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A. Definisi Keuangan Publik
Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari 
aktivitas	finansial	pemerintah.	Yang	termasuk	pemerintah	disini	
ada lah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pe-
megang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai 
oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik 
dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk mem-
biayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pe-
nge luaran publik untuk membantu kita dalam mema hami me -
ngapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa 
pe merintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak ter tentu. 
Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian me ngapa 
pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedang  kan 
makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara 
menggunakan komposisi berbagai jenis pajak–bukan pada pajak 
tunggal–merupakan hal-hal yang dibahas di dalamnya.

Keuangan publik mempelajari proses pengambilan keputusan 
oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh 

BAB I
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pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Se-
hingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi 
yang mem bantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang 
efisien	atau	optimal,	arti	keadilan,	dan	antisipasi	akibat	finansial	
maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dengan demikian, 
fokus keuangan publik adalah mempelajari pen   dapat an dan 
belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiat an 
pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi 
pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

B. Alasan Mempelajari Keuangan Publik
Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan 
keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil 
rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil 
rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan 
para pemilih bahwa kontribusi mereka atas pembayaran-
pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang 
lebih baik.

Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke 
waktu. Jumlah yang sangat besar nilainya ini merupakan alas an 
yang kuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu masalah ke uang-
an publik. Penting bagi kita untuk mengamati aktivitas organisasi 
pemerintah–yang tidak ditujukan untuk mencari laba tetapi me-
maksimalkan jasa pelayanan kepada masyarakat–dan menge-
tahui karakteristik khusus yang melekat pada sektor publik.

Salah satu perhatian pokok pengeluaran rumah tangga ada pada 
makanan, perumahan, pakaian, transportasi, kesehatan dan 
rekreasi. Kemudian, muncul pertanyaan apakah pengeluaran-
pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan 
dengan bijaksana. Kemudian, apakah hasil penerimaan pajak 
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(terutama pajak penghasilan) dari rumah tangga seperti yang 
tercantum dalam anggaran negara memang relevan dengan 
aktivitas-aktivitas sektor publik ini. Pertanyaan-pertanyaan lain 
akan timbul berkaitan dengan mengapa pemerintah memerlukan 
anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan 
apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana?

Secara normal, semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka 
semakin besar proporsi pajak yang harus dibayarkan. Seiring 
dengan itu, kepentingan dan perhatian publik akan meningkat. 
Bagi individu yang merasa tidak puas dengan beban pajak 
yang menjadi tanggungan mereka, maka mereka akan memberi 
pengawasan yang lebih pada aktivitas pemerintah. Sistem per-
pajak an haruslah diarahkan pada kepuasan dari sudut pandang 
para individu tersebut, karena para individu ini me naruh 
perhatian pada aktivitas belanja publik setelah mereka mem-
bayar pajak. Karena, apabila pembayar pajak merasa terpuas-
kan, mereka akan merasa sukarela pada saat pemerintah meng-
ambil sebagian pendapatan mereka. Dalam situasi ini, pembayar 
pajak akan memberikan otoritas lebih kepada pemerintah 
untuk mengelola dan mengendalikan sejumlah sumber daya 
keuangannya.

C. Pentingnya Sektor Publik
Di Amerika Serikat, lebih dari dua puluh persen pendapatan 
nasional (GNP) berasal dari belanja pemerintah, sedangkan 
di negara-negara Eropa Barat, prosentase belanja publik ter-
sebut lebih besar. Kebijakan publik dianggap penting dalam 
hal mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional, melalui ke-
bijak an moneter dan penganggaran, karena sektor publik 
dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem 
perekonomian.
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Dalam sistem perekonomian kapitalis, dikehendaki adanya 
kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan peng-
aturan ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang 
tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Pada situasi ini, 
peran pemerintah timbul untuk mengatur dan mengelola aspek-
aspek kepentingan publik dan karakteristik umum dari aktivitas 
tersebut adalah bahwa kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk 
memperoleh keuntungan. Pemerintah dapat melakukan tiga ke-
giatan publik utama, tipikalnya dalam penyediaan pertahanan 
nasional, keadilan sosial dan pekerjaan umum.

John Stuart Mill menyampaikan alasan-alasan tentang perlunya 
aktivitas publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
1. Bahwa campur tangan pemerintah, walaupun harus mem-

batasi kebebasan individu, dibutuhkan dalam memelihara 
perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan 
yang datang dari luar maupun dari dalam.

2. Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam me-
lakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha 
seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta.

3. Bahwa individu akan lebih percaya diri apabila me ngerja-
kan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, sehingga pe-
me rintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut ke-
pentingan publik atau umum.

Dalam perkembangannya, tidak ada lagi paham ekstrim seperti 
itu sehingga negara kapitalis pun memandang perlu adanya 
peran an pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah semakin 
diperlukan dalam melakukan kegiatan- kegiatan ekonomi karena 
mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa 
kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan mekanisme pasar 
tersebut adalah sebagai berikut:
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1.	 Adanya	 barang	 publik	 (akan	 didefinisikan	 dan	 dibahas	
dalam bab mendatang) yang tidak dapat disediakan 
oleh mekanisme pasar, sehingga harus disediakan oleh 
pemerintah.

2. Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat 
pribadi dan manfaat sosial, sehingga pemerintah secara 
nyata diperlukan dalam pengelolaan biaya dan manfaat 
sosial karena swasta tidak ada keinginan mengelolanya.

3. Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin 
dikelola oleh swasta.

4. Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang 
menyebabkan pemerintah harus campur tangan agar 
mono poli tidak merugikan para pelaku ekonomi.

5.	 Adanya	inflasi	atau	deflasi	yang	tidak	dapat	diselesaikan	
secara otomatis oleh mekanisme pasar.

6. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar 
pelaku ekonomi pasar.

Akan tetapi, fungsi sektor publik berbeda dengan fungsi rumah 
tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Peran tersebut dapat 
dilihat dalam aliran sirkuler seperti gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 : Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

RUMAH TANGGA

ps
prod

3

1

1

2

2

8

9

5

6

10

7

11

4 ps
modal

ps faktor 
prod

PERUSAHAAN

ANGGARAN 
PEMERINTAH



SISTEM KEUANGAN PUBLIK6

PENDAHULUAN

Dari gambar terlihat bahwa akan terdapat hubungan yang 
erat antara arus sektor swasta (rumah tangga dan perusahaan) 
dan sektor pemerintah. Sektor publik (anggaran pemerintah) 
memberi kontribusi pada pasar faktor produksi dan pasar produk 
sehingga merupakan bagian integral dari sistem pembentukan 
harga.	Itulah	sebabnya	dalam	merancang	suatu	kebijakan	fiskal,	
perlu diperhatikan bagaimana sektor swasta akan bereaksi. Arus 
barang pribadi dan barang publik tidak dibiayai oleh penjualan 
tapi melalui perpajakan atau melalui pinjaman. Barang dan jasa 
yang disediakan oleh pemerintah dapat saja diproduksi oleh 
pemerintah, atau diproduksi oleh swasta untuk dijual kepada 
pemerintah. Peranan sektor publik dalam perhitungan GNP 
(Gross National Product) atau pendapatan nasional adalah 
bahwa pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui 
pembelian barang dan jasa.

D. Karakteristik Kebijakan Publik
Dalam menilai pentingnya sektor publik, ada sejumlah kriteria 
dimana komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai 
dengan keinginan konsumen, adanya preferensi pengambilan 
keputusan yang terdesentralisasi, dan tidak menyerahkan 
ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar 
tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi.

Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat 
mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme 
pasar. Rincian karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
1.	 Untuk	mencapai	efisiensi	pasar–kondisi	dimana	produksi	

barang sama dengan keinginan pasar–mensyaratkan adanya 
informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen 
maupun konsumen dan peraturan pemerintah di perlukan 
untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi itu.
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2. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi pe-
nyim  pang  an yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan 
yang	tidak	efisien.

3. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme 
pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi 
pelaku pasar.

4. Timbulnya masalah eksternalitas (akan dibahas lebih lanjut 
pada bab mendatang) perlu dipecahkan oleh pemerintah, 
melalui ang garan, subsidi dan pajak.

5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam dis tri busi pendapatan dan kesejahteraan dalam 
mekanisme pasar.

6. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan 
kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

E. Ruang Lingkup Keuangan Publik
Ruang lingkup Keuangan Publik dapat digambarkan dalam 
bagan 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2 : Ruang lingkup Keuangan Publik
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Bahasan Keuangan Publik dimulai dari keadaan dan alasan 
perlu nya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini me-
nyang kut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu di -
kendali kan peme rintah, adanya barang publik yang perlu di -
sedia kan oleh pemerin tah, adanya mekanisme pasar yang perlu 
diintervensi pemerintah karena berbagai alasan, perlu nya pen-
capai an kondisi stabil dalam eknomi dimana peran peme rintah 
sangat dominan, dan sebagainya. Setelah itu, Keuangan Publik 
juga mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang 
menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik yang 
dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum 
ini akan menghasilkan keputusan diantaranya menyangkut pe-
nyedia an barang dan jasa publik, dan juga alokasi dan distribusi 
sumber daya.

Kemudian, bahasan Keuangan Publik akan mencakup masalah-
masalah kreasi memperoleh pendapatan yang dilakukan oleh 
pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup 
pajak dan non pajak, dan, dalam keuangan publik, sumber-
sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan 
distribusi pendapatan. Keuangan Publik kemudian akan mem-
bahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama 
pemerin tah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk 
kesejahtera an masyarakat. Contoh-contoh belanja peme rintah 
ter sebut meliputi pendidikan, kesehatan dan per tahanan, dimana 
bahasan	tersebut	akan	dihubungkan	dengan	aspek	efisiensi	pe-
nyedia an jasa tersebut. Salah satu titik penting sisi belanja ter-
sebut juga akan mencakup efek pengganda (multiplier) yang 
diperankan oleh pemerintah.

Aspek pembiayaan merupakan area pembahasan Keuangan 
Publik berikutnya. Secara tipikal, pemerintah perlu memberikan 
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stimulus pada perekonomian melalui kebijakan belanjanya 
yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana 
belanja tersebut dapat didanai oleh pendapatan yang dihasilkan 
dari kegiatan pemerintah. Untuk menutup kekurangannya, pe-
me rin tah dapat melakukan usaha-usaha memperoleh sumber 
pen dana an lainya melalui hutang, misalnya. Bahasan yang me-
liputi kegiatan memperoleh pendapatan, kegiatan yang men-
cakup belanja publik dan kegiatan pembiayaan sering disebut 
sebagai	struktur	fiskal	(fiscal structure).

Yang	 terakhir,	 bahasan	 keuangan	 publik	 biasanya	 juga	 me-
nyangkut kegiatan analisis hubungan antara kebijakan pemerin-
tah dengan perekonomian yang dikelola oleh rumah tangga dan 
swasta. Dengan demikian, ruang lingkup Keuangan Publik 
akan menyangkut ketiga bidang utama sebagai berikut:
1. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada.
2. Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber 

daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi.
3. Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta.

Fokus buku ini akan meliputi kegiatan penerimaan dan penge-
luaran dari anggaran pemerintah dan hal-hal yang berkaitan 
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk ke-
bijakan publik.

F. Pendekatan Analisis
Dalam melakukan analisis kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan anggaran pemerintah, dapat dipakai beberapa pen-
dekatan analisis sebagai berikut:
1. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini mencakup kriteria yang perlu ditetapkan 
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untuk menilai kebijakan anggaran, bagaimana kualitas 
ke		bijakan	 fiskal,	 dan	 bagaimana	 agar	 prestasi	 dapat	 di-
tingkat  kan. Dengan meng gunakan welfare economics, 
analisis	 dihubungkan	 dengan	 kondisi	 efisien	 perilaku	
rumah tangga dan perusahaan. Imple men tasi kebijakan 
sektor publik mempunyai derajat ke sulit an lebih tinggi, 
karena erat kaitannya dengan aspek politik dan harus 
mem  pertimbang kan aspek pemerataan dan keadilan. Jadi, 
pen  dekat an normatif ini akan mengarah pada bagaimana 
seharus nya suatu kebijakan publik ditetapkan.

Pendekatan ini menggunakan alat indifference curve untuk 
menyatakan preferensi individu yang kemudian di  hubung-
kan dengan preferensi bermuatan sosial untuk men  dapat kan 
kondisi	efisiensi	Pareto.	Teori	dasar	dari	welfare economics 
menyatakan bahwa, pertama, dalam kondisi tertentu, 
mekanisme pasar yang kompetitif meng arah pada hasil 
yang	 efisien,	 dan,	 kedua,	 me	nyata	kan	 suatu	 masyarakat	
dapat	 mencapai	 efisiensi	 Pareto	 tersebut	 dengan	membuat	
kesepakatan (dengan melibatkan inter vensi pemerintah) atas 
donasi individu-individu dan kemudi an memberi kebebasan 
pada masyarakat untuk melaku  kan per tukar an satu sama lain.

