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!"#$%&'()*+ ,-#-).+ %-)+ /-'-+ %0+ 1-'2-#-3-45+ %().-)+

tujuan mendapat laba usaha. Kelompok bisnis ini 

adalah pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat 

nyata perannya di lapangan. Kelompok inilah yang 

menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan 

nilai tambah (value added) di tengah  masyarakat, 

seperti membuka lapangan usaha bagi masyarakat, 

menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan 

masyarakat konsumen, membayar pajak dan retribusi 

3("-%-+ )(.-#-+ !'(,-.-0+ '&1,(#+ &4-1-+ 3(&-).-)+

)(.-#-*6+ 7().-)+ %(1030-)+ '(,()-#)2-+ "(#-)+

pelaku usaha ini cukup penting dan menentukan 

perkembangan ekonomi publik.

   3. Kelompok Masyarakat Madani (Civil Society)

      Kelompok  ini  adalah  masyarakat   yang   peduli      

(concern and care) terhadap hak-hak publik dalam 

kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini 

lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat 

luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang 

dihasilkan para produsen, maupun konsumen dari 

pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen 

dari faktor produksi, seperti: tenaga kerja, pemilik modal, 

dan pemilik faktor produksi lainnya. Keseimbangan 

kepentingan berbagai kelompok masyarakat juga 

dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai 

kepentingan ekonomi masing-masing kelompok di 
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   1. Penyelenggara Negara (Political Society)

           Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar 

yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai 

tujuan bernegara. Ketiga lembaga tersebut adalah 

sebagai berikut :

a. Eksekutif atau pemerintah

b. Legislatif atau parlemen

c. Yudikatif atau lembaga peradilan

       Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai 

peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. 

Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan 

main berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat, 

melalui berbagai peraturan dan kebijakannya. 

Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara 

ini berujung pada bentuk alokasi dan distribusi 

penggunaan sumber daya yang menggerakkan 

aktivitas ekonomi di masyarakat. Hasil dari kebijakan 

yang dibuat penyelenggara negara ini adalah 

terbentuknya iklim usaha yang merupakan faktor 

penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas 

usahanya, dalam menghasilkan barang dan jasa, dan 

membuka lapangan pekerjaaan bagi masyarakat yang 

membutuhkannya.

   2.  Kelompok Dunia Usaha (Bussines Society)

+ + + + + + 8(9$1"$3+ 0)0+ -%-9-:+ "-#-+ "().&'-:-+ !"(1,0')0'*5+

yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil 
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1.2. RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK

;(<-#-+ '"('0=35+ (3$)$10+ "&,903+ -%-9-:+ 1()2$#$40+

peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam 

memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian 

lingkup dari bahasan ekonomi publik meliputi:

a. Analisis dan desain kebijakan publik (analysis and 

design of public policy)

b. Keuangan negara !"#$%&'()*+*',- khususnya berkaitan 

dengan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara 

!>?@A*+ 4(#1-'&3+ %-1"-3+ "-/-3+ %-)+ "().(9&-#-)+

pemerintah pada kesejahteraan rakyat (distributional 

effects of taxtion and goverment expenditures).

c. Analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah 

(analysis of market failure and goverment failure) 

dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

1.3. PELAKU EKONOMI PUBLIK

Kinerja ekonomi publik suatu negara dipengaruhi 

oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku 

ekonomi di negara tersebut, melalui suatu mekanisme 

atau aturan main yang disepakati bersama. Secara umum 

pelaku ekonomi publik pada negara yang beradab dan 

bermartabat serta demokratis, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu :
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berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena 

eksekutif paling banyak bersinggungan secara langsung 

dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan 

kebijakan ekonominya. 

Ruang lingkup ekonomi publik merupakan kawasan 

dimana ekonomi publik dijalankan oleh pemerintah untuk 

menyejahterakan masyarakatnya. Pelaku ekonomi publik 

merupakan sebagian orang maupun masyarakat serta 

pemerintahan yang menjalankan sisitem dari ekonomi 

tersebut yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Landasan 

ekonomi publik merupakan dasar dari pemikiran atau bisa 

disebut juga acuan untuk menjalankan sistem ekonomi 

publik di dalam masyarakat, agar tercipta kesejahteraan 

perekonomian di dalam masyarakat. Proses ekonomi 

publik berisi tentang produksi, konsumsi dan distribusi yang 

berlangsung di masyarakat maupun di pemerintahan yang 

mana kegiatan ini bertujuan untuk melancarkan sistem 

dari ekonomi publik yang diterapkan di suatu wilayah atau 

negara. Adapun peran pemerintah dalam ekonomi publik 

mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga 

tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa 

tercipta. 
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Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa 

!"(1(#0)4-:+ -4-&+ ,&3-)*+ -4-&+ ,-.-01-)-+ 3("&4&'-)+

(3$)$10+ %0-1,09+ !1(9-9&0+ "(#()<-)--)+ 4(#"&'-4+ -4-&+

1(3-)0'1(+:-#.-*6+?-)%-).-)B"-)%-).-)+4()4-).+"(#-)+

pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen 

!<()%(#&).+ 1()%(3-4+ '-4&+ 4(#:-%-"+ 2-).+ 9-0)*5+ 2-3)0+

secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam 

pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah 

berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka 

seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut 

sepanjang diyakini bahwa memang mampu. Hal ini lah 

yang menjadi landasan dasar  Ekonomi  Publik. 

Ekonomi Publik adalah Ilmu Ekonomi yang mempelajari 

atau menganalisis peran negara atau pemerintah dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat. Seperti kebijakan subsidi/

pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem 

jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, 

pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya. 

Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat 

dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif 

!"(1(#0)4-:5+ 2-04&+ "#('0%()+ %-)+ "-#-+ "(1,-)4&)2-*+

lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. 

Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah yaitu 

presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONSEP EKONOMI PUBLIK

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang 

mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan 

dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang 

dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa 

C&)-)05+2-04&+D�EDF+!$03$'*+2-).+,(#-#40+G3(9&-#.-5+#&1-:+

4-)..-H+%-)+IJKDF+!)$1$'*+2-).+,(#-#40+G"(#-4&#-)5+-4&#-)5+

hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai 

“aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.

Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro 

!%0'4#0,&'0+"#$%&3'05+-9$3-'0+3$)'&1'0*+%-)+1-'-9-:+1-3#$+

!"().-)..&#-)5+0)L-'05+3-"-'04-'+"#$%&3'05+"(#4&1,&:-)*6+

Melalui aktivitas ekonomi berupa produksi, distribusi, dan 

konsumsi maka sumberdaya yang ada di dunia ini dapat 

diolah dan dimanfaatkan oleh setiap manusia melaui wujud 

barang dan jasa melalui aktivitas atau mekanisme pasar. 

Semuanya akan terjadi melalui tarik ulur pada mekanisme 

pasar dalam segala proses aktivitas ekonomi sehingga 

semuanya akan berjalan sendiri menuju keseimbangan 

pasar, yang mencerminkan kesejahteraan dan keadilan. 
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb. Alhamdulillah, Puji 

dan Syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga 

buku yang berjudul “Ekonomi Publik” ini dapat diselesaikan.

Buku ini disusun untuk mahasiswa, khususnya maha-

siswa jurusan manajemen. Oleh karena itu tidak banyak 

mengulas lebih dalam tentang tekhnis perhitungannya, 

namun lebih kepada pemahaman dan konsep dari ekonomi 

publik yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber 

ekonomi yang optimal sehingga tercapai kesejahteraan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Pada kesempatan ini, tak lupa penulis ucapkan terima 

kasih kepada penerbit Kalika Sleman yang telah berkenan 

menerbitkan buku saya ini dan semua pihak yang telah 

membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu.

Semoga isi buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat 

bagi para pembaca. 

Wassalamu’alaikum wr.wb

Samarinda, 15 januari 2016

Rinda Sandayani Karhab
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masyarakat. Keseimbangan ini sangat berpengaruh 

pada kinerja ekonomi publik dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.

1.4. LANDASAN EKONOMI PUBLIK

Ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan 

pikir sebagai berikut:

   1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah 

mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, 

dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi 

!"#$%& '()!")*+%$& ,()*")**%-").& #)/"0#.& +","0#$"0&

produksi, serta pertumbuhan ekonomi.

   2. Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan 

0#","&,(1"+%&(+2)2'#&3,('(-#)$"4&"$"%&5%+")6&0(-$"&

bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah 

melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga.

   3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah 

dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen 

37()8(-%)*& '()8(+"$& 0"$%& $(-4"8",& !")*& 1"#)69&

Secara umum saat ini diakui bahwa swasta harus 

mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila 

terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi 

dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah 

sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan 

tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya.
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gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, 

yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan 

menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan 

'()*")**%& 0$"5#1#0"0#& (+2)2'#9& :)/"0#& "$"%& 8(/"0#& ;%*"&

merupakan hal yang dapat mengganggu stabiliasi ekonomi.

<"0"1"4& #)/"0#& "$"%& 8(/"0#& 4"-%0& 8#$")*")#& ,('(-#)$"4&

melalui kebijaksanaan moneter. 

!"Mekanisme Kebijakan Stabilisasi 

Kebijakan stabiliasi digunakan untuk pencapaian 

tujuan makro secara optimal. Salah satu contoh kebijakan 

stabilisasi adalah penerapan policy mix atau bauran 

kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan 

kebijakan lainnya. Pengertian optimal di sini adalah 

pencapaian tujuan antar kebijakan dapat terkoordinasi 

sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang 

menguntungkan bagi pencapaian tujuan kebijakan ekonomi 

makro secara keseluruhan. Salah satu contoh penerapan 

bauran kebijakan yang banyak dikenal adalah bauran 

+(5#;"+")& =0+"1><2)($(-& !"#$%&'()*+,-'./ 0#.1-)/ "1234 

?(7"-"& +2)0(,$%"1.& +22-8#)"0#& 5"%-")& +(5#;"+")& =0+"1>

moneter dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu: 

3@6&A(5#;"+")&'2)($(-&(+0,")0#B&C&+(5#;"+")&=0+"1&(+0,")0#B.&

3D6&A(5#;"+")&'2)($(-&+2)$-"+$#B&C&+(5#;"+")&=0+"1&(+0,")0#B.&

3E6&A(5#;"+")&'2)($(-&(+0,")0#B&C&+(5#;"+")&=0+"1&+2)$-"+$#B.&

3F6&A(5#;"+")&'2)($(-&+2)$-"+$#B&C&+(5#;"+")&=0+"1&+2)$-"+$#B9&
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3D6& A-#$(-#"& +4%0%0& 5(-8"0"-+")& ,(-"$%-")& ,(-%)8")*")&

dan karakteristik daerah; dan 

3E6& A-#$(-#"&$(+)#0&5(-8"0"-+")&#)8(+0&$(+)#0&5#8")*&$(-+"#$&

3GG&H29&EDCDIIF&8")&GG&H29&EECDIIF69&

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana 

pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang 

diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah 

8()*")&+('"',%")&=0+"1&-()8"49&?(1"#)&#$%.&8"(-"4&;%*"&

diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima 

untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan 

lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan 

pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang 

kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan 

perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan 

lingkungan hidup. 

3. Peranan Stabilisasi 

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor 

swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaaan 

!")*&"+")&'()#'5%1+")&,()*")**%-")&8")&#)/"0#9&J"),"&

adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan 

akan mobil menyebabkan pengusaha mobil untuk 

mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan 

memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi 

seperti sepatu, TV, pakaian yang seterusnya pengusaha 

sepatu, TV, dan pakaian akan mengurangi pegawai. Jadi 
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   4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik 

dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita 

tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat 

tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam 

perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan 

kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan 

keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik 

yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang 

kebijakan publik.

1.5. PROSES KEGIATAN EKONOMI PUBLIK

Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya 

kebutuhan konsumsi barang dan jasa (demand), yang 

diikuiti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi 

barang dan jasa tersebut (supply) di masyarakat, secara 

terus-menerus yang terjadi secara berurutan. Proses 

kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi 

3,-28%0()&8")&+2)0%'()6&8")&+(1('5"*"")&3,('(-#)$"4&

8")&1('5"*"&,()*"$%-")&!")*&$(-+"#$6&!")*&0"1#)*&5(-+"#$")&

satu sama lain. Urutan dan arus kegiatan tersebut dapat 

diuraikan seperti berikut :

a. Kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang 

dan jasa, yang nilai atau volumenya diukur dengan 

nilai tambah (value addes) dipicu dan digerakkan oleh 

adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi.

b. Konsumsi atau kebutuhan adalah pemicu utama 
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aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara, terdiri 

dari konsumsi maasyarakat, konsumsi pemerintah, 

maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor, 

dan untuk kebutuhan investasi atau pembentukan 

modal, serta untuk kebutuhan belanja luar negeri atau 

impor.

c. Besar kecilnya nilai output aktivitas ekonomi suatu 

negara atau disebut juga dengan Produk Domestik 

Bruto, PDB (Gross Domestic Product, GDP), yang 

tergantung dari nilai tambah yang dihasilkan, yaitu 

bergantung dari kinerja ekonomi dan bisnis yang ada di 

negara yang bersangkutan. Bila aktivitas ekonominya 

efesien dan punya daya saing tinggi, maka nilai tambah 

atau PDB-nya makin besar, dan sebaliknya.

d. Produk Domestik Bruto PDB merupakan dasar untuk 

'()*4#$%)*& K-28%+& H"0#2)"1& L-%$2& 3KHL6.& "$"%&

Gross National Product, GNP, yang menggambarkan 

+('"',%")& ,-28%+$#=$"0& "$"%& output ekonomi 

nasional suatu negara. PDB atau GDP akan menjadi 

PNB atau GNP bila dari GDP dikeluarkan nilai tambah 

yang dihasilkan oleh perusahaan asing atau warga 

negara asing di Indonesia, kemudian ditambahkan nilai 

tambah yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia 

atau warga negara Indonesia di luar negeri.

(9& H#1"#&K()8","$")&H"0#2)"1&L-%$2&3KHL6& .&'(-%,"+")&

8"0"-& %)$%+& '()*4#$%)*& K()8","$")& H"0#2)"1& 3KH6&
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otonomi daerah, antara lain, untuk mengurangi kesenjangan 

=0+"1& ")$"-"& ,%0"$& 8")& 8"(-"4.& 0(-$"& ")$"-8"(-"4.& 8")&

mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. 

DAU bersifat hibah umum (block grant); oleh karenanya, 

pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa 

campur tangan Pemerintah Pusat. DBH adalah dana yang 

bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan 

5(1");"&)(*"-"&3MKLH6&!")*&8#"12+"0#+")&+('5"1#&+(,"8"&

8"(-"4&3,()*4"0#16&8()*")&,('5"*#")&0(5"*"#'")"&8#"$%-&

8"1"'&G)8")*>%)8")*&3GG6&H29&EECDIIF9&NLO&8#5"*#&"$"0&

DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak terdiri 

8"-#&,";"+&5%'#&8")&5")*%)")&3KLL6.&5("&,(-21(4")&4"+&

"$"0&$")"4&8")&5")*%)")&3LKOJL6.&8")&,";"+&,()*4"0#1")&

3KK469&NLO&?%'5(-&N"!"&M1"'&5(-"0"1& 8"-#& +(4%$")").&

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak 

bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas 

bumi. 

Berbeda halnya dengan kedua dana perimbangan 

tersebut, pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus 

mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk 

daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk 

dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima 

DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

3@6&& A-#$(-#"&%'%'&5(-8"0"-+")&#)8(+0&=0+"1 neto; 
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8")&,('52-20")&0%'5(-&8"!".&0(-$"&'()#)*+"$+")&(=0#()0#&

dan efektivitas perekonomian. Sehingga pada intinya 

fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian 

anggaran untuk kepentingan publik. 

!"Mekanisme Distribusi Melalui Anggaran 

Memasuki era desentralisasi atau dikenal dengan “big-

bang decentralizsation” yang dimulai pada 2001, Pemerintah 

Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan 

+(& ,('(-#)$"4& 8"(-"4& 3,('8"69& A4%0%0)!"& 8"1"'& 4"1&

keuangan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjaga 

keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu, 

Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah 

melalui beberapa mekanisme, seperti dana alokasi umum 

3NMG6.& 8")"& "12+"0#& +4%0%0& 3NMA6.& 8")& 8")"& 5"*#& 4"0#1&

3NLO69& A($#*"& 8")"& ,(-#'5")*")& $(-0(5%$& '(',%)!"#&

$%;%")&8")&)"$%-(&30#B"$&8"0"-6&!")*&5(-1"#)")&0"$%&0"'"&

lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke 

8"1"'&")**"-")&,()8","$")&8")&5(1");"&8"(-"4&3MKLN69&

Oleh karena itu, dalam pengelolaannya pemda harus 

mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan 

P"+!"$&N"(-"4&3NKPN69&

Di samping itu, Pemerintah Pusat juga menyediakan 

pinjaman dan bantuan kepada pemda. Tujuan transfer 

dana, sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan 

=0+"1& K('(-#)$"4& K%0"$& 8"1"'& -")*+"& ,()!(1()**"-"")&
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yang merupakan dasar untuk perhitungan pajak 

pertambahan nilai atau bentuk pajak lainnya atas 

dasar objek pajak yang ditetapkan oleh undang-

undang. Pajak tersebut masuk ke kas negara, sebagai 

sumber pendapatan negara untuk menyelenggarakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.6. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI PUBLIK

K('(-#)$"4& 0(5"*"#& ,(1"+%& 3!")*& %'%')!"&

mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara 

5(-+('5")*6&'('#1#+#&,(-")&0(5"*"#&5(-#+%$Q

a. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang 

melandasi suatu perekonomian.

b. Mengatur / meregulasi perekonomian dengan alat 

subsidi dan pajak.

c. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan 

berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, 

dan asuransi.

d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan 

oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.

(9& <(-(8#0$-#5%0#+")& 3'('5"*#& %1")*6& ,()8","$")& 8"-#&

suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan

f. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya 

memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir 

miskin, dan sebagainya
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BAB II

PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH 

DALAM PEREKONOMIAN

2.1. PENGERTIAN PEMERINTAH

M
()%-%$& 8(=)#0#.& ,('(-#)$"4& '(-%,"+")& 5"8")>

badan untuk menyelesaikan masalah pada arena 

politik melalui sebuah keputusan. Setelah pemerintah 

membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di 

sini ada konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah 

“kekuatan” yang digunakan untuk melaksanakan sebuah 

keputusan. Jika seorang individu melanggar aturan, maka 

seseorang tersebut menerima konsekuensi hukum dari 

pemerintah yang harus dijalani misalnya menempatkannya 

di penjara.Pada tingkat apapun, pemerintah adalah satu-

satunya badan dengan kewenangan untuk melakukannya.

Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

meminta setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti 

membayar pajak. 

Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang 

bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif 

bagi masyarakat.Lebih sempit lagi pengertian pemerintah 

mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga 
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2. Peranan Distribusi

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan 

faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor 

produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh 

pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh 

masyarakat sebagian tidak adil. Masalah keadilan dalam 

distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit 

dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak 

sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi, 

karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan 

masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.

Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan 

secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif 

beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif 

lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi 

bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara 

tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan 

dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya: 

perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, 

subsidi pupuk untuk petani, dan sebagainya. 

Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan 

sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah 

satu peranan tersebut kita kenal dengan nama fungsi 

alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran 

negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran 
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(=0#()0#& "12+"$#B& 4")!"& 5"-")*& !")*& 8##)*#)+")& 21(4&

konsumen harus dibuat tersedia baginya. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&J#)*+"$&,()!(8#"")&(=0#()&5"-")*&0R"0$"&8#$()$%>

kan dengan cara membandingkan manfaat marginal 

dari tambahan sebuah unit dan biaya marginal untuk 

'(',-28%+01& %)#$& #$%9& S=0#()0#& 817","#& ;#+"& '")B""$&

marginal sama dengan biaya marginal, MB = MC. 

N()*")& +"$"& 1"#).& (=0#()0#& 8#7","#& ;#+"& '")B""$&

setiap pertambahan satu unit barang yang dinikmati 

konsumen sama dengan biaya yang diperlukan untuk 

memproduksi dan menyediakan barang itu. 

           Prinsip yang sama berlaku untuk barang publik 

hanya saja analisisnya berbeda. Pada barang swasta 

manfaat marginal diukur oleh manfaat yang diterima 

konsumen. Pada barang publik kita harus menanyakan 

berapa besar masing- masing orang memberikan nilai 

manfaat terhadap sebuah unit tambahan output. Hal ini 

karena barang publik bersifat tidak eksklusif. Manfaat 

marginal diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai-

nilai manfaat untuk semua orang yang menikmati 

barang itu. Kemudian untuk menentukan tingkat 

,()!(8#"")& !")*& (=0#()& 0(5%"4& 5"-")*& ,%51#+.& +#$"&

harus menyamakan jumlah manfaat marginal dengan 

biaya marginal produksi, MB = MC. 
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tersebut. Dalam penggunaan populer, ‘pemerintah’ 

mengacu hanya untuk tingkat tertinggi janji politik seperti 

untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet.

Tetapi dalam pemerintahan arti luas, pemerintah terdiri dari 

semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan 

melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani 

+(,()$#)*")& ,%51#+9& T"8#& 8()*")& 8(=)#0#& ,('(-#)$"4&

sebagai pelayan publik, bisa dikatakan bahwa hakim dan 

polisi merupakan bagian dari pemerintah, bahkan meskipun 

orang-orang tersebut biasanya tidak ditunjuk oleh metode 

politik seperti pemilu. 

2.2.  FUNGSI PEMERINTAH

Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus 

rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi 

Negara. Fungsi – fungsi Negara tersebut adalah sebagai 

fungsi regular dan fungsi sebagai agent of development. 

Sebagai agent of development pemerintah memiliki peran 

dan fungsinya untuk mengatur perekonomian suatu negara 

diantaranya adalah :

1. Fungsi Esensial.

   a. Memelihara angkatan perang untuk melindungi 

ancaman dari dalam dan luar.

   b. Memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggar 

hukum.
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       c. Mengadakan hubungan dengan luar negeri

       d. Mengadakan pemungutan Pajak.

2.    Fungsi Jasa yaitu fungsi pemerintah untuk menyedia-

kan barang – barang yang tidak disediakan oleh 

pihak swasta. Misalnya pemeliharaan fakir miskin dan 

pembangunan infrastruktur jalan raya, dam, dan lain 

sebagainya.

3. Fungsi Perniagaan

       Misalnya, jaminan sosial, pencegahan pengangguran, 

perlindungan deposito di Bank, pengusahaan kereta 

api, telepon, dan lain-lain.

2.3. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki 

pengaruh perekononomian pada tingkat yang berbeda-

beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomian 

secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi 

sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. 

Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian 

adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, 

mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu 

kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang. 

Dalam perekonomian suatu Negara, pemerintah 

mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau 

mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun 

swasta. 
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sumber daya yang dialokasikan sedemikian rupa 

sehingga memaksimalkan laba bersih dicapai melalui 

,()**%)"")& '(-(+"9& :)#& "8"1"4& 0"1"4& 0"$%& 8(=)#0#&

0$")8"-& (=0#()0#& "12+"$#B9& M12+"0#& (=0#()0#& '()*"7%&

pada situasi di mana keterbatasan sumber daya 

dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan 

+2)0%'()9&N"1"'&,(-(+2)2'#")&!")*&(=0#().&"12+"0#&

menghasilkan ‘campuran optimal’ komoditas. Metode 

pengukuran laba dapat diimplementasikan dalam 

berbagai organisasi, baik negeri maupun swasta. 

?#)*+"$)!".& (=0#()0#& "12+"$#B& "8"1"4& 0('%"&'")B""$&

lebih tentang memiliki kewajiban sambil menghasilkan 

relatif sedikit. Teori ini kurang lebih sama dengan 

hukum penawaran dan permintaan dan analisis 

permintaan dan penawaran. 

!"## $%&'()*'+#,-'+./'+#0%12*(+3

            Sebagai contoh mempertimbangkan skenario dalam 

perekonomian di mana dua orang A dan B memiliki 

dua barang, yaitu beras dan gandum. A menyukai nasi 

dan tidak ingin memiliki gandum, sedangkan B suka 

gandum tapi tidak suka beras. Ada beras dan  gandum 

'"0#)*>'"0#)*& @I& +"-%)*9& K(-& (=0#()0#& "12+"$#B.& M&

harus memiliki semua karung beras dan B harus 

memiliki semua kantong gandum. Untuk jenis lain 

distribusi, A akan memiliki beberapa kantong gandum 

dan B akan memiliki beberapa karung beras. Jadi per 
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transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang 

tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan 

karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar 

tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena 

manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya 

dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati 

oleh orang lain. Contoh dari barang/jasa yang tidak dapat 

disediakan melalui sistem pasar, misalnya saja: jalan, 

pembersihan udara, dan sebagainya. Lain halnya dengan 

barang swasta, seperti halnya sepatu, dan sebagainya. 

Barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem 

pasar oleh karena barang-barang tersebut mempunyai sifat 

pengecualian. Misalnya, apabila Surya membeli sepatu, ia 

8","$& '()*(7%"1#+")& L-"$"& %)$%+& '()#+'"$#& 3'('"+"#6&

barang tersebut. 

Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh 

semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang 

pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan 

barang tersebut, oleh karena setiap orang tahu bahwa apa 

yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari 

total biaya. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam 

bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi 

0%'5(->0%'5(-&(+2)2'#&8#1"+0")"+")&0(7"-"&(=0#()9&

*"# 0%12*'+#4&5!.)#6*7*#7*/8#,-'+./#

&&&&&&M12+"0#&0%'5(-&8"!"&!")*&(=0#()&8","$&8#8(=)#0#+")&

sebagai kondisi dalam struktur pasar di mana semua 
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Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan 

pembangunan suatu Negara tergantung pada peranan 

pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di 

dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik 

seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang 

harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada warga negaranya. 

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat 

berpengaruh pada tingkat-tingkat perekonomian suatu 

Negara. Namun dalam menjalankan peranannya, 

pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk 

menjalankan fungsinya. 

Dalam perekonomian modern, menurut Rossen 

3DIID6&,(-")")&,('(-#)$"4&8","$&8#+1"0#=+"0#+")&8"1"'&E&

golongan besar, yaitu: 

@6&&K(-")")&"12+"0#&&

D6&&K(-")")&8#0$-#5%0#.&8")&&

E6&&K(-")")&0$"5#1#0"0#9

Penjelasan ketiga golongan besar peranan pemerintah 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan Alokasi

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat 

disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak 

dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang 

publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui 
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!"#"$%""&$&'()"#*$('%'%*$'+,-,.*$#*."-"$&'()"#*$#'/"%*$

yang tak terkendali dan kelesuan ekonomi, maka ditempuh 

+'0*)"+"-$ 1%2"3$ #"-$ .,-'&'($ '+%4"-%*5$ %'%6"*$ #'-7"-$

skenerio 1. Pemerintah menaikkan pengeluaran dan 

Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, sehingga 

peredaran uang di masyarakat bertambah, pelaku ekonomi 

bergairah, karena banyak permintaan akan barang dan 

jasa dan harga cenderung naik.Pertumbuhan ekonomi 

meningkat, pendapatan nasional meningkat, kesempatan 

kerja bertambah, pendapatan perkapita meningkat, dan 

akhirnya pendapatan pemerintah juga meningkat. Bila 

kapasitas produksi masih tersedia, kondisi perekonomian 

akan terus attraktif, tetapi jika kapasitas produksi dalam 

negeri sudah tidak sanggup merespon permintaan 

masyarakat, hal ini akan menaikkan import barang dari 

luar negeri, yang pada akhirnya akan mempersulit neraca 

pembayaran. 

84"0*3"$ &'()"#*$ 0'-&6("-$ "-&"("$ +'0*)"+"-$ 1%2"3$

#"-$ .,-'&'($ 9%+'-"(*,$ :;$ ."+"$ +'0*"%""-$ <"-7$ &'()"#*$

adalah adanya kecenderungan meningkatnya suku bunga 

pasar uang yang berlebihan yang pada gilirannya akan 

menghambat kegiatan investasi masyarakat. Ekspansi 

pemerintah yang berlebihan akan memberikan dampak 

negative terhadap minat investasi oleh masyarakat. 

Fenomena ini disebut Crowding Out. Apabila yang terjadi 

adalah skenario 3 dimana terjadi kebijakan moneter 
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C. TEORI ERICK LINDAHL

Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan 

oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing 

konsumen tidak dalam bentuk harga absolut akan tetapi 

berupa presentase dari total biaya penyediaan barang 

publik. Analisa Lindahl didasarkan pada analisa kurva 

indifferen dengan anggaran tetap yang terbatas !"#$%&

budget costrains). 

         Diagram 4. Kurva Indiferens dalam  Mangkoesoebroto, 

2010
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Diagram 3. Harga Jumlah Barang Publik dalam 

Mangkoesoebroto, 2010

DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu 

A dan B akan barang publik DA dan DB. Jumlah barang 

yang disediakan pemerintah sebesar OY, yaitu pada titik 

perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan 

=98>?;@

Kelemahan teori ini adalah karena Bowen meng-

gunakan permintaan permintaan dan penawaran. Sehingga 

yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik 

tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak 

mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang 

tersebut sehingga permintaan kurva permintaan menjadi 

tidak ada. 
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'+%4"-%*5$#"-$+'0*)"+"-$1%2"3$ +,-&("+&*5A$."+"$"+*0"&-<"$

sangat ditentukan oleh kekuatan relative dari masing-

masing kebijakan. Akibatnya, keduanya dapat saling 

melemahkan dan atau salah satu kebijakan menjadi lemah, 

akibat benturan dengan kebijakan lainnya. 

Skenario 4, ditempuh ketika perkembangan dalam 

keadaan bommingA$ #"-$#*+B"C"&*(+"-$"+"-$ &'()"#*$ *-/"%*$

yang tidak terkendali, sehingga pemerintah mengambil 

+'0*)"+"-$ 1%2"3$ +,-&("2&*5A$ %'.'-&"("$ 0"-+$ %'-&("3$ )67"$

mengambil kebijakan yang sama dan terkoordinasi dengan 

baik. Dampak yang ditimbulkan adalah, laju pertumbuhan 

ekonomi akan melambat secara moderat, sehingga 

dampak negative yang dikhawatirkan dapat diantisipasi. 

