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Ekonomi Pertanian, Sumberdaya,

dan
Lingkungan
1. Menguasai konsep ilmu pengetahuan alam
dan sosial ekonomi dalam bidang pertanian,
sumberdaya, dan lingkungan.

2. Mampu

memformulasikan penyelesaian
permasalahan pertanian, sumberdaya, dan

3.

Minor

lingkungan prosedural dengan menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif.
Mampu mengaplikasikan keahlian di bidang

ekonomi pertanian, sumberdaya, dan

lingkungan
dalam
menyelesaikan
permasalahan pengelolaan sumberdaya dan
lingkungan.
4. Mampu memanfaatkan ilmuekonomi
pertanian, sumberdaya, dan lingkungan untuk
mengidentifikasi fenomena pembangunan
yang berdampak terhadap sumberdaya dan
lingkungan.
5. Mampu beradaptasi terhadap dinamika
permasalahan pertanian, sumberdaya dan
lingkungan dengan memanfaatkan ilmu
ekonomi pertanian, sumberdaya, dan
lingkungan.
6. Mampu mengambil keputusan yang tepat,
efektif, dan efisien berdasarkan data dan
informasi yang dianalisis dengan metodologi
yang tepat.
7. Mampu memberikan saran dan gagasan
secara mandiri dan kelompok dalam memilih
berbagai alternatif solusi dalam memecahkan
permasalahan di bidang ekonomi pertanian,
sumberdaya, dan lingkungan, baik secara
lisan maupun tulisan.
8. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan
pekerjaan sendiri maupun pekerjaan
kelompok/organisasi.
9. Mampu mengembangkan diri menjadi insan
yang percaya diri, bertanggung jawab, dan
berjiwa entrepreneurship berdasarkan nilai
agama, etika, moral, dan nasionalisme.
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Lingkungan
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Capaian Pembelajaran

; Mampu menjelaskan dan

menganalisis

permasalahan pertanian, sumber daya dan
lingkungan dalam pembangunan ekonomi dengan

memanfaatkan

ilmu ekonomi pertanian,

sumberdaya, dan lingkungan.
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Deskripsi Mata Kuliah

1.

ESL2l l Ekonomi Pertanian

3(3-o)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk
mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup ekonomi pertanian. Pokok
.bahasan meliputi kaitan ilmu ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi
pertanian; sumberdaya pertanian; kelembagaan pertanian; penawaran
dan permintaan komoditi pertanian; produksi dan biaya; pendapatan;
pemasaran dan perdagangan komoditi pertanian; serta kebijakan dan
pembangunan pertanian.

2.

ESL221 Ekonomi Sumberdaya

3(3-o)

ini

membahas prinsip-prinsip dasar ekonomi sumberdaya
dimulai dari perkembangan sejarah pemikiran ekonomi (historical
perspectives), dan penggunaan sumberdaya alam dalam perspektif global
dan nasional. Mata kuliah ini juga mengajarkan kaidah-kaidah filosofis
ekstraksi sumberdaya alam dan konsekuensinya terhadap pembangunan
ekonomi serta pengembangan pemikiran tentang keberlanjutan dan

Mata kuliah

ekonomi yang berkelanjutan. Bagian selanjutnya mata kuliah ini
memberikan pengantar prinsip-prinsip ekonomi sumberdaya pulih dan
tidak pulih.

3.

ESL231 Ekonomi Lingkungan

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas teori dan analisa dasar penggunaan
sumberdaya alam dan lingkungan. Pembahasan akan mencakup
pengertian dan pengaruh kepemilikan, renf, struktur pasar dan waktu
(intertemporal) dalam penggunaan sumberdaya alam tidak pulih, pulih dan
mengalir (flow resource). Keterkaitan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan, kepemilikan, struktur dan mekanisme pasar serta
pengaturan pemerintah dengan lingkungan juga akan dibahas.

4.