2. Pendekatan Positif
Pendekatan ini dilakukan dengan membahas hal-hal yang 
ber hubungan dengan estimasi, berdasar bukti empiris. 
Analisis	ini	menilai	mengapa	kebijakan	fiskal	pemerintah	
men cakup aspek ekonomi, historis, politik dan sosial; 
bagaimana tekanan pihak-pihak yang berkepentingan dan 
bagaimana	preferensi	fiskal,	dan	bagaimana	proses	politik.	
Jadi, pendekatan positif ini akan mengarah pada kebijakan 
publik apa yang harus diambil.
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Pendekatan ini menggunakan alat eksperimen berdasar 
suatu estimasi untuk melihat perubahan perilaku. Pendekat-
an ini meng gunakan model-model ekonometrik untuk me-
lihat pe nga ruh dari suatu kebijakan dalam perilaku ekonomi 
yang di  observasi dan juga menggunakan analisis regresi 
untuk mem prediksi pengaruh kebijakan setelah parameter-
nya dapat di ketahui dari model ekonometrik tersebut.

G. Kriteria yang Digunakan untuk Mengevaluasi 
Kebijakan Publik
Beberapa kriteria dibawah ini dapat digunakan untuk melakukan 
evaluasi dan analisis kebijakan publik.
1. Equity & Fairness (Keadilan dan kewajaran)
 Suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai 

pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan kewajaran dalam 
persepsi sosial dan seberapa fair suatu kebijakan publik 
terhadap isu hak ke pemilik an? Sebagai contoh, apakah 
wajar menutup perusaha an yang menyebabkan polusi 
udara dibandingkan dengan ke sem patan kerja yang 
disediakan oleh usaha tersebut? Apakah wajar menutup 
bisnis penebangan hutan untuk menye lamatkan habitat 
burung hantu? Atau, apakah wajar bagi keluarga tanpa 
anak harus membayar pajak pendidikan?

2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi)
 Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto 

Efficiency yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang 
tidak mungkin—melalui perubahan alokasi—sehingga 
men capai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang 
meng alami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak 
lain terbebani.
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3. Paternalism (Sistem Paternal)
 Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa 

pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui per-
masalah an penduduk suatu negara dan pemerintah bebas 
me nentukan kebijakan apa saja. Sebagai contoh, orang 
tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk 
pensiun sehingga pemerintah harus meng alokasikan pene-
rima an pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh 
manfaat.

4. Freedom of choice (Kebebasan Individu)
 Dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam per-

ekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau 
mem promosi kan proses pengambilan keputusan sukarela 
yang didasarkan atas per timbangan dagang yang bebas 
biaya transfer antar pihak yang bertransaksi. Sehingga 
salah satu indikator keberhasilan ke bijak an publik adalah 
apakah kebijakan pemerintah dapat men dorong kebebasan 
individu dalam bertransaksi ekonomi.

5. Stabilization (Stabilisasi)
 Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai apakah 

kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan 
pengeluaran agregat? Atau apakah ekonomi sektor swasta–
yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang–perlu 
diintervensi pemerintah?

6. Trade Off
	 Secara	umum,	ekonom	menekankan	efisiensi	dan	keadilan	

se bagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. 
Akan	 tetapi,	 mungkin	 ada	 konflik	 yang	 substansial	
antara beberapa kriteria tersebut. Contoh, kebijakan upah 
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minimum mungkin mendorong keadilan, tetapi hal ini 
mungkin	tidak	efisien.	Kemudian,	welfare economics telah 
dipertimbangkan sebagai cara pemberian insentif untuk 
mengoreksi kebijakan berdasar keadilan sosial. Suatu 
kebijakan publik dapat dievaluasi dengan pertanyaan 
apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan 
lainnya atau apakah manfaat agregat dapat melampaui 
beban agregat.
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A. Identifikasi Barang Publik
Dalam	mengklasifikasi	barang	publik	dan	barang	pribadi,	kita	
dapat menggunakan gambar dengan sumbu horizontal berupa 
tingkat excludability dan sumbu verikal berupa tingkat rivalry, 
sebagai berikut.

2.1. Identifikasi Barang Publik 

BAB II
BARANG PUBLIK
DAN EKSTERNALITAS

Rivalry Rendah

Rivalry Tinggi

Excludability 
Rendah

Excludability 
Tinggi

Barang Publik Lokal:
Perpustakaan

Taman Rekreasi
Area parkir

Barang Pribadi: 
Rumah, mobil 

Makanan, pakaian 
Jasa personal lain

Barang Publik:
Pertahanan

Danau & sungai
Lampu Jalan

Barang dengan
eksternalitas: 
Pendidikan, 

Pengangkut sampah 
Jalan lokal
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Dari gambar 2.1 di atas, dapat ditunjukkan bahwa dengan mem-
pertimbang kan sifat rivalry dan excludability, suatu barang dapat 
di kelompokkan ke dalam empat kategori yaitu barang publik, 
barang pribadi, barang publik lokal (sering disebut congestible 
goods) dan barang dengan eksternalitas. Karakteristik masing-
masing jenis akan dibahas kemudian, terutama sifat-sifat dasar 
yang dipertimbangkan dalam pembahasan aspek keuangan 
publik.

B. Karakteristik Barang Publik
Secara umum, suatu barang publik mempunyai sifat-sifat 
berikut:
1. Konsumsi atas barang publik oleh seseorang tidak mem-

pengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk di-
konsumsi oleh orang lain, atau suatu barang dapat 
dikonsumsi oleh beberapa orang secara bersama-
sama. Sifat barang publik seperti ini disebut non rival 
consumption.

2. Walaupun penyedia barang menginginkan, setiap 
anggota masya rakat tidak dapat dibatasi/dilarang untuk 
mengkonsumsi barang publik atau kegiatan pembatasan 
tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Sifat barang publik 
seperti ini disebut non exclusion.

3. Walaupun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama 
atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi 
ini dinilai atau dihargai oleh semua orang.

Karakteristik barang publik seperti diatas tidaklah absolut, tetapi 
tergantung pada kondisi pasar dan teknologi. Suatu komoditas 
dapat saja memenuhi satu kriteria dari barang publik, tapi 
mungkin tidak memenuhi kriteria yang lain. Beberapa barang 
tertentu yang secara konvensional tidak dipandang sebagai 
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komoditas pribadi dapat saja mempunyai karakteristik sebagai 
barang publik.

Sifat lain dari barang publik yang lain adalah bahwa barang 
publik tidak disediakan secara eksklusif oleh pihak swasta. 
Penyediaan barang publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak 
berarti bahwa produksinya harus dilakukan oleh sektor publik, 
tapi mungkin disediakan oleh swasta kemudian pemerintah 
melakukan pembelian atas barang tersebut.

C. Perbedaan antara Barang Publik dan Barang 
Pribadi
Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat 
pokok yaitu non rival consumption dan non exclusion. Non 
rival consumption mengandung maksud bahwa sejumlah orang 
dapat meng konsumsi secara bersama-sama terhadap barang 
tersebut atau, pada tingkat tertentu, konsumsi yang dilakukan 
atas barang tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi 
orang lain. Contoh barang publik dengan sifat ini adalah jalan 
raya dan pertahan an nasional dimana konsumsi terhadap 
barang tersebut oleh sese orang tidak mengurangi kesempatan 
bagi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya.

Sedangkan non exclusion mengandung arti bahwa orang tidak 
dapat membatasi manfaat atas barang tersebut pada orang-orang 
yang sanggup membayar saja. Dengan lain perkataan, apakah 
seseorang itu mau membayar atau tidak (free rider) dalam 
mengkonsumsi barang, orang tersebut tetap dapat memperoleh 
barang tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara barang pribadi 
dan barang publik. Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme 
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pasar tidak menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran 
barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal 
juga dapat menye bab kan beban eksternal bagi pihak lain. 
Contoh barang publik yang menghasilkan manfaat eksternal 
adalah pertahanan nasional dan contoh barang publik yang 
menghasilkan beban adalah penyediaan mesin atau peralatan 
yang menyebabkan adanya polusi udara.

Perbedaan lain adalah bahwa biaya marjinal untuk distribusi 
barang publik kepada konsumen adalah nihil. Hal ini merupakan 
efek dari sifat non rival consumption. Suatu unit barang pribadi 
hanya dapat dinikmati oleh konsumen tertentu dan setelah itu 
tidak tersedia bagi orang lain, sedangkan suatu barang publik 
tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah 
yang dapat dikonsumsi habis. Jadi, satuan kuantitas barang 
publik dapat dinikmati bersama- sama secara kolektif oleh 
sekelompok orang.

Untuk memperjelas karakteristik diatas, dimisalkan ada 
sekelompok orang yang berada di satu ruangan tertentu. Setiap 
hari, penghuni ruang ini dapat mengkonsumsi sejumlah roti 
dan udara sejuk dari alat pendingin ruangan. Jumlah roti yang 
tersedia akan dikonsumsi dengan porsi yang sama oleh orang-
orang yang berada di ruangan itu, dan bila seseorang akan 
mengkonsumsi lebih dari porsinya, di pasti kan akan mengurangi 
porsi orang lain. 

Di lain pihak, tidak mungkin membagi temperatur yang telah 
diberi pendingin udara kepada orang-orang dalam ruangan ter-
sebut. Semua orang akan mengkonsumsi tingkat temperatur 
yang sama. Pe nambahan orang dalam ruangan, sampai batas 
ter tentu, tidak akan mem pengaruhi tingkat konsumsi atas udara 
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sejuk tersebut. Tidak mungkin orang akan mengkonsumsi 
tingkat temperatur yang ber beda satu sama lain. Sejumlah roti 
mem punyai karakteristik se bagai barang pribadi sedangkan 
tingkat suhu seperti uraian diatas mem punyai karakteristik se-
bagai barang publik bagi orang-orang yang meng huni ruangan.

Perbedaan Karena Kegagalan Mekanisme Pasar
Kebutuhan barang pribadi dirasakan secara perorangan, sedang-
kan kebutuhan barang publik dirasakan secara bersama-sama 
oleh para individu dalam masyarakat. Manfaat yang dihasilkan 
oleh barang publik tidak terbatas pada konsumen tertentu saja 
yang membeli barang itu, akan tetapi juga bagi konsumen 
lainnya.

Contoh barang pribadi adalah roti. Konsumsi orang satu dengan 
orang lainnya berada dalam hubungan yang saling bersaingan 
(rival), karena apabila roti tadi dikonsumsi oleh seseorang, maka 
barang tersebut tidak tersedia bagi orang lain. Sedangkan contoh 
barang publik adalah alat untuk mengurangi pencemaran udara. 
Jika alat ter sebut berfungsi dan terjadi peningkatan kualitas 
udara, manfaat yang di hasilkan akan tersedia bagi semua orang 
yang bernafas. Konsumsi atas alat anti pencemaran udara tadi 
oleh beberapa individu adalah tidak saling bersaing (non rival), 
karena keikutsertaan orang lain untuk memanfaatkan alat tidak 
mengurangi manfaat bagi yang lain nya. Kedua sifat barang 
tadi akan menimbulkan permasalahan bagai mana konsumen 
berperilaku dan bagaimana kedua jenis barang tadi harus 
disediakan.

Mekanisme pasar secara tepat dapat menggambarkan penyedia-
an barang pribadi. Mekanisme ini didasarkan pada pertukaran 
dan per tukaran hanya terjadi jika terdapat hak eksklusif bagi 
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pihak yang membelinya. Suatu pasar menyediakan sistem 
dimana produsen akan akan memproduksi barang jika 
konsumen membutuhkan barang itu. Hanya pihak yang ber-
sedia membayar barang itulah yang dapat mem peroleh manfaat 
atas	barang.	Dalam	kondisi	 ini,	pasar	menjadi	efisien,	karena	
transaksi pemanfaatan barang dianalogikan suatu tender ter-
buka dan setiap orang boleh mengikuti tender sehingga tidak 
ada yang dirugikan.

Lain halnya dengan penyediaan barang publik dimana tidak 
terjadi	mekanisme	pasar	yang	efisien.	Satu	orang	 tidak	dapat	
secara ekslusif memanfaatkan barang publik, karena apabila 
orang tersebut meng konsumsi, pada saat yang sama orang atau 
pihak lain dapat meng konsumsi barang publik tersebut secara 
bersama-sama. Konsumen juga tidak bersedia untuk melakukan 
pembayaran atas barang publik tadi, dengan pertimbangan 
bahwa orang lain juga menikmati barang yang sama. Manfaat 
yang dirasakan oleh satu pihak akan sama dengan manfaat 
yang dirasakan pihak lain, sehingga pembayaran hanya oleh 
satu	konsumen	tidak	signifikan.	Hubungan	antara	produsen	dan	
konsumen menjadi tidak ada dan pemerintah lah yang harus 
bersedia memproduksi barang publik. Pemerintah harus meng-
ambil tindakan apabila mekanisme pasar tidak berjalan.

