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Call For Papers Seminar Renai ke-13 &ldquo;Pertanian dan Kemiskinan: Menuju Rantai Pasokan Pangan
Berkeadilan&rdquo; Sejak tahun 2000, Percik telah menerbitkan Jurnal Renai, Kajian Ilmiah Politik Lokal dan SosialHumaniora. Kajian ini berfungsi sebagai forum komunikasi, sehingga akan tercipta jaringan kerjasama antar peneliti,
pemerhati, pengambil kebijakan, dan pengguna lain. Harapannya, capaian seminar ini setidaknya berguna untuk
revitalisasi pengetahuan di Indonesia terhadap persoalan-persoalan pilihan-pilihan strategis termasuk pilihan
pendekatannya. Seminar kali ini mengambil tema &ldquo;Pertanian dan Kemiskinan: Menuju Rantai Pasokan Pangan
Berkeadilan&rdquo; merupakan tema lanjutan dari dua seminar sebelumnya, tentang &ldquo;Globalisasi Pangan&rdquo;
dan &ldquo;Jerat Krisis Pangan dan Energi&rdquo;. Pokok-pokok (topik) yang akan dibahas adalah berhubungan
dengan rantai pasok pangan di Indonesia baik ditinjau dari sisi teknologi, lingkungan, ekonomi, sosial-legal dan etika.
Penjelasan topik secara lebih rinci, silahkan membaca dalam TOR Seminar Renai ke-13.
Pada kesempatan ini kami mengundang semua khalayak (peneliti, akademisi, praktisi, pengembang
masyarakat/aktivis, para pengambil kebijakan pemerintah dan swasta) yang menaruh perhatian terhadap tema ini untuk
menuangkan gagasan atau pengalamannya dalam bentuk tulisan ilmiah atau artikel, berkenaan dengan salah satu topik
yang ditawarkan. Artikel-artikel yang dianggap memenuhi kriteria layak muat akan dipresentasikan melalui presentasi
Seminar Renai ke-13 yang akan dilaksanakan pada: hari,tanggal: Jumat-Sabtu, 4-5 Juni 2010 di: Aula Percik &ndash;
Salatiga. d.a. Kampoeng Percik. Jl. Patimura Km1, Turusan, Salatiga. Sebagai ketentuan, kami berharap peserta yang
berminat menulis agar mengirimkan abstrak tulisan sepanjang 250-300 kata, sebelum satu bulan acara seminar (tanggal
4-5 Mei 2010) dalam bentuk soft copy/ file ke sekretariat: percik@percik.famili.com selanjutnya pengiriman full paper
sudah dikirim paling lambat dua minggu sebelum acara seminar (18-19 Mei 2010) dalam bentuk soft copy ke alamat
sekretariat yang sama. Artikel/paper-paper yang masuk akan dinilai oleh Dewan Redaksi Renai dan hasilnya akan
diumumkan melalui email masing-masing tanggal 27 Mei 2010. Panitia akan menyediakan akomodasi dan transport lokal
bagi penulis paper yang diseminarkan. Seminar ini juga terbuka untuk umum (mahasiswa, pemerhati, atau pengguna
lain) yang menginginkan informasi pemahaman lebih mendalam melalui keikutsertaan dalam seminar ini sebagai peserta
aktif. Panitia akan memberikan satu Jurnal Renai yang telah terbit dan sertifikat keikutsertaan seminar bagi pemakalah
dan peserta aktif. Kriteria dan informasi lain terinci dalam TOR Seminar Renai ke-13 (terlampir). Informasi lebih lanjut
silahkan menghubungi Ambar (085640442690) atau Ninik (081325361314) ke sekretariat: &ldquo;Lembaga
Percik&rdquo; d.a . Kampoeng Percik. Jl. Patimura Km1, Turusan, Salatiga-Jawa Tengah, telp (0298) 321865 &ndash;
fax (0298) 325975. Kerangka Acuan (TOR)

http://www.percik.or.id
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