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International Conference on Small-Scale Producer Agency in the Globalised Market
Bandung 16 Februari 2012

CALL FOR PAPER

G

lobalisasi dan secara khusus terjadinya krisis harga pangan tahun 2007-2008 telah membangkitkan kembali perhatian
pada sektor pertanian dan petani berskala kecil. Dalam agenda yang baru ini petani kecil digambarkan sebagai kunci
untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dalam usaha mencapai tujuan Millenium Development Goal; dan pillar dari
tercapainya ketahanan pangan global.

Global Learning Network yang terbentuk pada April 2010 merupakan jaringan para pemimpin, praktisi, dan akademisi sektor

pertanian dan agribisnis dari Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Para anggota jaringan ini telah melakukan kerjasama dengan tujuan
menggali pemikiran baru guna membangun kembali perdebatan yang lebih memberikan dukungan pada kelembagaan petani kecil
dengan menghasilkan, menyatukan, dan mendesiminasi pengetahuan baru tersebut. Pada 16 Pebruari 2012 di Kampus Universitas
Padjadjaran para anggota jaringan ini akan menyampaikan hasil rumusannya bersama dengan para pembicara dari pengusaha,
pembuat kebijakan, dan NGO.
Untuk memperkaya wacana pengetahuan pada konperensi tersebut, CAPAS Universitas Padjadjaran yang bertindak sebagai tuan
rumah, bekerjasama dengan PERHEPI Komda Bandung Raya mengundang makalah pendukung dari anggota PERHEPI dan
Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Pertanian berdasarkan 3 tema global yang dikembangkan yaitu:

Theme 1: Policies, regional trade agreements, and small producers’ agency. Terbukanya pasar untuk perdagangan

international selain memberikan peluang untuk meng ekspor, juga mengundang resiko kehilangan peluang pada pasar domestic
karena membanjirnya produk impor. Makalah pada tema ini diharapkan mampu mengeksplorasi berbagai kebijakan dan perjanjian
perdagangan bebas dan dampaknya pada petani kecil, diharapkan juga terekplorasi adanya kemampuan-kemampuan
kelembagaan petani dalam mempengaruhi kebijakan dan mengatasi permasalahan.

Theme 2: Public and private institutional arrangements that promote small-scale producers’ agency in their
economic organizations and value chains. Para petani kecil dan organisasi ekonomi mereka dipaksa untuk mereposisi dan

berhadapan dengan tekanan dari pasar yang baru, investor, standard, dan sertifikasi. Makalah pada tema ini diharapkan dapat
memperlihatkan bagaimana petani kecil meningkatkan kemampuannya untuk bisa mendapatkan harga yang lebih baik,
meningkatkan ketahanan mereka melawan ketidak pastian pasar maupun alam,

Theme 3: The “other markets”: informality, economic rationalities and smallholder agency. Makalah pada tema ini
diharapkan dapat menggali aspek-aspek hubungan informal pasar dan jejaringan social pada lingkungan pasar yang semakin
berorientasi global dimana petani kecil harus menjalankan bentuk kelembagaannya, dan kebijakan, serta pengaturan kemitraan
public dengan swasta .
Abstract sebanyak 500 kata diharapkan bisa diterima untuk diseleksi paling lambat tanggal 27 Januari 2012 pukul 24.00
melalui alamat email ronnien@msu.edu. Pemberitahuan makalah yang akan dipresentasikan secara oral akan disampaikan melalui
email pada tanggal 31 Januari 2012. Makalah lengkap diharapkan sudah bisa diterima pada tanggal 29 Februari 2012 untuk bisa
diterbitkan sebagai proceeding. Makalah yang diterima akan mendapatkan surat keterangan penerimaan manuskrip dari panitia.
Prosiding akan diterbitkan paling lambat 31 Maret 2012. Biaya pendaftaran bagi anggota PERHEPI sebesar Rp. 200.000,-.
Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Sdri. Zumi Saidah (z_saidah@yahoo.com) atau Dr. Lies Sulistyowati
(liesindra@yahoo.com).