Perbedaan Karena Penyediaan Barang Publik
Permasalahan yang ada adalah bagaimana pemerintah harus me-
nen tu kan berapa banyak barang publik tersebut perlu diadakan. 
Ke sulitan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang 
publik, dan berapa konsumen harus membayar. Kesulitan 
yang sama adalah bagaimana manfaat ini dapat dinilai oleh 
konsumen.
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Dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan 
ke pada pemerintah berapa nilai pelayanan umum yang di sedia-
kan oleh pemerintah. Persediaan barang publik tidak banyak 
dipengaruhi oleh kontribusi individu. Konsumen tidak mem-
punyai hak suara se cara perorangan untuk menyatakan bagai-
mana nilai pelayanan yang nyata bagi mereka, kecuali ada 
jaminan konsumen lain juga me lakukan hal yang sama. Kon-
sumen akan dapat memilih sebagai free rider (dibahas lebih 
lanjut pada sub bab berikut) atas apa yang di sedia kan oleh pe-
merin tah. Dengan demikian, cara penyediaan barang publik 
dan alokasinya akan berbeda dengan cara penyediaan barang 
pribadi.

Pada tahap ini, proses politik akan menggantikan mekanisme 
pasar. Pemilihan dengan pemungutan suara akan menggantikan 
transaksi jual beli yang terjadi di mekanisme pasar. Mereka 
me rasa ber kepenting an untuk memilih apa yang akan mem-
beri manfaat bagi mereka. Hasil pemungutan suara akan meng-
gantikan	 pilihan	 me	lalui	 mekanisme	 pasar.	 Tingkat	 efisiensi	
proses pemilihan dan ke bersamaan pilihan masyarakat akan 
menentukan	tingkatan	pen	capaian	pemecahan	yang	efisien.

D. Permintaan Barang Publik
Kurva permintaan barang publik harus diinterpretasikan secara 
berbeda dengan kurva permintaan barang pribadi. Untuk 
barang publik (murni), seluruh konsumen harus mengkonsumsi 
sejumlah kuantitas yang sama atas barang. Para pembeli barang 
publik tidak akan dapat menyesuaikan tingkat konsumsinya 
sehingga seorang individu mengkonsumsi satu unit, sementara 
individu lain dapat mengkonsumsi dua unit. Para konsumen 
tidak dapat menyesuaikan jumlah yang dibeli sampai harga 
barang publik sama dengan manfaat marjinalnya atau sampai 
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dengan transaksi pengadaan barang publik tersebut terjadi 
(kondisi equilibrium). Sayangnya, barang publik tidak dapat 
dihargai seperti itu, karena sifatnya yang non exclusion.

Bila	digambarkan	dalam	grafik,	sumbu	vertikal	bukanlah	harga	
pasar, tetapi jumlah maksimum seseorang bersedia membayar 
per unit barang publik, sebagai fungsi dari jumlah barang yang 
secara nyata tersedia, yakni sumbu horizontalnya berupa jumlah 
unit barang. Sebagai contoh, ada tiga orang hidup bersama 
dalam sebuah ko mu nitas yang kecil dan mempunyai keinginan 
yang sama untuk me ng adakan satuan pengamanan (satpam). 
Harga sewa satpam me rupa  kan jumlah maksimal yang individu 
bersedia membayar dan kuantitas proteksi keamanan dapat 
diukur dari jumlah satpam yang di sewa untuk tujuan itu, dan 
merupakan cerminan dari barang publik yang dapat dikonsumsi 
oleh ketiga orang tersebut.

E. Tingkat Output yang Efisien
Efisiensi	 dalam	 pasar	 barang	 pribadi	 mensyaratkan	 bahwa	
seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sampai pada titik 
dimana manfaat sosial marjinal (marginal social benefit) sama 
dengan biaya sosial marjinal (marginal social cost). Prinsip ini 
dapat juga berlaku untuk penerapan teori barang publik.

Dimisalkan ada seseorang berkeinginan memproduksi atau 
membeli suatu barang (publik) untuk kepentingan pribadinya. 
Penyediaan barang publik oleh orang itu akan memberi manfaat 
kepada si penyedia dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. 
Dengan demi kian, manfaat sosial marjinalnya akan melebihi 
manfaat yang di terima oleh orang yang menyediakan barang 
tadi. Gabungan se luruh manfaat yang dinikmati oleh orang-
orang di sekitarnya mem beri kan manfaat sosial marjinal atas 



SISTEM KEUANGAN PUBLIK 23

BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS

tambahan unit yang disediakan. Jadi, manfaat sosial marjinal 
adalah jumlah manfaat marjinal yang dinikmati oleh seluruh 
konsumen tersebut.

Kuantitas	yang	efisien	per	periode	waktu	berhubungan	dengan	
titik dimana output meningkat sedemikian rupa sehingga 
jumlah manfaat marjinal konsumen sama dengan biaya sosial 
marjinal atas barang.

F. Free Rider Problem
Sebuah sistem yang mensyaratkan kontribusi secara sukarela 
untuk penyediaan dan pembiayaan barang publik dapat berjalan 
apabila komunitas publik terdiri hanya beberapa individu. Dalam 
kelompok kecil, masing-masing orang kenal satu sama lain dan 
apabila mempunyai gagasan penyediaan suatu barang akan 
mudah mencapai kompromi, karena setiap anggota kelompok 
dengan	mudah	dapat	mengidentifikasi	manfaat	barang	tersebut.	
Sebagai contoh, sekelompok orang yang menghuni sebuah 
apartemen yang mewah mempunyai kepentingan yang sama 
dalam memperbaiki jalan akses atau mengadakan proteksi 
keamanan, akan secara mudah mencapai kompromi untuk 
menyediakan barang publik tersebut dengan mendanai secara 
bersama-sama. Selain proses mencapai kesepakatannya tidak 
rumit, ada keterikatan moral antar mereka.

Tetapi, jika jumlah orang yang terlibat dalam proses peng-
ambil an keputusan bertambah dan informasi tentang selera 
dan kemampuan ekonomi kurang, sepertinya akan sulit meng-
gambarkan preferensi kelompok tersebut, karena tidak seorang 
pun dalam kelompok besar tersebut secara akurat memperoleh 
informasi tentang manfaat nyata pengadaan barang publik. 
Di satu pihak, seseorang akan secara sukarela memberikan 
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kontribusi untuk penyediaan barang publik tersebut, namun di 
lain pihak, akan terdapat orang-orang yang enggan memberikan 
kontribusi biaya. Mereka mengetahui secara persis bahwa 
barang publik yang akan dibeli atau diadakan tidak mungkin 
hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang membayar saja.

Apabila kondisi itu terjadi, akan ada orang-orang yang meng-
ambil manfaat barang publik tanpa memberikan kontribusi 
apa pun terhadap biaya penyediaan barang tersebut. Orang ini 
di sebut free rider. Problem muncul jika free rider berjumlah 
banyak dan akhirnya penyediaan barang publik, misalnya 
per  baikan jalan akses ke apartemen, tidak jadi dilakukan. 
Semua anggota kelompok tersebut, pada akhirnya, tidak dapat 
menikmati kenyamanan menggunakan jalan tadi.

G. Eksternalitas
Eksternalitas	 didefinisikan	 sebagai	 biaya	 atau	 manfaat	 dari	
transaksi pasar yang tidak tercermin dalam harga. Eksternalitas 
muncul pada saat pihak ketiga, selain pembeli dan penjual, 
mempengaruhi produksi atau konsumsi suatu barang. Manfaat 
yang dinikmati atau biaya yang menjadi beban pihak ketiga ini 
tidak dipertimbangkan oleh baik pembeli maupun penjual dari 
barang atau jasa yang bersangkutan. Eksternalitas ini muncul, 
biasanya, dalam transaksi penyediaan dan atau pertukuaran 
barang publik, karena karakteristik dasarnya.

Eksternalitas dapat dihasilkan dari kegiatan produksi maupun 
konsumsi. Eksternalitas produksi dan konsumsi dapat 
merupakan sesuatu yang negatif. Contoh ektrenalitas negatif 
ini adalah kepadatan jalan dan taman yang tidak dirawat dan 
dikelola secara baik.
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Salah satu karakteristik penting dari eksternalitas adalah sifat 
reciprocal. Suatu pabrik mungkin menyebabkan eksternalitas 
kepada lingkungannya dengan aroma yang tidak sedap. Di sisi 
lain, ke ingin an warga sekitar untuk membebaskan diri dari bau 
tak sedap akan menimbulkan beban bagi perusahaan. Beban 
ini tetap akan timbul tidak tergantung apakah bau tak sedap 
akan berkurang atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang 
harus menanggung beban tersebut. Perhatian ekonom tertuju 
pada distribusi manfaat dan beban sedemikian rupa sehingga 
menggerakkan produksi pada tingkat dimana biaya marjinal 
sama dengan manfaat marjinal. Tujuan tersebut dapat dicapai 
dengan berbagai cara.

Eksternalitas Positif
Beberapa kasus eksternalitas positif dicontoh berikut ini. 
Pendidikan untuk anak, misalnya, tidak hanya memberi 
manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tetapi juga 
bagi masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan akan lebih 
produktif, lebih berperilaku positif, dan akan memiliki selera 
yang lebih mapan dalam barang dan jasa, yang merupakan 
ciri-ciri masayarakat terdidik. Dengan cara yang sama, ketika 
sampah lingkungan kita diangkut secara teratur, risiko kesehatan 
kita akan berkurang, dan nilai properti kita akan mengalami 
peningkatan. Ketika lampu penerangan jalan ada di seberang 
blok rumah kita, yang dibayar oleh para warga dalam kompleks 
tersebut, kita dapat berjalan dalam kondisi aman di malam hari. 
Ketika sebuah keluarga memperbaiki rumah dan lingkungan 
sekitar dengan indah, manfaat tidak hanya dinikmati oleh warga 
sekitar, akan tetapi juga dinikmati oleh orang-orang yang lewat 
di perumahan tersebut. Masih banyak kasus lain yang dapat 
dijadikan contoh untuk eksternalitas postif.
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Eksternalitas Negatif
Beberapa kasus eksternalitas negatif dapat dijadikan contoh 
berikut ini. Perokok pasif–orang yang ikut menghirup asap 
rokok meskipun dia tidak merokok–merupakan contoh 
eksternalitas konsumsi, sementara polusi air yang diakibatkan 
oleh limbah pabrik merupakan contoh eksternalitas produksi. 
Keduanya merupakan eksternalitas negatif. Ketika barang 
diproduksi dan dijual atau dikonsumsi, kurva biaya marjinal 
hanya menggambarkan biaya yang nyata timbul untuk 
memproduksi barang tersebut. Apabila biaya-biaya kepada 
pihak lain timbul karena proses produksi menimbulkan 
kebisingan, polusi, dan bahaya lain–termasuk biaya sosial–
pasar tidak akan mem perhitungkan biaya tersebut dalam 
menentukan harga equilibrium. Tanpa intervensi pihak lain, 
produsen dan konsumen akan mempertimbangkan harga yang 
terlalu rendah, karena mereka tidak mempertimbangkan biaya-
biaya sosial.

Dengan demikian, biaya sosial harus ditambahkan dalam 
biaya produksi–biaya material, tenaga kerja, modal dan 
input lain–dalam kurva biaya marjinal. Proses menambahkan 
biaya sosial ke dalam biaya produksi dan nantinya tercermin 
dalam biaya pasar tersebut sering disebut sebagai proses 
internalisasi eksternalitas (internalizing externalities). Banyak 
teknik dapat digunakan dalam proses internalisasi ekstrnalitas 
tersebut. Misalnya, peraturan meng haruskan produsen untuk 
memperhatikan keamanan pekerjanya, mengurangi emisi gas 
buang, mengurangi kebisingan dalam metode produksinya.
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A. Tujuan Kebijakan Harga
Secara 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 

BAB III
PENENTUAN HARGA 
BARANG PUBLIK
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ingin	meningkatkan	 baik	 efisiensi	 alokasi	 sumber	 daya	mau-
pun keadilan dalam 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 me libat-
kan diri untuk menjamin bahwa manfaat eksternal harus juga 
di pertimbangkan dalam mengambil keputusan jumlah yang 
akan dikonsumsi oleh individu. Dengan analogi yang sama, 
pemerintah juga akan terlibat dalam penyediaan barang pribadi 
untuk memproteksi masyarakat dari penipuan (misalnya 
kebenar an iklan), kepastian tersedianya jasa (misal jasa rumah 
sakit dan pos), maupun keseragaman kualitas jasa (misal pen-
didik an). Semua keterlibatan pemerintah ini ditujukan untuk 
men	capai	penentuan	harga	yang	efisien.	

