
BIAYA PENDAFTARAN
Sampai dengan tanggal 29 Juni 2013: 

30 Juni 2013 s/d Hari H:
- Mahasiswa Rp 110.000,-
- Umum Rp 130.000,-

 
INFORMASI dan TEMPAT PENDAFTARAN

Sekretariat Panitia
Fakultas Farmasi USB
Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo
Surakarta
Telp : 0271– 852518
Fax : 0271- 853275
 
Kontak Person:
Wiwin H., M.Sc., Apt (0852 3023 4003)
Inaratul RH, M.Sc., Apt (0812 2693 7766)

- Mahasiswa Rp 95.000,-
- Umum Rp 110.000,-

Pemakalah Oral /Poster  Rp. 160.000

Artikel Ilmiah: Ismi R., Msi., Apt. (0811 295 905)

FORMULIR PENDAFTARAN 
SEMINAR NASIONAL
 
Nama            : 
………………………………………………………
Instansi      : 
………………………………………………………
Alamat         : 
………………………………………………………
………………………………………………………
Telp/ Fax     : 
………………………………………………………
Email            : 
………………………………………………………
Mendaftarkan diri sebagai 
□ Peserta pemakalah
□ Peserta poster
□ Peserta Umum

Biaya seminar sebesar :………………………….
Dibayarkan melalui
□ Transfer Bank (Bukti transfer mohon  di   

email  ke  wiwin.herd@gmail.com)    
□ Langsung
 

………….,……………..2013
            Pendaftar,

 
 

            (…………………………………….)
Nama Lengkap dan gelar

 
Formulir ini bisa diperbanyak dan difotokopi

SEMINAR NASIONAL BER-SKP

Pembicara 5 SKP
Moderator 1 SKP
Panitia 1 SKP
Pemakalah/Poster 3 SKP
Peserta 5 SKP

Jl. Letjen Sutoyo,
Mojosongo - Surakarta 

Pembicara:

Dr. dr. Sugiyarto, SpPD., FINASIM
(Praktisi Medis RSUD dr. Moewardi, Solo)

dr. Danang Ardiyanto
(Praktisi Herbal dari Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional)

Drs. Budi Rahardjo, SpFRS., Apt.
(Praktisi Farmasi RSUD dr. Margono, Purwokerto)

Penyakit 

Patofisiologi dan Faktor Pencetus 
Diabetes Mellitus

Terapi Herbal untuk Diabetes Mellitus 

Terapi Farmakologi dan non Farmakologi 
Diabetes Mellitus 

FASILITAS PESERTA
 
1. Bagi pemakalah disediakan waktu presentasi 

makalah maksimal 10 menit, seminar kit, sertifikat, 
kumpulan abstrak keseluruhan, dan makalah 
diterbitkan dalam bentuk risalah (prosiding)

2. Bagi penyaji poster disediakan panel untuk 
menyajikan poster di lokasi seminar, sertifikat, 
abstrak di terbitkan dalam bentuk risalah 
(prosiding)

3. Bagi peserta seminar disediakan seminar kit, 
kumpulan abstrak keseluruhan dan sertifikat.



07.30 - 08.00 Registrasi Ulang

Pembukaan
1. Sambutan Ketua Panitia
2. Sambutan Dekan Fakultas 

Farmasi
3. Sambutan Rektor USB (sekaligus 

membuka acara

08.00 - 08.30

08.30 - 08.45 Rehat Kopi

08.45 - 12.45 Diskusi Panel
1. Terapi Farmakologis dan Non-

Farmakologis untuk Diabetes 
Mellitus.

2. Patologi dan Faktor Pencetus 
Diabetes Mellitus

12.45 - 13.45 ISHOMA

13.45 - 15.45 Diskusi Panel
Terapi Herbal untuk Diabetes 
Mellitus.

15.45 - 17.00 1. Seminar Poster.
2. Penutup

a. M e m b e r i k a n  p e n g e t a h u a n  d a n  
pemahaman tentang patologi penyakit 
diabetes mellitus, faktor resiko dan 
penyebab diabetes militus.  

b. Memberikan pengetahuan tentang 
penggunaan obat diabetes mellitus yang 
aman dan cara pengkontrolan yang tepat.

c. Memberikan pengetahuan tentang 
penggunaan herbal untuk terapi diabetes 
mellitus.

Tujuan

Persyaratan Makalah :
a. Diketik dalam format MS-Word,

Times New Roman 12 point.
b. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia max. 

200 kata diketik satu spasi. 
c. Isi makalah maximum 10 halaman, A4, 

1,5 spasi dan 1 kolom, gambar dan tabel
format  JPG  atau CDR.

c. Judul ditulis dalam huruf  kapital tebal.
d. Makalah dikirimkan ke panitia dalam bentuk 

hard copy ( printed ) maupun soft copy ( file ).
e. Artikel ilmiah yang dikirimkan harus disertai 

dengan print-out poster untuk 
dipresentasikan.

Persyaratan Poster :
a. Identitas poster: Cantumkan judul, nama 

peneliti, instansi.
b. Ukuran Poster 90 cm x 120 cm
c. Desain dibuat menarik dan dicetak pada 

kertas yang cukup tebal
d. Poster dikirimkan ke panitia dalam bentuk hard 

copy ( printed ) maupun soft copy

Makalah dan Poster

Diabetes mellitus atau orang awam  
mengenalnya dengan penyakit kencing manis 
disebabkan oleh tingginya kadar gula darah 
penderita. Penyakit diabetes mellitus ditandai 
dengan polifagi (banyak makan), poliuria 
(banyak kencing), dan polidipsi (banyak 
minum). Apabila tidak ditangani dengan baik, 
maka akan muncul penyakit komplikasi akibat 
penyakit diabetes mellitus, seperti gangguan 
ginjal, gangguan cardiovaskuler dan lain-lain.

Seminar ini bertujuan agar masyarakat dapat 
teredukasi mengenai penyakit diabetes mellitus 
dan mengetahui bagaimana penanganannya 
baik menggunakan obat-obat kimia maupun 
dengan obat herbal.

Di antara penyakit degeneratif, diabetes 
adalah salah satu penyakit tidak menular yang 
akan meningkat jumlahnya di masa datang. 
Berdasarkan bukti epidemiologi terkini, 
jumlah penderita diabetes di seluruh dunia 
saat ini mencapai 200 juta dan diperkirakan 
meningkat lebih dari 330 juta pada tahun 
2025. Alasan peningkatan ini termasuk 
meningkatkan angka harapan hidup dan 
pertumbuhan populasi yang tinggi dua kali 
lipat disertai peningkatan angka obesitas yang 
dikaitkan dengan urbanisasi dan 
ketergantungan terhadap makanan olahan.

Ironisnya, sampai saat ini obat diabetes yang 
benar-benar efektif  dan aman belum 
ditemukan. Apalagi obat diabetes harus 
diminum dalam jangka panjang. Karenanya 
penemuan obat alami yang aman dan efektif 
mutlak diperlukan. Sampai tahun 2010 tercatat 
hanya 8 produk Fitofarmaka yang sudah 
diregristasi oleh BPOM, dan tidak ada satupun 
yang berkhasiat sebagai antidiabetes.

Makalah/Poster dapat dikirimkan ke 
Panitia Seminar Nasional USB 

atau melalui alamat e-mail 
ismirahmawati1611@gmail.com 

paling lambat tgl 29 Juni 2013. 
 

Bagi tulisan yang dimuat 
akan mendapatkan 

sertifikat sebagai pemakalah. 
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