ESL212 Ekonomi Produksi

3(2-21

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip ekonomi produksi

dan
aplikasinya terutama dalam bidang pertanian dalam arti luas (pertanian,
perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan). Pembahasan
mencakup konsep dan manfaat ekonomi produksi; fungsi produksi;
elastisitas produksi; fungsi biaya; hubungan antara produksi dan biaya;
optimasi dan efisiensi produksi (teknis dan ekonomis); derived demandi
serta aplikasi berbagai macam fungsi produksi dalam bidang pertanian.

5.

ESL222 Ekonomi Sumberdaya Lahan

3(2-21

Mata kuliah ini membahas tentang supply dan demand ekonomi
sumberdaya lahan; pengaruh tekanan penduduk; persyaratan
sumberdaya lahan; hubungan input-output; penerimaan; konservasi
sumberdaya lahan; keputusan pengembangan; faktor lokasi serta
kelembagaan. Mata kuliah ini juga memberikan konsep dasar ekonomi
sumberdaya lahan termasuk issue yang tekait seperti faktor
kependudukan, lokasi kelembagaan dan perencanaan.

6.

ESL223 Ekonomi Sumberdaya Air

3(2-2l.

Mata kuliah ini secara umum membahas permasalahan-permasalahan
sumberdaya air dari aspek ekonomi, baik untuk pertanian maupun non482

pertanian (industri dan rumahtangga), serta upaya-upaya pengelolaan
sumberdaya tersebut agar dapat memaksimumkan manfaat bagi
masyarakat secara berkelanjutan. topiktopik bahasan meliputi : masalah
kelangkaan dan pencemaran sumberdaya air di pertanian dan nonpertanian; air sebagai komoditas ekonomi; prinsip dan masalah alokasi
sumberdayaair antar sektor;penentuan harga air untuk pertanian dan nonpertanian; tantangan pengelolaan sumberdaya air dimasa depan;
pengelolaan permintaan dan penawaran sumberdaya air secara
terintegrasi; dan pembahasan mengenai peraturan sumberdaya air.

7.

ESL225 Ekonomi Kelembagaan

3(2-2)

Mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan pemikiran ekonomi,
definisi kelembagaan, urgensi ekonomi kelembagaan. Juga dibahas
biaya transaksi, jenis kelembagaan (formal dan informal), penegakan
kelembagaan (institution enforcemenf); teori perubahan kelembagaan
serta dampaknya terhadap kinerja ekonomi; sistem kelembagaan dan
keteraturan sosial, properiy rights, rezim properly rights, kontraktual,
collective action, dan modal sosial; semuanyadalam konteks pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan.

8.

ESL232EkonomiBiodiversitas

3(3-0)

Mata kuliah ini mengajarkan pentingnya ekosistem dan biodiversitas bagi
seluruh makhluk hidup terutama manusia, prinsip-prinsip ekonomi
biod iversitas,serta penilaian ekonom i biod iversitas.

9.

ESL3I3Teori Harga Pertanian

3(3-o)

Mata kuliah ini secara umum membahas permasalahan-permasalahan
penentuan harga produk pertanian dan dampak dari berbagai kebijakan
pemerintah dalam mempengaruhi harga produk pertanian. Topik-topik
perkuliahan meliputi: peranan harga dalam pengambilan keputusan;
permintaan dan penawaran produk pertanian; penentuan harga produk
pertanian; efisiensi pemasaran produk 'pertanian; kelembagaan dan
intervensi pemerintah dalam penentuan harga produk pertanian; serta
analisis empiris harga produk pertanian.

10. ESL328 Ekonomi Ekologi
3(2-2)
Mata kuliah ini membahas pengertian ekonomi-ekologi (ecological
economics) sebagai paradigma baru ilmu ekonomi yang memandang
sistem ekonomi merupakan satu kesatuan dengan sistem alam.
Argumentasi mengapa ekonomi ekologi diperlukan. Secara lebih rinci,
483

pembahasan akan diawali dengan konsep ekologi (ekosistem, biotik,
abiotik) ekonomi, konsep/hukum termodinamika, sistem ekonomi terbuka,
konomi tertutup, daya dukung lingkungan. Mikroekonomi dari perspektif
ekonomi ekologi: supply-demand, kegagalan pasar. Makroekonomi dari
perspektif ekonomi ekologi meliputi pertumbuhan ekonomi, GNP,
kesejahteraan; dan degrowth economy. Selain itu, dibahas pula makna
pembangunan dalam pengertian peningkatan kualitas kehidupan;
indikator-indikator keberhasilan ekonomi.