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 me-
lalui campur tangan, dalam meminimalkan biaya ekonomi guna 
mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.

B. 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.
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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 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, contoh tersebut menggambarkan kondisi yang tidak 
efisien	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 
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berlaku juga untuk barang atau jasa yang disediakan oleh pe-
merintah? Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah menyedia-
kan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga 
murah. Dengan demikian, pemerintah akan ditekan oleh kekuat-
an politik untuk tidak mengambil keuntungan dari barang atau 
jasa yang dihasilkannya. Itulah sebabnya, pemerintah sering-
kali menetapkan harga dibawah tingkat harga yang sebenar-
nya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen barang 
tersebut. Konsekuensinya, keputusan peme rintah ini me-
nimbul	kan	 akibat	 ketidakefisienan	 atau	 terjadi	 pem	boros	an	
apa bila dipandang dari ilmu ekonomi, karena konsumen me-
nilai 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 total nya yang mengakibatkan perusahaan- 
perusahaan pemerintah penyedia barang public utilities akan 
tetap dapat berjalan tanpa meng alami kerugian.

Akan tetapi, situasi penyediaan public utilities tersebut diatas 
tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang disediakan 
oleh pemerintah. Perusahaan yang mengelola public utilities 
yang harus men jual produksinya tanpa memperoleh keuntung-
an sama sekali akan menghadapi permasalahan dalam ekspansi 
atau melakukan perluas an usaha. Maka, pemerintah akan 
meng arahkan perusahaan pada kondisi bahwa, selain meng-
hasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin untuk mencukupi 
ke butuhan rakyat banyak, perusahaan juga diijinkan mem-
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peroleh keuntungan dalam jumlah tertentu. Pe merintah 
akan menetapkan jumlah keuntungan maksimum, kemudian 
konsumen akan membayar jumlah diatas nilai yang ditetap kan 
sebelum nya pada saat zero profit. Pada kondisi ini, konsumen 
tidak terlalu dibebankan tingkat harga yang terlalu tinggi, 
tetapi pro dusen masih dapat melakukan perluasan usaha untuk 
menambah investasi nya.

Penentuan harga dengan metode seperti inilah yang harus di per-
tim bang kan 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 
ke untungan yang harus di peroleh oleh perusahaan-perusahaan 
ter sebut, mengingat tugas pe me rintah dalam penyediaan brang 
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

C. Implementasi Penentuan Harga dalam Produk 
Pertanian
Kebijakan penentuan harga merupakan salah satu kebijakan 
yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-
tujuan khusus, misalnya mendorong produksi atau memelihara 
kestabilan.

Dalam menentukan harga atas produk pertanian, kebijakan 
publik dapat difungsikan. Produk-produk pertanian merupakan 
barang primer, seperti bahan makanan atau bahan mentah yang 
akan diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Produk 
pertanian mempunyai posisi strategis dan erat kaitannya 
dengan produk non pertanian, seperti alat-alat pertanian, 
pupuk kimia dan obat pembasmi hama. Sektor pertanian juga 
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mempunyai kaitan yang erat dengan kebutuhan jasa angkutan, 
pendidikan dan kesehatan. Pendekatan yang dilakukan untuk 
melakukan analisis penyediaan produk pertanian adalah dengan 
menggunakan kebijakan harga positif, artinya kebijakan harga 
yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi, atau 
kebijakan harga negatif yang berarti kebijakan harga yang 
ditujukan untuk mengurang peningkatan produksi.

D. Fungsi Penawaran dan Tanggapan Sektor 
Pertanian
Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah 
barang yang ditawarkan dan berbagai tingkat harga dari barang 
tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang 
ditawarkan akan meningkat apabila harga barang tersebut 
semakin tinggi. (hal-hal lain tetap atau ceteris paribus). Secara 
matematis, fungsi penawaran dapat dinyatakan dengan:

Q a = f ( P a, S, F, X, T )

Dimana:
Q a = jumlah barang A yang ditawarkan 
P a = harga barang A
S = jumlah input yang tersedia
F = keadaan alam
X = pajak atau subsidi atau keduanya 
T = tingkat teknologi.

Dalam menggambarkan hukum penawaran, maka yang 
dinyatakan tetap (ceteris paribus) adala S, F, X dan T. Sehingga, 
kurva penawaran merupakan garis miring dari bawah keatas, 
yang berarti apabila barang yang ditawarkan harganya naik, 
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maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya. 
Tentang jumlah barang yang ditawarkan akan tergantung dari 
tingkat elastisitas penawaran.

Dengan mengubah harga, pemerintah akan mempengaruhi 
jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah produk 
pertanian ada di gudang, peningkatan harga segera mendorong 
peningkatan pe nawar an produk tersebut. Namun, apabila 
peningkatan penawar an mem butuhkan tenggang waktu, 
penyesuaian produksi akan meng ikuti pola Cobweb theorem 
(sarang	 laba-laba)	 seperti	 digambarkan	 grafik	 3.1	 sebagai	
berikut:

Gambar 3.1 Fungsi Penawaran

D merupakan kurva permintaan dan S kurva penawaran. 
Apabila pada periode tertentu harga pasar setinggi P a1, petani 
akan terdorong menanam atas dasar harga tersebut dan akan 
menghasilkan Q a1 pada akhir periode tanam. Karena terjadi 
peningkatan produksi di periode 2, maka harga pasar akan 
turun menjadi P a2. Pada tingkat harga tersebut, produsen 
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akan terdorong untuk mengurangi produksinya dan harga akan 
meningkat menjadi P a3. Dengan tingkat harga itu, petani 
akan terdorong memproduksi sebesar Q a3 di akhir periode 
tanam berikutnya. Tetapi, harga akan terkoreksi menjadi P 
a4, karena fungdi permintaan tetap. Akan terjadi pergerakan 
sepanjang waktu ke arah titik perpotongan antara kurva D 
dan kurva S. Hubungan tersebut mengakibatkan tingkat harga 
akan cenderung mencapai equlibrium pada perpotongan kurva 
penawaran dan kurva permintaan.

E. Kebijakan Harga Positif
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian 
merupa kan sumber kapital bagi pembangunan. Syaratnya 
adalah apabila produsen cukup responsif terhadap insentif 
harga. Dengan memberi kan jaminan harga yang tinggi, para 
petani akan terdorong untuk me ningkatkan produksi pangan. 
Kebijakan harga yang positif dapat berperan sebagai pendorong 
peningkatan produksi pertanian dan kebijakan ini akan dipakai 
sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian.

Ada tiga tanggapan produksi terhadap perubahan harga yang 
dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi produksi pertanian karena perubahan 
harga relatif masing-masing komoditi pertanian secara individu.

2. Peningkatan produksi pertanian secara total karena ada nya 
perbaikan harga relatif komoditi pertanian dalam perbandingan-
nya dengan harga komoditi sektor non pertanian.

3. Peningkatan produksi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai 
respon terhadap kenaikan harga komoditi pertanian (marketable 
surplus).
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Hasil studi mengenai tanggapan produksi di negara berkembang 
menunjukkan bahwa tanggapan pertama tersebut dapat bersifat 
sangat elastis untuk jenis komoditi tertentu, akan tetapi untuk 
tanggapan kedua dan ketiga justru sangat inelastis atau bahkan 
turun dengan adanya kenaikan harga. Perkecualian dapat 
terjadi, jika tanaman tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder, tetapi juga ditujukan 
untuk ketersediaan pasar maka respon yang diharapkan, baik 
untuk produksi pertanian secara keseluruhan maupun untuk 
marketable surplus, akan menunjukkan positif.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya setiap 
tanaman ditujukan untuk tujuan komersial, elastisitas penawar-
an komoditi yang dipasarkan akan sama dengan elastisitas 
produksi/output, artinya prosentase peningkatan produksi 
sama dengan prosentase peningkatan pemasaran. Namun 
apabila faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, 
harus diserap dari produksi komoditi lain, maka produksi 
pertanian secara total dapat menurun. Berdasarkan hasil studi, 
peningkatan produksi merupakan bentuk perubahan luas areal 
tanam, bukan dalam hal peningkatan produktivitas, karena 
produktivitas berkaitan erat dengan kondisi musim maupun 
faktor lain. Simpulan umum menyatakan bahwa tanaman 
yang merupakan kebutuhan sekunder masyarakat cenderung 
memiliki elastisitas penawaran yang rendah, sedangkan tanam-
an komersial memiliki elastisitas penawaran yang tinggi.

F. Kebijakan Harga Negatif
Kebijakan harga yang positif diharapkan dapat mendorong 
peningkat an produksi pertanian. Namun demikian, karena 
hasil pertanian me rupa kan kebutuhan primer masyarakat 
(seperti makanan), kebijakan ini membuat biaya produksi 
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sektor industri dan jasa lain akan tinggi juga, sehingga akan 
menghambat perkembangan produksi sektor industri dan jasa. 
Sektor ini menghendaki adanya harga pangan yang murah, 
untuk memungkinkan menekan tingkat upah di sektor itu.

Banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan 
keresahan mesyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga 
pangan dan produk pertanian lainnya dengan melakukan ke-
bijak an harga negatif agar sektor industri dan jasa mampu 
ber kembang. Tetapi, untuk mencegah agar produksi pertanian 
tidak merosot, maka pe merintah mengenalkan program subsidi 
input dibarengi dengan pe nyuluhan pertanian yang intensif. 
Dengan demikian, para petani tidak terlalu dirugikan dengan 
me ningkatnya produksi pertanian, dan pertumbuhan sektor lain 
tidak terhambat.

Dari	uraian	di	 atas,	 jelas	 terdapat	 suatu	konflik	antara	program	
bantuan harga dan program subsidi input. Di satu pihak, program 
bantuan harga membuat harga pangan dan produk per tani an mahal 
dan hasilnya dinikmati para petani, tetapi akan menghambat 
perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di lain pihak, 
program subsidi input lewat harga faktor produksi pertanian 
yang murah akan mendorong produksi pertanian sehingga 
harga pangan akan murah dan dapat mendorong perkembangan 
ekonomi lebih lanjut. Cara subsidi yang terakhir ini menyebabkan 
pemerintah harus menyisihkan sebagian anggaran nya untuk 
membiayai subsidi. Meskipun dengan menyisihkan anggaran ini 
mengakibatkan investasi di bidang lain, seperti jalan, jembatan, 
pelabuhan dan lainnya, menjadi ber kurang, kebijakan ini juga 
diarahkan agar swasta dapat ber kembang dengan sendirinya akibat 
dukungan harga pangan yang murah. Cara ini, secara politis, juga 
merupakan alternatif yang menjamin ketenangan masyarakat.
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G. Kebijakan Penyangga (Buffer Stock Policy)
Dalam merumuskan kebijakan harga barang dan jasa publik 
umum nya, dan produk pertanian khususnya, pemerintah meng-
hadapi dilema kepentingan. Di satu pihak, para konsumen 
meng harapkan harga pangan, khususnya, murah, dan di lain 
pihak, para produsen selalu menginginkan agar hasil produksi-
nya dapat terjual dengan harga yang layak. Pemerintah ber-
kewajiban melindungi kedua kepentingan tersebut agar 
konsumen dan produsen tidak menderita.

Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan 
menentukan harga patokan berupa harga dasar (floor) dan harga 
maksimum (ceiling). Harga dasar ditujukan untuk melindungi 
produsen agar harga produk di pasar tidak turun lebih rendah dari 
harga yang ditetapkan, sedangkan harga maksimum ditujukan 
untuk me lindungi konsumen agar jangan sampai menderita 
karena harga yang terlalu tinggi. Kebijakan ini terkenal dengan 
istilah kebijakan penyangga (buffer stock policy).

Kebijakan	penyangga	dapat	digambarkan	dalam	grafik	sebagai	
berikut:

Gambar 3.2 Kebijakan Penyangga
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Pada awalnya, keadaan keseimbangan tercapai pada harga 
P ao dan Q ao. Kemudian, bila penawaran bertambah, misal 
pada saat panen, kurva penawaran bergeser ke kanan, misalnya 
bergeser dari S o menjadi S 1, dan harga cenderung menjadi 
turun. Harga dapat saja bergerak lebih rendah dari P a2. Untuk 
mencegah supaya harga turun tidak terlalu drastis, pemerintah 
turut membeli hasil panen, sehingga kurva permintaan pasar 
bergeser kekanan menjadi D1 sampai memotong kurva 
penawaran S 1 tepat pada harga dasar P a2. Keadaan sebaliknya 
dapat pula terjadi, bila terjadi paceklik. Untuk melindungi 
konsumen, maka pemerintah dapat mencegah naiknya harga 
komoditi dengan turut menjual produk pertanian ke pasar.