Pertumbuhan ekonomi yang belebihan dan tidak terkendali, 

"+"-$.'-7"+*0"&+"-$&'()"#*-<"$*-/"%*$<"-7$&*#"+$&'(+'-#"3*$

pula, sebaliknya depresi ekonomi yang berlebihan, juga 

akan mengakibatkan terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi

Dalam pendapat lain oleh Barton$9:DDD;$.'-<'06&+"-$

peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 

E;$$!'("-$"3,+"%*$%6.0'($#"<"

:;$$!'("-$('763"&,(

F;$$!'("-$+'%')"B&'(""-$%,%*"3A$#"-

G;$$!'("-$.'-7'3,3"$'+,-,.*$."+(,@$

Penjelasan keempat peran pemerintah tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1.  Dalam peran alokasi sumber daya, tercakup soal 

penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah 

#"3".$ 4'('+,-,.*"-$ 9+'%'*.0"-7"-$ %'+&,($ 4603*+$

#"-$ %'+&,($ %C"%&";$ #"-$ 4'-<'#*""-$ 0"("-7H0"("-7$

publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat. 

2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang 

dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk 

undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang 

memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-

hak kepemilikan pribadi. 

3.  Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-

kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di 

negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan 

sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah 

barang publik campuran bagai masyarakat. 

4.   Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi 

stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi 

negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, 

full employmentA$ *-/"%*$ <"-7$ ('-#"BA$ #"-$ %&"0*3*&"%$

neraca pembayaran. 
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Diagram 2.  Penentuan  Jumlah  dan  Harga  Barang Swasta 

dalam Mangkoesoebroto, 2010

Kurva penawaran sepatu ditunjukkan oleh kurva SS. 

Kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan akan 

%'4"&6$,3'B$8$#"-$?A$%'#"-7$+6(I"$=98>?;$.'(64"+"-$+6(I"$

permintaan pasar yang diperoleh dengan menjumlahkan 

+6(I"$=8>=?$%'2"("$.'-#"&"($ 9B,(*%,-&"3;@$J"(7"$4"%"($

<"-7$ &'()"#*$"#"3"B$K!A$<"*&6$#*."-"$=98>?;$L$MA$B"(7"$

OP adalah harga sepasang sepatu bagi A dan B. 

Bowen$.'-#'1-*%*+"-$0"("-7$4603*+$%'0"7"*$0"("-7$

dimana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali 

suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang 

pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. 
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barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah 

kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di 

lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin 

besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh 

karena itu kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran 

pajak mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan 

marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke 

bawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh 

kurva PP. Titik E adalah keadaan optimum dimana bagi 

masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama 

dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran 

pajak. 

Kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada 

ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar 

pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, 

sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu 

yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena siaftnya 

ordinal. 

B. TEORI BOWEN

Bowen mengemukakan teori yang didasarkan pada 

teori harga sama halnya pada penentuan harga pada 

barang swasta.
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2.4. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DENGAN 

PENDEKATAN ADAM SMITH

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem 

perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian 

sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang 

penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam 

sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam 

sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem 

kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam 

Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya 

mempunyai tiga fungsi: 

E;$ N6-7%*$ 4'.'(*-&"B$ 6-&6+$ .'.'3*B"("$ +'"."-"-$

dalam negeri dan pertahanan. 

:;$$ N6-7%*$4'.'(*-&"B$6-&6+$.'<'3'-77"("+"-$4'("#*3"-@$

F;$ N6-7%*$4'.'(*-&"B$6-&6+$.'-<'#*"+"-$0"("-7H0"("-7$

yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti 

halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya. 

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan 

dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu 

pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan 

sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah 

diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya 

perekonomian. 

Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, 

mengemukakan ideologinya karena dia menganggap 
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bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang 

paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga 

dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik 

bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam 

prakek menghadapi perbenturan kepentingan, karena 

tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis 

dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal 

ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, 

memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. 

2.5. KEGAGALAN PEMERINTAH

Dalam menjalankan peran dan fungsinya pemerintah 

berusaha untuk memberikan solusi dan kesejahteraan 

sebesar-besarnya untuk publiknya. Namun tentu saja 

hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan 

pemerintah. Kegagalan pemerintah terjadi ketika 

pemerintah gagal dalam menciptakan kondisi pareto 

optimum. Maka, beberapa faktor yang menjadi sumber 

timbulnya kegagalan pemerintah adalah:

1.  Campur tangan pemerintah kadang-kadang menim-

bulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. 

Misalnya, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata 

niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik, 

ternyata membawa dampak permintaan tembakau 

menurun sehingga pendapatan petani tembakau juga 

turun.
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3.2. TEORI BARANG PUBLIK

A. TEORI PIGOU

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus 

disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal 

akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal 

akan pajak yang dipungut untuk membiayai program 

4'.'(*-&"B$9.'-<'#*"+"-$0"("-7$4603*+;@

            Diagram 1.Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik 

yang Optimal Menurut Pigou dalam Mangkoesoebroto, 

2010

Pada Diagram 1 kurva kepuasan akan barang publik 

ditunjukkan oleh kurva UU. Kurva UU tersebut mempunyai 

bentuk menurun yang menunjukan bahwa semakin banyak 
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3. Sumber daya milik bersama (common resources) 

         Sumber daya milik bersama (common resources) ada-

lah barang- barang yang tidak ekskludabel, namun rival. 

Contoh: ikan laut. Tidak ada seseorang yang melarang 

menangkap ikan laut, atau meminta bayaran kepada 

nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun 

ada saat seseorang melakukannya, maka jumlah ikan 

di laut berkurang, sehingga kesempatan orang lain 

melakukan hal yang sama menjadi berkurang. 

4. Barang ekskludabel namun tidak memiliki rival. 

               Barang  seperti ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah, 

yaitu produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan. 

Contoh: Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil. 

Sangatlah mudah mencegah seseorang menikmati 

jasa ini. Petugas kebakaran dapat membiarkan 

sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa 

perlindungan kebakaran ini tidaklah bersifat rival, 

karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat, dan 

setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama. 

Petugas pemadam kebakaran lebih sering menunggu 

daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga 

melindungi sebuah rumah tambahan tidak akan 

mengurangi kualitas perlindungan mereka pada rumah-

rumah lain. Dengan kata lain, begitu pemerintah kota 

membuat anggaran untuk jasa pemadam kebakaran, 

maka tambahan untuk melindungi tambahan satu 

rumah baru sangatlah kecil. 
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2.   Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang 

tidak murah, oleh karena itu maka campur tangan 

pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan 

biayanya secara cermat agar tidak lebih besar 

daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur 

tangan pemerintah.

3.     Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program peme-

rintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan 

tender, dan system yang kompleks.

4.     Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat 

mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking 

behavior.

Hal-hal di atas akan menyebabkan bahwa tidak 

selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan 

terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju 

Pareto Optimal, bahkan kadang-kadang justru menjauhi 

kondisi pareto optimal.
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BAB III

BARANG PUBLIK

3.1. PENGERTIAN BARANG PUBLIK

S
ecara umum barang publik (public goods) biasa 

dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati 

atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik 

merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa 

penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Surya 

9:DEF;A$.'-<"&"+"-$0"BC"$0"("-7$4603*+$ "#"3"B$0"("-7$

yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk 

individu lainnya, barang publik yang disediakan pemerintah 

merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui 

anggaran belanja negara. Contoh barang publik ini 

diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, 

lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan 

sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang 

boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena 

keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. 

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh 

individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang 

lain akan barang tersebut. 
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d. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari 

barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat 

persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. 

C. TIPE BARANG

1. Barang pribadi 

    Barang pribadi adalah barang-barang yang bersifat 

ekskludabel dan rival. Contoh: Mobil Pribadi. Mobil 

Pribadi jelas bersifat ekskludabel karena kita bisa 

mencegah orang lain dari mengkonsumsinya. 

Mobil Pribadi juga bersifat rival karena jika hanya 

ada satu Mobil Pribadi, dan ada seseorang yang 

mengkonsumsinya maka orang lain tidak bisa 

mengkonsumsinya. 

2. Barang publik 

   Barang publik adalah barang-barang yang  tidak 

ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja 

tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang 

ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak 

mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang 

sama. Contoh: pertahanan suatu negara aman karena 

mampu melawan setiap serangan dari negara lain, 

maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah 

untuk menikmati rasa aman, peluang bagi orang lain 

untuk turut menikmati keamanan sama sekali tidak 

berkurang. 
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Barang-barang yang demikian itu sering disebut sebagai 

barang publik murni. 

B. BARANG PUBLIK MURNI DAN PENGHAMBAT 

Ada beberapa barang yang tidak bersifat konsumsi 

bersama. Dua orang tidak dapat mengkonsumsi roti secara 

bersama-sama. Manfaat dan kepuasan memakan roti tidak 

tersedia bagi kedua orang tersebut. Ketika mengkonsumsi 

barang yang tidak dapat dikomsumsi oleh orang lain, 

komsumsi dua orang tersebut dapat disebut sebagai rival. 

'()*$+,+-.,/"01, terjadi ketika anda tidak membayar 

penjual roti, maka anda tidak dapat mengkonsumsi roti 

tersebut. 

Timbul masalah-masalah yang mengelilinginya : 

a. Pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan,

b. Barang publik tidak memiliki harga; hal ini di-

sebabkan antara lain karena sulitnya menentukan 

standar harga maupun karena barang publik yang 

tidak  diperdagangkan,  

c. Tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak 

."6$ 9+"3"646-$"#"$ $%"-7"&$ %'#*+*&$ )6.3"B-<";$6-&6+$

menyediakannya ataupun melestarikannya. Disinilah 

pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari 

masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut 

digunakan untuk menyediakan barang publik, 
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A. BARANG PUBLIK MURNI

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang 

memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik 

merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa 

penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang 

publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu 

tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan 

barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan 

non-eksklusif. 

Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. 

Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara 

6.6.$ 9+'%'36(6B"-;A$ %'.'-&"("$ 0"("-7$ +,3'+&*5$ #*.*3*+*$

,3'B$ %"&6$ 0"7*"-$ #"(*$ ."%<"("+"&$ 9%"&6$ +,.6-*&"%$ <"-7$

3'0*B$+'2*3;$#"-$B"-<"$0'(B"+$#*76-"+"-$%'2"("$6.6.$,3'B$

komunitas tersebut. Contoh: jalan raya merupakan barang 

publik, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi 

manfaat dari jalan tersebut, semua orang dapat menikmati 

manfaat dari jalan raya (non eksklusif); dan jalan raya 

dapat digunakan pada waktu bersamaan. Istilah barang 

publik sering digunakan pada barang yang non-eksklusif 

dan barang non-rival. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin 

bisa mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi 

barang publik. Dan udara juga dapat dimasukkan sebagai 

contoh barang publik karena secara umum tidak mungkin 

mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara. 
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        Diagram 5. 

        Solusi Erick Lindahl dalam Mangkoesoebroto, 2010

Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya 

membahas mengenai barang publik tanpa membahas 

mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh 

sektor swasta. Selain itu kelemahan utamanya adalah 

penggunaan kurva indifferen. Sifat barang publik tidak dapat 

dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu 

juga yang bersedia menunjukkan prefrensinya terhadap 

barang publik. kritikan lainya ialah teori ini hanya melihat 

penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan 

jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar 

masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. 
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!"#$"%&'(&)"*%+,&-."/+0,"/+&1"%"23&45$.+,

3.5. KEBUTUHAN DAN ALOKASI BARANG PUBLIK

A. Barang Publik dan Kegagalan Pasar

Dalam ekonomi mikro, istilah "kegagalan pasar" tidak 

berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Namun, 

sebuah kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah 

6"/"%&70/+72&8"."#&#723"*5%&6%985,/+&"*"5&".9,"/+&$"%"23&

dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai 

istilah ini pada situasi dimana !"#$%!#"%! sudah dramatis, 

atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan 

memberi hasil yang diinginkan. Di sisi lain, pada konteks 

politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah 
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atau jasa yang dibebankan kepada orang lain yang 

tidak secara langsung mengkonsumsi barang tersebut.

           Contoh &'(#)"*+,-#"#$(. Imunisasi, pendidikan 

dasar. Dengan dilakukan imunisasi, maka terjangkit-

nya penyakit tersebut dalam masyarakat menjadi kecil.

5. Indivisible

             Yakni tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan unit yang 

standar untuk bisa di-delivery.

6. Marginal Cost = 0

            Artinya, tidak ada tambahan biaya untuk mem-

produksi tambahan satu unit output. Contoh : biaya 

untuk bikin jalan tol untuk satu atau seratus orang 

adalah sama. Dibiayai oleh tarif atau harga, disediakan 

melalui mekanisme birokrasi atau politik.

& & & & & & & & &)"*%+,&$7%+,5*&#7233"#$"%,"2&,."/+0,"/+&$"%"23&

publik:
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D. TEORI SAMUELSON

Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang 

mempunyai dua karakteristik, yaitu; non-exclusionary 

dan non-rivarly, tidaklah berarti bahwa perekonomian 

tidak dapat mencapai kondisi Pareto Optimal atau tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang optimal. 

Diagram 6. Teori Samuelson dalam Mangkoesoebroto, 2010
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:7$"3"+#"2"& 8+,7*";5+<& 8"."#& 8702+/+& ="23& /7#6+*&

Pareto Optimal adalah suatu kondisi perekonomian 

dimana perubahan yang terjadi menyebabkan paling tidak 

salah satu orang akan menderita kerugian. Samuleson 

menunjukkan bahwa kondisi Pareto Optimal akan terjadi 

dengan menggunakan tiga diagram sebagaimana pada 

diagram 6 di atas, yang terdiri dari Panel A, B dan C. Pada 

panel A ditunjukkan garis kemungkinan produksi barang 

swasta dan barang publik serta kurva indeferens bagi 

individu R. Pada panel B ditunjukkan kurva indeferens 

indivudu R akan kedua jenis barang tersebut dan pada 

panel C ditunjukkan kurva indeferens untuk individu S. 

Diasumsikan bahwa dalam perekonomian hanya terdapat 

dua individu, R dan S; dan seluruh sumber ekonomi 

dialokasikan untuk menghasilkan barang publik dan barang 

swasta.

Pada diagram 6 panel A dapat dilihat bahwa apabila 

pemerintah menyediakan barang publik sebanyak OL1 

unit, berarti barang tersebut dapat dinikmati oleh individu 

R dan S dalam jumlahnya yang sama. Produksi barang 

publik sebesar OL1 unit menyebabkan sumber – sumber 

ekonomi dapat digunakan untuk menghasilkan barang 

swasta sebanyak OT unit. Dengan menentukan tingkat 

kesejahteraan individu R yang ditunjukkan oleh kurva 

+287>7%72/&?@'&A6"8"&6"27.&1B&8"2&8+3"#$"%,"2&6"8"&,5%C"&

indeferens LR1 pada Panel A, maka dapat ilihat bahwa 
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yang bersamaan (joint consumption) tanpa saling 

meniadakan manfaat (rivalitas) antara pengguna yang 

satu dan lainnya. Sedangkan untuk barang atau jasa 

yang hanya dapat dimanfaatkan oleh seseorang dan 

orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, 

maka barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki 

tingkat joint consumption yang rendah.

4. Externalitas

             Secara umum, eksternalitas akan terjadi apabila 

masyarakat mendapatkan dampak atau efek-efek 

tertentu diluar barang atau jasa yang terkait langsung 

dengan mekanisme pasar. Dalam konteks mekanisme 

pasar, Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan 

lain yang tidak melalui mekanisme pasar inilah 

yang disebut dengan eksternalitas. Dapat dikatakan 

bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari 

suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, 

baik dampak yang menguntungkan maupun yang 

merugikan. Mudahnya, ini adalah efek yang terjadi 

diluar apa yang mungkin diharapkan atau didapat dari 

penyelenggaraan suatu barang atau jasa.

           Dampak tersebut dapat dibedakan menjadi dam-

pak positif /&'(#)"*+, -#"#$(0 atau dampak negatif 

(External Cost) yang diperoleh dari memproduksi, 

mendistribusikan atau memngkonsumsikan barang 
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          Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila 

kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, 

orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil 

manfaat yang sama, atau apabila kita sedang 

mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak 

akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut 

mendengarnya. Kemudian misalkan satu tambahan 

mobil melintas di jalan raya selama periode tidak ramai. 

Karena jalan tersebut sudah ada, satu lagi kendaraan 

melintas tidak membutuhkan sumberdaya tambahan 

dan tidak mengurangi konsumsi pihak lainnya. Satu 

lagi tambahan pemirsa pada satu saluran televisi 

tidak akan menambah biaya meskipun tindakan 

ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. 

Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang 

semacam itu adalah non rivalitas / non persaingan 

sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan 

biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol; 

konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan 

orang lain untuk mengkonsumsi.

3. Joint Consumption

            Barang atau jasa dapat digunakan atau dikon-

sumsi bersama-sama. Suatu barang atau jasa dapat 

dikatakan memiliki tingkatjoint consumption yang 

tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi 

bersama-sama secara simultan dalam waktu 
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tersedianya barang publik sebesar OL1 berarti individu R 

;"%5/&#723,92/5#/+&$"%"23&/D"/*"&/7$7/"%&EF&A8+&6"27.&

GB& 8+,5%"23+& EF'& ="23& 8+,92/5#/+& 9.7;& @& A8+*52H5,,"2&

6"8"&6"27.&1B<&="+*5&EFI&A6"8"&4"27.&JB(&G6"$+."&$"%"23&

publik yang tersedia untuk R dan S sebanya OL2 unit, 

maka barang swasta yang dapat diproduksi adalah sebesar 

OT3. Dari sejumlah OT3, agar indivdu R tidak berkurang 

,7/7H";*7%""22="& A/7$"3"+#"2"& 8+*52H5,,"2& 6"8"& ,5%C"&

+287>7%2/& ?@'B& +"& ;"%5/& #723,92/5#/+& $"%"23& /D"/*"&

sebanyak OT4 unit sehingga yang tersedia bagi S sebanyak 

EFKL&EFM&&N&EFO&A6"8"&4"27.&JB(&G6"$+."&."23,";&8+&"*"/&

dilakukan untuk setiap jumlah barang publik maka kita 

mendapatkan kurva DGF pada panel C, yaitu kurva yang 

menunjukkan kombinasi barang publik dan barang swasta 

yang tersedia bagi S dengan kondisi kesejahteraan R tidak 

berubah seperti yang ditunjukkan oleh kurva indefrens LR1.
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   Diagram 7. Fungsi Kemungkinan Kepuasan dalam 

Mangkoesoebroto, 2010

Diagram 7 di atas adalah perbandingan kese-

jahteraan antara R dan S. BM adalah kurva kesejahteraan. 

Saat R mempunyai kesejahteraan sebesar M1 maka S 

mempunyai kesejahteraan sebesar B1. Kesejahteraan 

bergeser dari D ke W, sehingga kesejahteraan R berkurang 

dan kesejahteraan S bertambah. 

Kelemahan teori Samuelson terletak pada empat hal, 

yaitu:

1. Hasil analisis sangat tergantung pada tingkat 

kesejahteraan individu mana yang dipilih, dan tingkat 

kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih.  
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misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat 

menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya 

terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka 

yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat 

atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat 

8+,7P5".+,"2& AexcludableB& 8"."#&#723"#$+.&#"2>""*&

atas barang publik. Contoh yang lain adalah Hankam. 

Semua penduduk mendapat perlindungan yang sama 

dalam bidang Hankam, baik mereka yang membayar 

jasa Hankam maupun yang tidak membayar. Hal 

serupa dapat diterapkan pada tingkat lokal seperti 

program pengendalian nyamuk atau program 

pencegahan melawan penyakit. Dalam kasus ini 

sekali program tersebut diimplementasikan, seluruh 

penduduk dari komunitas tersebut diuntungkan, dan 

tidak seorangpun dapat dikecualikan dari manfaat 

tersebut, tanpa memperhitungkan apakah mereka 

membayar atau tidak.

2. Non Rivalry

                Non-rivalry dalam penggunaan barang publik ber-

arti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu 

barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen 

lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap 

orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut 

tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang 

lain.
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usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service 

obligation), contoh:

'(& ?+/*%+,&;"/+.&67237.9.""2&4F&A47%/7%9B&4?Q

2. Air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air 

minum

3.4. KARAKTERISTIK BARANG PUBLIK

Suatu barang dinyatakan sebagai barang publik atas 

karakteristik yang merekat karena barang publik memiliki 

ciri-ciri yang membedakannya dengan barang lainnya. Ciri 

– ciri tersebut adalah:

1. Non exclusive

          Apabila  suatu  barang  publik tersedia, tidak ada 

yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh 

manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, 

setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi 

semua orang, baik orang tersebut membayar maupun 

tidak membayar dalam mengkonsumi barang atau 

jasa tersebut, ia tetap memperoleh manfaat.

               Sebagai contoh dalam konteks pasar, baik mereka yang 

membayar maupun tidak membayar dapat menikmati 

barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat mem-

bayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian 
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2. Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto 

optimal akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan 

dari D ke W pada diagram diatas menunjukkan 

perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh 

masyarakat.  

3. Kelemahan yang terbesar adalah pada anggapan 

bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan 

kesukaan mereka terhadap barang publik dan kesukaan 

mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya 

untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi 

persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang 

akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana 

pemerintah memungut pembayaran dari konsumen 

barang publik. 

4.  Barang publik yang dibahas adalah barang yang 

mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik 

yang dipakai oleh konsumen dalam jumlah yang sama.

E. TEORI ANGGARAN

Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap 

orang membayar atas penggunaan barang -barang publik 

dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem 

harga untuk barang-barang swasta. 

Teori alokasi barang publik melalui anggaran 

merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik 
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yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak 

pada distribusi pendapatan awal di antara individu- individu 

dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan 

beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

Diagram 8. Teori Alokasi Barang Publik Melalui 

Anggaran dalam Mangkoesoebroto, 2010
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membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar 

pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. 

Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan 

(excludable) dalam mengambil manfaat atas barang 

publik.

Sebuah barang publik disebut sebagai pure public 

goods atau barang publik sempurna/murni apabila memiliki 

dua sifat ini secara absolut. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 

barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah 

dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi 

tersebut, contoh:

1. Penyediaan 1*2!34& 52*5,& R5& $5%523& ="23&

pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan 

dan belanja negara di Departemen Kesehatan;

S(& -"6".& 6725#6"23& ="23& 8+,7.9."& 9.7;& 4F& A47%/7%9B&

PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan 

antar pulau yang pengadaannya menggunakan 

anggaran pendapatan dan belanja negara di 

Departemen Perhubungan;

3. Penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang 

pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah.

Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil 

dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan 
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bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu 

barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen 

lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap 

orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut 

tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang 

lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila 

kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, 

orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil 

manfaat yang sama, atau apabila kita sedang 

mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak 

akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut 

mendengarnya.

2) Non-excludable 

        Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa 

apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang 

dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh 

manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, 

setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam 

konteks pasar, maka baik mereka yang membayar 

maupun tidak membayar dapat menikmati barang 

tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar 

pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, 

akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa 

kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang 
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1"%"23& 65$.+,& A!B(& J!& "8".";& ,5%C"& ,7#523,+2"2&

produksi. Garis anggaran adalah A dan B. Persinggungan 

anggaran A dengan kurva indifrent berada di titik F. Sehingga 

A akan mengkonsumsi barang publik sebesar G0 dengan 

penghasilan OM0. Dan A akan mengkonsumsi barang 

swasta sebesar MM0, sehingga B akan mengkonsumsi 

barang swasta sebanyak CC0 - MM0 = NN0. Apabila A 

merubah garis anggarannya. Maka A akn mengkonsumsi 

barang publik sebesar G1. Sehingga A akan mengkonsumsi 

barang swasta sebesar MM1 dan B akan mengkonsumsi 

barang swasta sebesar CC1 - MM1 = NN1. NJ adalah 

barang swasta yang tersedia untuk individu B. Dan B akan 

mencapai nilai optimum mengkonsumsi barang publik dan 

swasta dititik Q. MV adalah barang swasta yang tersedia 

untuk A. Sehingga A berapa pada tingkat keseimbangan 

konsumen di titik F,dan total produksi berada di titik E. 

Kelemahandari teori ini, yaitu digunakannya kurva 

indiferens sebagai alat analisis yang baik dari segi teori akan 

tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya 

dalam kenyataan sehari-hari. 

3.3. SIFAT BARANG PUBLIK

Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang 

terkait dengan penggunaannya, yaitu :

1) Non-rivalry

       Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti 
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kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk 

tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan 

subyektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau 

sosial.

Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang 

!"#$!%&'$()&)#*+#$,)#*+#$%-)&.!/0!%*1$2&)%.)/)&()$%&0!()3*&

bersifat rasional, memiliki informasi sempurna, pasar 

berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat 

privat. Sayangnya, kenyataannya asumsi-asumsi ideal 

tersebut sulit terpenuhi di dunia nyata. Sebagai akibatnya 

terjadilah kegagalan pasar di mana pasar gagal menjadi 

)().& )(43)#$& -)%5& !"#$!%6& 7+0).& 8!%$#& *.)+)& 0!%-!')'&

kegagalan pasar adalah :

96& :%;4/+)#$&.$<)3&#!+0*/%)&=incomplete information>6

             Pada kenyataannya kita tidak pernah tahu persis 

tentang kualitas barang yang digunakan. Ketika 

ingin membeli mobil bekas, seseorang yang kurang 

memahami seluk-beluk mobil bekas dapat menyewa 

montir mobil yang dapat dipercaya. Perusahaan yang 

ingin merekrut calon pegawai kadang-kadang terpaksa 

memakai jasa konsultan.

?6&&&&@)-)&+4%404($&=monopoly power>6

            Asumsi pasar persaingan sempurna adalah pro-

dusen begitu banyak dan kecil-kecil sehingga secara 

individu tidak mampu mempengaruhi pasar. Dengan 

kondisi demikian para produsen dalam memasok 
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berdasarkan kesukaannya. Misalnya pemilih diberi-

kan nilai 100 untuk menentukan 3 pilihan proyek, 

dalam hal ini setiap pemilih bisa memenangkan proyek 

yang disukainya dengan menggunakan strategi.

4. Pilihan berdasarkan pilihan ganda (Plurality Voting)

       Pemungutan suara berdasarkan pilihan ganda dilaku-

kan dengan memberikan angka berdasarkan urutan 

kesukaan. Misalnya untuk proyek yang paling disukai 

diberi angka 1 dan yang tidak disukai diberi angka 3, 

semakin kecil angka yang diperoleh maka proyek bisa 

dilaksanakan dan semakin besar jumlah angka yang 

dihasilkan maka proyek tersebut kalah.

D. Teori Demokrasi Perwakilan

Pada kenyataannya jarang terdapat cara pemungutan 

suara untuk menentukan proyek-proyek pemerintah 

dengan melibatkan masyarakat langsung. Pada umumnya 

pemungutan suara dilakukan rakyat melalui wakil-wakil 

mereka. Dengan model perwakilan apakah mungkin ada 

jaminan bahwa wakil-wakil rakyat memilih proyek yang 

sesuai kehendak rakyat? Model ini akan berjalan asalkan 

para wakil rakyat tidak hanya mementingkan diri sendiri 

melainkan benar-benar mewakili untuk memilih proyek 

pemerintah yang dilaksanakan sesuai kebutuhan yang 

diinginkan rakyat.
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C. Teori Pemungutan Suara

Dalam berbagai teori pemungutan suara terdapat 

beberapa sIstem yaitu:

1. Pilihan berdasarkan suara bulat (aklamasi)

         Cara  pemungutan  suara  dengan  suara bulat dimana 

100% orang setuju akan diadakan suatu proyek 

merupakan cara yang paling baik. Ini disebabkan 

karena cara ini dapat melindungi golongan minoritas 

dalam suatu masyarakat. Namun cara ini sangat 

sulit mencapai suatu keputusan, terutama apabila 

jumlah pemungut sura sangat besar, karena satu 

orang saja tidak setuju maka suatu proyek tidak dapat 

dilaksanakan.

2. Pilihan berdasarkan suara terbanyak

              Dengan cara ini keputusan diambil apabila jumlah orang 

yang setuju lebih besar dari orang yang tidak setuju. 

A-#.!+&-)%5&0)($%5&#!<!/1)%)&)<)()1&BCDE9&=%F?>E9&

atau system kuorum dimana keputusan dilaksanakan 

)0)'$()&<*)&0!/.$5)&#*)/)&=?FG>%&+!%-).)3)%&#!.*8*6

3. Pilihan berdasarkan pilihan titik (Point Voting)

      Pemungutan suara dengan cara ini adalah suatu cara 

mengatasi kelemahan cara mayoritas sederhana 

atau suara terbanyak, dengan cara memberikan 

angka tertentu kepada setiap pemilih yang dapat 

mengalokasikannya pada setiap jenis proyek 
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barang bereferensi pada harga yang berlaku di 

pasar, sehingga mereka hanya menjadi price taker. 