11. ESL332 Ekonomi Wisata

3(2-21

Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana
wisata dianalisis secara ekonomi dan bagaimana teori-teori ekonomi
lingkungan diterapkan pada wisata/turisme. Topik-topik bahasan meliputi
definisi dan pengertian ekowisata, ekonomi dan lingkungan, sustainable
wisata, ekonomi wisata sebagai suatu industri, serta supply-demand
wisata. Pada akhir mata kuliah ini dibahas juga dampak ekonomi dan
kegiatan wisata dan beberapa metode evaluasi penilaian ekonomiwisata.

12. ESL314 Perdagangan Pertanian

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teori keunggulan dan manfaat
perdagangan; kebijakan perdagangan; serta pembahasan kajian empiris
perdagangan pertanian dan kaitannya dengan perekonomian domestik
dari sisi mikro dan makro ekonomi.

13. ESL315 Analisis Biaya dan Manfaat

3(2-21

Mata kuliah ini membahas konsep dan lingkup analisis biaya dan manfaat
serta aplikasinya dalam perencanaan dan pembangunan pertanian. Topik
bahasan mencakup: konsep pembangunan dan keterkaitanya dengan
investasi; kosep, metode, dan teknik analisis biaya dan manfaat; teknik
penilaian uang menurut waktu; penentuan discount rate; cash-flow
analysis; kriteria investasi; analisis finansial; metode dan teknik analisis
ekonomi (penentuan shadow pricing, eksternalitas; analisis keunggulan
komparatif dan analisis kesejahteraan); serta pembahasan studi empiris
analisis biaya manfaat dalam pembangunan pertanian.

14. ESL325 Ekonomi Kehutanan

3(3-o)

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar analisa optimal sumberdaya alam
hutan. Bahasan dimulai dengan mengenal hutan dan produk-produknya;
bentuk kepemilikan dan pengelolaannya; penggunaan prinsip-prinsip
dasar ekonomi sumberdaya alam dalam berbagai pemanfaatan produk
484

dan jasa hutan; aspek investasi dan benefit dari penanaman kembali
hutan; serta polusi udara akibat kerusakan hutan.

15. ESL329 Ekonomi Perikanan

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ekonomi perikanan serta
beberapa aspek pengelolaan sumberdaya perikanan ditinjau dari sisi
ekonomi. Dalam kuliah ini mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan
mengenai pengelolaan perikanan dalam kontek regional dan
internasional.

16. ESL398 Metodologi Penelitian

3(2-21

Mata kuliah ini secara umum membahas aspek-aspek pendekatan ilmiah

dalam penelitian ekonomi sumberdaya dan lingkungan. Topiktopik
bahasan meliputi : pengertian penelitian; pengertian metodologi
penelitian; jenis-jenis penelitian; dan metode-metode penelitian yang
diaplikasikan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi pertanian,

sumberdaya

dan

lingkungan. Topik-topik selanjutnya mencakup

pembahasan mengenai struktur dan format penulisan proposal dan hasil

penelitian (skripsi)

di

bidang ekonomi pertanian, sumberdaya dan

lingkungan.

17. ESL434 Valuasi Ekonomi Sumberdaya dan

Lingkungan

3(2-2)

Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan-pengetahuan tentang apa dan
bagaimana valuasi ekonomi lingkungan, bagaimana teori dan perhitungan
valuasi ekonomi lingkungan dan jenis-jenis valuasi ekonomi moneter dan
non-moneter; berbagai pendekatan yang digunakan untuk valuasi
ekonomi lingkungan moneter secara langsung, pendekatan pasar

konvensional, pendekatan household production functions, dan
exsperimental metods; serta metode preferensi yang sfafed dan non
sfafed.