Berhasil atau tidaknya kebijakan penentuan harga ini ter-
gan tung pada tersedianya dana untuk operasi (sering disebut 
operasi pasar). Apabila dana operasi terbatas, sedangkan harga 
cende rung merosot terus (dalam keadaan over supply), maka 
peme rintah dapat saja tidak mampu melindungi produsen, atau 
sebalik nya. Dengan demikian, kebijakan penentuan harga perlu 
dukungan kebijakan lain, seperti kebijakan moneter.
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A. Fungsi Utama
Pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian dan 
berfungsi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk 
meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang 
layak. Dengan melihat berbagai kelemahan mekanisme pasar, 
fungsi pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Fungsi Alokasi
	 Yang	 dimaksud	 fungsi	 alokasi	 dalam	 kebijakan	 publik	

adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi 
sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau 
barang publik dan bagaimana komposisi barang publik 
ditetapkan.

2. Fungsi Distribusi
	 Yang	dimaksud	dengan	fungsi	distribusi	dalam	kebijakan	

publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan 
kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan.

3. Fungsi Stabilisasi
	 Yang	dimaksud	dengan	fungsi	stabilisasi	dalam	kebijakan	

publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai 

BAB IV
FUNGSI DAN AKTIVITAS 
PEMERINTAH DALAM 
PEREKONOMIAN
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alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, 
stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan 
memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan 
neraca pembayaran.

  
Suatu kebijakan publik, misalnya pengenaan pajak dan penge-
luaran publik, dapat secara simultan diarahkan kepada tiga 
tuju an tadi. Permasalahan utama adalah bagaimana merancang 
kebijakan anggaran sehingga tujuan yang berbeda-beda ter-
sebut dapat dicapai secara lebih terpadu. Dalam the Wealth of 
Nations, Adam Smith mencatat empat fungsi ‘pengoreksi’ dari 
pemerintah:
1. Tugas memproteksi suatu kelompok masyarakat dari pe-

langgaran dan invasi yang dilakukan oleh kelompok 
masyarakat lainnya.

2. Tugas memproteksi setiap anggota masyarakat dari 
ketidak  adilan dan dominasi yang dilakukan oleh anggota 
lain dalam masyarakat.

3. Tugas membentuk dan memelihara institusi publik agar 
memberi manfaat yang tinggi dan pekerjaan publik yang 
karena	 sifatnya	 profit	 yang	 diperoleh	 institusi	 tersebut	
tidak pernah mencapai tingkat pembayaran kembali dari 
individu yang menyediakan dan, dengan demikian, tidak 
dapat diharapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut 
akan disediakan dalam kuantitas yang tepat.

4. Tugas mempertemukan biaya yang diperlukan untuk men-
dukung peraturan-peraturan.

Pedoman aktivitas pemerintah yang dipromosikan oleh Milton 
Friedman adalah bahwa keterlibatan pemerintah harus dapat 
membuat dan memaksa aturan-aturan umum yang mengatur 
perilaku para individu dan apabila pemerintah memutus kan 
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untuk campur tangan dalam aktivitas individu, keterlibat an 
tersebut harus mempunyai tingkat yang minimal, misalnya tanpa 
mengelola aktivitas (swasta tersebut), baik secara langsung atau 
tidak langsung. Milton Friedman juga menyarankan pemerintah 
supaya membeli sumber daya yang digunakannya dalam pasar, 
bukan mengendalikan/mengatur sumber daya tersebut. Pada 
saat pemerintah memproduksi barang atau jasa, pemerintah 
harus membebankan secara pro rata kepada pengguna, 
bukan bertransaksi dengan pengguna. Aktivitas pemerintah, 
seharusnya, hanya berperan sebagai last resort, dalam mendanai, 
mengatur dan menyediakan barang atau jasa yang gratis.

B. Alasan Keterlibatan Pemerintah dalam Ekonomi
Dalam situasi tertentu, mekanisme pasar mengarah pada alokasi 
sumber	daya	yang	efisien	yang	timbul	pada	saat	tidak	seorang	
pun dapat dipuaskan lebih baik tanpa menyebabkan orang lain 
menderita	 kerugian	 (sering	 disebut	 efisiensi	Pareto). Namun 
demikian, suatu masyarakat dapat saja memilih alokasi yang 
tidak	efisien	atas	dasar	kesetaraan	atau	kriteria	lainnya.	Kondisi	
inilah yang menyebabkan adanya suatu intervensi pemerintah 
dalam operasi pasar bebas.

Ada dua argumen perlunya intervensi pemerintah yaitu 
kegagalan pasar dan penekanan pada aspek keadilan.

Kegagalan pasar :
a. Ada beberapa barang publik yang bersifat non-rival dan 

non-excludable, seperti pertahanan nasional dan penerang-
an jalan, yang membuat tidak mungkin membebankan 
biaya penyediannya kepada para pengguna. Hal ini me-
nyebabkan kegagalan pasar dimana negara dapat saja 
men  coba turut campur mengatasi permasalahan ini. 
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b. Konsumsi atau produksi barang/jasa publik mungkin 
meng hasilkan suatu akibat eksternal positif atau negatif 
kepada masyarakat yang tidak tercermin dalam harga 
barang. Tanpa intervensi pemerintah, pasar akan mem pro-
duksi barang publik tersebut melebihi atau kekurangan, 
tergantung pada apakah eksternalitas ini baik atau buruk.

c. Tidak bisa bergeraknya sumber daya yang produktif, ter-
utama tenaga kerja, dapat membantu mencegah pencapaian 
alokasi	sumber	daya	yang	efisien.	

d. Informasi yang tidak simetris dan tidak sempurna mungkin 
mengarah pada penilaian yang salah atas barang dan jasa 
publik, dan dengan demikian menyebabkan penawaran 
dan permintaan yang tidak tepat.

e. Akhirnya, kegagalan pasar juga berhubungan dengan per-
masalah an dari seleksi yang tidak menguntungkan dan 
bahaya moral ketika pembeli atau penjual bertindak secara 
eksklusif atas dasar mencari keuntungan bagi dirinya 
sendiri.

Aspek Keadilan :
a. Kepedulian secara luas atas kebutuhan mengatasi ke miskin an 

secara lebih serius harus menjadi perhatian oleh pemerintah.
b. Data empiris di seluruh dunia secara umum menyarankan 

bahwa peningkatan keadilan memberikan kontribusi pada 
per tumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan lebih 
cepat, dan kurangnya kemiskinan.

c. Ketidakadilan sering menghasilkan ketidakamanan dan 
ke  jahatan, eksternalitas negatif yang mempengaruhi per-
tumbuh  an dan keadilan sosial, secara nasional dan global.

d. Peranan sektor swasta dan kebutuhan kemitraan dalam 
kesempatan, pemberdayaan dan proteksi perlu difasilitasi 
oleh pemerintah.
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e. Penekanan pada aspek keadilan bukan berarti bahwa hanya 
negara yang harus atau dapat memberikan kontribusi me-
nekan kemiskinan. Tugas ini berhubungan dengan penye-
dia an kesem pat an, pemberdayaan dan proteksi. Tiga 
dimensi pokok dari kemiskinan yang tidak dimiliki secara 
eksklusif oleh sektor publik.

f. Sektor swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan 
kesempatan ekonomi (penciptaan lapangan kerja, kredit), 
mempromosikan tambahan kepada anggota masyarakat 
(erat hubungannya kepada produsen dan pekerja swasta), 
dan memberikan kontribusi untuk mengurangi ketidak-
adilan melalui aktivitas yang berhubungan dengan peme-
rin tah dan partisipasinya dalam sektor swasta (rumah sakit 
umum dan sekolah yang dananya dari swasta).

Dengan demikian, peran pemerintah terdiri dari:
1. Peran penyedia (Provider Role)
 Monopoli yang alami dalam sektor tertentu seperti energi, 

tambang dan lain-lain, saat sekarang dalam pertanyaan ber-
kaitan dengan teknologi masa kini. Negara harus menye-
dia kan barang publik untuk menjamin stabilitas ekonomi 
makro, keadilan, lingkungan yang bersih, penyelesaian 
konflik,	 perlindungan	 hak	 asasi,	 dan	 stabilitas	 nasional.	
Namun demikian, tidak semua fungsi mensyaratkan ke-
hadir an negara sebagai penyedia barang atau jasa publik, 
dimana beberapa diantaranya difasilitasi oleh peraturan 
dan penciptaan ruang gerak yang tepat.

2. Peran Kemitraan (Partnership Role)
 Diakui secara luas bahwa baik negara maupun sektor 

swasta tidak dapat berfungsi secara tepat tanpa berfungsi-
nya kedua sektor tersebut secara bersamaan. Pada masa 
sekarang, lebih banyak kebutuhan negara dalam peran-
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nya sebagai regulator dari mekanisme pasar dan sebagai 
fasilitator dari lingkungan kelembagaan dan pengaturan 
yang kondusif atas pembangunan sektor swasta. Pemerintah 
dapat menjadi mitra swasta dalam penyedia peraturan, 
pembangunan infrastruktur dasar dan perlindungan dari 
risiko dan kerugian (misalnya asuransi).

C. Aktivitas Pemerintah dalam Perekonomian
Tingkat konsumsi dan produksi barang dan jasa publik oleh 
masyarakat dapat dirubah oleh kebijakan publik. Kebijakan 
publik menggunakan sumber daya yang mempunyai nilai yang 
lebih tinggi kepada masyarakat bila digunakan dalam sektor 
swasta. Dalam kasus ini, para ekonom mengatakan bahwa 
kebijakan ini tidak dalam kondisi pareto optimal. Hukum 
ekonomi mengatakan biaya yang naik didasarkan pada fakta 
bahwa sumber daya cenderung mengarah pada kondisi yang 
spesifik,	sehingga	sejumlah	produktivitas	hilang	bila	ditransfer	
dari kondisi yang relatif baik kepada kondisi yang baik.

Kebijakan publik dapat mempengaruhi distribusi pendapatan 
nyata, secara langsung dan tidak langsung. Pertanyaannya 
adalah siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menang-
gung beban dari suatu kebijakan distribusi tertentu. Inilah 
yang dimaksud dengan true incidence dari kebijakan. Sebagai 
contoh, kebijakan dalam upah minimum akan menyebabkan 
penerimaan upah lebih tinggi kepada pekerja, tetapi kesempatan 
kerja total mungkin turun karena kebijakan ini.

Siapa yang menanggung beban atas akibat diterapkannya 
kebijakan pajak penghasilan badan? Apakah kepada pengusaha, 
pekerja atau konsumen? Dan siapa juga yang menerima 
tanggung jawab akibat adanya pajak penjualan? Konsumen 
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atau pekerja? Beberapa kebijakan secara aktual menggeser 
ditribusi pendapatan antara generasi sekarang dan generasi 
mendatang. Isu ini disebut internerational transfer. Mungkin 
ada opportunity cost	 dalam	 hubungannya	 dengan	 efisiensi	
dalam merubah distribusi pendapatan, yakni memindahkan 
alokasi pasar dari hak kekayaan.

1. Fungsi Alokasi
 Dilihat dari fungsi alokasi, suatu barang publik–yang 

ber beda sifatnya dengan barang pribadi–tidak dapat di-
sedia kan melalui sistem pasar yang melalui transaksi 
antara konsumen dan produsen secara individu. Sering, 
mekanisme	pasar	berfungsi,	namun	tidak	efisien.	Alasan-
alasan adalah seperti diuraikan dibawah ini.
a. Akibat kegagalan mekanisme pasar, hubungan 

antara produsen dan konsumen yang terjadi dalam 
mekanisme pasar tidak ada dan pemerintahlah yang 
harus bersedia memproduksi barang publik. Pemerin-
tah harus mengambil tindakan apabila mekanisme 
pasar tidak berjalan.

b. Akibat kegagalan mekanisme pasar yang lain adalah 
bahwa proses politik akan menggantikan mekanisme 
pasar. Pemerintah harus menjamin bahwa proses 
politik dalam pengambilan ke putusan penyediaan 
barang	publik	dapat	terjadi	secara	efisien.

 Barang pribadi dapat diproduksi dan dijual kepada pem-
beli swasta baik oleh swasta maupun oleh perusahaan 
pemerintah. Sedangkan, barang publik dengan cara yang 
sama dapat diproduksi oleh perusahaan swasta dan dijual 
kepada pemerintah atau dapat juga diproduksi secara 
langsung oleh pemerintah, seperti misalnya pelayanan 
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yang diberikan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang 
timbul dalam fungsi alokasi adalah berapa banyak barang 
publik yang harus disediakan oleh pemerintah dan jenis 
maupun kualitas barang yang perlu disediakan oleh 
pemerintah.

