Pembayaran
Bank
:
No
:
Nama
:

Batas Akhir Pengiriman Abstrak :
20 September 2014 (ditutup)
Pemberitahuan Penerimaan Abstrak:
21 22 September 2014 (via email)
Batas Akhir Pengiriman Full Paper:
23 September 2014
Batas Akhir Registrasi:
23 September 2014

melalui rekening Bank:
BNI Syariah Bogor
0175652195
Ibu Ninik Lestari Ningsih

Edaran ke-3
dalam rangka Dies Natalis PSB ke-16

mohon dapat mengirimkan bukti pembayaran ke
kami via
Faks di 0251-8347525
Email bfarmaka.seminar@gmail.com
Info Website:
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-activity/dies-natalis2014/949-seminar-sehari-dies-natalis-psb-2014

Kapasitas Peserta : 150 orang

MOHON MAAF KAMI TIDAK MENERIMA
PENDAFTARAN PADA HARI H
(25 September 2014)
Dosen / Peneliti / Industri /
Instansi Pemerintah

Rp. 350.000

Nama Lengkap : _______________
Instansi
: ___________________
Alamat
: ___________________
No HP
: ___________________
No Telp
: ___________________
No Faks
: ___________________
Email
: ___________________
Partisipasi
: (pilih salah satu)
 Peserta (tanpa Poster Presentasi)
 Poster Presentasi
Judul Poster : _________________
Jika setuju, paper akan kami muat dalam Jurnal
Jamu Indonesia : Ya / Tidak
Panitia akan mempresentasi dalam bentuk digital poster atau
paperless poster. File poster presentation paperles mohon dapat
dikirim via email.
Formulir Pendaftaran dapat didownload di website
http://biofarmaka.ipb/ac.id
Mohon formulir & tanda bukti pembayaran dapat dikirim ke:
bfarmaka.seminar@gmail.com atau faks ke 0251-8347525

08.00-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
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Registrasi Ulang
Laporan Ketua Panitia Dies Natalis PSB 16
Sambutan Kepala Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB
Sambutan dan pembukaan oleh asisten Deputi Urusan
Perkebunan dan Holtikultura KEMENKO Perekonomian RI
: SEMINAR Sesi 1
1.Konsep eksplorasi, konservasi, sumber daya Biofarmaka

diselenggarakan oleh:

2.Budidaya bahan baku biofarmaka standar
3.Aspek sosial ekonomi dalam pemanfaatan biofarmaka

12.00-13.00
13.00-15.30

4.Diskusi
5. Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Cerita Jamu dan
Lomba Penulisan Artikel Jamu di Blog.
: SESI POSTER dan ISHOMA
: SEMINAR Sesi 2
5.Standardisasi kimia bahan baku & produk Biofarmaka
Coffee Break dibagikan saat seminar
6.Hewan model sebagai alat uji aktivitas produk biofarmaka.

7.Diskusi
8.Presentasi Poster
9.Penutupan

Sekretariat
Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB
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Jl Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp 0251-8373561 Faks 0-251-8347525
HP 081311195164 Email bfarmaka.seminar@gmail.com
Website http://biofarmaka.ipb.ac.id

bekerjasama dengan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman hayati. Bahan hayati yang memiliki sebagai
obat, makanan, kesehatan, nutrasetika, baik untuk manusia, hewan, maupun tanaman dikenal sebagai
“Biofarmaka”. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dan telah memanfaatkan biofarmaka secara turun
temurun dalam sistem kesehatnnya yaitu melalui obat tradisional atau dikenal dengan “ Jamu”.
Kita patut mensyukuri atas “warisan” yang telah kita miliki tersebut dengan cara yang bijak sehingga aset
dan nilai tambahnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat dengan adil dan berkelanjutan. Untuk
itu perlu dikembangkan berbagai upaya secara terpadu dari hulu ke hilir, dari riset sampai implementasi,
dengan melibatkan berbagai sumberdaya lainnya termasuk teknologi, media publikasi serta mencakup
berbagai kalangan pemangku kepentingan(stake holder). Dalam hal pemanfaatan biofarmaka atau bahan
hayati untuk keperluan kesehatan diperlukan produk yang unggul. Suatu produk yang unggul harus didukung
dengan keunggulan kualitas, promosi yang optimum, dan ketepatan aplikasinya dalam arti tepat momentum,
tepat lokasi, dan tepat khasiat. Adapun faktor penentu keunggulan kualitas adalah adanya jaminan bahan
baku terstandar, tersedianya teknologi pengolahan, dan pengembangan produk. Faktor penentu untuk
promosi yang optimum adalah penetapan target pasar, pengembangan produk, dan pengetahuan tentang
regulasi dan perundangan. Sementara ketepatan aplikasi akan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tangguh, teknologi pengolahan, serta regulasi dan perundangan. Kompetensinya sebagai pusat
pengembangan biofarmaka terus meningkatkan citra dan peran produk obat herbal



Oleh karena itu PSB sesuai dengan Indonesia melalui kegiatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kegiatan
tersebut diantaranya adalah diseminasi hasil penelitian dan pemikiran dari PSB yang dituangkan salah
satunya dalam bentuk kegiatan seminar. Dalam kegiatan seminar ini PSB mencoba akan mendiseminasikan
informasi terkait konsep eksplorasi, konservasi. Sumber daya Biofarmaka, budidaya bahan baku biofarmaka
terstandar, aspek sosial ekonomi dalam pemanfaatan biofarmaka, standardisasi kimia bahan baku dan produk
biofarmaka serta konsep hewan model sebagai alat uji aktivitas produk biofarmaka. Melalui kegiatan seminar
ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan jamu demi mendukung sistem
pelayanan kesehatan nasional.

Diseminasi konsep pengembangkan dan peningkatkan kualitas obat herbal atau jamu terstandar dari hulu ke
hilir yang dapat meningkatkan kapasitas kesehatan pada hewan, manusia, dan tanaman.

Hari
:
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Kamis
25 September 2014
08.00 – 16.00 WIB
Hotel Salak The Heritage,
Jl. Ir. H Juanda No 8 Bogor 16121
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Bentuk Digital Poster (Paperless Poster)
Bukan Poster berukuran A1
Template Poster Presentation Paperless dapat
didownload di website
Mencakup Judul, Nama & Institusi Peneliti, Latar
Belakang, Bahan & Metode, Hasil & Pembahasan,
Kesimpulan & Saran; Ucapan Terimakasih.

Abstrak dalam Bahasa Indonesia sesuai EYD,
tidak lebih dari 200 kata
Judul Penelitian ditulis secara singkat, padat
pada baris paling atas, diikuti nama-nama dan
institusi peneliti serta email korespondensi
Mahasiswa yang mengirimkan hasil penelitiannya
harus
mencantumkan
nama
dosen
pembimbingnya
Abstrak memuat latar belakang, tujuan, metode,
hasil dan kesimpulan penelitian.
Diketik dalam format MS-Word, Verdana font 8,
spasi 1, margin 2 cm untuk semua sisi, kertas
A4.

Didahului dengan Abstrak.
Makalah dalam Bahasa Indonesia sesuai EYD,
maksimum 5 halaman, dua kolom berjarak 1 cm.
Terdiri dari Latar Belakang, Metode penelitian,
Hasil Pembahasan & Kesimpulan,
Diketik dalam format MS-Word, Verdana font 8,
spasi 1,5, margin 2 cm untuk semua sisi, kertas
A4.

contoh template poster presentation,
setting abstrak & makalah dapat didownload di website

