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1.

Mengingat instrumen mekanisme pasar untuk komoditas pertanian sampai
saat ini belum sempurna (kekuatan produsen dan konsumen tidak berimbang),
dan bargaining position petani lemah dibandingkan dengan pedagang, maka
jelaskan dampak penerapan mekanisme pasar pada komoditas pertanian baik
di pasar input maupun pasar output. Jelaskan struktur pasar input maupun
pasar output yang dihadapi petani.

2.

Harga komoditas pertanian turun dari tahun ketahun tapi anehnya petani tetap
menanam. .Apakah petani cukup rational? Jelaskan mengapa hal ini terjadi?

3.

Untuk dapat dilaksanakan dengan sempurna, diharapkan pemerintah tidak
campur tangan dalam menentukan harga dipasar. Jelaskan bentuk campur
tangan pemerintah dipasar dan kebaikan dan keburukan mekanisme pasar bila
diterapkan pada sektor pertanian. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi
disebabkan karena kegagalan pasar (market failure). a)Jelaskan faktor faktor
yang menyebabkan terjadinya market failure tersebut. Intervensi pemerintah
didalam mekanisme pasar, biasanya dalam bentuk floor price, ceiling price
Jelaskan masing masing bentuk intervensi tersebut dengan contoh. c)
Jelaskan bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan
petani.

4.

Tahun ini iklim sangat baik, panen padi tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan
akibat el nino tahun lalu. Tapi anehnya hal ini merupakan malapetaka bagi
petani.
a) Mengapa hal tersebut terjadi?
b) Buktikanlah bahwa elastisitas permintaan untuk komoditas pertanian
ditingkat retail lebih elastis dibandingkan dengan ditingkat petani (farm
level).

5.

Industri gula pasir saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit, apakah perlu
mempertahankan industri gula atau menutupnya dan memenuhi seluruh
kebutuhan gula dari impor. Kalau saudara menjadi pejabat yang harus
mengambil kebijakan, pilihan mana yang akan saudara ambil. Jelaskan
jawaban saudara secara rinci, dan sistematis kalau perlu dengan data.
Jelaskan juga mengapa pendapatan petani merosot dari tahun ke tahun.
Selamat Bekerja