2. Fungsi Distribusi
 Dilihat dari fungsi distribusi, fungsi distribusi mempunyai 

sifat yang lebih sulit dipecahkan dibanding fungsi alokasi 
dan merupakan permasalahan utama dalam penentuan 
kebijakan publik. Lebih khusus, fungsi distribusi memain-
kan peranan penting dalam kebijakan pajak dan transfer.

 Faktor yang Menentukan Fungsi Distribusi
 Tanpa adanya intervensi kebijakan, distribusi pendapatan 

dan kekayaan akan tergantung pada ketersediaan sumber 
daya alam dan kepemilikan kekayaan. Permasalahannya 
terletak pada aspek pemerataan dan keadilan. Apabila 
hukum ekonomi pasar diberlakukan, penggunaan sumber 
daya	 yang	 efisien	 ditentukan	 oleh	 nilai	 penetapan	 harga	
faktor produksi yang kompetitif dan distribusi pendapatan 
keluarga ditentukan oleh proses pasar. Namun hal ini di-
pandang sebagai suatu tingkat ketidakadilan yang besar, 
terutama dalam distribusi pendapatan modal. Para ekonom 
sepakat bahwa dibutuhkan penyesuaian untuk menentukan 
batas minimum kelompok berpenghasilan rendah. Proses 
penye	suai	an	ini	akan	menimbulkan	inefisiensi	dan	merupa-
kan biaya, dan inilah yang selanjutnya diperhitungkan 
dalam merancang kebijakan distribusi.

 Distribusi Optimal
 Dalam ilmu ekonomi kesejahteraan modern berlaku prinsip 
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bahwa	 suatu	 kondisi	 ekonomi	 disebut	 efisien	 jika,	 dan	
hanya jika, peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan 
me rugi kan orang lain (Pareto Optimum). Kriteria ini tidak 
sama artinya dengan suatu tindakan pendistribusian kembali 
atas sumber daya yang ada kepada konsumen, tetapi kriteria 
ini	digunakan	untuk	menilai	tingkat	efisiensi	pasar.

 Distribusi yang adil mempunyai pengertian yang sangat 
dalam yang menyangkut perimbangan sosial dan pertim-
bang an nilai. Dengan menyimpulkan berbagai kriteria, 
per nyataan yang telah diterima secara luas adalah orang 
harus di kenakan pajak sesuai dengan kemampuan mereka 
membayar.

 Sedangkan kaidah pemerataan mempunyai dua masalah. 
Pertama, hampir tidak mungkin membandingkan tingkat 
utilitas masing-masing individu atas pendapatannya, dan 
kedua, besarnya pendapatan yang tersedia tidak dapat 
dipisahkan dengan cara mendistribusikan pendapatan 
tersebut. Simpulan umum berkaitan dengan pemerataan 
adalah bahwa kebijakan distribusi akan mencakup biaya 
efisiensi	yang	harus	diperhitungkan.

 Fokus perhatian distribusi terletak pada aspek posisi 
pendapatan relatif yakni pemerataan secara keseluruhan. 
Secara lebih detail, aspek pemerataan membahas 
pencegahan kemiskinan dan penentuan batas minimum 
kelompok berpenghasilan rendah.

Instrumen Fiskal
Alternatif	peralatan	fiskal	dalam	fungsi	distribusi	adalah:
1. Skema pemindahan pajak yang menggabungkan pajak 
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progresif, yaitu pengenaan jenis pajak dimana rasio pajak 
terhadap penghasilan naik dengan naiknya pendapatan.

2. Pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk 
membiayai pelayanan umum.

3. Kombinasi antara pajak atas barang mewah dengan 
subsidi terhadap barang tidak mewah.

 Dalam mempertimbangkan instrumen kebijakan, perlu 
diperhitung	kan	 bobot	 atau	 biaya	 efisiensi,	 yaitu	 biaya	
yang timbul akibat pilihan terhadap perilaku konsumen 
atau produsen. Pemecahan optimal menghendaki suatu 
kombinasi yang kompleks antara pajak dan subsidi. 
Konsekuensi	pilihan	 instrumen	fiskal	akan	me	nunjukkan	
bahwa setiap perubahan harus diselesaikan dengan biaya 
efisiensi	 yang	minimum	dan	 timbulnya	 suatu	 kebutuhan	
untuk	menyeimbangkan	konflik	antara	tujuan	pemerataan	
dan	tujuan	efisiensi.

3. Fungsi Stabilisasi
 Akhirnya dilihat dari fungsi stabilisasi, fungsi stabilisasi 

dirancang untuk mencapai tingkat kesempatan kerja, 
tingkat stabilitas harga, neraca pembayaran yang sehat, 
dan pertumbuhan ekonomi.

Perlunya Kebijakan Stabilisasi
Tanpa kebijakan stabilisasi pemerintah, perekonomian 
cenderung	mengalami	fluktuasi,	pengangguran	dan	inflasi.	
Meskipun demikian, faktor-faktor penyebab ketidakpastian 
dapat dialihkan dari suatu negara ke negara lain, karena 
adanya saling sifat salain ketergantuangan antar negara.

Tingkat kesempatan kerja dan tingkat harga tergantung dari 
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tingkat permintaan agregat dan output kapasitas berdasar 
harga yang berlaku. Permintaan agregat merupakan 
akumulasi dari pengeluaran individu dan perusahaan. 
Sedang kan keputusan pengeluaran dipengaruhi oleh pen-
dapatan, kesejahteraan, penyediaan kredit dan peng harapan. 
Yang	dibutuhkan	adalah	meningkatkan	perminta	an	agregat	
apabila ingin meningkatkan kesempat an kerja, akan tetapi 
mengurangi permintaan apabila terjadi tingkat pe ngeluaran 
melebihi	 output	 sehingga	 dapat	 menyebabkan	 inflasi.	
Kondisi stabil tidak ada dapat dicapai secara otomatis.

Instrumen Kebijakan Stabilisasi :
a. Instrumen Moneter.
 Meskipun mekanisme pasar berfungsi, para ekonom 

berpendapat bahwa jumlah uang beredar harus 
diawasi oleh sistem bank sentral dan disesuaikan 
dengan kebutuhan ekonomi. Komponen kebijakan 
moneter mencakup antara lain pembentukan cadangan 
wajib, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka dan 
pengendalian kredit selektif. Instrumen moneter tidak 
dibahas secara detail pada buku ini.

b. Instrumen Fiskal.
 Peningkatan anggaran belanja pemerintah yang ber-

sifat ekspansi akan meningkatkan permintaan peme-
rin tah dan kemudian menjalar ke sektor swasta. Pe-
nurun an pungutan pajak dapat juga bersifat ekspansi, 
karena pendapatan yang dapat diterima (disposable 
income) para wajib pajak lebih besar sehingga akan 
membelanjakan pendapatannya dengan lebih besar. 
Peranan sektor publik yang penting terletak pada 
bagaimana	defisit	 anggaran	dibiayai.	 Jika	kebijakan	
moneter longgar, pengaruh ekspansioner akan tinggi 
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karena	defisit	ditutup	dari	pinjaman.	Sebaliknya,	bila	
kebijakan peredaran uang diperketat, pinjaman akan 
mempertinggi bunga sehingga menghambat ekspansi 
pasar.

D. Koordinasi Fungsi Anggaran
Kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan ketiga 
fungsi tersebut akan tercermin dalam kebijakan anggaran, 
sehingga kebijakan anggaran, secara simultan, mempunyai 
bebe rapa tujuan:
1. Peningkatan pelayanan pemerintah perlu diikuti dengan 

kenaikan pajak (tujuan alokasi)
2. Distribusi pendapatan ke kelompok rendah/tinggi perlu 

diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya (tujuan 
distribusi), dan

3. Kebijakan yang lebih ekspasioner diperlukan dengan 
menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan 
pajak (tujuan stabilisasi).

Suatu kebijakan publik tertentu mungkin tidak dapat memenuhi 
tiga tujuan sekaligus, sehingga dimungkinkan akan ada banyak 
pengecualian. Namun demikian, suatu kebijakan selalu ber-
upaya	meminimumkan	konflik	antar	masing-masing	tujuan.
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A. Latar Belakang Adanya Fungsi Alokasi
Untuk barang-barang pribadi (private goods), sistem pasar 
terjadi melalui transaksi antara konsumen dan produsen secara 
individual secara suka rela dan sangat tepat untuk meng gambar-
kan hubungan permintaan dan penawaran. Namun untuk barang-
barang publik (social goods), sistem pasar tidak berlaku.

Sebagai ilustrasi, dapat dimisalkan bahwa kebutuhan yang 
di rasa kan oleh seseorang akan pakaian akan sangat berbeda 
dengan kebutuhan pakaian yang dirasakan oleh orang yang ber-
beda. Apabila seseorang membeli satu set pakaian, maka pakai-
an yang sama tidak akan tersedia untuk orang lain (konsumsi 
terhadap barang tersebut bersifat bersaing).

Berbeda dengan kebutuhan seseorang terhadap, misalnya, 
penggunaan atas jalan umum. Kebutuhan atas barang ini 
dirasakan secara bersama-sama, begitu pula manfaat yang 
dihasilkan dengan adanya jalan umum tersebut tersedia bagi 
banyak orang (tidak untuk satu konsumen). Apabila seseorang 

BAB V
FUNGSI ALOKASI
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mengambil manfaat dari adanya jalan umum tersebut, manfaat 
yang tersedia bagi orang lain tidak akan berkurang.

Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme pasar 
sangat cocok untuk menggambarkan penyediaan barang-barang 
pribadi. Mekanisme pasar terjadi apabila ada suatu permintaan 
dari konsumen, kemudian produsen akan menyediakan 
barang yang paling diinginkan oleh konsumen. Konsumen 
akan berusaha mendapatkan barang yang mereka inginkan 
dengan harga yang serendah-rendahnya, sedangkan produsen 
akan menjual barang dengan harga yang setingi-tingginya. 
Mekanisme pasar akan membawa konsumen dan produsen ke 
suatu titik harga tertentu.

Untuk barang seperti pakaian, aplikasi dari prinsip hubungan 
permintaan dan penawaran seperti ini menjadi suatu pemecahan 
yang	efisien.	Akan	banyak	keuntungan	yang	didapat—terutama	
oleh produsen—apabila membatasi konsumen ikut dalam 
sistem pasar dengan syarat mereka mau membayar.

Berbeda	halnya	dengan	barang	publik,	akan	sangat	tidak	efisien	
untuk menghalangi seorang konsumen (yang tidak membayar) 
untuk ikut memanfaatkan barang publik. Karena pemanfaatan 
barang publik oleh seseorang tidak akan mengurangi manfaat 
yang dirasakan oleh orang lain. Dalam keadaan demikian 
mekanisme pasar tentunya tidak berfungsi secara sempurna.

Konsumen biasanya tidak bersedia untuk membayar pemanfaat-
an atas barang publik, karena manfaat yang akan dirasakan oleh 
setiap orang akan sama saja, baik jika dia membayar ataupun 
tidak. Apalagi jika semakin banyak orang yang menggunakan 
barang tersebut, manfaat yang dirasakan masing-masing 
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individu akan semakin tidak berarti apa-apa. Akibatnya tidak 
ada pembayaran yang dilakukan secara sukarela. Dalam hal 
ini hubungan antara produsen dan konsumen terputus dan 
pemerintah harus bersedia turut campur.

B. Efisiensi Pasar dan Kegagalan Pasar
Dalam	 suatu	 sistem	 ekonomi	 pasar,	 kriteria	 efisien	 dapat	
digunakan untuk mengevaluasi alokasi sumber daya dimana 
semua pasar dalam kondisi persaingan sempurna. Di sini, 
diasumsikan bahwa terdapat hak ekslusif terhadap semua 
sumber daya produktif yang tersedia di pasar dan tidak ada 
individu yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 
harga atas komoditi atau produk yang diperjualbelikan. Harga 
atas suatu komoditi sudah ditetapkan atau harus identik untuk 
semua pembeli dan penjual. Hal ini berarti tidak ada distorsi 
pasar yang akan mengakibatkan adanya perbedaan harga antara 
yang diterima oleh penjual dengan yang dibayarkan oleh 
pembeli.

Bila semua kondisi tersebut telah terpenuhi, sistem ekonomi 
pasar	dapat	menjamin	penggunaan	sumber	daya	secara	efisien	
dalam penyediaan barang pribadi. Tentu saja, pandangan ini 
merupakan gambaran paling ekstrim dari sistem pasar. Dalam 
kenyataannya banyak kesulitan yang terjadi, sehingga pasar 
dapat menjadi ajang persaingan yang tidak sempurna. Distorsi 
yang disebabkan oleh iklan, misalnya, akan mengakibatkan 
konsumen kekurangan informasi atau dapat tersesatkan, dan 
hal ini berarti bahwa informasi yang dimiliki oleh kosumen dan 
produsen tidaklah sama.