Akan tetapi kenyataannya sering terjadi dalam pasar 

hanya ada satu (monopoli) atau beberapa produsen 

(oligopoli). Mereka dapat mempengaruhi pasar dengan 

+!%!%.*3)%&.$%53).&1)/5)&=price setter>6&H!/!3)&'$#)&

saja memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit 

<!%5)%&1)/5)&-)%5& .$%55$& =8$3)&<$')%<$%53)%&<!%5)%&

3*)%.$.)#&<)%&1)/5)&3!#!$+')%5)%>6

G6&&&&73#.!/%)($.)#&=externality>6

          Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian 

yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai 

akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain, tetapi 

tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan biaya 

secara normal. Sebagai contoh, pabrik tapioka yang 

membuang limbahnya ke sungai. Kerugian yang 

diderita masyarakat sekitarnya tidak masuk dalam 

perhitungan biaya produksi pabrik tapioka. Akibatnya, 

walaupun biaya produksi tapioka menjadi murah 

=.$<)3& 0!/(*& $%I!#.)#$& ;)#$($.)#& 0!%54()1)%& ($+')1>2&

secara ekonomis biayanya mahal. Sebagian biaya 

itu ditanggung masyarakat dalam bentuk biaya sosial 

=social cost>

J6& K)/)%5&0*'($3&=public goods>6

           Asumsi lain yang diperlukan agar pasar dapat berjalan 

<!%5)%& !"#$!%& )<)()1& ')/)%5& -)%5& <$0!/.*3)/3)%&
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bersifat private (rival dan exclusive). Rival artinya 

barang tidak dapat dikonsumsi secara bersama-sama 

='*3)%& 1)%-)& #).*& 4/)%5>& .)%0)& #)($%5& +!/*5$3)%6&

Contohnya, bila satu kaleng soft drink telah kita 

minum, maka orang lain tidak dapat menikmatinya 

lagi. Exclusive artinya untuk mendapatkan barang 

tersebut seseorang harus memenuhi syaratnya 

=+$#)(%-)& <!%5)%& +!+')-)/%-)>6& K!'!/)0)& ')/)%5&

private juga dapat dipecah-pecah (divisible), misalnya 

ketika seseorang membeli soft drink, ia dapat membeli 

yang botol besar, botol kecil, atau kaleng. Dalam 

kehidupan nyata, ada barang-barang yang bersifat 

non-rivalry, non-exclusive& =).)*&non-excludable>2&<)% 

non divisible. Barang-barang tersebut disebut barang 

0*'($3& =public goods>6& L4%.41& ')/)%5& 0*'($3& )<)()1&

./4.4)/& =-)%5& .$<)3& <$0!%*1$& 0!<)5)%5& 3)3$& ($+)>6&

Trotoar bersifat non-rivalry, artinya bila seseorang 

berjalan di atasnya maka tidak akan merugikan atau 

mengurangi kesempatan orang lain untuk berjalan 

di atasnya. Bersifat non-exclusive artinya siapa saja 

dapat menggunakannya dan kita tidak bisa mencegah 

orang lain untuk menggunakannya. Bersifat non-

divisible artinya trotoar tersebut tidak dapat dibagi-

bagi, setiap orang dapat menggunakan trotoar tersebut 

#!*.*1%-)& =3!M*)($& '$()& ./4.4)/& $.*& <$5*%)3)%& #!M)/)&

$(!5)(&4(!1&0!<)5)%5&3)3$&($+)>6&K)/)%5&0*'($3&#!/$%5&

+!%$+'*(3)%& ;!%4+!%)&0!%<4+0(!%5)%& =free rider>2&
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TT menunjukkan biaya keseluruhan untuk mendapatkan 

suara setuju, yang merupakan penjumlahan secara vertical 

suara SS dan DD. Biaya minimum sebesar G0 persen 

menyatakan suara setuju. Pada titik A semua orang setuju 

sehingga biaya yang mencerminkan ketidakseimbangan 

akan proyek yang dibangun menjadi nol.

Buchanan dan Tullock mengajarkan bahwa dalam 

menentukan suatu public choice, terdapat aspek-aspek 

yang lebih daripada sekedar memenuhi peraturan 

politik pemerintah dalam pemilu. Aspek-aspek tersebut 

meliputi pilihan-pilihan untuk membuat suatu keputusan 

sosial dengan mempertimbangkan lembaga-lembaga 

perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah, 

disamping mekanisme pemerintahan lain yang terpusat 

dalam suatu negara dan lembaga-lembaga yang 

menggabungkan antara sektor publik dan sektor privat. 

Lebih lanjut Buchanan dan Tullock menyatakan bahwa 

untuk menghasilkan keputusan sosial tersebut dibutuhkan 

adanya integrasi antara politik dan ekonomi. Integrasi 

tersebut akan sangat berguna untuk memahami hal-

hal seperti mengapa pemerintah melakukan pengaturan 

terhadap sistem pasar, redistribusi terhadap kekayaan, 

serta bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi 

tujuan-tujuan politik. Semua segi-segi ekonomi dan politik 

tersebut hanya dapat dipahami jika kita memandangnya 

dari perspektif teori yang sama.
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Diagram 9. Teori Buchanan dan Tullock

Sumber : Mangkoesoebroto, 2010

Kurva SS pada diagram 9 di atas menunjukkan biaya 

yang harus dipikul oleh golongan masyarakat yang tidak 

setuju dengan pembangunan suatu proyek. Apabila jumlah 

orang yang setuju dengan adanya suatu proyek sebesar 

satu persen dan proyek tersebut harus ikut memikul biaya 

pembangunan proyek di atas. Kurva DD, menunjukkan 

biaya yang diperlukan untuk mendapatkan suara setuju 

akan dibangunnya suatu proyek. Apabila diinginkan lebih 

banyak suara setuju akan proyek tersebut maka biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suara yang 

menyetujui adanya proyek semakin menjadi besar. Kurva 
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yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar. 

Bila swasta yang menyediakan barang publik maka 

mereka dapat mengalami kerugian akibat free rider 

tersebut. Oleh karena itu biasanya barang publik 

disediakan oleh pemerintah.

5.   Barang altruisme&=altruism good>6

          Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya 

berdasarkan suka rela, contohnya ialah darah, ginjal, 

dan organ tubuh manusia lainnya. Supply darah ada 

karena murni rasa kemanusiaan. Apabila barang ini 

diserahkan kepada mekanisme pasar maka tidak 

akan terbentuk pasar karena aspek supply-nya 

bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan sekalipun 

harga sebuah ginjal begitu mahal, kita tidak dapat 

menemukan perusahaan yang kegiatannya adalah 

menjual ginjal dan organ-organ tubuh lainnya dengan 

berorientasi !"#$%& =3!M*)($& +*%53$%& <$& 0)#)/& 5!()0>6&

Untuk menangani supply-demand barang altruisme, 

0!+!/$%.)1&+!+'!%.*3&NH:&=N)()%5&H!/)1&:%<4%!#$)>&

atau membuat berbagai regulasi yang mencegah jual-

beli organ tubuh secara ilegal.

B. Penyediaan Barang Publik Oleh Pemerintah

Peranan pemerintah sebagai fungsi alokasi sangat 

dibutuhkan dalam penyediaan barang-barang yang tidak 

mampu disediakan oleh pihak swasta yaitu barang-barang 
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yang bersifat umum atau yang disebut dengan barang 

publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, 

tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta 

dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Sedangkan 

barang yang dapat diperoleh melalui sistem pasar, yaitu 

melalui transaksi antar penjual dan pembeli disebut barang 

swasta. Tidak dapat tersedianya barang publik oleh sistem 

).)*&+!3)%$#+!&0)#)/&$%$&<$#!'*.&3!5)5)()%&0)#)/&=market 

failure>6& O$<)3& <$#!<$)3)%& ')/)%5,')/)%5& .!/#!'*.& 4(!1&

sistem pasar dikarenakan manfaat dari barang tersebut 

tidak dapat dinikmati oleh satu orang tetapi juga dimiliki 

/ dinikmati oleh  yang lain. Seperti contoh: udara bersih, 

jalan umum, jembatan dan lain-lain, dan contoh dari barang 

public murni yaitu peradilan dan pertahanan nasional.

Dalam barang-barang yang diciptakan oleh swasta 

orang tidak mengalami kesulitan dalam mengemukakan 

dalam kesukaannya, sedangkan hal ini tidak untuk barang 

publik. Untuk barang publik yang dapat dirasakan oleh 

semua orang, ketika barang tersebut ada dan sudah 

tersedia, tidak akan ada orang yang mau bersedia untuk 

membayar penyediaan barang tersebut.

Sebagaimana dalam teori Bowen yang 

mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-

barang  publik dan teorinya didasarkan dengan teori harga 

seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang 

swasta. Barang swasta adalah barang yang mempunyai 
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swasta. Namun Wicksell menyadari dengan cara 

pemungutan suara secara mutlak sulit dilakukan karena 

sangat sulit memperoleh suara bulat dan bisa menghambat 

pelaksanaan perekonomian maka dia mengusulkan cara 

yang kedua yaitu relative suara, dimana 5/6 suara yang 

menang.

B. Teori Buchanan dan Tullock

Buchanan dan Tullock mengemukakan suatu 

teori mengenai jumlah suara yang diperlukan dalam 

suatu pemungutan suara untuk melaksanakan suatu 

proyek dengan mempertimbangkan biaya bagi seluruh 

masyarakat. Jadi dalam suatu pemungutan suara ada satu 

1*'*%5)%&#!)/)1&)%.)/)&!"#$!%#$&<)%&'$)-)2&#!+)3$%&'!#)/&

!"#$!%#$&1)#$(&0!+*%5*.)%&#*)/)&#!+)3$%&'!#)/&0*()&'$)-)&

pemungutan suara dan begitu pula sebaliknya.
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atau tawar menawar, tetapi proses negosiasi tidak dapat 

dilakukan dalam masyarakat yang besar. Oleh karena 

itu dalam masyarakat demokratis kesukaan – kesukaan 

masyarakat dan kesediaan mereka untuk membiayai 

barang publik harus dilakukan dengan cara pemungutan 

suara. Dalam negara yang mempunyai sistem pemerintah 

diktator, penguasalah yang memutuskan barang dan jasa 

publik apa dan berapa jumlah yang akan disediakan dan 

bagaimana cara pembiayaan barang publik tersebut. Teori 

tentang pemungutan suara ini tidak sepenuhnya masuk 

dalam bidang ekonomi. Banyak faktor–faktor non-ekonomi 

yang masuk dalam pertimbangan dalam menentukan 

prioritas pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu hasil 

pemungutan suara tergantung dari dua faktor, yaitu:

1. Distribusi suara di antara para pemilih, dan

2. Cara penentuan hasil pemungutan suara.

A. Teori Wicksell

Menurut Wicksell cara pemungutan dengan suara 

mutlak 100% (unanimous) hasilnya akan sama dengan 

system harga pada pasar persaingan sempurna. Jadi 

menurut Wicksell penentuan harga untuk barang publik 

tidak dapat dilakukan dengan cara system pasar pada 

masyarakat yang jumlahnya besar dan hanya pemungutan 

suara dengan suara mutlak 100% yang dapat menyamai 

hasil yang dicapai melalui system harga untuk barang 
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sifat pengecualian, dimana pemilik suatu barang dapat 

mengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut, 

misalnya saja sepatu. Sedangkan barang publik sebagai 

barang dimana pengecualian tidak dapat ditetapkan. 

Jadi sekali suatu barang publik tersedia maka tidak ada 

seorangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang 

tersebut, misalnya saja pertahanan nasional. Sekali 

pemerintah menyediakan pertahanan nasional, tidak 

ada seorangpun yang bisa dikecualikan dari menerima 

manfaat pertahanan. Di sinilah fungsi alokasi pemerintah 

dibutuhkan, karena hanya pemerintahlah yang bisa dan 

harus menyediakan barang publik tersebut. 

C. Penyediaan Barang Publik Oleh Swasta

Keterlibatan swasta dalam sektor publik di Inggris 

diawali dengan dikontrakkannya beberapa pekerjaan 

sektor publik untuk dilakukan oleh pihak swasta, seperti: 

kebersihan, catering, dan pemungutan sampah. Peran 

swasta tersebut selanjutnya berkembang menjadi 

keikutsertaan pihak swasta dalam pembiayaan penyediaan 

barang publik.

Pada awalnya, keterlibatan pihak swasta dalam 

0!+'$)-))%&#!3.4/&0*'($3&<$()3*3)%&<!%5)%&?&=<*)>&#-)/).&

(Ryrie rules):

Pertama2& ')/)%5& 0*'($3& .!/#!'*.& 1)/*#& (!'$1& !"#$!%&

dibiayai oleh swasta dibandingkan jika dibiayai oleh 

pemerintah 
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Kedua, harus memperhitungkan kemampuan 

anggaran sektor publik

Dalam perkembangannya, kedua syarat tersebut tidak 

dipatuhi dengan pertimbangan mendorong peningkatan 

keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan barang 

publik dan berkembangnya pemikiran bahwa pembiayaan 

0!%-!<$))%&')/)%5&0*'($3&4(!1&0$1)3&#P)#.)& (!'$1&!"#$!%&

dibandingkan jika dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, 

dalam impementasinya pengabaian syarat tersebut tidak 

menyebabkan meningkatnya keterlibatan pihak swasta 

dalam pembiayaan sektor publik.

Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan 

barang publik menyebabkan pertumbuhan barang publik 

yang lebih cepat sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan preferensi 

individu lebih mementingkan konsumsi jangka pendek 

dibandingkan dengan konsumsi jangka panjang. Sekalipun 

demikian, meningkatnya kesejahteraan tersebut juga diikuti 

dengan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh 

masyarakat dalam bentuk pajak, iuran, dan sebagainya.

Spackman& =?CC?>& <)()+& Q*/%)(& Public–private 

&'"%()"*+,!*-. /)**#(*. 0"#1. %+).2",%,*+.3!!"#'4+.menge-

mukakan bahwa alasan yang mendasari mengapa pem-

biayaan oleh pihak swasta lebih dipilih dibandingkan dengan 

pemerintah dalam penyediaan barang publik adalah:
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Jika penyediaan barang publik oleh pihak swasta 

memenuhi kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta 

)<)()1&!"#$!%6&@)()+&3!%-).))%%-)2&0!%-!<$))%&')/)%5&

publik baik oleh pemerintah maupun swasta memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya 

pemerintah mengalami keterbatasan anggaran sehingga 

tidak mampu menyediakan barang publik pada level 

optimal yang diinginkan oleh masyarakat. Pada sisi lain, 

penyediaan barang publik yang diserahkan sepenuhnya 

kepada swasta, maka cenderung menimbulkan biaya 

yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat 

dalam bentuk pajak, iuran, dan sejenisnya. Akhirnya 

berkembanglah konsep public-private partnership =NNN>&

atau kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan 

barang publik yang didasari oleh pemikiran bahwa model 

tersebut akan mampu menghasilkan penyediaan barang 

publik yang optimal.  

3.6. ALOKASI SUMBER DAYA DALAM PENYEDIAAN 

BARANG PUBLIK: TEORI VOTING

Sistem harga tidak dapat digunakan sebagai alat 

untuk menunjukkan kesukaan masyarakat akan barang 

publik. Apabila dalam masyarakat hanya ada dua orang 

konsumen atau dalam masyarakat kecil pencerminan 

kesukaan dapat dilakukan dengan proses negosiasi 
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terlibatan pihak swasta dapat menciptakan cost-

effective service delivery. Selain itu, keterlibatan pihak 

swasta dapat mendorong peningkatan penyediaan 

barang publik yang lebih cepat dibandingkan dengan 

jika pemerintah hanya mengandalkan kemampuan 

anggaran yang dimilikinya.

6. 5#").)00)4%,6).1#(,%#",(7.89.!",6'%).$('(4,)"*

 Alasan ini berkaitan dengan sistem monitoring 

penyediaan barang publik yang lebih efektif oleh pihak 

swasta dibandingkan dengan pemerintah

7. :+).4#(%"'4%;'<.8)()$%*.#0.<#(7=%)"1.4'!,%'<.'%.",*>

 Alasan ini berkaitan dengan adanya komitmen jangka 

0)%8)%5&.!/1)<)0&/!#$34&"%)%#$)(6

8. Enforcement of whole life costing

 Alasan ini berkaitan dengan desain penyediaan barang 

publik yang berorientasi jangka panjang, sehingga 

menghasilkan kualitas barang publik yang lebih baik 

=!"#$!%>6

!"# $%&'()&'# *(+(,')-./# 0.1.+# *()2(0'..)# 3.,.)4#

Publik

7"#$!%#$& 3!.!/#!<$))%& ')/)%5& 0*'($3& +!%#-)/).3)%&

bahwa barang publik harus tersedia sampai pada level 

dimana jumlah penilaian marginal setiap orang untuk unit 

terakhir barang publik sama dengan biaya marginalnya.
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1. Easing macroeconomic constraints

 Alasan ini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan 

pemerintah dalam pembiayaan sektor publik. Sekalipun 

demikian, MS menyatakan bahwa kondisi tersebut 

hanya berlaku di negara berkembang, sedangkan 

di negara maju harus didasari oleh pertimbangan 

!"#$!%#$6&

2. Bypassing controls on public service investment

 Alasan ini berkaitan dengan adanya kontrol publik 

terhadap besaran pengeluaran publik di berbagai 

sektor. Sejumlah sektor tertentu dapat mengalami 

overinvestment, sebaliknya sektor lainnya yang 

merupakan barang publik mengalami underinvestment 

=+$#)(%-)& 8)()%2& /*+)1& #)3$.& <)%& ()$%,()$%>6& @!%5)%&

keterlibatan pihak swasta hal tersebut dapat diatasi.

3. Evading formal constraints on borrowing or spending  

    Alasan ini berkaitan dengan batasan rasio hutang 

terhadap GDP.

4. ?)1,=!",6'%,*'%,#(.#0.*)<0=$('(4,(7.!"#@)4%*

     Alasan ini berkaitan dengan kemudahan menaikkan 

.)/$;& =$*/)%& ).)*& 0)8)3>2& 3)/!%)& 1)/*#&+!%-!#*)$3)%&

dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak 

swasta.

5. Capital rationing as an instrument for change

    Alasan ini berkaitan dengan pandangan bahwa ke-
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E. Koalisi dalam Pemungutan Suara

Banyak proyek pemerintah yang tidak dilakukan 

sendiri-sendiri, tetapi dalam satu paket yang terdiri dari 

beberapa proyek. Di sini para pemilih tidak memilih satu-

satu proyek yang akan dilaksanakan pemerintah, melainkan 

memilih satu paket yang terdiri dari beberapa jenis proyek. 

Dalam hal ini mungkin pemilih mengadakan koalisi untuk 

memenangkan proyek yang disukai atau paling diinginkan 

rakyat yang mewakilkannya.

F. Pertukaran Suara atau Log Rolling

Dalam hal pemilihan suara untuk suatu proyek 

secara paket para pemilih dapat mengadakan logrolling. 

!"#$"%%&'# merupakan suatu cara bagi pemilih untuk 

melakukan kolusi diantara para pemilih yang kalah dengan 

cara mempertukarkan suara agar mereka sama-sama 

mendapatkan keuntungan.
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berpotongan dengan kurva indeferens!"! #$"%&'!()!*+,+!

individu A memperoleh pakaian sebanyak OAYA unit 

sedangkan B mendapatkan pakaian sebanyak OBYB unit. 

Pada titik E, A mendapatkan makanan sebanyak OAXA 

unit sedangkan B mendapatkan makanan sebanyak OBXB 

unit.Titk E bukan merupakan titik optimum, sebab dengan 

mengubah kombinasi makanan dan pakaian, kedua 

-.,/0*1,! #2! (+,! "&! (+3+4!*1*315.617! -130+/+,! 8+,9!

lebih tinggi.

Pada titik C, konsumen A mempunyai lebih sedikit 

pakaian dan lebih banyak makanan dibandingkan di titik 

E, akan tetapi kepuasan A di titik C lebih besar daripada 

kepuasan A di titik E oleh karena titik C terletak pada kurva 

indiferens!8+,9!61:)7!4),99)!$2#;&<!=+(+!4)4)-!;!-130+/+,!"!

tidak berubah dibandingkan pada titik E.
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Diagram 12. 

Kotak Konsumen dalam Mangkoesoebroto, 2010

 

Diagram di atas diperoleh dengan membalikkan kurva 

indiverens pada 2 orang konsumen. UA untuk konsumen A 

dan UB untuk konsumen B. Titik C dan D dimana seoarang 

konsumen tidak dapat meningkatkan kepuasannya tanpa 

menyebabkan kepuasan konsumen lain berkurang disebut 

pareto optimum. kondisi pareto optimum terjadi sepanjang 

garis OA dan OB yang disebut dengan garis kontrak. 

Y merupakan pakaian dan X merupakan makanan. 

Diagram di atas berguna untuk menganalisis alokasi 

makanan dan pakaian yang didapat masing – masing 

konsumen. Pada titik E kurva indeferens! 2! #$2%&!
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BAB IV

BARANG SWASTA 

DAN MEKANISME PASAR

4.1. PENGERTIAN BARANG SWASTA

Barang swasta adalah barang yang dapat diperoleh 

dengan membayar di pasar. Barang tersebut 

memiliki ciri ”excludability” dan ”rivalry.” Excludablity 

adalah prinsip hak milik atau property right, orang lain yang 

tidak membayar dapat di-exclude atau dikeluarkan dari 

memilikinya, dan tidak berhak menjualnya.

Rivalry adalah prinsip di mana manfaat diinternalisasi 

atau dipribadikan. Orang lain yang ikut mengkonsumsi 

barang tersebut akan mengurangi hak atau manfaat 

orang pertama. Sepotong ikan yang dibeli di pasar akan 

berkurang manfaatnya jika orang lain ikut memakannya

4.2. SIFAT BARANG SWASTA

Semua barang yang bersifat swasta yaitu bersifat 

excludability dan rivarly dapat disediakan di pasar. Barang-

barang ini dapat mewujudkan harga, yaitu, berasal 
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dari tarik menarik antara kepentingan konsumen dan 

produsen. Jika barang-barang ini disediakan oleh banyak 

produsen, maka produsen akan ditekan oleh kompetisi dan 

menawarkan harga yang serendah mungkin. Demikianlah 

ide dari bekerjanya pasar. Harga sudah tepat jika besarnya 

sama dengan biaya marginal untuk menghasilkannya. 

Pada harga itu jumlah yang ingin diproduksi oleh seluruh 

produsen sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh 

seluruh konsumen yang memiliki daya beli.

4.3. MEKANISME PASAR

Mekanisme pasar yang bersaing kompetitif akan 

menjamin alokasi yang tepat dari berbagai sumber 

ekonomi. Alokasi yang tepat tersebut dikatakan sebagai 

+6.-+/)!/0*:15!8+,9!1>/)1,<!2-+,! 414+3)!3+/+5!/15),9-+6)!

tidak memenuhi asumsi-asumsinya, antara lain adanya 

kebebasasan keluar masuk pasar/kebebasan berusaha 

sehingga pengusaha akan menjadi banyak, adanya 

informasi barang dan jasa yang penuh, misalnya berapa 

biaya produksi yang sebenarnya, berapa penjualnya dan 

seterusnya. Asumsi lainnya bahwa para penjual tidak 

melakukan kompromi untuk memperdaya konsumen.

Asumsi mekanisme pasar sebagaimana disebut di 

atas sering tidak terjadi. Pasar sering dapat dimainkan 

oleh aktor-aktor, misalnya, kapan membeli secara besar-

besaran dengan demikian harga akan naik, dan kapan 
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d. Konsumen memaksimalkan utilitasnya dan kurva 

indiferennya berdasarkan tingkat pertukaran marjinal.

Kondisi yang diperlukan untuk mencapai Pareto 

optimal ada dua, yaitu:

+<! %>/)1,/)! (+6+*! -.,/0*/)! 415?+()! -14)-+! kurva 

indiverens seorang konsumen bersinggungan dengan 

garis anggaran atau budget line. Dalam keadaan 

ini seorang konsumen akan mendapatkan tingkat 

kepuasan tertinggi dengan biaya paling sedikit yang 

perlu dikeluarkan.

:<! %>/)1,/)! (+6+*! 35.(0-/)! 415?+()! -14)-+! /1.5+,9!

produsen dapat menghasilkan sebuah produk 

dengan anggaran seminimal mungkin namun dapat 

menghasilkan produk tersebut secara maksimal.
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!"# $%&'()#*+,-'.

()$*+", *-.&*'.&, atau optimalitas Pareto, adalah 

konsep di bidang ekonomi dengan aplikasi di bidang teknik. 

Istilah ini dinamai oleh Vilfredo Pareto! #@ABAC@DEF&'!

seorang ekonom Italia yang menggunakan konsep dalam 

/40()!41,4+,9!1>/)1,/)!1-.,.*)!(+,!()/45):0/)!31,(+3+4+,<!

/-.&*'.&,()$*+" adalah keadaan ekonomi alokasi sumber 

daya yang tidak mungkin untuk membuat satu lebih jauh 

lebih baik tanpa membuat setidaknya satu orang lebih 

buruk. Mengingat alokasi awal barang antara himpunan 

individu, perubahan ke alokasi yang berbeda yang 

membuat setidaknya satu orang lebih baik tanpa membuat 

individu lain lebih buruk disebut perbaikan Pareto. Alokasi 

()(1>,)/)-+,!/1:+9+)!0()$*+",*-.&*'0 atau "Pareto optimal" 

bila tidak ada perbaikan Pareto lebih lanjut dapat dilakukan.

Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak 

dapat diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya 

.5+,9!6+),!8+,961:)7!:050-<!G.(16!1>/)1,/)!),)!*1,)*:06-+,!

asumsi yang sangat terbatas, yaitu:

a. Sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait 

dengan masa depan dan untuk semua resiko.

b. Tidak ada eksternalitas dalam fungsi utilitas konsumen 

atau fungsi produksi suatu perusahaan.

c. Harga pasar diketahui dengan pasti dan semua pasar 

harus memiliki informasi yang sempurna.
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akan menjual secara besar-besaran dan dengan demikian 

harga akan turun. Untuk mendorong penanaman produk 

pertanian para aktor sering membeli dengan harga tinggi, 

petani sering menanggapinya secara massal, menanam 

secara massal dan kemudian pada saat panen harga turun. 

Kebebasan pasar di negara sedang berkembang untuk 

mata uang, dan saham-saham sering menjadi sasaran 

315*+),+,!/13154)!),)!#H4)915'!EII@J!H0/+,'!!@DDD&<!

Pasar juga mengasumsikan adanya increasing cost, 

untuk memproduksi makin banyak, maka biaya akan 

meningkat. Misalnya ketika kebutuhan pangan hanya 1000 

ton maka tanah-tanah subur saja yang digunakan. Ketika 

kebutuhan produksi pangan meningkat menjadi 10.000 

ton maka tanah-tanah yang tandus juga harus ditanami. 

Produksi yang terakhir ini memerlukan biaya makin tinggi. 

Akan tetapi, karena adanya penemuan-penemuan baru, 

menyebabkan biaya produksi akan makin rendah. Byte 

dalam komputer biaya persatuannya makin turun, biaya 

software juga makin turun ketika digunakan oleh semakin 

besar konsumen. Makin besar lagi konsumen, biaya 

hampir tidak bertambah. Kurva biaya marginal bukannya 

meningkat tetapi menurun.Hal ini mengakibatkan tidak 

pernah bertemunya biaya marginal dan harga yang 

merupakan syarat keseimbangan di pasar.
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4.4. EFISIENSI PASAR

%>/)1,/)!3+/+5!(+6+*!31*:+7+/+,!),)!():+9)!*1,?+()!

dua yaitu,*-.&*'.&, 1"'.23*' dan *-.&*'.&,4$"52.*'6Jadi 

dianggap bahwa masyarakat dibagi menjadi 2 golongan, 

yaitu konsumen dan golongan produsen.

/"# *+,-'.,-#0).,12'.

Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasar, 

harga barang dan jasa, upah dan sebagainya ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran. Bagi seorang konsumen, 

permintaannya akan suatu barang hanya merupakan 

sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh 

konsumen, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi tingkat 

harga suatu barang dengan merubah permintaannya akan 

barang tersebut, walaupun konsumen secara berkelompok 

dapat mempengaruhi tingkat harga.

K+6+*! +,+6)/+! 1>/)1,/)! -.,/0*1,'! +(+! :1:15+3+!

asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis,yaitu:

1. Dalam masyarakat hanya ada 2 orang konsumen, A 

dan B 

2. Hanya ada 2 barang swasta yang tersedia, makanan 

dan pakaian

3. Distribusi pendapatan sudah tertentu

    Setiap konsumen dalam menentukan berapa jumlah 

barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh harga 

barang-barang dan tingkat pendapatannya.

---Ekonomi Publik---

92

Kemudian menurut Compton!#@DAI'!7<ELCED&!M

78"9&)%, :*%;)$*, &., ), -*%5, ";, )9+&<&+&*., )'5, 4"%&9&*.,

directing efforts to deal with social problem”

yang artinya adalah, kesejahteraan sosial merupakan 

sebuah lapangan kerja/kegiatan dan usaha kebijakan 

secara langsung untuk memecahkan masalah sosial. 

Secara umum Pengertian kesejahteraan sosial 

adalah suatu keadaan, kegiatan dan gerakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan standar dan taraf hidup, 

memecahkan masalah sosial, memperkuat struktur sosial 

masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga 

ketentraman masyarakat, serta untuk memungkinkan 

setiap warganegara mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya 

bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.

Fungsi kesejahteraan sosial menyediakan sebuah 

dasar untuk merangking beberapa alokasi dan sumber 

daya dan kita memilih alokasi yang menghasilkan tingkat 

tertinggi dari kesejahteraan masyarakat. Prinsip Pareto 

mengatakan kita harus memilih alokasi yang paling sedikit 

dari beberapa individu better off dan tidak seorangpun worse 

off. Ini berarti bahwa jika beberapa individu kepuasannya 

meningkat dan tidak seorangpun kepuasannya menurun, 

kesejahteraan sosial meningkat.
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3. Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang 

rendah dalam satuan unit.

K1>,)/)! 415/1:04! 4)(+-! +-+,! /16+60! /+*+! +-+,! 414+3)!

pada umumnya akan mencakup semua ide yang hanya 

dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sebuah 

/)/41*!1-.,.*)!8+,9!1>/)1,!(+3+4!*1*:15)!61:)7!:+,8+-!

barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan 

lebih banyak sumber daya. 

Social Welfare atau kesejahteraan sosial. Kesejah-

teraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup 

berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai 

tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Menurut Gertrude Wilson: “Social welfare is an 

organized concern of all for all”. Yang diterjemahkan: 

“Kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terorganisir 

dari semua untuk semua.”

Kemudian menurut Walter Friedlander:

“Social welfare is the organized system of social 

services and institutions, designed to aid individuals and 

group to attain satisfying standard of life and health” yang 

berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem 

yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang 

dirancang untuk membantu individu atau-pun kelompok 

agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang 

lebih memuaskan.
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  Diagram 10. Keseimbangan Konsumen dalam 

Mangkoesoebroto, 2010

Pada diagram 10 di atas, sebelah kiri menunjukkan 

kurva indeferens bagi A sedangkan diagram sebelah 

kanan menunjukan hal yang sama bagi B. Apabila A 

menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli 

makanan, ia akan memperoleh OMo unit makanan. Apabila 

ia membeli pakaian dengan seluruh pendapatannya, ia 

akan memperoleh OPo unit pakaian. Setiap titik pada garis 

lurus PoMo menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan 

yang dapat diperoleh dengan pendapatannya.
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          Diagram 11. 

          Kotak Konsumen dalam Mangkoesoebroto, 2010

Jumlah seluruh pakaian yang ada dalam perekonomian 

/1:+,8+-! N=+ON=:'! /1(+,9-+,! /160507!*+-+,+,! 8+,9!

+(+!(+6+*!3151-.,.*)+,!/1:+,8+-!NG+ONG:<!K)+95+*!

11 diperoleh dengan membalikkan sumbu diagram B pada 

diagram 10. Pada diagram ini berguna untuk menganalisis 

alokasi makanan dan pakaian yang didapat oleh masing-

masing konsumen.
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Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, langkah – 

langkah yang ditempuh antara lain :

1. Menghemat penggunaan sumber daya alam

2. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam 

dengan baik 

F<! G1,P)34+-+,! +6+4! 31*0+/Q:+5+,9! 31,99+,4)! #:+5+,9!

