULIR PENDAFTARAN
KEPADA :
PANITA SEMINAR NASIONAL BLUE
ECONOMY: Suatu Konsep Untuk Mewujudkan

PENDAFTARAN

Pembangunan Perekonomian di Bidang Kelautan
dan Perikanan Secara Inklusif dan Berkelanjutan
Himpunan Mahasiswa Perikanan Wilayah I Sumatera
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Bung Hatta
Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat
Telp: 0751- 443715, Fax.0751-7055475
e-mail: panpelsemnas@gmail.com

PANITA SEMINAR NASIONAL BLUE ECONOMY :

(Mohon diisi lengkap dengan huruf balok)
NamaLengkap :...............................................................
(dengan gelar)
Alamat
:...............................................................
................................................................
................................................................
Telp./Hp
:...............................................................
E-mail
:...............................................................
Instansi
:...............................................................
Mengikuti Seminar sebagai*)
Pemakalah
Peserta
Judul Makalah
..............................................................................................
..............................................................................................
...................................................................
*) Beri tanda yang dipilih

BIAYA PENDAFTARAN

Biaya dikirim ke rekening Bank BRI an. Rezza Iswandi
Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir kemudian (Humas) No. Rek. 0669-01-001683-53-2
dikirim melalui e-mail dengan melampirkan bukti
pembayaran ke:

Suatu Konsep Untuk Mewujudkan Pembangunan
Perekonomian di Bidang Kelautan dan Perikanan
Secara Inklusif dan Berkelanjutan
Himpunan Mahasiswa Perikanan Wilayah I Sumatera
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Bung Hatta
Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang, 25133, Sumatera
Barat
Telp. 0751- 443715, Fax.0751-7055475
e-mail: panpelsemnas@gmail.com
Dr. Ir. Suparno, M.Si (081315887679)
Nadila Effina (083182657528)