18. ESL416 Pembangunan dan Kebijakan Pertanian

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas pengertian dan konsep pembangunan; peran
pertanian dalam perekonomian; teori pembangunan pertanian;
permasalahan pembangunan pertanian; pengertian dan lingkup
kebijakan; dan kerangka kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran,
strategi dan instrumen kebijakan; serta implementasi kebijakan pertanian
(produksi, harga, pengadaan dan distribusi, pembiayaan, teknologi, dan
kelembagaan).
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19. ESL426 Ekonomi Politik Sumberdaya Alam dan Lingkungan3(2-2)
Mata kuliah ini mengajarkan teori dan prinsip-prinsip ekonomi politik dalam
konteks pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Kuliah diawali
dengan teori politik, ekonomi, publiks, ekonomi politik. Kemudian
dilanjutkan dengan ekonomi politik dalam konteks pertanian, perikanan,

kehutanan, lahan, air, tambang, biodiversity, perubahan iklim dan
lingkungan. Selain itu, dibahas pula aspek empiris proses politik dan
ekonomi dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan.
20. ESL427 Pemodelan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 3(2-21

Mata kuliah ini akan membahas pembangunan model

(model
developmenf) untuk analisis sumberdaya dan lingkungan. Fokus bahasan
akan diarahkan pada pengembangan model kuantitatif dan simulasi
dengan terlebih dahulu menjelaskan struktur dan event dari mode, feed
back, causal loop dan dasar-dasar model numerik. Contoh aplikasi model
akan diterapkan pada analisis sumberdaya alam seperti membangun
model bioekonomi, model intertemporal, Co-evolution, model estimasi
kerusakan lingkungan dan berbagai model yang terkait lainnya.

21. ESL429 Perencanaan dan Kebijakan Sumberdaya
3(3-0)
Mata kuliah ini membahas aspek perencanaan kebijakan sumberdaya
dimulai dengan kontras analisis antara maximizing profit dan maximizing
products dan konsekuensinya terhadap kemiskinan (proverty) serta
ekstraksi dan degradasi sumberdaya alam. Berikutnya dibahas mengenai
terjadinya government failure dan market failure yang menyebabkan
diperlukannya intervensi kebijakan. Pada bagian akhir kuliah ini
dikemukakan beberapa instrumen kebijakan sumberdaya seperti
kebijakan fiskal, moneter, dan command and control.
22. ESL433 Penilaian Ekonomi Kerusakan Sumberdaya

dan Lingkungan

3(2-21

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip ekonomi kerusakan dan
mengapa diperlukan assessmenf ekonomi terhadap kerusakan
sumberdaya dan lingkungan. Pembahasan materi menyangkut pengertian
kerusakan dari perspektif ekonomi (economic injury), penentuan
monetisasi kerusakan (release, pathway dan ijury), penentuan kerusakan
ekonomi dari sisi pasar dan non-pasar serta berdasarkan pembuktian
biaya (imputed cosf). Dalam mata kuliah inijuga diberikan contoh-contoh
penentuan damage assess/nenf untuk oil spill, kebakaran hutan, ground
water contamination, dan lain sebagainya.
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23.

ESL49SSeminar

1

Penyajian hasil penelitian secara lisan oleh mahasiswa dalam bidang
ekonomi pertan ian, ekonom i su m berdaya alau ekonomi ling ku ngan sesuai
minaVbidang yang dipilih oleh mahasiswa masing-masing.

24. ESL499

Skripsi

6

Setiap mahasiswa diwajibkan mengenal, mempelajari dan menganalisis
permasalahan nyata dilapangan yang berhubungan dengan ekonomi
sumberdaya dan lingkungan baik di tingkat komunitas masyarakat,
kelembagaan dan organisasi dengan menggunakan teori-teori yang telah
diperoleh selama tujuh semester yang ditulis dalam bentuk karya/tulisan
ilmiah.
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