/0:/4)40/)&

4. Meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber 

daya alam, sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan 

manusia

Untuk itu agar kelangkaan tidak terjadi maka tindakan 

C4),(+-+,!+,4)/)3+/)!7+50/!()6+-0-+,'!()+,4+5+,8+!%>/)1,/)!

=+514.'! %>/)1,/)! 26.-+/)'! %>/)1,/)! K)/45):0/)'! %>/)1,/)!

Produktif, Optimasi Fungsi Kesejahteraan Sosial dan 

Maksimalisasi Utilitas. 

!"#$%&#$ dalam ilmu ekonomi digunakan untuk 

merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan 

pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya 

dalam proses produksi barang dan jasa.Sebuah sistem 

1-.,.*)! (+3+4! ()/1:04! 1>/)1,! :)6+! *1*1,07)! -5)415)+!

berikut:

1. Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur 

tanpa adanya pengorbanan.

2. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya 

peningkatkan jumlah masukan.
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dan makanan yang ada, sedangkan A tidak memiliki apa-

apa, hal ini juga menunjukkan ketidakmerataan.

Jadi dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa 

mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah 

dapat menyebabkan alokasi barang-barang yang 

1>/)1,! ()+,4+5+! 3+5+! -.,/0*1,'! +-+,! 414+3)! 4)(+-! (+3+4!

memecahkan masalah distribusi barang yang dianggap 

adil sehingga pemerintah harus campur tangan dalam 

menangani masalah distribusi.

B. 34%&4-(56#*7+4-'.456#8%.#3)4-%9#:'7%&'

Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan timpang 

antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dihadapkan 

pada sarana ekonomi yang terbatas. Kelangkaan (scarcity) 

ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang dan 

jasa yang diproduksi dari sumberdaya yang tersedia. Hal-

hal yang menyebabkan timbulnya kelangkaan antara lain:

1. Terbatasnya persediaan sumber daya alam.

2. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah.

3. Keserakahan manusia, yang mengakibatkan berkurang 

dan cepat rusaknya barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan sebagai benda pemuas kebutuhan.

4. Meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat 

dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau 

menemukan sumber-sumber baru.
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Pada titik T, kurva indeferens! 2! #R+E&! :153.4.,9+,!

dengan kurva indeferens! "! #R:F&'! ()*+,+! ),()S)(0! 2!

memperoleh pakaian sebanyak OaP1 unit sedangkan 

B mendapat pakaian sebanyak P1Pe unit. Pada titik T, A 

mendapat makanan sebanyak OaP2 unit sedangkan B 

mendapat makanan sebanyak P2Me unit.Titik T bukan 

merupakan titik optimum, sebab dengan mengubah 

-.*:),+/)!*+-+,+,!(+,!3+-+)+,'!-1(0+!-.,/0*1,!#2!(+,!

"&! (+3+4! *1*315.617! -130+/+,! 8+,9! 61:)7! 4),99)<! =+(+!

titik D, konsumen A mempunyai lebih sedikit pakaian dan 

lebih banyak makanan dibandingkan pada titik T, akan 

tetapi kepuasan A di titik D lebih besar daripada kepuasan 

A di titik T oleh karena titik D terletak pada kurva indeferens 

8+,9! 61:)7! 4),99)! #R+F&!(+3+(+! 4)4)-!T!8+,9! 415614+-!3+(+!

kurva indeverens Ka2. Pada titik D kepuasan B tidak 

berubah dibandingkan pada titik T oleh kerena kedua 

titik tersebut terletak pada kurva indeferens yang sama 

#R:F&<!H1:+6)-,8+!3153),(+7+,!3./)/)!(+5)!4)4)-!T!-1!4)4)-!U!

*1,81:+:-+,!-130+/+,!"!*1,?+()! 61:)7!:1/+5! #(+5)!R:F!

-1!R:B&!/1(+,9-+,!-130+/+,!2!4)(+-!:150:+7'!414+3!3+(+!

kurva indeferens Ka2.

=+(+!4)4)-!N:!+6.-+/)!-1(0+!:+5+,9!?09+!/+,9+4!1>/)1,!

tetapi distribusi kedua barang tersebut sangat tidak merata 

oleh karena konsumen A memiliki semua makanan dan 

pakaian, sedangkan B tidak mengkonsumsikan apa-apa. 

"19)40!?09+!3+(+!4)4)-!.34)*0*!N+'!1>/)1,/)!+6.-+/)!3+-+)+,!

dan makanan tercapai, tetapi B memiliki semua pakaian 
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BAB V

KEGAGALAN PASAR DAN 

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

5.1. MASALAH KEGAGALAN PASAR

Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari 

suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara 

!"#$!%& '(%& )!%$)*+,-(%& -!.!/+0(%& '(%& 1!2.+)*+0(%&

ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk 

menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar 

terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya 

#!3(2(& !"#$!%4& 5!)!2$%.(0& *!21!2(%& '(,()&)!%3$1.(-(%&

dan mempengaruhi kegagalan pasar.

Kegagalan pasar juga bisa diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana pasar tidak memberikan respon atas 

suatu produk saat terjadi over supply maupun over 

demand. Harga tidak mampu membatasi permintaan 

dan tidak bisa meningkatkan penawaran sehingga tidak 

.!23$1.(&#+(.+&1(#(2&6(%/&!"#$!%47!/(/(,(%&1(#(2& .!28('$&

apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara 

!"#$!%& '(,()& )!%/(,9-(#$-(%& #+)*!2:#+)*!2& !-9%9)$&
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Campur tangan pemerintah untuk mengatasi 

kegagalan diwujudkan dalam bentuk :

1. Membuat Peraturan-peraturan

          Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah 

agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara 

wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya 

peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja 

di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin 

dalam pemberian gaji, upah dan tunjangan lain yang 

wajar dan tidak menindas. Contoh lain peraturan 

mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang 

bertujuan agar industri tidak dikembangkan secara 

sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak 

mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari 

pencemaran udara. Peraturan dibuat oleh pemerintah 

meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja 

terbatas pada kegiatan dan pendirian industri tetapi 

juga kegiatan ekspor impor, perbaikan lalu lintas, 

pengembangan perusahaan dan aspek kegiatan 

ekonomilainnnya.

2. Menjalankan Kebijakan Fiskal dan Moneter

 Kebijakan Fiskal adalah Strategi dan langkah-langkah 

pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam 

sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Kebijakan 

Moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk 

mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, 



---Ekonomi Publik---

111

5.4. CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

Ketika terjadi kegagalan pasar atau ketidakmampuan 

dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara 

!"#$!%& '(%& )!%$)*+,-(%& -!.!/+0(%& '(%& 1!2.+)*+0(%&

ekonomi atau yang telah dibahas di atas, maka kegagalan 

ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa 

kegiatan ekonomi.

Adapun tujuan dari campur tangan pemerintah adalah:

a.  Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu 

tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan.

b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan 

mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.

c.  Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan ter-utama 

perusahaan-perusahaan besar dapat mempengaruhi 

pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek 

monopoli yang merugikan.

d. Menyediakan barang bersama yaitu barang-

barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang 

penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh 

masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial 

masyarakat.

e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi 

yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi 

masalahnya.
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yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme 

akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu 

banyak atau terlalu sedikit dan dalam hal yang sangat 

ekstrim akan menyebabkan kegagalan pasar terjadi 

sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan pasar 

tersebut. Esensi timbulnya kegagalan pasar timbul karena 

masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab 

1!2$,(-+&-991!2(.$;(0&6(%/&(-(%&)!%6!*(*-(%&.!28('$%6(&

kondisi Pareto Optimum.Dalam hal terjadinya kegagalan 

pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur 

tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara 

!"#$!%4

5.2. SUMBER KEGAGALAN PASAR

Kegagalan pasar terjadi karena adanya faktor-faktor di 

bawah ini, yaitu:

1. Adanya barang bersama (Common Goods),

2. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar,

3. Adanya barang publik,

4. Adanya eksternalitas,

<4&='(%6(&1(#(2&.$'(-&1!%+0&>incomplete marke.?@

6. Adanya kegagalan informasi,

7. Kekuatan Pasar (market share),

8. Barang altruisme (altruism good).
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1. Barang Bersama (Common Goods)

Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya 

hak pemilikan yang memberikan hak pemilikan kepada 

setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat 

mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu 

.Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat 

diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada 

sekelompok masyarakat, misalnya saja sebidang padang 

rumput milik desa dan sebagainya.

Masalah yang ditimbulkan dalam kasus kekayaan 

bersama ada 2 faktor yaitu: indivisibility dan jumlah 

kelompok masyarakat. Adanya indivisibility menyebabkan 

suatu kekayaan tidak dapat diberikan hak pemilikannya 

kepada setiap anggota kelompok. Apabila jumlah kelompok 

hanya dua orang, maka diantara kedua orang itu akan 

dapat dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan 

kekayaan tersebut secara optimal, akan tetapi apabila 

anggota kelompok semakin banyak maka biaya untuk 

memperoleh persetujuan menjadi semakin besar dan 

mahal.

Dalam hal kekayaan bersama, apabila seseorang 

merasakan manfaat dan bersedia menanggung biaya tanpa 

harus ikut menanggung free riders. Free riders adalah suatu 

sikap yang tidak menyatakan dengan sebenarnya manfaat 

suatu barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat 

memanfaatkan barang tersebut tanpa harus membayarnya 
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kegiatannya adalah menjual ginjal dan organ-organ tubuh 

lainnya dengan berorientasi !"#$%&>-!3+(,$&)+%/-$%&'$&1(#(2&

/!,(1?4&A%.+-&)!%(%/(%$&supply-demand barang altruisme, 

1!)!2$%.(0& )!)*!%.+-& 5BC& >5(,(%/& B!2(0& C%'9%!#$(?&

atau membuat berbagai regulasi yang mencegah jual-beli 

organ tubuh secara ilegal.

5.3. KEGAGALAN PEMERINTAH (GOVERNMENT 

FAILURE)

Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu 

sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam 

perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat 

tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak 

selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara 

sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah 

(goverrnent failures). Kegagalan pemerintah juga 

dapat diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam 

menciptakan kondisi Pareto optimal. Ini disebabkan karena 

pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan 

3(2(& 6(%/& !"#$!%4& ='(1+%& -!.$'(-!"#$!%(%& 1!)!2$%.(0&

disebabkan karena 4 hal, yaitu: 

1.  Informasi yang terbatas

2.  Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta

3.  Pengawasan terbatas atas perilaku birokrat

4.  Hambatan dalam proses politik
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petani, pelaut, sangat membutuhkan informasi mengenai 

prakiraan cuaca, akan tetapi tidak ada pihak swasta yang 

menyediakan informasi mengenai prakiraan cuaca. Dalam 

hal ini pemerintah harus menyediakan informasi cuaca 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

7. Kekuatan Pasar (Market Share)

C%!"#$!%#$& '(,()& 1(#(2& 6(%/& *!*(#& >1(#(2& 6(%/&

*!2#($%/?&(-(%&)+%3+,&1('(&#((.&#!92(%/&129'+#!%&(.(+&

pemasok suatu faktor input mempunyai kekuatan pasar. 

D"#$!%#$& 1(#(2& )!%+%.+.& (/(2& #!)+(& .$%/-(.& #+*#.$.+#$&

teknis marginal harus sama dalam produksi semua barang. 

Contoh kekuatan pasar yang menyebabkan kegagalan 

1(#(2@&129'+#!%&6(%/&)!)$,$-$&-!-+(.(%&1(#(2&>)9%919,$?@&

memilih mengenakan harga yang lebih tinggi dari pada 

biaya marginalnya dengan tetap memperoleh keuntungan.

8. Barang Altruisme (Altruism Good)

Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya 

berdasarkan suka rela, contohnya ialah darah, ginjal dan 

organ tubuh manusia lainnya. Supply darah ada karena 

murni rasa kemanusiaan. Apabila barang ini diserahkan 

kepada mekanisme pasar maka tidak akan terbentuk pasar 

karena aspek supply-nya bertentangan dengan ajaran 

agama. Bahkan sekalipun harga sebuah ginjal begitu 

mahal, kita tidak dapat menemukan perusahaan yang 
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atau tanpa ikut menanggung biaya pengadaan barang atau 

jasa tersebut.

Selain perlunya campur tangan pemerintah dalam 

mengatur kekayaan bersama, pemerintah juga harus 

menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan 

karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk 

menanggung biaya. Setiap pembayaran paksaan tersebut 

adalah yang umumnya disebut pajak.

2. Unsur Ketidaksempurnaan Pasar

=,9-(#$& #+)*!2:#+)*!2& !-9%9)$& 6(%/& !"#$!%& .$'(-&

dapat diserahkan pada mekanisme pasar oleh karena 

adanya monopoli, atau adanya usaha yang mempunyai 

biaya marjinal yang selalu menurun dan adanya usaha 

yang mempunyai biaya marginal nol. Mekanisme pasar 

dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara 

!"#$!%& 0(%6(& 1('(& 1(#(2& 1!2#($%/(%& #!)1+2%(& 9,!0&

karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat 

kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi 

6(%/&9,!0&)(#6(2(-(.&'$(%//(1&!"#$!%&4

Pada pasar persaingan sempurna maka setiap 

produsen maupun konsumen merupakan satu unit yang 

sangat kecil sehingga baik konsumen maupun produsen 

secara individual tidak akan dapat mempengaruhi harga 

dengan cara menambah atau mengurangi barang yang 

dijual atau barang yang dibeli.
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Diagram 13 di bawah menunjukan kurva biaya marjinal 

(MC=Marginal Cost), kurva penerimaan (MR=Marginal 

Revenue) dan kurva penerimaan rata-rata '()*(+,"-.,&

Revenue) pada suatu pasar persaingan sempurna. 

Produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang 

maksimum akan menghasilkan barang X pada tingkat 

produksi dimana MC=MR, yaitu pada tingkat produksi 

OX1. Pada tingkat produksi sebesar X2 biaya marjinal 

sebesar BX2 sedangkan penerimaan marjinal sebesar 

AX2. Jadi dengan memproduksi X2 maka produsen 

memperoleh keuntungan AB sehingga tindakan yang logis 

bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang 

dihasilkan. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX3 biaya 

marjinal sebesar CX3 lebih besar daripada penerimaan 

marjinal DX3 sehingga produksi X3 menimbulkan kerugian 

bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah 

mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX1 adalah 

yang optimal karena pada produksi X1 biaya marjinal sama 

dengan penerimaan marjinal.

Pada tingkat produksi OX1 tersebut alokasi sumber 

!-9%9)$& .!23(1($& #!3(2(& !"#$!%4& 5('(& .$.$-& D@& BEF5G&

yang berarti produsen menetapkan harga sesuai dengan 

tambahan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 

#(.+&+%$.&.!2(-0$2&>BE?4&H(2/(&6(%/&.!28('$&>5G?&'$/+%(-(%&

seluruhnya untuk membayar factor produksi yang diperlukan 

untuk menghasilkan X1. Sebaliknya, konsumen bersedia 
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salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang 

lebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Atau salah 

satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi 

yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan 

sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini 

dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak 

dan kerugian bagi pihak yang lain. Misalnya seseorang 

yang berniat menjual tanah, tetapi tidak mengetahui harga 

transaksi yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Maka 

si penjual berpotensi mengalami kerugian dibandingkan 

calon pembeli yang telah memiliki informasi tersebut. 

Kerugian penjual terjadi akibat tidak dimilikinya informasi 

yang berakibat ketidakmampuannya untuk memperoleh 

0(2/(& 6(%/& ('$,& #!#+($& -!0!%'(-& 1(#(2& 6(%/& !"#$!%4&

Contoh lainnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin 

mengetahui dimana mobil tersebut telah digunakan 

sebagai mobil pengantar atau taksi, informasi yang tidak 

tersedia bagi pembeli. Contoh dimana pembeli memiliki 

informasi lebih baik dari penjual merupakan penjualan 

rumah atau vila, yang mensyaratkan kesaksian penghuni 

sebelumnya. Seorang broker real estate membeli rumah ini 

mungkin memiliki informasi lebih tentang rumah tersebut 

dibandingkan anggota keluarga yang ditinggalkan.

Pada beberapa kasus masyarakat sangat mem-

butuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh 

pihak swasta, misalnya saja prakiraan cuaca. Para 
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selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang 

6(%/& .$'(-& '$2!;!-#$-(%& '(,()& 0(2/(& 1(#(24& 7!.$-(&

terjadi eksternalitas yang negatif, harga barang atau jasa 

tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (marginal 

social cost) secara sempurna pada sumber daya yang 

dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual 

barang tidak memperhatikan biaya-biaya ini pada pihak 

ketiga. Eksternalitas negatif bisa dikurangi dengan regulasi 

dari pemerintah, pajak, subsidi, atau dengan menggunakan 

hak properti untuk memaksa perusahaan atau perorangan 

untuk menerima akibat dari usaha ekonomi mereka pada 

taraf yang seharusnya.

5. Pasar Tidak Penuh (Incomplete Market)

Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut 

menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya 

produksinya lebih kecil dari pada harga yang mau dibayar 

oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak 

diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup 

walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil dari pada 

apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini 

yang disebut pasar tidak lengkap.

6. Kegagalan Informasi

Informasi yang (/01,%"0/ atau ketidakpastian 

>$%I92)(#$&6(%/&02,$/0,2?4&C%I92)(#$&(#$)!.2$#&.!28('$&-!.$-(&
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membayar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kurva 

1!2)$%.((%@&6($.+&#!*!#(2&5G&1!2&+%$.&*(2(%/&>=JF5G?4

Diagram 13. Pasar Persaingan Sempurna

Pada tingkat harga P0 konsumen bersedia membayar 

harga tersebut untuk membeli barang X1. Jadi, di sini jumlah 

barang yang diminta produsen sama dengan harga yang 

mau dibayar oleh konsumen. Karena itu, kondisi alokasi 

#+)*!2&!-9%9)$& 6(%/&!"#$!%& .!28('$& (1(*$,(&BE&F&=J&F&

P. Pada pasar persaingan sempurna, keinginan konsumen 

dan produsen selaras pada jumlah brang sebanyak OX1.

Pada pasar monopoli, produsen yang mempunyai 

prinsip keuntungan yang maksimal akan menghasilkan 

barang X sebanyak OX1, yaitu tingkat produksi di mana 

MC=MR, pada gambar di bawah ini produksi sebesar OX1 
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tersebut, harga yang dipungut sebesar OP1, sedangkan 

biaya yang diperlukan untuk menghasilkan output X1 

hanya sebesar CX1 yang berarti produsen memperoleh 

keutungan monopolis.

Diagram 14. Pasar Monopoli

D"#$!%#$&5!%//+%((%&K+)*!2&!-9%9)$&'(%&129'+-#$&

tercapai pada titik B yaitu pada tingkat produksi OX2 dan 

harga OP2. Pada titik B tersebut konsumen bersedia 

membayar harga barang sebesar Rp BX2 atau sebesar 

Rp OP2 dan biaya yang diperlukan produsen untuk 

)!%/0(#$,-(%&.()*(0(%&*(2(%/&.!2(-0$2&>BE?&8+/(&#!*!#(2&

Rp OP2.

Pada monopoli alamiah, ada beberapa jenis barang 

yang hanya dapat diproduksikan oleh satu produsen 
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Dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan 

eksternalitas, yaitu:

      1.  Konsumen - konsumen, yaitu tindakan seorang 

konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi 

konsumen lain, misalnya contoh permainan 

piano.

    2. Konsumen - produsen, yaitu tindakan seorang 

konsumen yang menimbulkan eksternalitas 

>19#$.$I&(.(+&%!/(.$L!?&.!20('(1&129'+#!%@&)$#(,:

nya olahraga yang dilakukan buruh menyebabkan 

mereka menjadi sehat sehingga produktivitas 

meningkat dan menguntungkan produsen.

      3. Produsen - konsumen, contohnya adalah pabrik 

yang menyebabkan polusi sungai sehingga 

mengganggu penduduk yang menggunakan air 

sungai tersebut.

      4. Produsen - produsen, contohnya adalah seperti 

dikemukakan di atas, di mana sebuah pabrik 

yang menimbulakan polusi air mengakibatkan 

kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang 

mengunakan air sebagai salah satu faktor 

produksi.

Eksternalitas adalah akibat sampingan yang ditimbul-

kan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. 

Seperti: polusi, pencemaran dll. Eksternalitas negatif 

>*$(6(& !-#.!2%(,?& ('(,(0& *$(6(& .!20('(1& 1$0(-& -!.$/(&
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bisa mencegah orang lain untuk menggunakannya. 

Bersifat non-divisible artinya trotoar tersebut tidak dapat 

dibagi-bagi, setiap orang dapat menggunakan trotoar 

.!2#!*+.& #!+.+0%6(& >-!3+(,$& *$,(& .29.9(2& $.+& '$/+%(-(%&

#!3(2(&$,!/(,&9,!0&1!'(%/&-(-$&,$)(?4&M(2(%/&1+*,$-&#!2$%/&

menimbulkan fenomena pendomplengan (free rider), yaitu 

mereka yang menikmatinya tanpa membayar. Bila swasta 

yang menyediakan barang publik maka mereka dapat 

mengalami kerugian akibat free rider tersebut. Oleh karena 

itu biasanya barang publik disediakan oleh pemerintah.

4. Eksternalitas

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar 

'(,()&)!%/(,9-(#$-(%&I(-.92:I(-.92&129'+-#$&#!3(2(&!"#$!%&

adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau 

eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi 

atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh 

terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang 

dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi 

yang diterima oleh pihak  yang terkena dampak tersebut. 

Jadi, dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu:

1.   Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan

2.  Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau

      diterima
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saja. Betapa pun pemerintah berusaha untuk menghapus 

monopoli pada produksi satu industri, akan tetapi persaingan 

di antara produsen yang ada akan menyebabkan hanya 

satu produsen saja yang mampu bertahan.

3. Barang Publik

Barang publik adalah barang yang tidak eksklusif 

dan tidak bersaing untuk mendapatkannya yang dapat 

disediakan dengan murah. Namun begitu tersedia, 

akan sangat sulit mencegah orang-orang untuk 

mengkonsumsinya. Kegagalan pasar muncul apabila pasar 

gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai 

bagi banyak orang. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

salah satu contoh barang publik. Sebuah perusahaan 

mempertimbangkan melakukan riset teknologi baru 

yang tidak dapat dipatenkan. Begitu penemuan tersebut 

dipublikasikan, perusahaan lain dapat menirunya dan riset 

tadi tidak akan menguntungkan. Sehingga perusahaan 

tersebut cenderung untuk mengalokasikan sumber daya 

yang terlalu sedikit dalam menciptakan ilmu pengetahuan 

'(%& .!-%9,9/$& *(2+4'(%& 39%.90& ,($%& ('(,(0& .29.9(2& >6(%/&

.$'(-&'$1!%+0$&1!'(/(%/&-(-$& ,$)(?4&N29.9(2&*!2#$I(.&non-

rivalry, artinya bila seseorang berjalan di atasnya maka 

tidak akan merugikan atau mengurangi kesempatan orang 

lain untuk berjalan di atasnya. Bersifat non-exclusive 

artinya siapa saja dapat menggunakannya dan kita tidak 
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yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank-bank 

dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kedua 

kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan 

ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah 

!"#$%!& '$"& ()"*$"**+,$"-& .)/!0$.$"& !"!& 1),+($.$"&

tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan 

kekurangan pekerjaan.

3. Melakukan Kegiatan Ekonomi Secara Langsung

      Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata 

antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang 

1)2$.+.$""3$& 4.)+"5+"*$"&(,!/$'!6& '$"& .)+"5+"*$"&

yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh 

4.)+"5+"*$"& %7%!$268& 9'$.$2$"3$& %)%)7,$"*&

memperoleh keuntungan yang besar dalam kegiatan 

ekonomi yang dijalankan tetapi masyarakat mengalami 

kerugian. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. 

Pendidikan memberi kemungkinan untung yang besar 

apabila sepenuhnya dijalankan oelh pihak swasta, 

sedang pada masyarakat merupakan kerugian karena 

biaya yang besar dalam memperoleh pendidikan. 

Tindakan masyarakat menyediakan pendidikan 

kepada sebagian besar anak-anak yang memerlukan 

dapat menghindari pengeluaran yang sangat besar 

untuk pendidikan.
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:& ;)5),%)'!$$"&<$.5+&'$"&%+1/),&'$3$&3$"*&=+.+(8

:& >+.+"*$"& '$,!& /),/$*$!& 1$=$1& %+1/),& '$3$& 3$"*&

ada.

:& ;)1$1(+$"& ()2$.%$"$& .)/!0$.$"& 1)"*$"$2!%!%&

kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan 

kebijakan.

:& ;)($5+?$"& ($,$& ()2$.%$"$& .)/!0$.$"& 5),?$'$(&

kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam 

tingkat koordinasi.

Dasar pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia 

adalah :

1. UU APBN dan UU APBN-P

2. UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 19/2005

3. UU Perpajakan, UU 17/2006, UU 19/2003, UU 34/2000, 

UU 32 dan UU 33/2004

4. UU Sektoral

5. Berbagai macam peraturan Presiden/Pemerintah dan 

Menteri Keuangan

C. Model Kelompok dalam Kebijakan Publik

Model dalam kebijakan publik menganut paham 

teori kelompok David B. Truman dalam bukunya “The 

Govermental Process” (1951), yang menyatakan bahwa 

interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan 

kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki 
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@)%.!(+"&5),'$($5&/),/$*$!&')A"!%!&.)/!0$.$"&")*$,$&

(public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbagai implikasi dari pengertian di atas adalah 

bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai 

berikut :

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

suatu tindakan yang berorientasi tujuan.

2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat 

pemerintah.

3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah.

4. Bersifat posistif dalam arti suatu tindakan hanya 

dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu 

bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.

5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau 

perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-

kondisi sebagai berikut :

:& >+.+"*$"&'$"&()"!2$!$"&'$,!&2)1/$*$&).%5),"$28&B!.$&

lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika 

menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal.
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BAB VI

PENGAMBILAN KEBIJAKAN 

OLEH PEMERINTAH

6.1. ALASAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH 

PEMERINTAH

Ketika kegagalan pasar terjadi, ada sebuah pendapat 

yang mempertimbangkan apakah intervensi 

akan bermanfaat? Misalnya jika suatu kegiatan ekonomi 

mengasilkan eksternalitas, sehingga terjadi perbedaan 

antara sektor swasta dan biaya sosial serta hasil kompetitif 

3$"*&5!'$.&)A%!)"8&>$2$1&?$2& !"!&")*$,$&(),2+&1)2$.+.$"&

=$1(+,& 5$"*$""3$& +"5+.& 1)1/$5$%!& !")A%!)"%!& 3$"*&

dihasilkan. Hal yang perlu diperluas untuk kegagalan pasar 

adalah hubungan tentang keberadaan barang publik dan 

persaingan tidak sempurna. 

Penekanan dalam campur tangan pemerintah, 

sebenarnya tidak akan selalu menguntungkan. Sektor 

publik memiliki kemampuan untuk memperbaiki 

permasalahan ekonomi yang tidak dapat dicapai. Salah 

satu peran ekonomi publik yakni untuk menentukan luas 

yang diinginkan sektor publik dan batas-batas intervensi 

sebuah negara. Misalnya, jika kita tahu bahwa sebuah pasar 
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$.$"&1)"*$2$1!&.)*$*$2$"&%)?!"**$&5!'$.&1)"0$'!&)A%!)"&

karena keterbatasan informasi, untuk membangun campur 

tangan pemerintah yang baik perlu diketahui apakah subjek 

pemerintah untuk keterbatasan informasi yang sama dapat 

mencapai hasil yang lebih baik. Pemerintah mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi 

%+1/),&).7"71!&3$"*&)A%!)"8

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi pedoman dan  dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, oganisasi 

dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan 

Pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara 

sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan 

tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau 

batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah.Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah 

untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga 

kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang 

menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah 

yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat 

jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
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semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan 

pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja.

Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa 

kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara 

berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program 

pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya 

mengemukakan bahwa kebijakan dapat ditetapkan secara 

jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau 

dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

Menurut Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan 

yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah 

4C%2$13-& DEFGHIJ68& @)"+,+5&Anderson konsep kebijakan 

publik mempunyai beberapa implikasi :

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi 

pada maksud atau tujuan  dan bukan perilaku secara 

serampangan

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan 

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan 

merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri

3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan 

oleh pemerintah

Nakamura dan Smalwood menyatakan, “kebijakan 

publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat 

keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan 

5),%)/+5K&4L$"57%7-&DEEMHJ68
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Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan 

publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses 

tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat 

memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi 

di dalamnya.

Fauzi Ismail, dkk  dalam bukunya menyatakan 

bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh 

negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari 

proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan 

publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan 

pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang 

kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara 

yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, 

paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan 

menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Parker, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah 

sesuatu atau tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan 

tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu 

ketika terjadi suatu subyek atau krisis.

;)/!0$.$"& (+/2!.& '!')A"!%!.$"& 72)?& Dye sebagai 

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau 

sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik 

atau kebijakan negara harus meliputi semua tindakan 

pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik bukan 
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2. Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi 

yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau 

pada sektor-sektor tertentu.

3. Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi 

yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat 

nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa 

mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso 

dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. 

Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam 

mengenai kebijakan ekonomi makro.

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi 

4,+1$?&5$"**$&()1),!"5$?6-&1)1!2!.!&N+"*%!&()"5!"*&'$2$1&

perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, 

dan distribusi. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam 

perekonomian, yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya 

terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah 

diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi 

'$,!&.)*$*$2$"&($%$,&4market failure6&%)(),5!&.).$.+$"&

harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha 

swasta contohnya pencemaran lingkungan.

b. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa 

keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini 

memberikan landasan bagi penerapan aturan main, 

termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang 



---Ekonomi Publik---

117

melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih 

penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat 

menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk 

1)"0$1!"&)A%!)"%!-&()1),$5$$"&'$"&%5$/!2!5$%&).7"71!-&

peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam 

perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

A. Masalah Yang Dihadapi Pemerintah Di Bidang 

Ekonomi

Beberapa alasan yang melatar belakangi pemerintah 

mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi diantaranya 

adalah:

1. Masalah kemiskinan,

2. Masalah keterbelakangan,

3. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesem-

    patan kerja,

4. Masalah kekurangan modal,

5. Masalah pemerataan pendapatan,

O8&C"#$%!-

7. Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar

    Negeri.