Pengukuhan Dr. Erizal Jamal – Wakil Sekjen PERHEPI 2011-2014 – sebagai Profesor Riset Bidang
Ekonomi Pertanian

B

ertempat di auditorium Sadikin Soemintawikarta, Cimanggu Bogor, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
pada tanggal 20 Desember 2011kembali mengukuhkan 3 (tiga) Profesor Riset Badan Litbang Pertanian, Kementerian
Pertanian yaitu: Dr.Ir. Ika Mariska Soedharma, Dr.Ir. Azmi Dhalimi,SU, dan Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si. Ketiga Profesor
Riset tersebut merupakan profesor riset Badan Litbang Pertanian yang ke 95, 96 dan 97.
Prof. Dr. Ir. Ika Mariska Soedharma, menyampaikan orasi dengan judul Pemanfaatan Kultur Jaringan dalam Pembentukan NomorNomor Harapan sebagai Sumber Genetik Potensial untuk Perakitan Varietas Unggul Baru. Inti dari orasi tersebut adalah bahwa
pada bidang pertanian, kultur jaringan berperan penting dalam agroindustri, baik di sektor hulu maupun hilir, terutama untuk
penyediaan bibit yang bermutu dan perbaikan sifat genetik tanaman untuk perakitan varietas unggul. Di negara maju, kegiatan
tersebut dilakukan oleh industri benih sehingga dianggap sebagai industri hulu yang mendukung agroindustri.
Prof. Dr. Ir. Azmi Dhalimi, SU, didalam orasinya yang berjudul “Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman dalam Penerapan Praktek
Pertanian Sehat (Good Agricultural Practice) pada Lada”, mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara produsen lada terbesar,
tetapi tingkat penerapan teknologinya masih rendah. Untuk itu perlu inovasi dan upaya terobosan melalui penerapan Praktek
Pertanian Sehat (PPS) yang bersifat multi purpose dalam aspek produksi, ekonomi dan keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan.
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Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si, menyampaikan orasi dengan judul Reorientasi Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Perbaikan
Distribusi Penguasaan Lahan bagi Petani”. Peneliti yang bersangkutan mengemukakan bahwa kurang berkembangnya ragam
usaha di perdesaan dan tingginya ketergantungan terhadap lahan, sementara pertambahan penduduk tidak diimbangi dengan
peningkatan areal pertanian menyebabkan penguasaan lahan oleh petani semakin sempit. Hal ini terutama didorong oleh proses
fragmentasi melalui pewarisan. Bila tidak ada perbaikan kebijakan distribusi lahan, diperkirakan jumlah rumah tangga dengan
penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar pada Sensus Pertanian 2013 akan meningkat melebihi 15 juta rumah tangga.
Pada kesempatan ini, Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Litbang Pertanian juga menyampaikan penghargaan dan selamat
kepada ketiga Profesor Riset yang dikukuhkan. Menteri Pertanian mengharapkan agar ketiga Profesor Riset dapat menjadi
motivator dan membina para peneliti muda, baik dalam kemampuan teknis serta kepakaran, maupun dalam pengembangan jatidiri, integritas juga profesionalisme mereka. Selain itu Unit kerja diharapkan memanfaatkan, Forum Komunikasi Profesor Riset
(FKPR) Kementerian Pertanian sebagai media atau forum untuk mengkoordinasikan pembinaan tersebut.
Selain itu dalam pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebagai arah pembangunan
ekonomi di masa datang, Pemerintah tetap memposisikan Sektor Pertanian sebagai salah satu basis utama pembangunan ekonomi
Indonesia, yaitu melalui basis Ketahanan Pangan, Pusat Pengolahan Produksi Pertanian, dan Perkebunan. Keberhasilan Sektor
Pertanian dalam meng-implementasikan MP3EI secara optimal, sangat tergantung kepada inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK). “Oleh sebab itu, saya mendorong para profesor riset dalam bidang tertentu untuk melihat lebih dekat “real
problem” di lapang, sehingga lebih mudah merumuskan pemecahan masalahnya dan merancang model pengembangannya yang
paling tepat.” lanjut Kepala Badan.
Sumber: dikutip dari situs web Badan Litbang Kementerian Pertanian

