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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah ESPA4415 Ekonomi Pertanian ini dimaksudkan untuk 
memberikan pengantar pemahaman tentang peliknya persoalan 

ekonomi pertanian di dalam negeri. Sistematika pembahasan di dalam BMP 
ini disesuaikan dengan logika berpikir, mulai dari peran pertanian dalam 
perekonomian, tingkah laku konsumen dan teori permintaan untuk 
memberikan pemahaman potensi yang demikian besar. Pembahasan 
dilanjutkan dengan tingkah laku produsen petani dan pelaku usaha pertanian, 
dari hal paling sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Pembahasan 
ditutup dengan penjelasan tentang pasar dalam skema persaingan sempurna 
dan persaingan tidak sempurna.   

Mata Kuliah ESPA4415 Ekonomi Pertanian ini terdiri dari sembilan 
modul dan pada masing-masing modul terdapat kegiatan belajar yang disertai 
latihan berupa pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus. Lebih lanjut rincian 
pokok bahasan Mata Kuliah ESPA4415 Ekonomi Pertanian sebagai berikut: 
Modul 1, Apa itu Ekonomi Pertanian. Modul 2, Ekonomi Pertanian Indonesia 
Modul 3, Tingkah Laku Konsumen dan Teori Permintaan. Modul 4, Produksi 
dan Penggunaan Sumberdaya Modul 5, Pengambilan Keputusan Ekonomi 
Modul 6, Kombinasi Penggunaan Input Modul 7, Perencanaan Produksi dan 
Kombinasi Output Modul 8, Keseimbangan Pasar pada Persaingan Sempurna 
Modul 9 Keseimbangan Pasar pada Persaingan Tidak Sempurna 

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari Mata Kuliah ESPA4415 
Ekonomi Pertanian disarankan mengikuti panduan belajar yakni: pertama, 
peserta membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang 
disajikan dalam mata ajar ini. Selain itu peserta harus aktif mencari literatur, 
baik lewat media cetak maupun media audio visual. Kedua, buatlah 
rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda mempelajari satu 
kegiatan belajar. Ketiga, Kerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan 
ukur pemahaman anda. Keempat, diskusi kepada teman, dan bertanya kepada 
tutor/dosen atau pembimbing jika belum memahami materi, baik secara 
langsung maupun melalui media yang telah disediakan.    
 
SELAMAT BELAJAR!!!!!!!!! 
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Peta Kompetensi  
Ekonomi Pertanian/ESPA4415/3 sks 

 

 
 

Penjelasan Peta Kompetensi Ekonomi Pertanian/ESPA4415 
1. Menjelaskan esensi dari ekonomi pertanian dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi, khusus tentang kelangkaan. 

sumber daya dan pilihan yang harus diambil seorang manusia. 
3. Menjelaskan kondisi dan masa depan ekonomi pertanian Indonesia. 
4. Menjelaskan kinerja komoditas pertanian strategis di Indonesia.  
5. Menjelaskan faktor skala ekonomi usahatani pada dimensi kesejahteraan. 
6. Menjelaskan teori utilitas, yang meliputi utilitas total, utilitas marjinal 

dan hukum utilitas marjinal yang semakin berkurang. 
7. Menjelaskan teori pilihan konsumen, yang meliputi kurva indeferens, 

garis anggaran dan keseimbangan konsumen. 
8. Menjelaskan teori permintaan, yang meliputi skedul permintaan, 

elastisitas harga, selera dan preferensi. 
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9. Menjelaskan konsep, pengukuran dan interpretasi elastisitas permintaan. 
10. Menjelaskan klasifikasi sumber daya pertanian.  
11. Menjelaskan hubungan proses produksi dan sumber daya tersebut.  
12. Menjelaskan konsep dan interpretasi elastisitas produksi. 
13. Menjelaskan keputusan ekonomi dengan maksimisasi keuntungan. 
14. Menjelaskan jenis-jenis biaya dan struktur biaya produksi.  
15. Menjelaskan keterkaitan biaya dan kinerja produksi.  
16. Menjelaskan maksimisasi keuntungan dari konsep biaya. 
17. Menjelaskan penurunan fungsi penawaran dari biaya marjinal. 
18. Menjelaskan konsep isoquant dan laju substitusi marjinal.  
19. Menjelaskan maksimisasi keuntungan pada produksi dua input. 
20. Menjelaskan maksimisasi keuntungan pada dua input tanpa kendala. 
21. Menjelaskan maksimisasi keuntungan pada dua input dengan kendala 
22. Menjelaskan konsep kurva kemungkinan produksi. 
23. Menjelaskan konsep laju pertukaran produksi. 
24. Menjelaskan hubungan output pada proses maksimisasi keuntungan. 
25. Menjelaskan konsep surplus konsumen dan surplus produsen.  
26. Menjelaskan pembentukan keseimbangan pasar dan variasinya. 
27. Menjelaskan surplus ekonomi total dan aplikasi analisis kebijakan. 
28. Menjelaskan proses penyesuaian pada keseimbangan pasar. 
29. Menjelaskan karakteristik struktur pasar. 
30. Menjelaskan persaingan tidak sempurna dalam penjualan.  
31. Menjelaskan persaingan tidak sempurna dalam pembelian. 
32. Menjelaskan kebijakan dan kasus persaingan usaha yang sehat. 
 
Keterangan: 
1 – 2 : Modul 1 
3 – 5 : Modul 2 
6 – 9 : Modul 3 
10 – 13  : Modul 4 
14 – 17 : Modul 5 
18 – 21 : Modul 6 
22 – 25  : Modul 7 
26 – 29 : Modul 8 
30 – 32 : Modul 9 

 