1. Masalah Kemiskinan

            Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampu-

$"&3$"*&/),%!N$5&).7"71!&4).7"71!&2)1$?6&0$'!&'!1$"$&
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Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut, 

pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban 

mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta 

keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh 

pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang 

dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan 

pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu 

merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah 

karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap 

menimbulkan dampak sama besarnya.

Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai 

suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

maksud tertentu.

Sedangkan menurut James, A. Anderson,   kebijakan 

publik adalah “…….a purposive course of action followed 

by an actor or set of actors in dealing with a problem or 

matter concern.” 4%),$"*.$!$"& 5!"'$.$"&3$"*&1)1(+"3$!&

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah.
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dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah 

untuk memecahkan masalah umum. Kemudian William 

Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis 

kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan 

ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-

?$,!8& L)/$/& !5+& '!$& 1)"')A"!%!.$"& $"$2!%!%& .)/!0$.$"&

sebagai ”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai 

metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan 

informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah 

persoalan dalam kehidupan sehari-hari.”

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan 

+"5+.& 1)"+"0+.& (),!2$.+& %)7,$"*& $.57,& 4()0$/$5-& %+$5+&

.)271(7.-& 1$+(+"& 2)1/$*$& ()1),!"5$?6& $5$+& %)0+12$?&

aktor dalam suatu bidang tertentu.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas 

menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang 

dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya 

baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya 

masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan 

hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam 

menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan 

wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan 

pemerintah merupakan keinginan rakyat pula.
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seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok 

4.)/+5+?$"& (,!1),6& .$,)"$& ()"'$($5$""3$& ,)"'$?8&

Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor yaitu 

karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan 

rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya 

pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak 

mendapatkan hidup yang layak.

                   Untuk mengatasi kemiskinan, beberapa upaya yang 

telah ditempuh pemerintah yaitu: program ‘Program 

Inpres Desa Tertinggal’ atau IDT, pemberian kredit 

untuk para petani dan pengasuh kecil berupa ‘Kredit 

Usaha Kecil’ atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen 

4;@;P6-&P,7*,$1&;$<$%$"&Q),($'+&4P;Q6-&P,7*,$1&

R),$.$"&S,$"*&Q+$&9%+?&4RTUSQ96-&V$%.!"-&W$"5+$"&

X$"*%+"*&Q+"$!&4WXQ6-&%),5$&(,7*,$1U(,7*,$1&2$!""3$8

2. Masalah Keterbelakangan

     Keterbelakangan  merupakan  suatu  keadaan yang 

kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan 

lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini 

maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain 

dilihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang.

3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan 

Kesempatan Kerja

      Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang pro-

duktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan keterbatasan kesempatan kerja 
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merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk 

dalam kuota atau pekerjaan yang tersedia.

              Masalah pengangguran dan keterbatasan kesem-

patan kerja saling berhubungan satu sama lainnya. 

Masalah pengangguran timbul karena adanya 

ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang 

tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang 

mengalami masa transisi perubahan stuktur ekonomi 

dari negara agraris menjadi negara industri.

4. Masalah Kekurangan Modal

   Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri 

penting bagi setiap negara yang memulai proses 

pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya 

mengahambat kecepatan pembangunan ekonomi 

yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan 

kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan.

5. Masalah Pemerataan Pendapatan

      Pemerataan  pendapatan  bukan  berarti pendapatan 

masyarakat harus sama. Pemerataan pendapatan 

bertujuan supaya keadaan masyarakat semakin 

membaik bukan semakin rendah. Pemerataan 

Pendapatan merupakan upaya untuk membantu 

masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak 

jauh terpojok. Artinya untuk menghindari dari adanya 

gap atau batas antara yang kaya dan yang miskin. .
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sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).

:& H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a 

course of action intended to accomplish some end,” 

atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

       Tujuan tersebut meliputi :

!!"! Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. 

Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. 

Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya 

diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar 

keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan 

apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak 

perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau 

ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor 

pendukung” yang diperlukan.

!!" Rencana atau proposal yang merupakan alat atau 

cara tertentu untuk mencapainya.

!!" Program atau cara tertentu yang telah mendapat 

persetujuan dan pengesahan untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud.

!!" Keputusan, yakni tindakan tertentu yang 

diambil untuk menentukan tujuan, membuat 

dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan 

mengevaluasi program dalam masyarakat.

Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan 

sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan 
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ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri 

merupakan suatu masalah serius pemerintah. Jika 

suatu negara memiliki utang luar negeri masalah yang 

muncul adalah menyangkut beban utang. Semestinya 

pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan 

).%(7,&%+($3$&=$'$"*$"&')Y!%$&4()"'$($5$"&")*$,$6&

menjadi bertambah serta mengurangi kebiasaan 

utang. Lebih baik memanfaatkan sumber daya yang 

ada secara kreatif tidak tergantung pada bantuan dari 

pihak luar.

6.2. KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan

W$"3$.& ')A"!%!& 3$"*& '!/+$5& 72)?& ($,$& $?2!& +"5+.&

menjelaskan arti kebijakan. Diantara para ahli yang 

memberikan pendapat tentang kebijakan :

:& Thomas Dye, kebijakan sebagai pilihan pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

(whatever government chooses to do or not to do).

:& Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan 

sebagai program yang diproyeksikan berkenaan 

dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program 

of goals, values and practices).

:& Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok 

bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), 
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!"####$%&'()

& & & & & & & & & C"#$%!& $5$+& .)"$!.$"& ?$,*$& +1+1& %)=$,$& 5),+%U

menerus dianggap berbahaya karena dapat me-

nyebabkan dampak negatif seperti menurunkan 

tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi 

pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

&&&&&&&&&&&&&Z$.57,UN$.57,&3$"*&1)"3)/$/.$"&5),0$'!"3$&!"#$%!&

adalah sebagai berikut :

      a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi ke-

mampuan perusahaan untuk menghasilkan barang 

dan jasa,

      b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja,

      c. Kenaikan harga barang impor,

      d. Penambahan penawaran uang dengan cara 

mencetak uang baru,

      e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah 

terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka 

!"#$%!&1)"=$($!&JF-J[8

7. Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar 

Negeri

                Tingkat ketergantungan yang tinggi dari peme-

rintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang 

luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor 

yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa 

negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas 
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kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal 

maupun informal ke dalam kelompok kepentingan 

(interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan 

kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah.

Truman mengartikan kelompok kepentingan sebagai 

suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang 

mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang 

lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu 

akan mempunyai arti politis, kalau kelompok kepentingan 

itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga 

pemerintahan. Kelompok kepentingan semakin mempunyai 

arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan 

sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan 

diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi 

kebijaksanaan negara. Menurut teori kelompok, 

kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan 

yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk 

menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan 

!"!#$%& '()"#"*& +,+)+-& %$.$./+-"& *(.0"*& 1+./& #$23+,"&

diantara kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Thomas R. Dye, tugas sistem politik adalah 

%$.$./+-"&*(.0"*&+.#+2&*$)(%'(*&,$./+.&4+2+5

67& 8$%9:+#& +#:2+.& '$2%+".+.& ,+)+%& '$24+#:2+.& +.#+2&

kelompok,

;7& 8$./+#:2&*(%'2(%"&,+.&%$.4"'#+*+.&*$!$"%9+./+.&

kepentingan yang berbeda,
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()$-&-+2/+<&!$-".//+&!#+.,+2&$=!"$.!"&'+,+&*$!$"%9+./+.&

pasar tidak dapat diterapkan. Contoh sehari-hari termasuk 

polusi pabrik yang merugikan perikanan lokal dan iri hati 

yang dirasakan saat tetangga bangga menampilkan 

mobil barunya. Eksternalitas tersebut tidak dikendalikan 

secara langsung oleh harga. Namun konsumen atau suatu 

perusahaanlah yang dapat secara langsung dipengaruhi 

oleh tindakan dari agen lain dalam perekonomian, yaitu, 

mungkin ada efek eksternal dari tindakan konsumen lain 

atau perusahaan. 

>*!#$2.+)"#+!& 3:/+& ,+'+#& ,",$=."!"*+.& !$9+/+"& 9"+1+&

ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan 

dari kegiatan ekonomi tetapi yang dialokasikan di luar 

sistem pasar. Ini berarti bahwa pembuat eksternalitas tidak 

memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya eksternal 

atau manfaat yang dihasilkan. Hal ini sama persis dengan 

,$=."!"& 1+./& ,"9$2"*+.& !$9$):%.1+<& 9+-?+& $*!#$2.+)"#+!&

adalah biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan 

produk sampingan dari kegiatan ekonomi tetapi yang 

dialokasikan di luar sistem pasar. 

Contoh lain dari eksternalitas adalah orang yang 

membakar daun ketika tetangganya berusaha piknik di 

halaman belakang yang menghasilkan eksternalitas, dan 

seperti pabrik yang memproduksi polusi udara dan yang 

harus dihirup oleh mereka yang tinggal di dekatnya. Dari 

contoh tersebut jelas bahwa ada hubungan erat antara hak 
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BAB VII

EXTERNALITAS

7.1. DEFINISI EKSTERNALITAS

E
ksternalitas digambarkan sebagai efek yang 

dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan 

oleh tindakan orang lain. Dalam berbagai literatur ada 

9$9$2+'+&,$=."!"&$*!#$2.+)"#+!&,+.&*)+!"=*+!"&,+2"&9$29+/+"&

3$."!& $*!#$2.+)"#+!@& A$=."!"& $*!#$2.+)"#+!& !$4+2+& "%')"!"#&

membedakan antara dua kategori yaitu eksternalitas dalam 

hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi setiap kali 

tingkat utilitas terpengaruh 

>*!#$2.+)"#+!& -+,"2& !$#"+'& *+)"& *$!$3+-#$2++.& B:#")"#+!&

+#+:& *$:.#:./+.7& 9$9$2+'+& +/$.& $*(.(%"& 1+./& !$4+2+&

langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain baik 

konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. 

Contohnya saja eksternalitas ada jika produktivitas 

perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada 

di hulu sungai yang mencemari air sungai sehingga 

produktivitas perikanan menjadi turun. 

Eksternalitas juga menyatakan hubungan antara agen 

ekonomi yang terletak diluar sistem harga ekonomi. Tingkat 

eksternalitas yang dihasilkan tidak dikontrol secara langsung 
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C7& 8$?:3:,*+.& *(%'2(%"D*(%'2(%"& #$2!$9:#& ,+)+%&

bentuk kebijaksanaan negara,

E7& 8$%+*!+*+.& 9$2)+*:.1+& *(%'2(%"D*(%'2(%"& 9+/"&

semua pihak.

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharap-kan 

dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. 

Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan 

oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan 

kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya 

yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern 

para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik 

dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan 

kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara 

secara terus menerus memberikan respons terhadap 

tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut, 

yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan 

kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari 

kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem 

kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menciptakan 

keseimbangan diantara kekuatan yang ada pada sub-sub 

sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan 

kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang 

ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang 

akan merusak atau mengancam keseimbangan tersebut. 

Disamping itu karena adanya anggota-anggota kelompok 
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yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka 

hal inipun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. 

Dan juga sistem atau mekanisme “checks and balances” 

yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang bersaing 

akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan 

perjuangan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. 

Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut 

model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai 

dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda.

John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi 

wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model 

pendekatan, yaitu :

67& F$.,$*+#+.&!"#$%&'() yang melihat adanya pengaruh 

lingkungan terhadap proses kebijakan.

;7& 8(,$)& inkremental yang melihat formulasi kebijakan 

sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal 

dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi 

status quo.

C7& 8(,$)&rasional

E7& 8(,$)&garbage can

G7& 8(,$)&collective choice aksentuasinya lebih diberikan 

pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan. 

B%$.4+*:'&;&,+.&C7
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Kebijakan publik yang ideal mempunyai ciri-ciri utama 

sebagai berikut :

a. Cerdas

      Cerdas berarti dapat memecahkan masalah pada inti-

nya. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan 

kebijakan publik fokus pada isu kebijakan yang 

hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada 

popularitasnya sebagai pengambilan keputusan 

kebijakan.

b. Bijaksana

      Bijaksana  bararti  tidak menghasilkan masalah yang 

baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan. 

Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan 

kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari 

kesalahan yang tidak perlu.

c. Memberi harapan

        Memberi  harapan  pada  seluruh  warga  bahwa mere-

ka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari 

ini. Dengan memberi harapan, kebijakan publik berarti 

membangun kehidupan yang produktif sehingga 

kebijakan dapat dilaksanakan secara self implementea 

atau masyarakat secara mandiri termotivasi untuk 

melaksanakannya.
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H. Kebijakan Publik Yang Ideal

Peran pemerintah dalam kebijakan publik sangat  

penting karena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas 

pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai 

dengan seharusnya. Untuk dapat mengambil kebijakan 

secara bijaksana, seorang pemimpin yang unggul sangat 

diperlukan dalam suatu pemerintahan. Karakter pemimpin 

yang unggul :

a. Kreditabilitas

  Pemimpin mempunyai keyakinan dan komitmen, 

integritas kejujuran, respek, kepercayaan yang 

konsisten, keberanian,  kemauan untuk bertanggung 

jawab atas keyakinan, ketenangan batin, keahlian dan 

profesionalitas.

b. Nilai

      Tugas  pemimpin  adalah  memberi  value  atau  nilai 

bagi organisasi yang dipimpin.

c.    Teladan

    Pemimpin dapat memberikan contoh, inspirasi dan 

dorongan. Keteladanan berarti simbol kedewasaan, 

karena seorang yang menjadi teladan harus mampu  

memberikan toleransi, kerendahan hati dan kesabaran.

d. Harapan

        Pemimpin  memberikan  harapan  dengan   membuka 

mata pengikutnya akan tantangan masa depan dan 

cara mengatasinya.
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D. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri 

dari input, proses, output dan impact.

! Input berisikan masalah kebijakan publik meliputi 

tuntutan, keinginan, tantangan dan ancaman yang 

diharapkan dapat segera diatasi melalui kebijakan 

publik.

! Proses adalah pembuatan Kebijakan publik yang 

biasanya bersifat politis, ada pengaruh, tarik menarik 

,+2"&'"-+*&1+./&9$2*$'$.#"./+.7@

! Output adalah produk Kebijakan publik berupa 

peraturan, Undang-Undang dan Perda,

! Impact adalah dampak Kebijakan Publik berisikan hal 

yang positif dan negatif terhadap target group.

Kebijakan publik dilihat sebagai suatu Proses terdiri 

dari tahapan:

H& I,$.#"=*+!"&8+!+)+-&J$9"3+*+.

H& K/$.,+&!$#"./

H& L(2%:)+!"&*$9"3+*+.

H& M$/"#"%+!"&*$9"3+*+.

H& I%')$%$.#+!"&*$9"3+*+.

H& >N+):+!"&J$9"3+*+.

A+)+%& '2(!$!& ",$.#"=*+!"<& '$%$2".#+-& %$2+!+*+.&

adanya masalah yang harus diselesaikan dengan 
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pembuatan kebijakan. Kemudian memfokuskan perhatian 

%$,"+&%+!!+&+#+:&'$3+9+#&':9)"*&B'$%$2".#+-&'+,+&%+!+)+-&

':9)"*&#$2#$.#:7&:.#:*&%$%:#:!*+.&+'+&1+./&,"':#:!*+.@

O$2,+!+2*+.& ",$.#"=*+!"& #$2!$9:#& ,")+*:*+.)+-&

formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan 

alternatif-alternatif tindakan dan partisipan. Setelah 

alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses 

adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan 

memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses 

dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah legitimasi 

kebijakan. Menyeleksi proposal, membangun dukungan 

':9)"*<& %$.!+-*+.& PP& B+,+& #+.,+& #+./+.& '$3+9+#& 1+./&

mengesahkan dan stempel instansi yang berwenang 

%$)+):"& 9"2(*2+!"& 1+./& #$2+#:27@& & I%')$%$.#+!"& *$9"3+*+.&

terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang 

dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu 

sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi 

kebijakan harus dilaksanakan. Mempelajati program, 

melaporkan output dari program pemerintah, evalusasi 

dampak kebijakan, mengusulkan perubahan kebijakan 

yang dilakukan olah pemerintah sendiri, konsultan luar, 

pers dan publik.

E. Analisis Kebijaksanaan Publik

William N. Dunn& B;QQQ7& %$./$%:*+*+.& 9+-?+&

analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan 
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tidak tepat. Perumusan masalah publik tidak bisa lepas 

dari dua hal, yaitu:

1. Kelompok atau individu yang menyelesaikan masalah 

tersebut. Individu mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Perbe-

daan dalam merumuskan masalah akan berakibat 

pada macam atau jenis kebijakan yang diambil.

2. Kompleksitas dan sifat masalah

         Kompleksitas masalah dapat dilihat dari pengaruh yang 

ditimbulkan dari masalah tersebut. Proses perumusan 

masalah akan semakin rumit bila masalah tersebut 

melibatkan banyak aktor.

G. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik

Aktor dalam perumusan kebijakan publik dikelom-

pokkan menjadi dua, yaitu pemeran serta resmi dan 

pemeran serta tidak resmi. Pemeran serta resmi terdiri dari:

H& O+,+.D9+,+.&+,%"."!#2+!"

H& F2$!",$.&B$*!$*:#"R7

H& M$%9+/+&1:,"*+#"R

H& M$%9+/+&)$/"!)+#"N$

Sedangkan Pemeran serta tidak resmi terdiri dari :

H& J$)(%'(*D*$)(%'(*&*$'$.#"./+.

H& F+2#+"&'()"#"*

H& S+2/+&T$/+2+&".,"N",:
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program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah 

pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya 

berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap 

selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi 

kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan 

implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah 

aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah 

evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan 

tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. 

Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan 

menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan 

diteruskan atau sebaliknya.

Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan 

oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam 

perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, 

kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan 

dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi 

kebijakan.

F. Perumusan Kebijakan Publik

Merumuskan masalah kebijakan merupakan salah 

satu tahap yang sangat krusial dalam mengkaji kebijakan 

publik karena banyak sekali perumusan kebijakan gagal 

menyelesaikan persoalan publik karena cara yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut salah, 

melainkan disebabkan oleh masalah yang diselesaikan 
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yang menggunakan berbagai macam metode penelitian 

dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan 

informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat 

dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining<&B6UUV567&%$.1+#+*+.5&The product 

$*+ ,$-./0+ '1'-02.2+ .2+ '!3./"4+ 5,"/.(/'--06+ .7+ .2+ '!3./"+ 78'7+

inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan 

publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan 

pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah 

yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi 

publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai 

alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan 

berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan 

rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan 

dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. 

Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-

informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta 

argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, 

sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak 

pembuat kebijakan.

Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan 

pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. 

Ciri-ciri analisis kebijakan publik yakni:
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H& K.+)"!"!&*$9"3+*+.&':9)"*&%$2:'+*+.&*$/"+#+.&*(/."#"R<&

yang terkait dengan proses pembelajaran dan 

pemikiran.

H& K.+)"!"!& *$9"3+*+.& ':9)"*& %$2:'+*+.& -+!")& *$/"+#+.&

kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti 

melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada 

pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai 

masalah-masalah yang ada.

H& K.+)"!"!& *$9"3+*+.& %$2:'+*+.& ,"!"')".& ".#$)$*#:+)&

#$2+'+.& 1+./& 9$2!"R+#& 2$0$*#"R<& *2$+#"R<& "%+3".+#"R& ,+.&

eksploratori.

H& K.+)"!"!& *$9"3+*+.&':9)"*& 9$2*+"#+.&,$./+.&%+!+)+-D

masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun 

masalah tersebut melibatkan banyak orang.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis 

kebijakan publik :

67& L(*:!& :#+%+.1+& %$./$.+"& '$.3$)+!+.& *$9"3+*+.&

bakan mengenai anjuran kebijakan yang pantas

;7& W$9+9D!$9+9& ,+.& *(.!$*:$.!"& ,+2"& *$9"3+*+.& ':9)"*&

diselidiki dengan teliti dan mengunakan metodologi 

ilmiah

C7& K.+)"!"!& ,")+*:*+.& ,+)+%& 2+./*+& %$./$%9+./*+.&

teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan 

publik dan pembentukannya
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""# Evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu 

pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam 

evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

Dalam mengkritisi kebijakan, terdapat dua pendekatan 

yaitu:

1. Analisis proses kebijakan (analysis of policy process), 

analisis dilakukan atas proses perumusan, penentuan 

agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi 

dan evaluasi dalam proses kebijakan. Pendekatan 

ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses 

kebijakan.

2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis 

in and for policy process), analisis dilakukan atas 

teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses 

kebijakan. Pendekatan ini cenderung melihat prosedur 

proses kebijakan.

Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan 

bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. 

Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses 

kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan 

:.#:*& %$./",$.#"=*+!"& %+!+)+-& ':9)"*& ,+.& %$%(9")"!+!"&

dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan 

publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah 

publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada 

tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif 

kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, 
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pembentukan hingga implementasinya bahkan 

bersifat ekspansif dengan membandingkan 

beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.

b. Analisis Proses

          Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, 

namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan 

interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks 

dalam membentuk sebuah kebijakan.

c. Analisis Evaluasi

       Analisis  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan tingkat 

penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan 

'+,+&*(.!"!#$.!"&)(/"!<&$=!"$.!"&,+.&*+2+*#$2"!#"*&$#"!@&

Analisis evaluasi dibedakan menjadi tiga bagian yakni:

""# Evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan 

evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi 

internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan 

instrumen kebijakan; dan perbedaan antara 

konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak 

diharapkan,

""# Evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan 

untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu 

memecahkan masalah dan menekankan teknik-

#$*."*&:.#:*&%$)"-+#&$=!"$.!"&,+.&$R$*#"=#+!&!$9:+-&

kebijakan,
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Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe 

yaitu:

a. Tipe analisis akademis.

        Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor 

determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha 

:.#:*& %$.3$)+!*+.& -+*"*+#<& *+2+*#$2"!#"*& ,+.& '2(=)&

kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu 

maupun segi subtansi.

b.    Tipe analisis terapan.

        Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan 

isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih 

berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan 

untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa 

menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.

Kemudian, gaya analisis kebijakan dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori yaitu:

a. Analisis Deskriptif

      Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian 

yakni :

&&&&&&B+7& K.+)"!"!& "!"& (content analysis) yang merupakan 

,$=."!"& $%'"2"!& %$./$.+"& "!"& *$9"3+*+.& #$2:#+%+&

'+,+&%+*!:,<&,$=."!"&%+!+)+-<&#:3:+.&,+.&(2"$.#+!"&

sebuah kebijakan;

&&&&&&B97& K.+)"!"!& !$3+2+-& (historical analysis) yang lebih 

menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal 
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!"!#$##%& '()(!& *+*",%+-+!#%& *"%.#%& "!-/")%#0+/#-1& 2+!#&

hak milik jelas maka pertukaran dapat terjadi dan tidak 

akan ada eksternalitas. 

3"0#+%& +/(& #*#& *(#& !#/".4)+& (/#5#& *#)+& *",%+-+&

"!-/")%#0+/#-6& $#%.& 7")/#5#&5"%*",%+-+!#%& "!-/")%#0+/#-&

berdasarkan efek yang ditimbulkan dan yang kedua 

5"%*",%+-+!#%&"!-/")%#0+/#-&'")*#-#)!#%&8#!/4)&7"%$"'#'&

*#%& !4%-"!("%-+%$#1& 9",%+-+& "!-/")%#0+/#-& '")*#-#)!#%&

efek yang ditimbulkan yaitu eksternalitas akan timbul setiap 

kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang utilitas 

atau laba meliputi variabel riil dengan nilai yang dipilih oleh 

orang lain tanpa memperhatikan efek kesejahteraan orang 

lain yang mempengaruhi mereka. 

2+!#& *+/+%:#(& *#)+& -".+& "8"!& $#%.&*+/+5'(0!#%6& *",%+-+&

eksternalitas menunjukkan umumnya pasar gagal untuk 

mencapai eksternalitas. Penekanannya pada hilangnya 

7")#%& 7#-#)& *#%& +%",-+"%-+& *#0#5& /#;#)<& 5"%#;#)&

informasi yang tidak lengkap. 

Efek rumah kaca adalah salah satu contoh konsekuensi 

dari eksternalitas tetapi masih banyak contoh eksternalitas 

yang lainnya. Pada awalnya, eksternalitas tidak dipandang 

sebagai masalah ekonomi, tetapi lama- kelamaan 

keberadaan eksternalitas dipandang menjadi sebuah teori 

ekonomi. 

9#0#5& -(#/(& 7")"!4%45+#%&54*")"%& -"/+#7& #!/+,/#-&

5"57(%$#+& !"/")!#+/#%& *"%.#%& #!/+,/#-& 0#+%$#& *#%&
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dampak lingkungan yang seharusnya diselidiki dan 

ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya 

sehingga masalahnya menjadi bertambah serius 

dari waktu ke waktu. 

7.4. EKSTERNALITAS DALAM PRODUKSI 

Dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-

pabrik aluminium itu menimbulkan polusi. Untuk setiap 

aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor 

yang mengotori atmosfer tersembur dari tanur pabrik-

pabrik tersebut. Karena asap itu membahayakan kesehatan 

siapa saja yang menghirupnya, maka asap itu merupakan 

eksternalitas negatif dalam produksi aluminium. Bagaimana 

7"%.#)(=&"!-/")%#0+/#-&%".#/+8& +%+& /")=#*#7&",-+"%-+&=#-+0&

kerja pasar? 

Akibat adanya eksternalitas tersebut, biaya yang harus 

dipikul masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan 

dalam memproduksi aluminium lebih tinggi dari pada biaya 

yang dipikul oleh produsennya. Biaya sosial (social cost) 

untuk setiap unit aluminium yang diproduksikan, mencakup 

biaya produksi yang dipikul produsen –-biasa disebut “biaya 

pribadi” (private cost)–- plus biaya yang harus ditanggung 

oleh pihak lain yang ikut mengalami kerugian akibat polusi. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, sekali lagi kita 

perlu membayangkan apa yang akan dilakukan oleh si 

pejabat pemerintah yang serba kuasa. Si pejabat ini ingin 
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barang tertentu seperti mengenakan pajak impor 

$#%.& /+%..+& *"%.#%& #0#-#%&5"%+%.!#/!#%& ",-+"%-+&

perusahaan dalam negeri. 

      3. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan 

oleh aparat atau oknum tertentu yang mempunyai 

otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau 

uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk 

menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan 

atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. 

Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi 

-(5'")&*#$#&5"%:#*+&/+*#!&",-+"%&*#%&7"0#!-#%##%&

#/()#%<#/()#%& $#%.& 5"%*4)4%.& ",-+"%-+& /+*#!&

berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa 

mendorong terjadinya eksternalitas. Sebagi contoh, 

Perusahaaan A yang mengeluarkan limbah yang 

merusak lingkungan. Berdasarkan perhitungan atau 

estimasi perusahaan A harus mengeluarkan biaya 

>*"%*#?& $#%.& '"-#)& >5+-#0%$#&@71& A&5+0$#)?& (%/(!&

menanggulangi efek dari limbah yang dihasilkan 

itu. Pencari keuntungan (rent seeker) bisa dari 

perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau 

oknum memungkinkan membayar kurang dari 

1 milyar agar peraturan sesungguhnya tidak 

diberlakukan, dan denda informal ini belum tentu 

menjadi revenue pemerintah. Sehingga akhirnya 
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semakin moderen suatu perekonomian semakin besar 

dan semakin banyak kaitannya dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan 

dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme 

pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara 

'")'#.#+& #!/+,/#-& /")-"'(/& /+*#!& 5"%+5'(0!#%& 5#-#0#=1&

Akan tetapi banyak pula keterkaitan antara kegiatan yang 

tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai 

macam masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan 

kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah 

apa yang disebut dengan eksternalitas. 

Ekstenalitas adalah dampak atau pengaruh yang 

dirasakan pihak luar atau orang akibat tindakan orang 

0#+%& /#%7#& #*#& !457"%-#-+& >B#%/+& @(.+?& *#)+& 7+=#!& $#%.&

merugikan. Ditinjau dari segi dampaknya eksternalitas 

terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Eksternalitas positif 

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang 

memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat 

tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari 

beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan 

orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar 

atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai 

sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam 

kegiatan pasar.
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Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang 

memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut 

membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus 

sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para 

tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang 

menjadi lebih menyenangkan, selain itu tetangga juga 

5(%.!+%&'+-#&5"%*#7#/&!"(%/(%.#%&,%#%C+#0&*#)+&!"0(#).#&

yang memperbaiki rumahnya tersebut. Di lingkungan yang 

bagus sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di 

lingkungan yang kumuh sehingga manfaat eksternal dapat 

'")('#=& 5"%:#*+& !"(%/(%.#%& ,%#%-+#0& '#.+& 7"%")+5#&

eksternalitas. 

Karena eksternalitas positif, memungkinkan terlalu 

sedikitnya renovasi dan pemeliharaan akan terjadi di 

lingkungan, sehingga mungkin optimal untuk melakukan 

sejumlah besar renovasi di lingkungan, tetapi tidak ada 

yang bersedia untuk mengambil langkah pertama. Di 

lingkungan kumuh, semua keluarga mungkin bersedia 

untuk memperbaiki rumah mereka jika semua tetangga 

mereka akan memperbaiki rumah mereka juga. Tapi tidak 

ada yang mau menginvestasikan banyak uang untuk 

memperbaiki rumah di lingkungan kumuh, sehingga mereka 

yang ingin rumah lebih bagus akan cenderung pindah ke 

lingkungan yang lebih bagus daripada berinvestasi dalam 

meningkatkan rumah mereka di daerah kumuh. Akhirnya 

seluruh lingkungan dapat memburuk karena tidak ada yang 

memiliki insentif untuk melakukan perbaikan. 
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lebih tinggi dari normal. Pada kondisi yang demikian 

hanya akan berakibat terjadinya peningkatan surplus 

produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan 

surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan, 

praktek monopoli ini merugikan masyarakat (worse-

off). 

4. Kegagalan Pemerintah

& & & & & & & & & & &3(5'")&!"/+*#!",-+"%#%&*#%&#/#(&"!-/")%#0+/#-&

tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga 

karena kegagalan pemerintah (government failure). 

Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan 

kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu 

(interest groups)& $#%.& /+*#!& 5"%*4)4%.& ",-+"%-+1&

Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah 

untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui 

proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. 

Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam 

berbagai bentuk : 

      1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest 

groups) melakukan loby dan usaha-usaha lain 

yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang 

melindungi serta menguntungkan mereka

      2. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal 

dari pemerintah sendiri secara sah misalnya 

memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-
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bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, 

tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka 

bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan 

Cuma-Cuma. Namun tidak seperti barang publik, 

sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan.

                  Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi 

peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang 

sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, 

pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa 

'#%$#!& 7"5#%8##/#%%$#& $#%.& ",-+"%1&D4%/4=& !0#-+!&

tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus 

SDB ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin 

>AEFG?& $#%.& *+!"%#0& *"%.#%& +-/+0#=& HI)#."*+& J#)#%.&

Umum” (the Tragedy of the Commons).

3. Ketidaksempurnaan Pasar

          Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah 

satu partisipan di dalam suatu tukar menukar hak-hak 

kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi 

hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar 

yang tidak sempuna (Inperfect Market) seperti pada 

!#-(-&54%4740+&>7"%:(#0&/(%..#0?1&K"/+*#!-"57()%##%&

pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan 

kartel. Contoh konkrit dari praktek kartel ini adalah 

L).#%+-#-+&%".#)#<%".#)#&7"%."!-74)&5+%$#!&>LMND?&

dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit 

sehingga mengakibatkan meningkatnya harga yang 
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Contoh eksternalitas positif adalah ketika si A 

memainkan musik sambil bernyanyi dan si B sedang galau. 

Ketika si B mendengarkan si A memainkan musik sambil 

bernyanyi, kegalauan si B menjadi hilang karena si B 

menikmati alunan simponi yang indah yang dimainkan si A. 

Diagram 15. Eksternalitas Positif

Mula-mula perusahaan memproduksi output sebesar 

Qa dengan harga sebesar Pa maka kurva permintaannya 

ada di sepanjang kurva D. Karena adanya eksternal 

!"#"$% maka perusahaan meningkatkan produksi output-

nya menjadi Q* dan menaikkan harga menjadi P* maka 

kurva permintaan pun berubah bergeser ke kanan atas di 

-"7#%:#%.&9ON1
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b. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan 

pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari 

kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah 

pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik 

sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan 

orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi 

negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak 

ada hubungannya dengan memproduksi polusi. 

Ketika suatu perusahaan tidak harus membayar harga 

untuk menggunakan sampai udara bersih, menggunakan 

terlalu banyak, sehingga polusi udara yang berlebihan. 

Perusahaan menggunakan udara bersih terlalu banyak 

karena perusahaan tidak harus membayar untuk sumber 

daya yang digunakan. 

Salah satu solusi yang jelas untuk masalah ini adalah 

dengan mewajibkan perusahaan untuk membayar harga 

yang sama dengan biaya kesempatan yang menyebabkan 

polusi itu, karenanya perusahaan harus membayar biaya 

kesempatan di pasar untuk semua input lainnya ke proses 

produksinya. 

Agen-agen ekonomi harus memperhatikan biaya 

kesempatan dari tindakan mereka bagi mereka untuk 

memiliki insentif untuk mengalokasikan sumber daya secara 

",-+"%1& 3+-/"5& =#).#& 5"5#!-#& #!(%/#'+0+/#-& +%+& *"%.#%&

mengharuskan agen-agen ekonomi untuk membayar biaya 
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ini, mendorong sebagain masyarakat sebagai “free 

rider”. Sebagai contoh, jika si A mengetahui bahwa 

barang tersebut akan disediakan oleh si B, maka si 

A tidak mau membayar untuk penyediaan barang 

tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan 

disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar 

untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan 

bahwa barang itu akan disediakan oleh si B. Jika 

akhirnya si B berkeputusan untuk menyediakan barang 

tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena 

tidak seorangpun yang bisa menghalanginya untuk 

mengkonsumsi barang tersebut, karena sifat barang 

publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi 

umum. Keadaan seperti ini akhirnya cenderung 

mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan 

untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan 

pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, 

maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk 

5"5'+#$#+& 7"%$"*+##%& '#)#%.& 7('0+!& $#%.& ",-+"%6&

karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang 

lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued).

2. Sumber Daya Bersama

                   Keberadaan sumber daya bersama–SDB (common 

resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya 

tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan 

barang publik diatas. Sumber-sumber daya milik 
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public goods, common property resources). Ada dua 

ciri utama dari barang publik ini. Pertama, barang 

ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh 

penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing 

dalam mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption).  

Ciri kedua adalah tidak ekslusif (non-exclusion) 

dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya 

diperuntukkan untuk seseorang dan mengabaikan 

yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan 

lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang 

indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan 

sejenisnya. 

                  Satu-satunya mekanisme yang membedakannya 

#*#0#=& *"%.#%& 5"%"/#7!#%& =#).#& >%+0#+& 54%"/")?&

terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi 

'+*#%.&7)+P#/&>*#.#%.?&-"=+%..#&'"%",/&$#%.&*+7")40"=&

dari harga itu bisa dipakai untuk mengendalikan atau 

memperbaiki kualitas lingkungan itu sendiri. Tapi dalam 

menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri 

dalam analisa ekonomi lingkungan.

             Karena ciri-cirinya di atas, barang publik tidak di-

perjualbelikan sehingga tidak memiliki harga, barang 

publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai 

insentif untuk melestarikannya. Masyarakat atau 

konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan 

harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal 
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kesempatan dari sumber daya yang mereka gunakan. 

Karena sumber daya yang dialokasikan secara internal 

ke pasar, harga pasar umumnya mencerminkan biaya 

kesempatan dari barang dan jasa. 

Contoh eksternalitas negatif adalah ketika seseorang 

merokok dan orang yang berada di sampingnya mencium 

asap rokok tersebut. Itu berarti orang yang mencium asap 

rokok tersebut menerima dampak negatif atau dengan 

kata lain dirugikan karena tindakan orang yang merokok 

tersebut. 

Diagram 16. Eksternalitas Negatif
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Gambar di atas menunjukkan kurva permintaan 

dan kurva penawaran dalam suatu industry yang dalam 

proses produksinya menghasilkan biaya eksternalitas 

bagi orang lain. Mula-mula industry tersebut memproduksi 

output sebesar Qa dengan harga sebesar Pa maka kurva 

penawarannya sepanjang kurva S. 

Dengan adanya biaya eksternalitas yaitu diwajibkannya 

membayar pajak oleh pemerintah untuk setiap eksternalitas 

yang ditimbulkan maka, industry tersebut mengurangi 

produksi outputnya menjadi Q* dan menaikkan harga yang 

mula-mula sebesar Pa sekarang harga outputnya menjadi 

P*. Oleh karena itu kurva penawarannya bergeser ke kiri 

#/#-&*+&-"7#%:#%.&!()P#&3ON1&

7.2. JENIS-JENIS EKSTERNALITAS

Ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan 

pihak yang menerima akibat dari eksternalitas, eksternalitas 

dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

1. Eksternalitas Produsen - Produsen

 Seorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas 

positif ataupun eksternalitas negatif terhadap produsen 

lainnya. Contoh eksternalitas positif misalnya adalah 

/+%*#!#%&-"4)#%.&7)4*(-"%&C4%/4=Q&>A?&5"0#/+=&/"%#.#&

!"):#%$#1& >R?& 5"%")+5#& "!-/")%#0+/#-& 74-+/+8& !#)"%#&

bisa memperoleh tenaga kerja terdidik tanpa harus 
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berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, 

"!-/")%#0+/#-& *#%& !"/+*#!",-+"%#%& /+5'(0& !#)"%#& -#0#=&

satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya 

$#%.& ",-+"%& /+*#!& /")7"%(=+1& K#)#!/")+-/+!& '#)#%.& #/#(&

sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan 

pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak 

pemilikan atau pengusahaan sumber daya (property rights) 

tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani 

*"%.#%& '#+!6& 5#!#& "!-/")%#0+/#-& *#%& !"/+*#!",-+"%#%&

ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan 

memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap 

ekonomi terutama dalam jangka panjang. Bagaimana 

5"!#%+-5"& /+5'(0%$#& "!-/")%#0+/#-& *#%& !"/+*#!",-+"%#%&

dari alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor 

di atas diuraikan satu per satu berikut ini:

1. Keberadaan Barang Publik 

           Barang publik (public goods) adalah barang yang 

apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak 

akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang 

/")-"'(/1&3"0#%:(/%$#6&'#)#%.&7('0+!&-"57()%#& >7()"&

7('0+C&.44*?&*+*",%+-+!#%&-"'#.#+&'#)#%.&$#%.&=#)(-&

disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama 

terhadap seluruh anggota masyarakat. 

            Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan sa-

lah satunya menitikberatkan pada persoalan barang 

publik atau barang umum ini (common consumption, 



---Ekonomi Publik---

153

menerima manfaat eksternalitas positif dari tindakan 

konsumen yang makan nasi tersebut. 

4. Eksternalitas Konsumen - Konsumen

& S!/+,/#-& -"-"4)#%.& *#7#/& -"C#)#& 0#%.-(%.&

mempengaruhi tingkat kepuasan/utilitas orang lain 

/#%7#&#*#&-(#/(&!457"%-#-+&>*#0#5&=#0&"!-/")%#0+/#-&

74-+/+8?& #/#(& '+#$#& >*#0#5& =#0& N!-/")%#0+/#-& %".#/+8?&

apapun juga. Eksternaltas konsumen-konsumen ini 

tidak banyak mendapat perhatian para ahli ekonomi 

lingkungan karena tidak ada pengaruh yang nyata 

dalam perekonomian. Eksternalitas konsumen - 

konsumen dapat dibedakan dampaknya antara 

*#57#!&,-+!&*#%&!":+;##%&(psychic). Misalnya seorang 

pengendara sepeda montor yang mengeluarkan 

asap tebal dan menyebabkan orang- orang di sekitar 

menjadi sesak napas dampak inilah yang disebut 

*#57#!&,-+!1&9#57#!&!":+;##%&5"%$#%.!(/&5#-#0#=&

perasaan. Misalnya seorang yang merasa tidak senang 

atau iri karena melihat tetangganya mempunyai mobil 

mewah, rasa kejiwaan adalah rasa tidak langsung 

mempengaruhi keadaan seseorang kerena aktivitas 

konsumsi orang lain.

7.3. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS 

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas 

manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang 
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memberikan pendidikan pada tenaga kerja tersebut. 

Dalam hal ini, eksternalitas positif yang ditimbulkan 

karena penggunaan faktor produksi. Produsen A dan 

J&*#0#5&#!/+,/#-&5")"!#&5"%..(%#!#%& 8#!/4)<8#!/4)&

7)4*(!-+6&5+-#0%$#& -#:#&54*#0& >K?& *#%& /"%#.#& !"):#&

>T?1

2. Eksternalitas Produsen - Konsumen

 Aktivitas seseorang produsen dapat pula menimbulkan 

efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat suatu 

kompensasi apapun juga. Misalkan saja suatu pabrik 

yang mengeluarkan asap yang menyebabkan polisi 

udara. Udara kotor tersebut terpaksa dihirup oleh 

masyarkat yang tinggal di sekitar pabrik sehingga 

menyebabkan utilitas mereka untuk tinggal di sekitar 

pabrik turun. Dalam hal ini pabrik tidak memberikan 

ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada 

masyarakat  dan pabrik tersebut akan meningkatkan 

tingkat produksi di mana harga barang produksi sama 

*"%.#%&'+#$#&5#):+%#06&#/#(&MU&V&MWDU1

3. Eksternalitas Konsuman - Produsen

 Misalnya, seorang setiap hari makan nasi dan sisanya 

dibuang ke dalam sungai. Aliran sungai tersebut masuk 

ke dalam kolam sehingga ikan dalam kolam tersebut 

menjadi cepat besar tanpa pemilik kolam tersebut 

memberi makan lagi kepada ikan-ikannya. Dalam 

hal ini maka pemilik kolam yang menghasilkan ikan 
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memaksimalkan surplus total yang dimunculkan pasar- 

yakni nilai bagi konsumen aluminium dikurangi biaya 

produksi aluminium. Namun ia juga mengetahui bahwa 

biaya produksi aluminium juga mencakup biaya-biaya 

eksternal seperti halnya polusi. 

Perencana itu ingin mencapai tingkat produksi 

aluminium yang dilambangkan oleh titik perpotongan antara 

kurva permintaan dan kurva biaya sosial. Titik perpotongan 

inilah yang melambangkan jumlah produksi aluminium 

yang optimum bagi masyarakat secara keseluruhan. Si 

pejabat memang harus mencapai tingkat produksi itu, 

karena jika produksi ternyata di bawah tingkat itu, maka nilai 

!"#$%&%#$'(!)%'*+&,#$-&&.!'/0%#*#1'+"-2'*-3%&))%!&'*#14!'

5-1$%&3!!&6' !*!&' $-"!$5!#%' (%!.!' ,+,%!"' 51+0#*,%&.!'

/0%#*#1' +"-2' *-3%&))%!&' *#14!' (%!.!' ,+,%!"67' 8-!&0!%&.!'

saja hal ini benar-benar terjadi, maka toleransi terhadap 

kelebihan produksi seperti polusi itu akan lebih besar 

sehingga polusi akan cenderung meningkat atau bahkan 

tidak terkendali. Sebaliknya, jika produksi melebihi tingkat 

optimum tersebut, maka biaya sosial produksi aluminium 

akan melebihi nilainya bagi konsumen. Andaikan hal ini 

yang terjadi, maka permintaan akan melemah, dan harga 

akan turun sehingga biaya produksi aluminium menjadi 

terlalu berat bagi produsen. 

Perhatikanlah bahwa kuantitas produksi aluminium 

pada kondisi ekuilibrium, yakni QPASAR lebih besar dari 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa : Teorema Coase 

menyatakan bahwa pelaku-pelaku ekonomi pribadi/

swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas 

yang muncul di antara mereka.  Terlepas dari distribusi hak 

pada awalnya, pihak-pihak yang berkepentingan selalu 

berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan 

,-$#!'5%2!*9'0!&'$-1#5!*!&'5-$-:!2!&'.!&)'-;,%-&7

Teorema Coase ini sangat menekankan pada 

pentingnya diberikannya hak milik pada proses pasar tanpa 

memandang kepada siapa hak milik tersebut diberikan. 

<)!1',+"#,%'.!&)'0%3!=!1*!&':+!,-' %&%'-;,%-&'$!*!'5-1"#'

dipenuhinya dua asumsi yaitu asumsi yang pertama adalah 

tidak adanya biaya transaksi dan asumsi kedua adalah 

kerusakan yang terjadi dapat diukur. Intinya teori coase ini 

dapat diterapakan dalam kasus yang sedikit individu dan 

pada salah satu sisi pasar. 
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Menurut teorema Coase, distribusi awal hak atau 

perlindungan hukum itu tidak menjadi persoalan, karena 

tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan pasar 

0!"!$'$-&:!5!%' 2!,%"' .!&)' -;,%-&7' >%,!"*!&' ,!?!9' @!&-'

secara hukum dapat menggugat  Dick agar menyingkirkan 

anjingnya. Dalam kasus ini, hukum berpihak pada Jane, 

namun hasil akhirnya tidak akan berubah. Dalam kasus 

ini, Dick dapat menawarkan sejumlah imbalan kepada 

Jane agar ia dapat terus memelihara anjingnya.  Andaikata 

nilai keuntungan Dick lebih besar daripada kerugian Jane, 

maka keduanya akan dapat mencapai suatu kesepakatan 

yang memungkinkan Dick terus memelihara Spot.

Jadi, terlepas dari distribusi hak pada awalnya, Dick 

dan Jane tetap berpeluang mencapai kesepakatan.  

Meskipun demikian, soal distribusi hak itu bukannya sama 

sekali tidak relevan, karena distribusi awal itulah yang 

menentukan distribusi kesejahteraan ekonomi.  Jika Dick 

yang memiliki hak awal untuk memelihara Spot, maka Jane 

lah yang harus memberi imbalan dalam kesepakatan yang 

mereka buat. Sebaliknya, jika Jane yang mempunyai hak 

awal untuk hidup tenang, maka Dick yang harus memberi 

imbalan.  Namun dalam kedua kasus ini, kesepakatan 

tetap dapat dibuat dalam rangka mengatasi masalah 

eksternalitas. Pada akhirnya, Dick hanya akan terus 

memelihara anjingnya jika nilai keuntungannya melebihi 

nilai kerugiannya.
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pada kuantitas produksi yang secara sosial optimum atau 

ABCDE>F>'E&%'$-1#5!*!&' %&-;,%-&,%9'0!&'5-&.-(!(&.!'

adalah kuantitas produksi dalam kondisi ekuilibrium pasar 

%3#' 2!&.!' $-&:-1$%&*!&' (%!.!' 51+0#*,%' 51%(!0%' /.!&)'

2!&.!' 0%3!&))#&)' 51+0#,-&67' G!"!$' -*#%"%(1%#$' 5!,!1'

tersebut, nilai aluminium bagi konsumen marginal lebih 

rendah dari pada biaya sosial produksinya. Artinya, pada 

QPASAR kurva permintaan terletak di bawah biaya kurva 

sosial. Pada situasi ini, penurunan konsumsi dan produksi 

aluminium hingga di bawah tingkat ekuilibriumnya, justru 

!*!&' $-&!%**!&' *-,-?!23-1!!&' -*+&+$%' 3+3!"' /(!%*' (!)%'

*+&,#$-&'$!#5#&'51+0#,-&67'

Meskipun banyak pasar dimana biaya sosial 

produksinya melebihi biaya pribadi, ada pula pasar-

pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi para 

produsen malahan lebih besar dari pada biaya sosialnya. 

Di pasar inilah, eksternalitasnya bersifat positif, dalam 

!13%' $-&)#&3#&)*!&' 5%2!*' "!%&' /,-"!%&' 51+0#,-&' 0!&'

*+&,#$-&67' H+&3+2' .!&)' 0!5!3' 0%*-$#*!*!&' 0%' ,%&%'

!0!"!2'5!,!1'1+(+3'%&0#,31%'/1+(+3'.!&)'*2#,#,'0%1!&:!&)'

untuk melakukan kegiatan atau fungsi tertentu di pabrik-

5!(1%*67'I+(+3' !0!"!2' #?#&)' 3+$(!*' *-$!?#!&' 3-*&+"+)%'

yang mutakhir. Sebuah perusahaan yang mampu 

membuat robot, akan berkesempatan besar menemukan 

rancangan-rancangan rekayasa baru yang serba lebih 

baik. Rancangan ini tidak hanya akan menguntungkan 



---Ekonomi Publik---

163

perusahaan yang bersangkutan, namun juga masyarakat 

secara keseluruhan karena pada akhirnya rancangan itu 

akan menjadi pengetahuan umum yang bermanfaat. 

Meskipun banyak pasar dimana biaya sosial 

produksinya melebihi biaya pribadi, ada pula pasar-

pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi para 

produsen malahan lebih besar dari pada biaya sosialnya. 

Di pasar inilah, eksternalitasnya bersifat positif, dalam 

!13%' $-&)#&3#&)*!&' 5%2!*' "!%&' /,-"!%&' 51+0#,-&' 0!&'

*+&,#$-&67'H+&3+2'.!&)'0!5!3'0%*-$#*!*!&'0%,%&%'!0!"!2'

5!,!1' 1+(+3' %&0#,31%' /1+(+3' .!&)' *2#,#,' 0%1!&:!&)' #&3#*'

$-"!*#*!&'*-)%!3!&'!3!#'J#&),%'3-13-&3#'0%'5!(1%*K5!(1%*67''

Robot adalah ujung tombak kemajuan teknologi 

yang mutakhir. Sebuah perusahaan yang mampu 

membuat robot, akan berkesempatan besar menemukan 

rancangan-rancangan rekayasa baru yang serba lebih 

baik. Rancangan ini tidak hanya akan menguntungkan 

perusahaan yang bersangkutan, namun juga masyarakat 

secara keseluruhan karena pada akhirnya rancangan 

itu akan menjadi pengetahuan umum yang bermanfaat. 

Eksternalitas positif seperti ini biasa disebut “imbasan 

teknologi” (technology spillover). 

Analisis atas eksternalitas positif tidak banyak berbeda 

dari analisis tentang eksternalitas negatif. Berkat adanya 

imbasan teknologi, biaya sosial untuk memproduksi sebuah 

robot lebih kecil dari pada biaya pribadinya. Oleh karena 
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sebanyak  Rp. 60.000,- dan Dick dengan senang hati akan 

menyingkirkan anjingnya.  Kedua belah pihak akan lebih 

,-?!23-1!' 0%(!&0%&)' ,-(-"#$&.!' 0!&' 5-$-:!2!&' -;,%-&'

pun tercipta.

Namun ada pula kemungkinan Jane tidak membayar 

imbalan itu, yakni jika ternyata nilai keuntungan Dick 

lebih besar dari pada nilai kerugiannya. Misalkan saja, 

nilai keuntungan Dick dari memelihara Spot ternyata Rp. 

100.000,- sedangkan kerugian Jane akibat gonggongan 

Spot hanya Rp. 80.000,-  Jika ini kasusnya, maka tentu 

saja Dick akan menolak tawaran imbalan yang lebih 

kecil dari Rp. 100.000,- padahal Jane tidak akan mau 

membayar lebih dari Rp. 80.000,-.  Akibatnya, Dick akan 

tetap memelihara Spot.  Ditinjau dari perhitungan untung 

1#)%&.!9'*+&0%,%'3-1,-(#3'?#)!'3-12%3#&)'-;,%-&7

Semua uraian dalam contoh di atas, tentu saja 

bertumpu pada asumsi bahwa Dick secara hukum memang 

dibenarkan memelihara anjingnya yang berisik itu, sehingga 

Jane tidak bisa mengganggu gugat. Artinya, kita berasumsi 

bahwa Dick dapat memelihara Spot dengan bebas, dan 

Jane harus memberinya imbalan agar Dick menyingkirkan 

anjingnya itu secara sukarela.  Lantas bagaimana jika 

ternyata hukum berpihak pada Jane, atau jika Jane 

secara hukum berhak untuk menikmati ketenangan dan 

ketentraman di rumahnya sendiri?
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yang harus dipaksa rela begadang sepanjang malam, 

karena tidak bisa tidur akibat gonggongan Spot?

Seperti apa pemecahan yang dalam secara sosial 

/#&3#*' ,-$#!' 5%2!*6L' <0!' 0#!' !"3-1&!3%J' .!&)' 5-1"#'

dipertimbangkan, dan untuk itu diperlukan perhitungan 

atas seberapa banyak nilai keuntungan bagi Dick dengan 

memelihara Spot, dan berapa kerugian yang harus  

ditanggung Jane.  Jika keuntungannya melebihi kerugiannya 

$!*!'5-$-:!2!&'.!&)'-;,%-&',-:!1!',+,%!"'!0!"!2'G%:*'

dibiarkan terus memelihara anjingnya, sedangkan Jane 

harus rela tidur diiringi gonggongan anjing. Sebaliknya, jika 

nilai kerugiannya melampaui nilai  keuntungannya, maka 

Dick harus menyingkirkan anjingnya. Menurut teorema 

Coase, pasar swasta dapat menciptakan sendiri pemecahan 

.!&)'-;,%-&7'''M!)!%$!&!':!1!&.!L'8-(!)!%',!3#':+&3+29'

Jane dapat menawarkan sejumlah uang kepada Dick agar 

menyingkirkan anjingnya. Dick akan terima tawaran itu, 

jika uang yang ditawarkan melebihi nilai keuntungannya 

dalam memelihara Spot. Melalui tawar menawar, Dick dan 

Jane akhirnya akan dapat menyepakati jumlah imbalan 

yang dapat diterima kedua belah pihak, dan seandainya 

kesepakatan tersebut benar-benar dapat dicapai, maka itu 

berarti mereka dapat menciptakan sendiri pemecahan atas 

masalah eksternalits yang mereka hadapi. Umpamakan 

saja, nilai keuntungan bagi Dick dari memelihara Spot 

adalah Rp. 50.000,- sedangkan kerugian Jane bernilai  Rp. 

80.000,-  Dalam kasus ini, Jane dapat menawarkan imbalan 
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itu, pemerintah tentu saja ingin lebih banyak memproduksi 

robot dibanding produsernya sendiri. 

Dalam kasus ini, pemerintah dapat membantu dengan 

melakukan internalisasi eksternalitas positif tersebut. 

Caranya misalnya dengan memberikan subsidi untuk setiap 

unit robot yang dibuat. Melalui subsidi ini, kurva penawaran 

akan terdorong ke bawah sebesar subsidi, dan pergeseran 

ini akan menaikkan ekuilibrium kuantitas produksi robot.

 Agar ekuilibrium pasar yang baru itu sama dengan titik 

optimum sosial, maka subsidinya harus diusahakan sama 

dengan nilai imbasan teknologi. 

7.6. EKSTERNALITAS DALAM KONSUMSI 

Selain itu masih ada eksternalitas yang terkandung 

dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi minuman beralkohol, 

misalnya, mengandung eksternalitas negatif jika si peminum 

lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau 

setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan 

lainnya. 

Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang 

bersifat positif. Contohnya adalah konsumsi pendidikan. 

Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau 

pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan 

lebih mudah merekrut tenaga-tenaga cakap, sehingga 

pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam 

melayani masyarakat. 
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Dari beberapa contoh yang diutarakan di atas, kita 

dapat memetik beberapa kesimpulan umum. Yakni, 

keberadaan eksternalitas negatif dalam konsumsi maupun 

produksi, mendorong pasar menghasilkan output produksi 

dalam kualitas lebih banyak dari pada yang diinginkan 

secara sosial. Sebaliknya, keberadaan eksternalitas 

positif dalam konsumsi maupun produksi mendorong 

pasar menghasilkan output produksi dalam kuantitas 

lebih sedikit dibanding yang diinginkan secara sosial. 

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu campur 

tangan dengan melakukan internalisasi eksternalitas 

melalui pemberlakuan pajak terhadap barang-barang yang 

mengandung eksternalitas negatif, serta memberikan 

subsidi bagi produksi barang-barang yang mengandung 

eksternalitas positif. 

7.5. SOLUSI PEMERINTAH DAN SWASTA TERHADAP 

EKSTERNALITAS

Kita telah menyimak mengapa keberadaan 

eksternalitas itu dapat mengakibatkan alokasi sumber 

0!.!' .!&)' 0%"!*#*!&' +"-2' 5!,!1' $-&?!0%' 3%0!*' -;,%-&7

Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang 

perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga 

pihak-pihak non pemerintah, baik itu pribadi / kelompok 

maupun perusahaan / organisasi kemasyarakatan. Untuk 

mudahnya, pihak-pihak non pemerintah tersebut disebut 
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memberi pendapatan tambahan pada pemerintah, pajak 

C%)+4%!&'%&%'?#)!'$-&%&)*!3*!&'-;,%-&,%'-*+&+$%7'

C. Teorema COASE

Ada sebuah pemikiran yang disebut Teorema Coase 

(Coase therem), mengambil nama perumusnya yakni 

ekonom Ronald Coase yang menyatakan bahwa solusi 

swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu 

syarat.Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-

langkah penanggulangan masalah ekternalitas yang ada 

diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang 

memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. 

Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, 

maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah 

-*,3-1&!"%3!,' 0!&'$-&%&)*!3*!&' -;,%-&,%' !"+*!,%' ,#$(-1'

daya. 

Contoh berikut ini untuk dapat lebih memahami makna 

teorema Coase. Di sebuah kota tinggal seseorang bernama 

Dick, ditemani anjingnya yang bernama Spot.Spot ini terus-

terusan menggonggong sehingga sangat mengganggu 

Jane, tetangga Dick. Dick memetik manfaat dengan 

memelihara Spot, berupa rasa aman dan nyaman.  Namun 

pemeliharaannya atas Spot itu menimbulkan eksternalitas 

negatif terhadap Jane.   Haruskah  Dick dipaksa mengirim 

anjing ke lokasi khusus penitipan hewan, ataukah Jane 



---Ekonomi Publik---

171

semaksimal mungkin. Seandainya saja polusinya sudah 

(-1!0!'0%'(!=!2'!$(!&)'$!*,%$!"'/$%,!"*!&'NOO'3+&'5-1'

3!2#&69'$!*!'5-1#,!2!!&'%3#'3%0!*'!*!&'$-$(#!&)'(%!.!'

lebih banyak agar polusinya dapat ditekan lebih  rendah  

lagi. Sebaliknya, pajak akan memberikan insentif kepada 

pabrik-pabrik itu untuk terus mengembangkan teknologi 

yang ramah terhadap lingkungan. Mereka akan terus 

terdorong menurunkan polusi, karena semakin sedikit 

polusi yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula 

pajak yang harus mereka bayar.

Pajak Pigovian tidaklah sama dengan pajak-pajak lain, 

dimana kita mengetahui bahwa pajak pada urnumnya akan 

mendistorsikan insentif dan mendorong alokasi sumber 

daya menjauhi  titik  optimum  sosialnya.  Pajak  umumnya  

juga menimbulkan beban baku berupa penurunan 

*-,-?!23-1!!&' -*+&+$%,' /3#1#&&.!' ,#15"#,' 51+0#,-&'

0!&' ,#15"#,' *+&,#$-&69' .!&)' &%"!%&.!' "-(%2' (-,!1' 0!1%'

pada pendapatan yang diperoleh pemerintah dan pajak 

tersebut. Pajak Pigovian tidak seperti  itu karena pajak 

ini memang khusus diterapkan untuk mengatasi masalah 

ekstemalitas. Akibat adanya eksternalitas, masyarakat 

harus memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak 

Pigovian diterapkan untuk mengoreksi insentif di tengah 

adanya eksternalitas, sehingga tidak seperti pajak-pajak 

lainnya, pajak Pigovian itu justru mendorong alokasi 

sumber daya mendekati titik optimum sosial. Jadi, selain 
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sebagai pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada dasarnya, 

tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak 

,=!,3!' /5-1+1!&)!&' 0!&' *-"+$5+*69' (-1*-&!!&' 0-&)!&'

penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk 

mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi 

yang optimum secara sosial. Solusi-solusi atau upaya-

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pribadi atau 

swasta (private solution) dalam mengatasi persoalan 

eksternalitas adalah sebagai berikut:

A. Regulasi

Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas 

dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari 

pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, untuk mengatasi 

kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang 

biaya sosialnya jauh lebih besar dari pada  keuntungan   

pihak-pihak yang melakukannya, pemerintah dapat 

menyatakannya sebagai tindakan kriminal dan akan 

mengadili serta menghukum pelakunya. Dalam kasus 

ini pemerintah menggunakan regulasi atau pendekatan 

komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tadi.

