
KATA PENGANT AR 

Kenaikan harga minyak mentah dunia (bahan bakar minyak= BBM) telah memberi dampak 
yang luar biasa pada kenaikan harga di berbagai sektor, sehingga bukan saja membuat 
terjadinya krisis energi tapi juga berdampak pad a krisis ekonomi dan krisis pa;-:gan. 

Kenaikan harga minyak Ill entah dunia tclah bcrakibat pada kcnaikan harga produksi, harga 
transportasi, yang memberi dampak pada kenaikan berbagai barang telmaSlik barang
barang kebutuhan pokok. Tingginya harga barang-barang pokok, sementara tingkat 
pendapatan masyarablt tidak meningkat men-:buat kemampuan daya beli masyarakat 
semakin rendah. Kondisi ini lnenyebabkan tingkat ekonomi secara keseluruhan menurun 
yang tentu saja juga berdampak pad a masalah-masa lah sosial lainl1ya. 

Makalah-makalah yang lcrl1luat dalam prosiding ini merupakan kontribusi peneliti, 
pemerhati clan pcluksrtlHl kebijakat1 dalnrn mt,:mbct'a·.~.\11 solusi terh,tdap peJ'l11osatai1an 
bangsa yang terkait dengan dampak akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Melalui 
seminar hasil-hasil penelitian yang bertcma: "Peningkatan Peranan Peneliti Dalam 
Mengatasi Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Hankam Akibat Kenaikan 
Harga Minyak Dlinia (Kontribllsi Peneliti Dari 8erbagai Bidang Ilmu: Teknologi, Pangan, 
Sosial, Ekonomi , Lingkungan, Hukum dan Hankam)", tersajikan 60 (enam puluh) 
pandangan dari para peserta seminar yang berasa1 dari seJ Llruh I ndonesia, yang 
memberikan kontribusi mengenai sumber erlcrgi alternatif, kebUakan publik terkait 
kenaikan harga BBM, strategi mengatasi krisis pangan dan kemiskinan serta berbagai 
masaluh Jain yang terkait dengan dampak kenaikan BBM. 

Struktur prosiding lerdiri atas dua kelompok tulisan. Kelol11pok pertama menyajikan 
seluruh makalah yang dis~iikall oleh pemakalah utama dalam di skusi panel. Kelompok 
kedua menyajikan makalah clari para pesel1a p~maka)ah seminar yang tersebar dalam G 
bagian. Tiap bagian mewakili satll sektor yaitu: W'l1ologi. sosial. ekol1omi, hukum, 
pertanian, dan .;';esehatan. 

Seluruh mak81ah dalam prosiding ini merupaka'l hasil penelitian baik penelitian lapangan 
maupun studi pustaka. 

Kami mohon maa'·<.ljXlhila ,lua kckurangan ualam pcn,lInpil,lIl prosiuing ini. Unluk ill! bmi 
mohon kritik dan sarannya Llntuk perbaikan di kemudian bari. 

Demikianlah, semoga prosiding ini dapat bermanfaaL meml~~rikan k0ntribusi bagi seluruh 
pemangku kepentingan. 
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