BERITA DARI KOMDA
KABAR KOMDA LAMPUNG

(Sumber Informasi: Dr. R. Hanung Ismono)
Berita dari komda edisi kali ini diawali dengan kabar dari wilayah Komda Perhepi paling selatan Pulau Sumatera, yaitu
Komda Lampung. Sampai saat ini Komda Lampung masih aktif baik dari segi kepengurusan maupun kegiatan-kegiatan yang
dilakukan. Menurut Dr. R. Hanung Ismono, salah satu penggerak Komda Lampung, menyatakan bahwa selama ini komunikasi dan
aliran informasi antara Pengurus Pusat Perhepi dengan Komda Lampung berjalan dengan baik dan lancar. Beliau menyadari
kemajuan teknologi, seperti email, website, dll mampu ‘memangkas’ jarak untuk saling berbagi informasi.
Dalam hal kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, Komda Lampung pada awal tahun 2011 lalu tepatnya saat bulan
Februari sempat mengadakan diskusi mengenai Transgenic secara luas. Komda Lampung menilai pentingnya pemanfaatan
teknologi transgenik disegala bidang termasuk bidang pertanian. Pada saat kegiatan diskusi mengenai transgenik tersebut
berkesempatan Prof. Bustanul Arifin sebagai pembicara yang melihat transgenik dari sisi ekonomi pertanian. Selain itu, turut hadir
dalam diskusi perwakilan konsultan dari World Bank sebagai pembicara yang melihat transgenik dari sudut pandang secara umum.
Dalam diskusi tersebut juga diharapkan memberikan pandangan dari berbagai kalangan, seperti: akademisi, praktisi, birokrat, dan
lainnya mengenai perkembangan dan pemanfaatan transgenik. Kegiatan ini juga dilatarbelakangi bahwa peneliti yang berkaitan
dengan bioteknologi di Lampung masih sangat jarang ditemui. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan diskusi transgenik ini
akan memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai bidang ilmu yang sebenarnya banyak manfaatnya untuk berbagai bidang
termasuk bidang pertanian, seperti pengembangan bibit unggul, dan lain-lain. Rencana kedepannya, Komda Lampung akan
mengadakan PBS (Program Biosafety System) dengan harapan mendapat support dari pengurus pusat.
Kepengurusan komisariat daerah Lampung sendiri sebelumnya pernah mengalami pasang surut keorganisasian. Namun,
sekarang sudah cukup baik berjalan dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah mengangkat Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria
yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, sehingga komunikasi dan kordinasi antara ketua dan
anggota cukup baik. Sehingga semakin menguatkan posisi Unila sebagai basis Komda Lampung dan menunjukkan kalangan
akademisi yang berperan menggerakkan Komda ini. Hal ini dikuatkan dengan jumlah rata-rata anggota Komda Lampung sebagian
besar adalah mahasiswa pascasarjana. (ach/vel)
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Agenda PERHEPI bulan Februari
Minggu Pertama
4 Februari - Pengukuhan Komda Kendari, Universitas Haluoleo, Kendari
Minggu Ketiga
15 – 16 Februari - Pelantikan Pengurus PERHEPI Komda Jawa Barat bersamaan dengan International Conference On Small
Farmers Agency in Globalized market, Universitas Padjajaran, Bandung
Î Paralel dengan Riset Simposium Forum Pasca Sarjana III

Agenda PERHEPI Tahun 2012
Januari
9 12 Januari – Simposium Ekonomi Gula di UPN “Veteran” Jawa Timur dan soft launching web perhepi.org
Februari
9 4 Februari – Pengukuhan KOMDA Kendari dan Pengukuhan Pengurus Baru Komda Sulawesi Barat
9 16 Februari - International Conference On Small Farmers Agency in Globalized market, Universitas Padjajaran, Bandung
Maret
9 Awal Maret – Perjalanan ke Thailand bagi pemenang LKTI Ekonomi Gula sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan
9 29 Maret – Re-Launching KOMDA Jambi dan Simposium Ekonomi Karet
April
9 25 April – Refleksi 60 tahun peletakan batu pertama Kampus IPB Barangsiang
Mei
9 7 Mei – Simposium Ekonomi Beras dan Dies Natalis MMA UGM, Yogyakarta
Juni
9 TBA – Pengembangan Agribisnis dengan pemanfaatan lahan sub optimal, Palembang
Juli
9 TBA – Ekonomi Jagung, Universitas Hasanudin
Oktober
9 TBA – Supply Chain dan Koperasi, Universitas Padjajaran, Bandung
9 TBA – Simposium Ekonomi Kakao, Universitas Haluleo, Kendari
November
9 TBA – Simposium Ekonomi Kopi, Universitas Jember, Jawa Timur
Desember
9 TBA – Simposium Ekonomi Sawit, Denpasar, Bali

JANUARI 2013
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TBA – Ekonomi kreatif dan rapat kerja akhir tahun Pengurus PERHEPI, Universitas Islam Batik, Surakarta
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