Namun kasus-kasus polusi umumnya tidak 

sesederhana itu. Tuntutan para pecinta lingkungan untuk 

menghapuskan segala bentuk polusi, sesungguhnya 

tidak mungkin terpenuhi, karena polusi merupakan efek 

sampingan tak terelakkan dari kegiatan produksi industri. 

Contoh yang sederhana, semua kendaraan bemotor 
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sesungguhnya mengeluarkan polusi. Jika polusi ini hendak 

dihapus sepenuhnya, maka segala bentuk kendaraan 

bermotor harus dilarang oleh pemerintah, dan hal ini tidak 

mungkin dilakukan. Jadi, yang harus  diupayakan bukan 

penghapusan polusi secara total, melainkan pembatasan 

polusi hingga ambang tertentu,  sehingga  tidak  terlalu  

merusak lingkungan namun tidak juga menghalangi 

kegiatan produksi. Untuk  menentukan  ambang aman 

tersebut, kita harus menghitung segala untung ruginya 

secara cermat. Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan 

Lingkungan Hidup !"#$%"&'()*&+,&-./#)*-,0-(*&$1,&023 

adalah lembaga yang diserahi wewenang dan tugas untuk 

merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai 

regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan 

hidup.

Bentuk regulasi di bidang lingkungan hidup itu sendiri 

bisa bermacam-macam. Adakalanya EPA langsung 

menetapkan batasan polusi yang diperbolehkan  untuk 

suatu perusahaan. Terkadang EPA mewajibkan pemakaian 

teknologi atau peralatan tertentu untuk mengurangi polusi 

di pabrik-pabrik. Di semua kasus, demi memperoleh 

suatu peraturan yang baik dan tepat guna, para pejabat 

5-$-1%&3!2'2!1#,'$-&)-3!2#%',5-,%;*!,%'0!1%',-3%!5'?-&%,P

sektor industri, dan berbagai alternatif teknologi yang dapat 

diterapkan oleh industri yang bersangkutan, dalam rangka 

mengurangi atau membatasi polusi.
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menurunkan polusi sama rata, maka operasi pabrik baja 

akan terganggu. Namun melalui penerapan pajak, maka 

pabrik kertas akan segera mengurangi polusinya, karena 

hal itu lebih murah dan lebih mudah dilakukan dari pada 

membayar pajak, sedangkan pabrik baja, yang biaya 

penurunan polusinya lebih mahal, akan memilih membayar 

pajak saja.

Pada dasarnya, pajak Pigovian secara langsung 

menetapkan harga atas hak berpolusi. Sama halnya 

dengan kerja pasar yang mengalokasikan berbagai barang 

ke pembeli, yang memberikan penilaian paling tinggi 

pajak Pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi  

kepada  perusahaan  atau  pabrik,  yang  paling  sulit 

menurunkan polusinya atau yang dihadapkan pada biaya 

5!"%&)'3%&))%'#&3#*'$-&#1#&*!&''5+"#,%''/$%,!"*!&''*!1-&!''

(%!.!''!"!3'5-&.!1%&)'5+"#,%&.!',!&)!3'$!2!"67'M-1!5!5#&'

target penurunan polusi yang diinginkan EPA akan dapat 

mencapainya dengan biaya termurah melalui penerapan 

pajak ini.

Para ekonom juga berkeyakinan bahwa penerapan 

pajak Pigovian, merupakan cara terbaik untuk menurunkan 

polusi. Pendekatan komando dan kontrol tidak akan 

memberikan alasan atau insentif bagi pabrik-pabrik 

pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi 
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mengurangi  limbahnya  hingga 300 ton per tahun.

(6' C!?!*' C%)+4%!&' Q' ' RC<' $-&)-&!*!&' 5!?!*' ,-(-,!1'

Rp.5.000.000 untuk setiap ton limbah yang dibuang 

oleh setiap pabrik.

Regulasi itu langsung membatasi ambang polusi, 

sedangkan pajak Pigovian memberikan insentif kepada 

para pemilik pabrik untuk sebanyak mungkin mengurangi 

polusinya.

Para ekonom lebih meyukai penerapan pajak. Mereka 

yakin penerapan pajak itu sama sekali tidak kalah efektifnya 

dalam menurunkan polusi. Untuk mencapai ambang polusi  

tertentu, EPA tinggal menghitung tingkat pajak yang paling 

tepat untuk diterapkannya. Semakin tinggi tingkat pajaknya, 

akan semakin banyak penurunan polusi yang akan terjadi. 

Namun EPA juga harus hati-hati, karena pajaknya terlalu 

tinggi, polusi akan hilang,  karena  semua  pabrik  bangkrut 

atau memilih tidak beroperasi.

Alasan utama para ekonom itu memilih penerapan 

pajak, adalah karena cara ini lebih efektif menurunkan 

polusi. Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi 

polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan 

sama rata, bukan merupakan  cara  termurah menurunkan 

polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap 

pabrik untuk berpolusi berbeda-beda. Besar kemungkinan 

,!"!2' ,!3#' 5!(1%*' /$%,!"*!&' 5!(1%*' *-13!,69' "-(%2'$!$5#'
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B. Pajak Pigovian dan Subsidi

Selain menerapkan regulasi, untuk mengatasi 

eksternalitas,  pemerintah  juga  dapat  menerapkan  

kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan 

pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta 

0-&)!&'-;,%-&,%',+,%!"7

Sebagai contoh, seperti telah disinggung di atas 

pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas 

dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-

kegiatan  yang  menimbulkan  eksternalitas negatif, dan 

sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan 

yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang 

khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dan suatu 

ekstemalitas negatif lazim disebut sebagai Pajak Pigovian 

(Pigoviantax), mengambil  nama  ekonom  pertama  yang  

merumuskan  dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigov 

/STUUKSVWV67'

Para ekonom umumnya lebih menyukai pajak Pigovian 

dari pada regulasi sebagai cara untuk mengendalikan 

polusi, karena biaya penerapan pajak itu lebih murah 

bagi masyarakat secara keseluruhan. Andaikan ada dua 

pabrik, pabrik baja dan pabrik kertas, yang masing-masing 

membuang limbah sebanyak 500 ton per tahun ke sungai. 

EPA menilai limbah itu terlalu banyak, dan beniat 

menguranginya. Ada dua pilihan solusi baginya, yakni :
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BAB VIII

PENGELUARAN PEMERINTAH

8.1. PENGELUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga 

dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro 

dan teori mikro. 

A. Teori Makro 

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai 

sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang 

dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar 

dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula 

pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam 

Boedionono! "#$$$%! &'()*+*,*(! +'-./! ',-(-&/! &*,.-0!

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang 

dapat digolongkan sebagai berikut : 
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kepada masyarakat, namun diperlukan oleh peme-

rintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. 

B. Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap 

Perekonomian 

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan 

dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada 

beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh 

oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain : 

a. Sektor Produksi 

        Pengeluaran negara secara langsung atau tidak 

langsung berpengaruh terhadap sektor produksi 

barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran 

negara merupakan faktor produksi (money), 

melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, 

machine, material, method, management). 

            Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang 

dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap 

produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. 

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan 

akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan 

SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang 

berkualitas produksi akan meningkat. 
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pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, 

peningkatan kapasitas SDM, dll.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja,

      yaitu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, 

serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

    Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengelu-

aran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang 

dan membuat masyarakat menjadi bergembira. 

Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat 

rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan 

korban bencana, dll. 

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

  Pengeluaran penghematan masa depan adalah 

pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung 

bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan 

mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar 

di masa yang akan datang. Contoh: Pengeluaran untuk 

kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran 

untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

       Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran 

yang tidak memberikan manfaat secara langsung 
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      a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang 

dan jasa.

      b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh 

terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan 

gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan 

secara tidak langsung.

      c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. 

Transfer payment bukan pembelian barang atau 

jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan 

mencatat pembayaran atau pemberian langsung 

kepada warganya yang meliputi misalnya 

pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada 

berbagai golongan masyarakat, pembayaran 

pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman 

pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis 

transfer payment mempunyai status dan pengaruh 

yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun 

secara administrasi keduanya berbeda.

 

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan 

Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan 

oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-

tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara 
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tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada 

tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase 

investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena 

pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan 

seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian 

pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, 

investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, 

tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga 

semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak 

kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya 

peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan 

pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa 

investasi swasta dalam presentase terhadap GNP 

semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam 

presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada 

tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa 

aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana 

ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti 

kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

2. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama 

semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 
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APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja 

meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja 

operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, 

belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. 

Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, 

belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota 

          APBD dalam Kabupaten / Kota digunakan antara 

lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil 

pendapatan ke Desa / Kelurahan. Bagi hasil 

pendapatan ke desa / kelurahan, terdiri dari: bagi hasil 

pajak ke Desa / Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa 

/ Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa 

/ Kelurahan. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri 

dari: pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal 

pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD / 

BUMN / Pemerintah Pusat / Kepala Daerah otonom 

lainnya. 

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara 

dibedakan menjadi 5, antara lain : 

a. Pengeluaran Investasi

   Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang 

ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan 

ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk 
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A.  Macam-macam Pengeluaran Negara 

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan 

menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. 

Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan 

menjadi 3, yakni : 

a. Pemerintah Pusat 

     Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran 

1'(2*3*+*(!2*(!4'5*(6*!7'8*.*! "9147%! )*/+:! 2*(*!

yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah 

Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran 

untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. 

Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk 

belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga 

utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga 

untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan 

serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. 

Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi 

pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran 

pokok pinjaman luar negeri, dll. 

b. Pemerintah Provinsi 

                Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka 

di pemerintah propinsi terdapat APBD yang merupakan 

hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat 

dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana 
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dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. 

Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah 

dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa 

dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita 

meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam 

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan 

dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, 

dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya 

pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi 

pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya 

fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi perbankan 

dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

PPkP    <    PkPPn< .. <   PkPPn

PPK1          PPK2             PPKn

Keterangan:

PPkP :  Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK  :  Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah

          penduduk 

#0!;0!<<<!(! =!!>*(8,*!?*,+:!"+*@:(%
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Diagram. 17.  Teori Wagner

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu 

teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis 

yang menganggap pemerintah sebagai individu yang 

bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva 

di atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah 

semakin meningkat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis 

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah 

selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan 
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Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat 

diwakili seorang pemilih : 

A*B!C/!D!E"F0!G%

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran 

sehingga rumusnya: 

1BF!H!+4!I!A/!

 P = vektor harga barang swasta 

 X = vektor barang swasta 

 Bi = basis pajak individu 1 

 Mi = total pendapatan individu 1 

 T = tariff pajak 

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat 

ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan 

pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif 

pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga 

(Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa 

menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak 

sebagai pengambil output (Output Taker).

8.2. PENGELUARAN NEGARA

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah 

menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-

program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
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Seorang individu mempunyai permintaan akan barang 

publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan 

J*.*(8!+'.K'J:+!"3'&'./(+*@!2*(!K?*K+*%!+'.8*(+:(8!3*2*!

kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang 

/(2/L/2:! "/%! &'&J:+:@,*(! J*.*(8! 3:J5/,! "M%! K'J*()*,!

Gk. Untuk menghasilkan i barang K sebanyak Gk, 

pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya 

pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan 

keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan 

keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk 

menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena 

itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu 

tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. 

Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan 

berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan 

berbagai fungsi produksi.

! Penentuan tingkat output 

! C3! D!!!!!!8!"F0!G0!N%!

 Up =      fungsi utilitas

 S =      keuntungan yang diperoleh politisi 

                       dalam bentuk materi atau kedudukan 

 G =      vector barang public 

 X =      vector barang swasta 
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mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, 

padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak 

yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan 

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga 

semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya 

GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi 

semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka 

pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu 

tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak 

yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari 

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai 

aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat 

kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.Tingkat 

toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk 

menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek 

penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan 

sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada 

aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya 

cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga 
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pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah 

gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan 

membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin 

bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi 

karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut 

adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula 

meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang 

baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut 

efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguansosial 

juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan 

ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan 

oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi 

(concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut 

menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga 

setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali 

pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak 

eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva berikut ini:

Diagram 18. Dampak Eksternal
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adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan 

penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui 

&*,*!*,*(!+/&J:5!/(O*K/!)*(8!*,*(!&'&3'(8*.:@/!K-K/*5!

ekonomi masyarakat.

 

B. Teori Mikro 

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-

faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang 

publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk 

barang publik menentukan jumlah barang publik yang 

akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang 

publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan 

menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro 

mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

! Penentuan Permintaan  

C/!D!! E!"G0F%!

G = vektor dari barang publik 

X = vektor barang swasta 

i = individu; = 1,...., m 

U = fungsi utilitas
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Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, 

Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk 

kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan 

Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal 

ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika 

masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi 

yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa 

meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah 

ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

4.Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis 

tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak 

dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 

persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah 

tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor 

pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-

penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, 

&*,*!)*(8!+'.6*2/!*2*5*@!/(O*K/<!P*K*.!)*(8!2/,'&:,*,*(!

adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah 

kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya 

dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain 

pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat 

pada naiknya permintaan agregate.! Q(O*K/! +'.6*2/! ,*.'(*!

adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat 

---Ekonomi Publik---

184

P*5*&! ,'*2**(! (-.&*50! +! ,'! +H#0! 3'(8'5:*.*(!

pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat 

sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada 

tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah 

meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti 

yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai 

3*2*! +*@:(! +H#0! 3'(8'5:*.*(! 3'&'./(+*@! +/2*,! &'(:.:(!

ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah 

membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan 

pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan 

pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, 

perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock 

dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva 

di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

Diagram 19.Peacock dan Wiseman
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b. Sektor Distribusi 

          Pengeluaran negara secara langsung atau tidak 

langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi 

barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh 

masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang 

mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, 

misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll.

          Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan 

SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu 

!"#"$% &'()*&"$)% #'(!)!)*"(% +"(,% -'.)/% .")*% 0#"-)(,%

$)!"*%1"&#")%$)(,*"$%234567%8'(,"(%#'(!)!)*"(%+"(,%

lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat 

meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan 

datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana 

untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, 

barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat 

mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan 

yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu 

tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

taraf hidupnya.

c. Sektor Konsumsi Masyarakat

          Pengeluaran negara secara langsung atau tidak 

langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi 

masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya 

pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya 
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089:6%+"(,%&';<#"*"(%1"-"/%1"$<%!);'*$=;"$%>'(!';"-%+"(,%

ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai 

beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor 

publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa 

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. 

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam 

menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan 

barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa 

publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum 

menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang 

timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan 

sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak 

tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan 

bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-

undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik 

.",)%?1*<1%1'.",")%#'(,<&#<-%#">"*%&"<#<(%@">).%#">"*%

sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 

UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan 

terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
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rangka pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. 

Pinjaman jangka panjang dilaksanakan dengan cara 

menerbitkan obligasi berjangka waktu. Penjualan obligasi 

untuk membiayai pembangunan.

Pinjaman luar negeri terdiri dari dua macam:

1. Bantuan Program, yaitu bantuan keuangan yang 

diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Devisa 

kredit ini kemudian dirupiahkan dan akan digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan.

2. Bantuan Proyek, yaitu bantuan kredit yang diterima 

pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan 

mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu, misal 

proyek tenaga listrik, jembatan, jalanan, pelabuhan, 

telekomunikasi, dan irigasi.

9.2. SISTEM PERPAJAKAN

a. Pengertian Sistem Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksa-

kan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan 

negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak 
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menyebabkan masyarakat yang kurang mampu 

dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga 

menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan 

mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. 

          Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, 

akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan 

harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat 

terhadap BBM turun.

d. Sektor Keseimbangan Perekonomian

       Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, 

pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat 

pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur 

$)(,*"$%#'(,'-<";"(%(',";"%+"(,%$)(,,)%0<($<*%1'*$=;A

1'*$=;% $';$'($<6B% #'&';)($"/% !"#"$% &'(,"$<;% $)(,*"$%

employment 0&'(<><% full employment67% 5#".)-"%

target penerimaan tidak memadai untuk membiayai 

pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya 

!'(,"(%#=-"%!'?1)$%"(,,";"(7

8.3. PENGELUARAN DAERAH

Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah 

daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur 

keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar 

dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi 

pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Pemerintah 
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daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan 

menengah mencerminkan mafaat dari adanya anggaran 

daerah. Tentulah tenaga kerja terdidik akan menaikkan 

produktivitas suatu perekonomian. 

Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga 

membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-

pelayanan umum, antara lain : pemadam kebakaran, polisi, 

saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-

taman dan rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah 

barang-barang umum dalam pengertian yang sebenarnya. 

Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, 

maka tidak ada cara apapun yang dapat mengecualikan 

siapa saja di dalam daerah ini yang dapat menggunakannya. 

Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan 

mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam 

sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran 

:'(!"#"$"(% C'-"(>"% 8"';"/% 05:C867% Mustopadidjaya, 

AR 0DEEFGDH6% &'(+"$"*"(% ."/@"% :'(+<1<("(% ;'(I"("%

Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah 

)!'($)?*"1)% *'.<$</"(B% +")$<% &'(,)!'($)?*"1)% *'.<$</"(%

serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut 

pengalokasian pada program-program yang dihubungkan 

baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan 

&"<#<(% 1"1";"(A% 1"1";"(% 1#'1)?*% 1'*$=;"-% !"(% ;',)=("-%

tertentu.
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        f. Penerimaan berupa hibah.

        g. Penerimaan lain yang diatur dengan UU.

D. Hasil Perusahaan Negara

Perusahaan negara adalah semua perusahaan yang 

modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak 

melihat bentuknya. Selain itu, ada perusahaan negara yang 

berada dalam lapangan hukum perdata yang berbentuk PT 

yang sahamnya seluruhnya berada di tangan pemerintah 

atau kementerian yang bersangkutan.

E. Sumber-sumber Lain

Sumber-sumber lain ialah pencetakan uang !"#$%&'(

spending). Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya 

dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi negara 

untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam 

Anggaran Belanja dan Pembangunan.

Sumber lainnya dari penerimaan negara adalah 

Pinjaman Negara, baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri. Pinjaman dalam negeri ada dua, yakni pinjaman 

jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman 

jangka pendek dengan cara pemberian pembukaan uang 

muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum 

penerimaan negara masuk ke kas negara. Pemberian 

uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam 
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   - Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.

   Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh 

negara sehubungan dengan pemberian izin atau 

fasilitas kepada pihak lain untuk pemanfaatan atau 

mengolah kekayaan negara.

      c. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara 

yang dipisahkan dari:

           - Bagian laba pemerintah,

           - Hasil penjualan saham pemerintah,

        - Deviden: Pembayaran berupa keuntungan yang di- 

         terima oleh negara sehubungan dengan keikutser-

taan mereka selaku pemegang saham dalam suatu 

perusahaan.

         d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan  

pemerintah, terdiri:

          -  Pelayanan pendidikan,

          - Pelayanan kesehatan,

          -  Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk.

      e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, yang 

terdiri:

          -  Lelang barang,

          -  Denda,

          -  Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.
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8.4. EFEK EKONOMI DARI PENGELUARAN PEME-

RINTAH 

A. Pembelian Barang dan Jasa

Dengan membeli barang dan jasa dari perusahaan 

swasta dan mempekerjakan para pekerja, pemerintah 

menyediakan berbagai macam layanan, biasanya tanpa 

biaya eksplisit, ke seluruh masyarakat. Sifat dari kegiatan 

atau barang-barang ini, yaitu mencakup barang-barang 

penting seperti jalan raya, rudal, pendidikan, dan polisi. 

Di sini difokuskan dengan dua karakteristik kesamaan 

dari semua program tersebut. Fakta bahwa barang dan 

jasa ini melibatkan penggunaan dalam sumber daya 

pemerintah, dan bahwa jasa yang dihasilkan diberikan 

kepada masyarakat baik secara gratis atau harga nominal. 

Pekerjaan pemerintah pada sumber daya riil seperti tanah, 

tenaga kerja, bangunan, dan mesin mengartikan bahwa 

tidak ada barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan 

output di sektor swasta. 

Untuk sebagian besar, belanja semua barang dan jasa 

pemerintah melibatkan pengorbanan untuk output swasta. 

Dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah seperti 

yang diinginkan tercipta hanya jika manfaat terhadap 

masyarakat melebihi nilai kerugian barang dan jasa sektor 

swasta. Idealnya, dalam kata lain, nilai dari penggunaan 

sumber daya baru dalam program pemerintah harus 

seimbang terhadap program pemerintah yang lebih unggul 
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lainnya. Jika satu program pemerintah lebih baik dari yang 

lainnya, maka yang terakhir harus ditolak, dan bahkan yang 

pertama harus dilepaskan jika sektor swasta menggunakan 

sumber daya yang sama yang akan menghasilkan manfaat 

yang lebih besar. 

B. Pembayaran Transfer

Pengeluaran pemerintah, seperti hibah bantuan 

pengangguran, pembayaran jaminan sosial kepada orang 

tua, atau subsidi produsen, meningkatkan pendapatan 

dari penerima tetapi tidak membawa layanan atau produk 

yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. 

Transfer unilateral ini diesensikan negatif dalam pajak, dan 

pengaruhnya juga. 

Pembayaran transfer biasanya meningkatkan 

permintaan untuk output kurang daripada jumlah yang 

sama dari belanja barang dan jasa pemerintah yang baru. 

Yang terakhir ini tidak hanya meningkatkan output nasional 

dengan jumlah uang yang dihabiskan, tetapi dengan 

meningkatkan pendapatan masyarakat dengan aliran 

sekunder belanja konsumen yang terus meningkat untuk 

beberapa waktu. Pembayaran transfer bisa sama-sama 

ekspansif jika penerima menghabiskan jumlah penuh pada 

keluaran baru. Karena, dalam sebagian besar keadaan, 

bagian dari transfer akan diselamatkan oleh penerima, 

peningkatan langsung dalam pengeluaran akan lebih kecil 

dari jumlah transfer. 
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maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut 

tarif tertentu.

      2. Bea Keluar : Bea yang dipungut dari jumlah harga 

barang-barang tertentu yang dikirim keluar daerah 

Indonesia, dan dihitung berdasarkan tarif tertentu

3. Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang 

barang tertentu berdasarkan tarif  yang sudah ditetapkan 

untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak 

dikenakan atas semua barang. Barang barang yang 

dikenakan cukai antara lain adalah Tembakau dan minuman 

keras. 

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (NON-TAX)

Dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 1997 terdapat tujuh 

>'()1%:'(';)&""(%J',";"%C<*"(%:">"*%0:JC:6B%+")$<G

      a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana 

pemerintah yang terdiri:

           -   Penerimaan jasa giro,

%%%%%%%%%%%%%A%%%%:'(';)&""(%1)1"%"(,,";"(%#'&."(,<("(%02K5:6

%%%%%%%%%%%%%%%!"(%1)1"%"(,,";"(%;<$)(%02K5L6

      b. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri:

           -   Royalti bidang perikanan,

           -   Royalti bidang kehutanan,
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dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama 

pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan 

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan APBD 

tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran 

yang semakin besar karena akan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting 

bagi penerimaan kas Negara. 

                       Pajak merupakan alternatif yang sangat potensi-

al. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara 

yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan 

yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang 

relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif 

masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis 

#<(,<$"(%!)%K(!=('1)"%$';!);)%!";)%#">"*%J',";"%0#">"*%

#<1"$6B%#">"*%!"';"/B%;'$;).<1)%!"';"/B%.'"%!"(%I<*")%

dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu 2 

#=1%:'(';)&""(%51-)%8"';"/% 0:586%!"-"&%"(,,";"(%

#'(!"#"$"(% .'-"(>"% !"';"/% 05:C86% "!"-"/% #">"*%

daerah.Pajak yang paling penting terdiri dari Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bea

      1. Bea Masuk : Bea yang dipungut  dari jumlah harga 

barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan 
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C. Pembelian Tanah dan Aset Yang Berjalan

Ketika pemerintah menggunakan sumber daya 

baru untuk sebuah proyek, itu tidak perlu. Tanah sering 

diperlukan dan pembelian aset digunakan untuk berbagai 

jenis alasan ekonomi, terutama jika pemerintah atau 

kongres bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran 

pemerintah. Sementara pembelian tanah dan aset lainnya 

tidak membawa peningkatan output nasional, pembelian 

meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penawaran 

atas harga aset yang bersangkutan. 

D. Pinjaman Langsung Pada Masyarakat dan 

Pinjaman Swasta

Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak 

meningkatkan permintaan untuk output baru atau 

menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka 

biasanya akan mendorong peminjam untuk melakukan 

keduanya. Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman, 

dengan kata lain, kemungkinan besar akan digunakan 

untuk membeli barang dan jasa baru yang lain, transaksi 

ini akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat 

dan pendapatan tambahan tersebut akan memulai aliran 

sekunder pengeluaran yang meningkat. Dengan bersaing 

dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah dapat 

membawa liberalisasi tentang persyaratan pinjaman swasta 
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yang akan meningkatkan permintaan baik untuk kredit dan 

untuk output baru pada bagian dari semua peminjam. 

Pinjaman harus dibayar dan akibatnya tidak harus 

sebagai efek ekspansif sebagai hadiah langsung dan hibah. 

Pemerintah menjamin pemberi pinjaman swasta 

terhadap kerugian pinjaman macet yang mungkin memiliki 

efek ekonomi yang sama seperti pinjaman langsung 

pemerintah. Sebagai akibat dari pergeseran kredit yang 

berisiko pemerintah, pemberi pinjaman swasta tidak hanya 

menawarkan pinjaman kepada debitur yang dinyatakan 

tidak akan mampu untuk memenuhi syarat untuk kredit. 

Dalam hal ini, jaminan pinjaman dapat meningkatkan aliran 

kredit swasta. Terlepas dari efek penting, bagaimanapun, 

jaminan pinjaman pemerintah biasanya akan melibatkan 

pengeluaran masyarakat dengan jumlah hanya sangat 

kecil. 
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Contoh penerimaan negara dari kekayaan alam adalah 

minyak dan gas bumi.

B. Pajak-pajak, Bea, dan Cukai

1. Pajak

             Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan 

negara. APBN tahun 2010, 64 % anggaran penerimaan 

dari pajak. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak 

terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam 

penerimaan pajak.

            Menurut    Undang - Undang  Nomor   6  Tahun  

1983 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak 

adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak 

berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan 

kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima 

secara langsung

                Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

Negara yang digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak 

dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi 

salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada 
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dari bumi, air, kekayaan alam, pajak-pajak, bea, cukai, 

hasil perusahaan negara, penerimaan negara bukan pajak, 

dan sumber-sumber lain. Pengelompokan sumber-sumber 

penerimaan negara sebagai berikut:

A. Bumi, Air, dan Kekayaan Alam

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang 

1'.'1";A.'1";(+"7%2'-"(><$(+"%:"1"-%D%5+"$% 0H6%M(!"(,A

Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air, dan 

ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air, dan ruang 

angkasa milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan 

nasional.

Kata “dikuasai oleh negara” yang dimaksudkan adalah 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan 

mengatur yang dapat dimiliki atas bagian dari bumi, air, 

dan ruang angkasa, serta mengatur hubungan hukum 

antara subjek hukum dan pembuatan-pembuatan hukum 

mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Negara hanya 

menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, dapat 

dipahami bahwa negara tidak dapat menjual tanah kepada 

pihak swasta.
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BAB IX

PENERIMAAN PEMERINTAH

9.1. SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH

Penerimaan negara merupakan pemasukan 

yang diperoleh negara untuk membiayai dan 

menjalankan setiap program-program pemerintahan, 

sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal 

dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan 

tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan 

dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa 

pendapatan negara adalah semua penerimaan negara 

yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan 

negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam 

negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan pembangunan, negara 

memerlukan dana yang tidak sedikit sebagai syarat mutlak 

agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, negara 

membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang terdiri 



---Ekonomi Publik---

209

umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.

b. Self Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

      1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak  

terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

      2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

      3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

!"# $%&!'()#*++,+-,./#01+/,-

Adalah suatu system pemungutan yang memberi 

!"!"#$#%&'"($)$&("*"+,#-$.&/01'213&2#-2'&*"#"#-2'$#&

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

      1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

-"+2-$#%&$)$&($)$&01'214

      2. Wajib Pajak Bersifat pasif.

      3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

'"-"-$($#&($5$'&67".&01'214
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BAB X

PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK

10.1. TUJUAN KEBIJAKAN HARGA 

S
ecara umum, pemerintah tidak menjual jasanya 

kepada masyarakat, akan tetapi pemerintah 

menyediakan jasa publik kepada masyarakat tanpa harus 

membayar. Sebagai contoh, jasa pertahanan nasional 

tidak dijual kepada para individu dimana individu harus 

membayar bila memanfaatkannya. Jasa ini disediakan 

secara seragam kepada seluruh pengguna di seluruh 

daerah dan seluruh masayarakat dapat memanfaatkan 

jasa ini. Namun demikian, bukan berarti bahwa penyediaan 

jasa publik ini tanpa menimbulkan biaya. Sebuah proses 

politik digunakan dalam menentukan jumlah yang harus 

disediakan dan distribusi biaya kepada para individu. 

Pemerintah terlibat dalam penyediaan barang dan jasa 

publik ini karena kegagalan mekanisme pasar. 

Pertanyaan mendasar tentang mengapa pemerintah 

terlibat dalam kegiatan penentuan harga barang merupakan 

pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Harapan 

pemerintah, dengan keterlibatan dalam penentuan 

harga barang publik, adalah ingin meningkatkan baik 



---Ekonomi Publik---

223

-"#$%$& '"+5$3& -,)$'& 8"+28$.9& *$'$& ($5$'& 2($.& 52%$&

tidak dapat digeserkan kepada konsumen maupun 

kepada pemilik faktor produksi lainnya. 
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d. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang 

*"*8"+,&!"!"#$#%&'"($)$&(,.$'&'"-,%$&/82'$#&01'21&)$#&

82'$#&:$5,8&;$5$'&<$#%&8"+1$#%'2-$#3&2#-2'&*"#"#-2'$#&

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

($)$&(,.$'&'"-,%$9&(,.$'&1"7$,#&01'21&)$#&:$5,8&;$5$'4

e. Stelsel nyata (riel stelsel)

;"#%"#$$#&($5$'&),)$1$+'$#&($)$&685"'&/("#%.$1,7$#&

<$#%& #<$-$39& 1".,#%%$& ("*2#%2-$##<$& 8$+2& )$($-&

dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan 

yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai 

kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 

$'.,+&("+,6)"&/1"-"7$.&("#%.$1,7$#&+,,7&),'"-$.2,34

%"# 0/,)+,)#(.22(3(.#4&!/',5,#+/,)+,)6

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan 

yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, 

sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 

tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
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g. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata 

dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan 

lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka 

Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali.