Selain itu, masih banyak permasalahan lain yang tidak dapat 
dipecahkan oleh mekanisme pasar, sehubungan dengan 
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pemenuhan	kriteria	efisien.	Di	sinilah	kemudian	terjadi	alasan	
perlunya	 aturan	 pemerintah	 guna	 menjamin	 efisiensi	 dalam	
sistem ekonomi pasar. Alasan pertama adalah bahwa pemerintah 
diharapkan dapat menjamin pasar agar dapat beroperasi 
secara	 efisien,	 terutama	dalam	hal	 persaingan.	Alasan	 kedua,	
pemerintah sendiri seharusnya bekerja keras untuk mencapai 
tingkat	 efisiensi	 yang	 sama	 dengan	 pihak	 swasta,	 terutama	
dalam hal biaya produk dan kualitas produk yang dihasilkannya. 
Alasan ketiga terletak pada hubungan rasional dari produksi 
pemerintah atas barang-barang publik, misalnya terhadap 
sejumlah barang tertentu yang menjadi preferensi konsumen, 
namun	pasar	gagal	dalam	memproduksinya.	Efisiensi	produksi	
pemerintah di sini akan menjadi fokus pembahasan.

C. Barang Publik
Istilah barang publik digunakan untuk menggambarkan barang 
atau jasa apapun yang disediakan oleh pemerintah, mulai lampu 
jalan sampai dengan keamanan nasional. Para ekonom secara 
lebih	spesifik	menjabarkan	istilah	barang	publik	sebagai	barang-
barang yang mempunyai sifat tidak bersaing (non rivalry) dan 
tanpa pengecualian (non excludability). Kedua sifat tersebutlah 
yang kemudian akan mengakibatkan kegagalan pasar dalam 
memproduksi	secara	efisien.

1. Sifat Tidak Bersaing
 Sifat tidak bersaing berarti bahwa barang tersebut dapat 

dikonsumsi sebanyak-banyaknya oleh seseorang tanpa 
akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk 
dikonsumsi oleh orang lain. Namun perlu dipahami, bahwa 
sifat tidak bersaing bukan berarti bahwa manfaat yang 
diterima oleh setiap konsumen adalah sama. Misalnya 
konsumsi atas lampu jalan, seseorang dapat terlindungi 
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dari gelapnya malam, tanpa mengurangi kebutuhan orang 
lain atas lampu yang sama. Namun, orang yang tinggal 
disekitar wilayah lampu tersebut akan lebih merasakan 
manfaatnya, dibandingkan dengan orang yang tinggal lebih 
jauh dari wilayah lampu tersebut. Dari berbagai macam 
barang publik, terdapat barang- barang yang mempunyai 
sifat tidak bersaing dengan kadar yang tinggi dan rendah.

Gambar 5.1 Sifat Tidak Bersaing

Untuk barang publik seperti, jalan lokal, pelayanan kesehatan 
dan pendidikan, terdapat sifat tidak bersaing yang rendah dalam 
konsumsinya. Semakin banyak orang dalam suatu wilayah, 
akan ada kemungkinan sifat bersaing dalam penggunaan barang 
publik tersebut. Sebaliknya, barang publik seperti lampu jalan 
dan keamanan, sifat tidak bersaingnya tinggi.

2. Sifat Tanpa Pengecualian
 Dimensi kedua dari barang publik adalah sifat tanpa pe-

ngecualian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan 
ke tidakmampuan untuk mencegah seseorang yang tidak 
mem  berikan kontribusi (tidak membayar) ikut meng-
konsumsi barang publik. Misalkan, A tidak memberi kon-
tribusi dengan membayar pajak, akan sulit bagi pemerin tah 
untuk mencegah orang tersebut agar tidak meng gunakan 
jalan umum, karena apabila pemerintah men cegah dengan 
cara tidak membangun jalan di sekitar rumahnya, maka 
hal tersebut akan dapat merugikan orang-orang di-
sekitar nya yang membayar pajak. Namun demikian, 

Jalan Lokal    Pendidikan    Pelayanan   Kesehatan    Udara bersih    Keamanan    Lampu Jalan

Rendah Tinggi
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tidak menutup kemungkinan sifat ini dihilangkan, jika 
biaya untuk mendapatkan kontribusi konsumen tidak 
lebih besar dari manfaatnya. Misalnya untuk tempat 
rekreasi, pemerintah mungkin saja menarik bayaran dari 
para pengunjung, selama biaya yang dikeluarkan untuk 
membayar staf penjaga tempat rekreasi tersebut tidak 
lebih besar dari pendapatan yang diterima. Oleh karena 
itu, sama halnya dengan sifat tidak bersaing, terdapat garis 
spektrum yang menggambarkan tinggi rendahnya sifat 
tanpa pengecualian.

Gambar 5.2 Sifat Tanpa Pengecualian

D. Barang Publik Versus Barang Pribadi
Gambar 5.3. dan 5.4 dibawah ini menguraikan tentang 
perbedaan antara barang publik dan barang pribadi dalam suatu 
masyarakat yang diasumsikan hanya terdiri dari dua kelompok 
individu, yaitu A dan B. Gambar 5.3 mewakili barang pribadi 
yang mempunyai sifat bersaing dan pengecualian yang 
sangat tinggi. Kurva permintaan pasar (Dt) diperoleh dengan 
menambahkan secara horizontal kurva permintaan A (Da) 
dan kurva permintaan B (Db). Kurva permintaan pasar Dt 
berhimpitan dengan kurva permintaan Db, selama tingkat harga 
masih cukup tinggi, selanjutnya pada saat tingkat harga sudah 
cukup rendah, A dapat masuk ke dalam pasar sehingga kurva 
permintaan pasar Dt berbelok. Semua titik-titik dalam kurva 
permintaan pasar Dt merupakan gabungan dari titik-titik harga 
dan kuantitas yang diminta dalam kurva perimtaan A dan B.
Kurva penawaran pasar SS memperlihatkan biaya marginal 

Tempat Parkir    Tempat Rekreasi    Perpustakaan   Udara Bersih    Pendidikan    Jalan Lokal

Rendah Tinggi
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(MC) yang dapat dibebankan kepada A dan B secara bersama-
sama untuk berbagai output dari barang pribadi. Perpotongan 
antara kurva SS dan Dt menentukan titik ekuilibrium harga P1 
dan titik ekuilibrium kuantitas Qt. Dengan catatan bahwa Qt 
merupakan penjumlahan dari Qa (barang yang dibeli oleh A) 
dan Qb (barang yang dibeli oleh B).

Gambar 5.3. Kurva Permintaan Atas Barang Pribadi

Gambar 5.4 memperlihatkan pola yang sama namun untuk 
barang publik. Situasi yang berbeda terjadi di sini, karena 
barang publik mempunyai sifat tidak bersaing dan tanpa 
pengecualian, sehingga barang yang dikonsumsi oleh A sama 
jumlahnya dengan barang yang dikonsumsi B, baik manfaat 
yang diterima A lebih besar maupun lebih kecil. Misalnya 
A sebagai warga kota Jakarta dapat menggunakan seluruh 
jalan kota maka demikian juga halnya dengan B, meskipun A 
memiliki mobil sedangkan B tidak. Oleh karena itu, dalam hal 
ini perbedaan terjadi bukan pada kuantitas yang dikonsumsi 
oleh masing-masing orang, tapi lebih kepada perbedaan 
dari manfaat marjinal dari setiap konsumen atau harga yang 
dibayarkan oleh masing-masing konsumen.

Qa

P1

P

D
D Dt
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Qb Qt Q
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Gambar 5.4. Kurva Permintaan Atas Barang Publik

Barang pribadi adalah barang-barang yang diproduksi untuk 
dijual dan tersedia di pasar, seperti makanan, pakaian, dan 
lain-lain. Sedangkan barang publik adalah barang-barang yang 
tersedia tapi tidak untuk dijual di pasar, seperti: jalan umum, 
pendidikan, keamanan nasional dan lain-lain.

Penyediaan Barang Publik
Ketika pemerintah melakukan fungsi penyediaan barang publik, 
trade off dari penyediaan barang publik oleh pemerintah dengan 
penyediaan barang pribadi melalui mekanisme pasar dapat 
digambarkan dengan kurva kemungkinan produksi. Gambar 
5.5 menunjukkan alternatif kombinasi antara barang publik dan 
barang pribadi, dengan asumsi seluruh sumber daya yang ada 
digunakan.
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Gambar 5.5 Kurva Kemungkinan Produksi

Titik A dalam gambar menunjukkan bahwa MX1 unit adalah 
jumlah barang pribadi yang dikorbankan oleh masyarakat 
sehingga pemerintah dapat menyediakan barang publik sejumlah 
OG1. Pengorbanan masyarakat merupakan harga sumber daya 
yang seharusnya digunakan untuk memproduksi barang pribadi 
digunakan oleh pemerintah untuk dapat menyediakan barang 
publik. Sumber daya yang dikorbankan tersebut adalah harga 
yang harus dibayar oleh masyarakat atau pajak yang diminta 
oleh pemerintah agar barang publik dapat tersedia.

Peningkatan jumlah barang publik yang tersedia di pasar dalam 
satu tahun dari OG1 ke OG2 (titik B) akan meminta penurunan 
dari jumlah barang pribadi di pasar dari OX1 ke OX2, atau 
dengan kata lain meminta pengorbanan lebih besar dari MX1 
ke MX2, jika diumpamakan peningkatan jumlah barang publik 
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per tahun merupakan respon pemerintah atas peningkatan per-
minta an masyarakat terhadap keamanan nasional. Jika untuk 
me menuhi kebutuhan keamanan nasional tersebut pemerin-
tah harus meningkatkan pajak penghasilan, maka kualitas 
ke amanan yang disediakan pemerintah akan meningkat dan 
masyarakat akan merasa lebih aman. Namun disisi lain, pengor-
ban an dari pihak masyarakat terjadi dengan menurunnya ke-
mam puan konsumsi atas barang- barang pribadi.

Penyediaan Barang Melalui Anggaran
Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya, 
penyediaan barang publik perlu adanya campur tangan 
pemerintah. Masalah yang timbul kemudian adalah bahwa 
setiap individu seharusnya mau membayar atas setiap manfaat 
yang dia terima, namun karena manfaat yang diterima dari 
barang publik dirasakan oleh banyak orang, maka orang 
tidak bersedia untuk membayar manfaat barang. Akan timbul 
masalah tentang jenis dan kualitas barang seperti apa yang 
harus disediakan oleh pemerintah. Masalah lain yang timbul, 
ketika pemerintah akan menetapkan jumlah uang yang harus 
disumbangkan untuk memperoleh barang publik.

Oleh karena itu, diperlukan proses politik untuk mengungkapkan 
preferensi masyarakat kepada pemerintah tentang barang 
publik apa yang perlu disediakan dan melengkapinya dengan 
sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk membayar 
barang-barang publik tersebut. Untuk ini, dilakukan proses 
pemungutan suara guna menetapkan keputusan perpajakan dan 
pengeluaran publik.

Pengungkapan preferensi masyarakat kepada pemerintah 
dilakukan melalui suatu proses pemungutan suara. Proses ini 
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dimulai dengan pemahaman dari anggota masyarakat tentang 
pentingnya memberikan suara mereka, karena setiap keputusan 
pemerintah diambil mengikuti keputusan suara terbanyak. 
Namun dalam prakteknya, sering anggota masyarakat merasa 
bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk menyatakan tuntutan 
mereka seringkali lebih besar dari manfaatnya. Akibatnya, tidak 
cukup informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada 
pemerintah.

Dasar pemikiran tentang komunikasi efektif antara pemerintah 
dan masyarakat mengikuti logika kepentingan setiap individu 
dalam masyarakat. Setiap orang akan dengan senang hati ikut 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik—mulai 
dari sekedar memberikan suara, berkampanye, menyumbang 
bahkan sampai keluar dari pekerjaannya—jika mereka merasa 
bahwa ada akibat langsung dari kebijakan politik pemerintah 
kepada mereka. Sementara itu, apabila suatu usulan kebijakan 
tidak berpengaruh langsung—atau kecil pengaruhnya—
masyarakat akan merasa enggan untuk ikut serta dalam proses 
pengambilan keputusan tersebut, karena biaya yang mereka 
keluarkan akan lebih besar dari manfaat yang akan mereka 
terima. Secara normatif, masyarakat dalam sistem yang 
demokratis akan terhindar dari apatisme anggotanya dalam 
proses pengambilan keputusan politik.

