Pendahuluan
Sektor pertanian di Indonesia hingga saat ini masih
memegang peranan penting baik di tingkat nasional
maupun tingkat regional, namun peranan tersebut
cenderung menurun sejalan dengan peningkatan
pendapatan perkapita yang mencerminkan suatu proses
transformasi struktural. Penurunan ini disebabkan oleh
interaksi dari berbagai proses yang bekerja di sisi
permintaan, penawaran dan pergeseran kegiatan.
Pada sisi lain pembangunan pertanian di Indonesia tidak
saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk
pertanian yang berdayasaing tinggi namun juga mampu
mengembangkan
pertumbuhan
daerah
serta
pemberdayaan
masyarakat.
Tantangan
tersebut
menuntut kerja keras
kita semua agar menjadi
pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.
Penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi
kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi
perubahan perilaku petani, peningkatan produksi,
efektifitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan
sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan
pertanian pun tergantung dari sejauhmana kemajuan
penelitian di negara tersebut. Oleh sebab itu

peran penelitian menjadi sangat penting untuk
menghadapi
berbagai
tantangan
sebagaimana
dikemukakan di atas, terutama penyediaan benih dan
bibit unggul bermutu, teknik budidaya yang lebih maju
dan teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat
meningkatkan nilai tambah dan metode alih teknologi
yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Contoh baik
salah satu kegiatan penelitiannya sangat maju, adalah
negara tetangga Thailand, dalam mengembangkan
pertaniannya menjadikan produk-produk pertaniannya
dinikmati di berbagai negara.
Menyikapi Kondisi tersebut, sebagai wujud implementasi
Tridharma Perguruan Tinggi, Program Sudi Agribisnis
Pasca Sarjana Univeritas Siliwangi akan mengadakan
Seminar Nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
wadah saling tukar informasi antara peneliti dari berbag
ai lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, para
peneliti, para pengguna maupun para pengambil
kebijakan terutama terkait arah maupun metodologi
dalam penelitian pertanian khusus bidang Ilmu Ekonomi
Pertanian dan Agribisnis

Tujuan
Mengupayakan peningkatan kualitas baik arah,
perencanaan maupun pelaksanaan penelitian bidang Ilmu
Ekonomi Pertanian dan agribisnis di Indonesia

Keynote Speaker

Kepesertaan

Dr. Bayu Krisnamurthi
(Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia)

Seminar ini dapat diikuti oleh para dosen dan peneliti
dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian,
Instansi Pemerintah, Pengambil Kebijakan, Mahasiswa
dan Masyarakat peminat Ilmu Ekonomi Pertanian dan
Agribisnis.

Topik Bahasan
Cara dan Batas Waktu Pendaftaran
1. Arah, Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis.
Prof. Dr. Erizal Djamal, M.Si.
(Ka. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian)
2. Metode dan Pembahasan dalam penelitian Ekonomi
Pertanian dan Agribisnis
Prof. Dr. Hermanto Siregar (Wakil Rektor I IPB)
3. Arah dan Metodologi Penelitian Ekonomi Pertanian
dan Agribisnis
Dr. Handewi P. Saliem
(Ka. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)
4. Pengalaman Berkarya di dunia Penelitian
Dr. H. Budy Rahmat
(Direktur Pascasarjana Universitas Siliwangi)

Pendaftaran dapat dilakukan denga mengisi formulir
yang telah tersedia kemudian dikirim melalui faksimile
(0265)
325656
atau
melalui
e-mail
semnasagri15@gmail.com atau diantar langsung ke
sekretariat panitia dari tanggal 15 september 2015.
Batas akhir waktu pendaftaran tanggal 10 oktober
2015 pukuln 17.00 WIB, akan ditutup jika telah
memenuhi jumlah peserta maksimal.
Peserta terbatas dan tidak dipungut biaya
Panitia tidak memfasilitasi Transportasi dan
penginapan

Fasilitas:
Seminar Kit
Sertifikat
Snack & Makan Siang
Tempat
Ballroom Hotel Santika lantai 2.
Jl. Yudhanegara No. 57 Tasikmalaya 46121 Jawa Barat
Sekretariat Panitia
Prodi. Agribisnis Pasca Sarjana Universitas Siliwangi
Jl Siliwangi No. 24 Tasikmalaya Jawa Barat
TelP (0265) 325656

Contact Person
1. Unang, Ir., M.Sc.
2. Budi Budiman

0813 2124 6970
0852 2317 6178