9.3. PRINSIP – PRINSIP PERPAJAKAN

A. Insidens Pajak (Tax Incidence) dan Distribusi 

Pendapatan 

=$%,& 1"6+$#%&"'6#6*&<$#%&("#-,#%&$)$7$.& ,#),0'$1,&

insidens pajak (tax incidence) yaitu pihak yang menderita 

8"8$#& 12$-2& ($5$'& '$+"#$&!$5,8& ($5$'& /<$,-2& 6+$#%& <$#%&

membayar pajak kepada pemerintah, disebut juga tax 

impact) mungkin dapat menggeserkan beban pajak 

tersebut sebagian atau seluruhnya kepada orang / pihak 

lain. Musgrave membedakan analisis insidens pajak 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Insidens Pajak Anggaran Berimbang (Balanced 

Budget Incidence) 

        Insidens pajak anggaran berimbang (Balanced Budget 

Incidence) adalah pengaruh distributif suatu pajak 
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produksi barang X akan bertambah, sedangkan 

produksi barang Y akan turun. Kesimpulannya, pajak 

yang dikenakan pada penjualan suatu barang akan 

menyebabkan turunnya harga faktor produksi yang 

digunakan secara intensif dalam proses produksi 

untuk menghasilkan barang tersebut. 

&&&&&&&&&&&&&&>2+2##<$&.$+%$&&8$+$#%&?&8$+$#%&*6)$7&/,#(2-&

*6)$73&-"+%$#-2#%&)$+,&-,%$&@$'-6+A&

      1. Elastisitas permintaan akan barang Y 

      2. Perbedaan faktor intensitas dikedua faltor 

      3. Elastisitas substitusi faktor produksi di sektor X 

! Pajak pendapatan (tM) 

          Pajak pendapatan sama dengan pajak atas modal 

dan tenaga kerja dengan tarif yang sama. Karena 

diasumsikan bahwa penawaran faktor-faktor produksi 

tidak berubah, maka pajak pendapatan sepenuhnya 

akan menjadi beban pemilik faktor-faktor produksi 

karena tidak dapat digeserkan kepada pihak lain. 

! Pajak atas upah karyawan (tL) 

           Pajak atas penghasilan karyawan dikenakan atas upah 

karyawan baik disektor X maupun disektor Y, karena 

itu tidak ada hasrat karyawan untuk menghindari pajak 

dengan bekerja disektor lain. Selain itu diasumsikan 

8$.!$& ("#$!$+$#& @$'-6+?@$'-6+& (+6)2'1,& /-"+*$12'&
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("+*,#-$$#& $'$#& 8"#1,#& *"#5$),& 7"8,.& 1"),',-& /),$#%%$(&

kurva permintaan akan bensin tidak elastis sempurna atau 

-,)$'&"7$1-,1&1$*$&1"'$7,34&B"#$,'$#&.$+%$&8"#1,#&-"+1"82-&

relatif terhadap harga barang lainnya yang menyebabkan 

permintaan akan barang lain juga mengalami kenaikan 

sehingga harga barang lain akan naik. Akibatnya, 

penghasilan nyata masyarakat menjadi berkurang dan ini 

selanjutnya akan menyebabkan berkurangnya permintaan 

akan semua barang. Untuk menganalisis insidens pajak 

dengan model keseimbangan umum, dapat digunakan 

model dengan dua sektor dan dua jenis faktor produksi 

untuk menyerdehanakan. 

M. Analisis Berbagai Jenis Pajak Dengan Model 

Keseimbangan Umum 

Asumsi di atas merupakan asumsi yang sangat 

menyederhanakan model insidens pajak keseimbangan 

umum, namun model sederhana ini sangat berguna untuk 

menganalisis beban akhir suatu pajak. 

! Pajak atas barang Y (tY) 

& & & & & & &C($8,7$&12$-2&($5$'&),'"#$'$#&($)$&1"'-6+&D&/<$#%&

*"#%.$1,7'$#& 8$+$#%& D39& *$'$& .$+%$& D& $'$#& #$,'&

relatif terhadap barang lain, sehingga konsumen akan 

mengurangi konsumsi barang Y. Sebaliknya, konsumsi 

8$+$#%&7$,#&/)$7$*&.$7&,#,&8$+$#%&E3&$'$#&#$,'4&C',8$-#<$&
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terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari 

penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang 

sama. 

        Insidens pajak dengan anggaran berimbang 

menunjukkan bagaimana biaya suatu program 

pemerintah didistribusikan di antara para anggota 

masyarakat. Kelemahan analisis insidens pajak 

anggaran berimbang terjadi karena kita hanya 

dapat menganalisis insidens pajak hanya dari segi 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai 

suatu aktivitas keseluruhan, dan kita tidak dapat 

menganalisis dampak distributif suatu jenis pajak 

terhadap satu aktivitas pemerintah saja. 

b. Insidens Pajak Absolut (Absolute Incidence) 

          Analisis insidens pajak absolut hanya melihat pengaruh 

12$-2&5"#,1&($5$'&&/*,1$7#<$&($5$'&(")$($-$#3&-"+.$)$(&

distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat 

efek distributif jenis-jenis pajak lainnya atau efek 

),1-+,82-,@&)$+,&12$-2&(+6%+$*&("*"+,#-$.&/("#%"72$+$#&

("*"+,#-$.34

c. Insidens Pajak Diferensial (Differential Incidence) 

            Analisis insidens pajak diferensial menganalisis penga-

ruh distribusi  pendapatan dari suatu jenis pajak apabila 

digantikan dengan jenis pajak lain untuk membiayai 

aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Dengan 

kata lain, insidens pajak diferensial menganalis 
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berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak akan 

suatu program pemerintah. Insidens pajak diferensial 

menganalisis perbedaan distribusi pendapatan 

masyarakat dan tidak menghiraukan pengeluaran 

pemerintah karena pengeluaran pemerintah dianggap 

konstan sehingga analisis insidens pajak diferensial 

hanya menganalisis pengaruh distribusi penerimaan 

pemerintah dari berbagai jenis pajak. Oleh karena 

itu maka insidens pajak diferensial memerlukan 

suatu jenis pajak sebagai dasar perbandingan, yang 

biasanya adalah pajak pendapatan dengan tarif yang 

proporsional. 

B. Pendekatan Pada Analisis Insidens Pajak (Tax 

Incidence)  

Analisis mengenai insidens pajak dapat dilaksanakan 

dengan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Keseimbangan 

Partial !"#$%&#'( )*+&'&,$&+-( .//$0#123 dan Pendekatan 

Keseimbangan Umum !4565$#'( )*+&'&,$&+-( .//$0#123. 

Pendekatan keseimbangan partial adalah suatu 

pendekatan dimana yang dianalisis adalah distribusi 

pendapatan yang terjadi dalam satu pasar saja sebagai 

akibat adanya suatu  pajak. Pendekatan keseimbangan 

umum menganalisis pengaruh suatu jenis pajak dalam satu 

pasar terhadap keseimbangan pada pasar-pasar lainnya 

yang terkait dengan pihak yang dikenakan pajak tersebut. 
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perseroan yang bukan pencapaian tingkat keuntungan 

maksimum akan menyebabkan pengurangan penjualan 

apabila perseroan tersebut dikenakan pajak perseroan. 

Pengurangan penjualan atau produksi akan menyebabkan 

kenaikan harga barang pada pasar monopoli atau pasar 

persaingan tidak sempurna lainnya. Karena sebagai akibat 

dikenakannya pajak perseroan maka jumlah barang yang 

dihasilkan menjadi lebih sedikit, berarti pajak perseroan 

dapat digeserkan sebagian atau seluruhnya kepada 

konsumen yang harus membayar barang dengan harga 

yang lebih tinggi dan besarnya tergantung dari elastisitas 

permintaan akan barang yang dihasilkan. 

Harbeger membuat suatu analisis insidens pajak 

dengan pendekatan keseimbangan umum (general 

equilibrium approach on tax incidence). Semenjak 

Harbeger mengemukakan teori insiden pajak dengan 

pendekatan keseimbangan umum, maka dalam penelitian-

penelitian insidens pajak tidak lagi digunakan pendekatan 

keseimbangan partial. 

L. Insidens Pajak Pendekatan Keseimbangan Umum 

Pendekatan ini tidak saja melihat alokasi beban pajak 

pada sektor yang dikenakan suatu pajak, tetapi juga pada 

sektor lainnya yang berhubungan. Misalnya, pemerintah 

mengenakan cukai terhadap bensin. Pemungutan cukai 

tersebut akan menyebabkan harga bensin naik sehingga 
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tidak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada 

konsumen. Hal ini disebabkan karena pada pasar 

persaingan sempurna, seorang produsen tidak dapat 

*"*("#%$+2.,& .$+%$& /.$+%$& ),-"#-2'$#& 67".& ("+*,#-$$#&

)$#&("#$!$+$#&1"72+2.&,#)21-+,3&)$#&("#%21$.$&-"+1"82-&

tidak dapat berpindah usaha ke jenis lain yang tidak 

dikenakan pajak perseroan. Dalam jangka panjang, semua 

pengusaha yang berada pada pasar persaingan sempurna 

akan berada dalam keseimbangan jangka panjang dan 

tidak memperoleh keuntungan ekonomi. Karena itu, dalam 

jangka panjang tidak ada pajak perseroan yang dibayar 

oleh pengusaha karena mereka tidak memperoleh suatu 

keuntungan ekonomi. 

K. Pajak Perseroan Pada Pasar Monopoli 

Bagi pengusaha pada pasar monopoli, besarnya 

pajak perseroan yang dikenakan pada keuntungan 

perseroan tergantung pada motivasi pengusaha. Apabila 

pengusaha mempunyai motivasi keuntungan maksimum, 

maka ia akan menetapkan produksi dimana biaya marginal 

1$*$& )"#%$#& ("#"+,*$$#& *$+%,#$7& /FGHFI34& B$+"#$&

keuntungan adalah perbedaan antara penerimaan total dan 

8,$<$&-6-$7&/>I?>G39&($5$'&("+1"+6$#&-,)$'&*"*("#%$+2.,&

baik biaya total maupun penerimaan total, sehingga 

pajak perseroan tidak mengubah posisi keuntungan 

maksimum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu 
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C. Insidens Pajak Keseimbangan Partial 

Analisis insidens pajak dengan menggunakan 

pendekatan keseimbangan partial hanya melihat beban 

akhir suatu jenis pajak dalam suatu pasar saja. Oleh karena 

itu analisis insidens pajak keseimbangan partial tidak dapat 

dipergunakan untuk menganalisis pajak penjualan umum 

(general sales tax), yaitu pajak penjualan yang dikenakan 

pada semua jenis barang. 

Ada dua jenis pajak penjualan, yaitu pajak advalorem 

(advalorem tax) dan pajak per unit (unit tax). Yang disebut 

pajak advalorem adalah pajak penjualan yang dikenakan 

berdasarkan nilai, misalnya untuk penjualan tekstil 

dikenakan pajak advalorem sebesar 10% dari harga jualnya. 

Pajak penjualan per unit (unit tax) dikenakan berdasarkan 

jumlah unit barang yang dijual. Misalnya untuk setiap unit 

rokok dikenakan pajak penjualan Rp200,00 berarti jika 

transaksi penjualan rokok setahun ada 10 juta unit, maka 

pajak penjualan yang diterima pemerintah sebesar Rp2 

miliar. 

Pemerintah mengenakan pajak penjualan dengan 

maksud agar pajak tersebut dibayar oleh konsumen. 

Tujuan ini akan menjadi lebih jelas lagi dianalisis dengan 

pengenaan cukai atas suatu barang. Pajak penjualan dan 

cukai keduanya adalah sama, yaitu termasuk pajak tidak 

langsung, akan tetapi ada dua perbedaan yang mendasar 

antara kedua jenis pajak tersebut yaitu: 
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   1. Cukai dikenakan pada barang yang terbatas 

   2. Cukai dimaksudkan untuk mengendalikan/membatasi 

konsumsi masyarakat akan suatu barang 

;$5$'& -,)$'& 7$#%12#%& ),)"0#,1,'$#& 1"8$%$,& 5"#,1?

jenis pajak yang bebannya diharapkan akan diderita oleh 

'6#12*"#& /*,1$7#<$& ($5$'& ("#52$7$#9& ;;J9& K2'$,& )1839&

sedangkan pajak langsung adalah pajak yang bebannya 

diderita oleh wajib pajak atau orang yang dimaksud dalam 

Undang-Undang. 

Dapat atau tidaknya suatu pajak digeserkan kepada 

konsumen tergantung pada empat faktor ekonomi: 

1. Elastisitas penawaran  

2. Elastisitas permintaan  

3. Bentuk pasar  

4. Motivasi pengusaha  

D. Pajak Penjualan Pada Pasar Persaingan Sempurna 

Akibat adanya cukai sebesar Rp200,00 harga rokok 

yang tadinya Rp400,00 sekarang menjadi Rp600,00 yang 

berarti konsumen rokok harus membayar rokok dengan 

harga yang lebih mahal Rp200,00, yaitu besarnya cukai 

rokok. Berarti cukai rokok seluruhnya dibebankan kepada 

konsumen, walaupun cukai rokok tersebut dibayarkan 

kepada pemerintah oleh perusahaan rokok, atau produsen 
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tersebut mungkin dapat digeserkan kepada pihak lain oleh 

wajib pajak. 

H. Pajak Pendapatan Perseorangan 

Pajak pendapatan perseorangan dikenakan pada 

setiap orang yang memperoleh pendapatan di atas 

pendapatan kena pajak dalam suatu periode tertentu. Jadi, 

apabila pemerintah menyatakan bahwa pajak penghasilan 

dibayar oleh karyawan dan merupakan beban bagi 

mereka, sama artinya bahwa pemerintah membuat asumsi 

permintaan akan tenaga kerja sifatnya elastis sempurna 

atau penawaran tenaga kerja mempunyai sifat inelastis 

sempurna. 

I. Pajak Penghasilan Badan 

Pajak pendapatan badan dikenakan pada keuntungan 

yang diperoleh suatu badan hukum dalam suatu periode 

tertentu dan untuk selanjutnya pajak ini akan disebut 

dengan pajak perseroan. Dapat atau tidaknya pajak 

perseroan digeserkan kepada konsumen tergantung pada 

struktur pasar dan motivasi pengusaha.

 

J. Pajak Perseroan Pada Pasar Persaingan Sempurna 

Pada pasar persaingan sempurna seorang pengusaha 

yang dikenakan pajak perseroan dalam jangka pendek 
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F. Pajak Penjualan Pada Pasar Tidak Sempurna 

Pada jenis pasar persaingan tidak sempurna, 

pengaruh pajak terhadap harga sulit ditentukan karena 

teori ekonomi mikro juga belum dapat menjelaskan 

perilaku produsen pada pasar persaingan tidak sempurna 

secara memuaskan. Seorang pengusaha pada pasar 

persaingan tidak sempurna akan menggeserkan beban 

pajak kepada konsumen atau tidak, tergantung pada 

reaksi produsen lainnya. Apabila produsen berusaha untuk 

menggeserkan beban pajak kepada konsumen dengan 

jalan menaikkan harga sedangkan produsen-produsen 

lainnya tidak menaikkan harga jual mereka maka produsen 

tersebut akan kehilangan pangsa pasar. Dalam hal ini, 

maka seorang pengusaha akan cenderung menanggung 

beban pajak penjualan. Konsumen hanya dapat menderita 

seluruh beban pajak apabila permintaan akan barang 

tersebut sifatnya inelastis sempurna. 

G. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dapat digolongkan dalam dua 

golongan, yaitu pajak pendapatan perseorangan dan 

($5$'& ("+1"+6$#& /;$5$'& =$)$#9& <$#%& 128<"'& ($5$'#<$&

$)$7$.& ("#%.$1,7$#& 12$-2& 8$)$#& .2'2*34& :$7$2(2#&

1"K$+$&$)*,#,1-+$-,@&'")2$&($5$'&,#,&),'7$1,0'$1,'$#&)$7$*&

pajak langsung yang tidak dimaksudkan untuk digeserkan 

kepada pihak lain, akan tetapi pada kenyataannya pajak 
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rokok dapat menggeserkan seluruh beban cukai rokok 

kepada konsumen. 

Dalam hal pajak penjualan dan cukai, pernyataan 

pemerintah bahwa pajak penjualan dan cukai dibayar oleh 

konsumen, sama artinya dengan menyatakan permintaan 

akan barang yang dikenakan pajak/cukai tersebut 

mempunyai elastisitas sama dengan nol, atau mempunyai 

elastisitas penawaran sama dengan tak terhingga. Mana 

yang lebih besar, beban pajak yang diderita konsumen 

ataukah beban pajak yang diderita produsen tergantung 

pada elastisitas kurva permintaan dan elastisitas kurva 

penawaran. 

E. Pajak Penjualan Pada Pasar Monopoli 

Pada pasar monopoli, hanya terdapat seorang penjual 

saja yang menghasilkan suatu jenis barang. Apabila 

pemerintah mengenakan pajak penjualan yang dibayarkan 

oleh monopolis, monopolis tersebut dapat menggeserkan 

seluruh beban pajak kepada konsumen. Jadi seorang 

monopolis dapat dengan mudah menaikkan harga suatu 

barang karena tidak mempunyai saingan yang akan 

mengganggu penjualannya. Tetapi di sisi lain, produsen 

juga menderita beban pajak penjualan karena keuntungan 

yang diterima menjadi lebih kecil walaupun produsen 

tersebut mempunyai motivasi keuntungan yang maksimum 

dalam pasar monopoli. 
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!"#$!%#$& '()*'#$& #+,-!.& /'0'& ,'+1+%& *!'/$('%& /'(',&

distribusi pendapatan. Ini tidak berarti bahwa setiap 

tindakan pemerintah pasti berhasil mengatasi problem 

ini. Dalam menentukan seberapa banyak suatu barang 

harus dibeli oleh individu-individu, mereka hanya akan 

mempertimbangkan manfaat yang diperoleh secara pribadi, 

sehingga kesempatan bahwa barang tersebut tersedia di 

pasar akan sangat kecil. Dalam kasus ini, pemerintah akan 

melibatkan diri untuk menjamin bahwa manfaat eksternal 

harus juga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan 

jumlah yang akan dikonsumsi oleh individu. Dengan 

analogi yang sama, pemerintah juga akan terlibat dalam 

penyediaan barang pribadi untuk memproteksi masyarakat 

/'.$& 1!%$1+'%& 2,$#'(%0'& *!-!%'.'%& $*('%34& *!1'#5$'%&

5!.#!/$'%0'&6'#'&2,$#'(&6'#'&.+,'7&#'*$5&/'%&1)#34&,'+1+%&

*!#!.'8','%& *+'($5'#& 6'#'& 2,$#'(& 1!%/$/$*'%39& :!,+'&

keterlibatan pemerintah ini ditujukan untuk mencapai 

1!%!%5+'%&7'.8'&0'%8&!"#$!%9&

Tujuan kebijakan harga oleh pemerintah mencakup 

tindakan-tindakan yang diperlukan agar pasar bekerja 

lebih baik, termasuk memperbaiki arus informasi atau 

mengurangi unsur-unsur monopoli dan batasan-batasan 

dalam masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam 

pasar. Akan selalu ada tujuan- tujuan ekonomi dan non-

ekonomi yang dapat diikuti pemerintah melalui campur 

tangan, dalam meminimalkan biaya ekonomi guna 

mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. 
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Penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan 

oleh pemerintah menimbulkan persoalan karena barang-

barang tersebut tidak dapat dijual kepada seorang 

*)%#+,!%& #'6'& '5'+& *'.!%'& 5$/'*& !"#$!%9& ;$#$%$& '*'%&

dibahas mengenai barang publik yang dapat dipungut 

suatu harga pada barang tersebut, akan tetapi pemungutan 

harga atas penyediaan barang tersebut tidak dilaksanakan 

melalui mekanisme pasar. Kasus ini terlihat pada suatu 

industri yang mempunyai struktur biaya menurun dimana 

untuk industri tersebut sebetulnya mekanisme pasar dapat 

dipakai untuk menentukan harga, tetapi harga yang terjadi 

menjadi sangat tinggi dan jumlah yang diproduksi sangat 

sedikit. Industri biaya menurun ini juga disebut sebagai 

monopoli alamiah (natural monopoly), misalnya pos, kereta 

api, dan sebagainya.

 

!"# $%&%'#()*+'#,-)+*+./#0-12/*#

;!"#$5&1!,!.$%5'7&/'(',&,!,1.)/+*#$&-'.'%8&1+-($*&

dapat ditutup dengan pajak. Tetapi pemungutan pajak 

dapat menimbulkan berbagai masalah, yaitu:

<& =1'-$('&1'6'*&0'%8&/$*!%'*'%&1'/'&,'#0'.'*'5&'/'('7&

pajak jenis lump-sum& 2/$*!%'*'%&/'(',& 6+,('7&0'%8&

#','&1'/'&#!5$'1&).'%83&,'*'&5$/'*&'/'&,'#'('7&/'.$&

#!8$& !"#$!%#$& *'.!%'& 1'6'*& $%$& 5$/'*& ,!,1!%8'.+7$&

prilaku masyarakat. Akan tetapi pajak lump-sum 
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bertentangan dengan prinsip kemampuan membayar 

pajak.

<& =1'-$('& /!%8'%& 1'6'*& 1!%/'1'5'%& ,'*'& /'.$& #!8$&

kemampuan membayar pajak pendapatan bersifat 

adil, tetapi pajak pendapatan menimbulkan efek 

pendapatan dan efek subtitusi yang menyebabkan 

perubahan prilaku konsumen sehingga pajak tersebut 

/$*'5'*'%&5$/'*&!"#$!%9&

3"# $+)4+*%)#()*+'#,-)+*+./#0-12/*#

>!-$7& '/$(& '1'-$('& /!"#$5& 1!.+#'7''%?1!.+#'7''%&

negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang 

menikmati jasa perusahaan-perusahaan negara tersebut. 

Masalahnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena 

dimaksudkan untuk menutupi biaya produksi maka output 

yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga 

menjadi lebih tinggi daripada harga pada tingkat output 

0'%8&!"#$!%4&0'$5+&1'/'&@AB=C9&

=1'-$('& /!"#$5& 1!.+#'7''%& %!8'.'& 5!.#!-+5& *!D$(&

sedangkan konsumennya banyak maka pungutan tambahan 

'*'%& ,!%6'/$& #!/$*$5& #!7$%88'& ,'#'('7& !"#$!%#$& /'1'5&

diatasi dengan karena jumlah pungutan tambahan tidak 

akan menyebabkan konsumen mengurangi permintaan 

akan jasa/barang perusahaan negara yang dimaksud.
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5"# #0/2'6/7/)%2/#8%64%#()*+'#,-)+*+.#0-12/*#

Sistem diskriminasi harga adalah harga yang berbeda 

antara jumlah barang yang berbeda. Diskriminasi harga 

ini banyak dilaksanakan oleh perusahaan air minum, 

perusahaan listrik yang mengenakan tarif yang berbeda 

untuk setiap jenis golongan konsumen, seperti penggunaan 

untuk industri, rumah tangga, dan sebagainya. 

0"# $-6%*+6%)#$-7-6/)*%9#()*+'#,-)+*+./#0-12/*#

Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai 

suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu 

perusahaan negara. Pada umumnya peraturan pemerintah 

menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah 

dapat memenuhi seluruh biaya produksi, termasuk 

pengembalian modal.

 

E. Teori Second-Best 

Di dalam first best theory of pricing dikatakan bahwa 

penetapan harga berdasarkan biaya marjinal. Masalahnya, 

apabila semua perusahaan swasta kecuali satu perusahaan 

menetapkan harga berdasarkan prinsip biaya marginal, 

maka perusahaan yang satu tersebut tidak menggunakan 

#+,-!.&!*)%),$&#!D'.'&!"#$!%9&

Teori kedua terbaik (second best) menyatakan bahwa 

apabila dalam suatu perekonomian terdapat banyak 
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$%/+#5.$& 0'%8& 5$/'*&!"#$!%4& 0'$5+& 5$/'*&,!%!%5+*'%&7'.8'&

yang sesuai dengan biaya marginal, maka pemerintah 

harus memaksimumkan kemakmuran masyarakat dengan 

penetapan harga pada perusahaan-perusahaan negara. 

Dalam kebijakan kedua terbaik pemerintah harus 

berupaya agar tercapai penggunaan sumber ekonomi yang 

optimal, yaitu pada suatu tingkat harga barang X dimana 

kerugian masyarakat sama besarnya dengan keuntungan 

masyarakat akibat penurunan permintaan barang Y. 

F. Peak Load Pricing 

Seringkali suatu perusahaan menghadapi kurva 

permintaan yang berbeda pada dua waktu yang berbeda, 

sehingga dalam hal ini perusahaan seharusnya menetapkan 

dua harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan 

tersebut. Misalkan suatu perusahaan listrik menghadapi 

permintaan listrik yang berbeda pada siang hari dan pada 

malam hari, katakan pada siang hari disebut periode off-

peak dan pada waktu malam hari disebut periode peak. 

Dalam kasus ini, periode off-peak berlangsung selama 

12 jam dan periode peak&JH&6',&0'%8&*$5'&/!"%$#$*'%&M#&

sebagai proporsi waktu siang dan Wm sebagai proporsi 

N'*5+&,'(',4& #!7$%88'&M#&O&M,&B&JHFHP&O&JHFHP&B&J9&

Diasumsikan bahwa permintaan akan listrik pada setiap 

periode tidak bergantung pada harga listrik pada periode 

yang lain.
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Diagram 20. 1-#,C):+#0)12','"D

10.2. PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK

Tergantung pada masing-masing tujuannya, 

pemerintah mempunyai banyak pilihan berkaitan dengan 

keputusan penyediaan barang atau jasanya: 

   1. Dapat dijual dengan harga pasar.  

   2. Dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda 

dengan harga pasar.  

   3. Diberikan secara gratis kepada para konsumennya.  

Masing-masing keputusan akan mempunyai 

konsekuensi. Sebagai contoh,  meskipun keputusan 
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memberikan secara gratis kepada masyarakat akan 

memaksimalkan penggunaan barang atau jasa oleh 

masyarakat, cara ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi 

yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, 

D)%5)7&5!.#!-+5&,!%88',-'.*'%&*)%/$#$&0'%8&5$/'*&!"#$!%&

bagi penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. 

Keputusan penentuan harga oleh pemerintah 

ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi 

pada sektor publik. Dalam perekonomian, tingkat harga 

merupakan suatu tanda tingginya nilai yang merupakan 

kesediaan konsumen untuk membayar atas barang yang 

dihasilkan oleh produsen, sekaligus merupakan tingginya 

biaya untuk menghasilkan barang tersebut oleh produsen. 

Dalam mekanisme pasar barang pribadi yang 

bersifat persaingan sempurna, untuk menentukan tingkat 

keseimbangan, berlaku hukum bahwa harga sama 

dengan biaya marginal (marginal cost) dan sama dengan 

pendapatan marjinal (marginal revenue) bagi produsen, 

atau p = MC = MR, dimana p adalah price atau harga, MC 

adalah marginal cost atau biaya marjinal dan MR adalah 

marginal revenue atau pendapatan marjinal. Sehingga, 

apabila konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, 

pada tingkat equilibrium, konsumen akan membeli barang-

barang sampai tercapai kondisi equilibrium tersebut. 

Pertanyaan akan timbul, apakah hukum ekonomi 

tersebut berlaku juga untuk barang atau jasa yang disediakan 
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memperoleh keuntungan sama sekali akan menghadapi 

permasalahan dalam ekspansi atau melakukan perluasan 

usaha. Maka, pemerintah akan mengarahkan perusahaan 

pada kondisi bahwa, selain menghasilkan barang dan jasa 

sebanyak mungkin untuk mencukupi kebutuhan rakyat 

banyak, perusahaan juga diijinkan memperoleh keuntungan 

dalam jumlah tertentu. Pemerintah akan menetapkan 

jumlah keuntungan maksimum, kemudian konsumen akan 

membayar jumlah di atas nilai yang ditetapkan sebelumnya 

pada saat M-2+) .2+N/4 Pada kondisi ini, konsumen tidak 

terlalu dibebankan tingkat harga yang terlalu tinggi, tetapi 

produsen masih dapat melakukan perluasan usaha untuk 

menambah investasinya. 

Penentuan harga dengan metode seperti inilah yang 

harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

penyediaan barang publik oleh pemerintah. Kajian-kajian 

harus dilakukan untuk memperoleh kebijakan yang tepat 

sasaran, artinya perusahaan penghasil public utilities 

diwajibkan menyediakan barang dan jasa publik, sedangkan 

pemerintah berkewajiban membatasi keuntungan yang 

harus diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut, 

mengingat tugas pemerintah dalam penyediaan barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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oleh pemerintah? Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah 

menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak 

dengan harga murah. Dengan demikian, pemerintah 

akan ditekan oleh kekuatan politik untuk tidak mengambil 

keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkannya. 

Itulah sebabnya, pemerintah seringkali menetapkan harga 

di bawah tingkat harga yang sebenarnya untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen barang tersebut. 

Konsekuensinya, keputusan pemerintah ini menimbulkan 

'*$-'5& *!5$/'*!"#$!%'%& '5'+& 5!.6'/$& 1!,-).)#'%& '1'-$('&

dipandang dari ilmu ekonomi, karena konsumen menilai 

barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah terlalu 

mudah diperoleh. 

Contoh yang dapat digunakan adalah penyediaan 

public utilities oleh pemerintah, seperti air minum dan 

listrik. Pemerintah tidak diharapkan untuk memperoleh 

keuntungan dari penyediaan barang yang dibutuhkan 

oleh masyarakat banyak itu, sehingga pemerintah 

dapat menetapkan harga tertinggi. Pemerintah hanya 

menutup biaya totalnya yang mengakibatkan perusahaan- 

perusahaan pemerintah penyedia barang public utilities 

akan tetap dapat berjalan tanpa mengalami kerugian. 

Akan tetapi, situasi penyediaan public utilities tersebut 

di atas tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang 

disediakan oleh pemerintah. Perusahaan yang mengelola 

public utilities yang harus menjual produksinya tanpa 