Agar	 dapat	 berfungsi	 sebagai	mekanisme	 yang	 efisien	 dalam	
mengungkapkan preferensi, maka proses pemungutan suara 
harus mengaitkan keputusan perpajakan (sebagai alat pendana-
an) dengan keputusan pengeluaran atau belanja publik. Para 
pemberi suara kemudian akan dihadapkan pada suatu pilihan 
diantara beberapa usulan pengeluaran publik berkaitan dengan 
sumbangan pajak mereka. Pilihan para pemilih karena itu akan 



SISTEM KEUANGAN PUBLIK62

FUNGSI ALOKASI

tergantung pada pengetahuan mereka sendiri serta kesadaran 
mereka bahwa orang lain juga menyumbang sesuai dengan 
rencana perpajakan yang dianut.

Keterbatasan Jangkauan Manfaat atas Barang publik
Pada dasarnya, barang publik disediakan untuk semua orang 
yang mempunyai kepentingan atas barang tersebut. Namun 
dalam prakteknya, ada barang publik yang dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh masyarakat di dalam negara (berskala nasional) 
dan ada barang publik yang hanya dapat dimanfaatkan oleh 
sekelompok orang tertentu (berskala lokal). Melihat sifatnya 
tersebut, barang publik berskala nasional lebih tepat disediakan 
oleh pemerintah pusat, sementara barang publik berskala lokal 
lebih tepat disediakan oleh pemerintah lokal atau pemerintah 
daerah.

Barang publik berskala lokal dalam garis kontinum,seperti 
yang terlihat pada gambar 5.1. dan 5.2., mempunyai sifat tidak 
bersaing yang rendah. Selain itu dalam skala lokal akan lebih 
dimungkinkan untuk mengatasai permasalahan free rider. 
Sebagai contoh, dalam suatu kelompok yang kecil, kontribusi 
seseorang baik itu berupa waktu, uang, maupun pemberian 
suara akan dapat menciptakan perubahan atas suatu keputusan. 
Berpartisipasi atau tidak berpartisipasi akan menjadi sangat 
terlihat, sehingga akan lebih memperkecil timbulnya masalah 
free rider.

Akan sangat mudah bagi pemerintah lokal untuk menarik 
kontribusi dari para pengguna barang publik yang disediakan 
seperti tiket masuk tempat rekreasi, karcis parkir, tol, atau 
retribusi pasar, dengan biaya tarip yang rendah. Bagi pengguna 
juga tidak akan merasa keberatan membayar untuk dapat 
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menggunakan barang publik karena akan lebih jelas manfaat 
yang dapat mereka peroleh bila dibandingkan dengan biaya 
yang mereka keluarkan. Sebaliknya, bagi yang sedikit atau 
tidak memberikan berkontribusi, maka akan sedikit atau bahkan 
tidak ada sama sekali manfaat yang mereka dapatkan.

Dari sini dapat terlihat bahwa biaya marginal dari setiap 
tambahan penggunaan atas barang publik ini sama dengan atau 
paling tidak mendekati nol. Artinya para pengguna seharusnya 
akan lebih termotivasi untuk menggunakan barang-barang ini 
sampai pada titik dimana manfaat marjinal yang mereka peroleh 
sama dengan atau mendekati nol. Mereka akan terus menambah 
konsumsi mereka atas barang publik ini sampai manfaat 
yang mereka dapatkan maksimal, selama tidak ada tambahan 
biaya yang harus mereka keluarkan. Sebagai contoh, seorang 
pengguna jalan tol dalam kota akan masuk dari pintu terdekat 
dengan tempat dia berangkat dan keluar dari pintu terjauh, tapi 
paling dekat dengan tempat tujuanya, karena dari manapun dia 
masuk dan dimanapun dia keluar biaya yang harus dikeluarkan 
adalah sama. Berbeda dengan pengguna jalan tol luar kota, 
dia	akan	berfikir	dari	pintu	 tol	mana	dia	harus	masuk	dan	di	
pintu tol mana dia harus keluar, dengan mempertimbangkan 
kondisi kemacetan (biaya oportunitas) di luar jalan tol. Hal ini 
disebabkan, untuk setiap tambahan pintu tol yang dia lewati, 
harus ada tambahan biaya yang dikeluarkan.

Barang publik berskala lokal adalah barang-barang yang 
diproduksi oleh pemerintah lokal, yang dalam garis spektrum 
mempunyai sifat tidak bersaing yang rendah. Dari berbagai 
macam barang publik jenis ini, ada yang disebut dengan istilah 
congestible goods, yaitu barang publik yang mempunyai 
sifat tidak bersaing yang rendah yaitu hanya pada waktu 
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penggunaannya padat dan penggunanya mencapai jumlah 
tertentu. Sementara di waktu yang lain ketika jumlah pengguna 
barang ini hanya sedikit, maka sifat tidak bersaingnya akan 
menjadi tinggi. Sehingga, jika pemerintah lokal harus menarik 
kontribusi atas pengguna barang publik ini, maka biaya 
marjinalnya bisa akan lebih mahal dari manfaat marjinalnya. 
Apabila dimungkinkan, pemerintah lokal tidak perlu menarik 
kontribusi dari pengguna barang publik ini.

Gambar 5.6. memperlihatkan bahwa tambahan permintaan 
atas congestible goods pada musim sepi jumlahnya sedikit 
(pergeseran dari titik O ke D1 sampai ke D2), begitu juga biaya 
marginalnya yang tetap (jika dimungkinkan nol). Sebegitu 
rendah permintaannya sehingga pemerintah lokal merasa tidak 
perlu ada penarikan atas pengguna barang publik tersebut. 
Di lokasi perkantoran misalnya, dimana pada hari-hari libur 
hampir tidak ada mobil yang datang berkunjung, pemerintah 
dapat menghilangkan biaya parkir, sehingga tidak perlu juga 
ada penjaga gerbang sehingga dapat mengurangi atau bahkan 
menghapus biaya marjinal.

Strategi lain dalam memperlakukan congestible goods adalah 
dengan menggunakan dua macam tarif, yaitu tarif tinggi pada 
musim padat dan tarif tinggi pada musim sepi. Misalnya 
pada tempat-tempat rekreasi, pada musim liburan dimana 
pengunjungnya sangat padat, dapat dikenakan tarif tinggi, 
sedangkan untuk hari kerja atau sekolah, para pengunjung 
dapat menikmati tempat rekreasi dengan biaya yang lebih 
rendah. Hal ini diharapkan dapat menarik minat pengunjung 
untuk mau masuk ke tempat rekreasi tersebut, sehingga biaya 
menempatkan penjaga gerbang akan tertutup dari pembayaran 
tiket masuk.
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Gambar 5.6. Kurva Permintaan Congestible Goods

E. Efisiensi Penyediaan Barang publik oleh 
Pemerintah
Seorang	 ekonom	 Italia	 mengusulkan	 konsep	 efisiensi	 yang	
dikenal	 dengan	 istilah	 Efisiensi	 Pareto	 (Pareto Efficiency). 
Efisiensi	Pareto	didefinisikan	sebagai	suatu	pengaturan	ekonomi	
tertentu	 adalah	 efisien	 jika	 di	 sana	 tidak	 dapat	 dilakukan	
pengaturan kembali yang akan menyebabkan seseorang 
menjadi lebih baik tanpa memperburuk posisi orang lain. Jadi 
tidaklah mungkin dalam keadaan ini untuk mengubah metode 
produksi, kombinasi barang yang diproduksi, atau besarnya 
sektor pemerintah dalam usaha untuk membantu seseorang 
atau kelompok tanpa merugikan orang atau kelompok lain. Jika 
perubahan itu masih dimungkinkan maka susunan terdahulu 
belumlah	 efisien	 dan	 peningkatan	 efisiensi	 dapat	 diperoleh	
dengan melakukan perubahan.

Kaidah	efisiensi	mengarah	pada	terpenuhinya	kondisi-kondisi	
tertentu	agar	 tercapai	pemecahan	alokasi	yang	efisien.	Secara	
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sederhana, kita akan mempertimbangkan suatu perekonomian 
dengan hanya ada dua konsumen, yaitu A dan B serta dua 
macam	barang	 yaitu	X	 dan	Y.	Kondisi-kondisi	 berikut	 harus	
terpenuhi:
1.	 Efisiensi	 menghendaki	 bahwa	 dengan	 menggunakan	

teknologi terbaik, jumlah tertentu barang X harus 
diproduksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
diproduksinya	 Y	 sebanyak-banyaknya	 pada	 saat	 yang	
sama dan demikian pula sebaliknya. Jika suatu teknologi 
memungkinkan diproduksinya 10 unit barang X dan 8 
unit	 barang	Y,	 sedangkan	 teknologi	 lain	memungkinkan	
diproduksinya 10 unit barang X dan hanya 5 unit barang 
Y,	maka	jelas	bahwa	teknologi	pertama	yang	akan	terpilih.

2. Tingkat substitusi marjinal dalam mengkonsumsi barang 
X	dan	Y	 harus	 sama	 baik	 bagi	 konsumen	A	maupun	B.	
Artinya tingkat dimana A dan B berkeinginan untuk 
menukarkan	 unit	 terakhir	 barang	 X	 dengan	 barang	 Y	
haruslah sama. Jika A ingin memberikan satu unit barang 
X	untuk	dua	barang	Y,	sedangkan	B	mau	menukarkan	tiga	
unit	barang	Y	untuk	satu	unit	barang	X,	maka	hal	ini	akan	
menguntungkan keduanya bila melakukan pertukaran, 
dimana A akan dapat meningkatkan konsumsinya terhadap 
barang	Y	sedangkan	B	dapat	meningkatkan	konsumsinya	
terhadap barang X, sampai tercapai tingkat substitusi 
marjinal yang sama.

3.	 Tingkat	substitusi	marjinal	barang	X	untuk	barang	Y	dalam	
konsumsi haruslah sama dengan tingkat transformasi 
marjinal di dalam produksi. Tingkat transformasi 
marjinal	dapat	didefinisikan	sebagai	suatu	tambahan	unit	
barang	X	yang	dapat	 diproduksi	 bila	 produksi	 barang	Y	
dikurangi satu unit. Jadi jika tingkat substitusi marjinal 
di	dalam	konsumsi	adalah	3X	dan	2Y,	sedangkan	tingkat	
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transformasi marjinal di dalam produksi adalah 3X untuk 
1Y,	 maka	 akan	 lebih	 diinginkan	 untuk	 meningkatkan	
output	barang	X	dan	mengurangi	barang	Y	sampai	kedua	
tingkat tersebut menjadi sama.

Jika kondisi-kondisi di atas terpenuhi seluruhnya, maka 
menurut pengertian Pareto, alokasi sumber daya akan menjadi 
efisien.

Alokasi yang Efisien Melalui Mekanisme Pasar
Sekarang kita mempertimbangkan suatu kondisi dimana baik 
barang publik maupun barang pribadi diproduksi. Bagi barang 
pribadi yang tersedia melalui mekanisme pasar dimana produsen 
akan memproduksi barang-baranng yang paling diinginkan oleh 
konsumen (preferensi konsumen jelas ternyatakan), produsen 
akan memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan metode 
biaya sekecil mungkin (memenuhi kondisi 1). Selanjutnya, 
konsumen akan mengalokasikan anggaran belanjanya diantara 
barang-barang tersebut sedemikian rupa sehingga menyamakan 
tingkat substitusi marjinal mereka dengan rasio harga barang 
(memenuhi kondisi 2). Harga yang sama dibayar oleh semua 
konsumen, tetapi jumlah konsumsinya berbeda, tergantung 
pada selera dan pendapatan mereka. Penjual dalam upayanya 
untuk memaksimalkan manfaat akan menyamakan biaya 
marjinal dengan penerimaan marjinal yang dalam keadaan 
bersaing juga akan menyamakan biaya marjinal dengan harga 
atau pendapatan rata-rata (memenuhi kondisi 3). Dari sini, kita 
dapat melihat bahwa mekanisme pasar menjamin terlaksananya 
penggunaan	sumber	daya	yang	efisien.

Pemecahan	 masalah	 efisiensi	 sangat	 dimudahkan	 dengan	
menggunakan mekanisme pasar, karena disini konsumen 
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didorong untuk menyatakan preferensi mereka, sehingga 
produsen termotivasi untuk memproduksi apa yang diinginkan 
oleh konsumen. Ini adalah kelebihan dari the invisible hands 
sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith. 
Namun kembali kepada masalah bahwa tidak semua barang 
bisa disediakan melalui mekanisme pasar, oleh karenanya harus 
disediakan	 oleh	 pemerintah.	 Pemecahan	 masalah	 efisiensi	
kembali perlu untuk ditemukan, sebagaimana pertama kali 
pernah dikembangkan oleh Samuelson, ditunjukkan melalui 
beberapa langkah sebagai berikut.

Alokasi Yang Efisien Atas Barang Publik
Seperti diperlihatkan dalam gambar 5.3 dimana kondisi seluruh 
sumber daya yang ada dapat digunakan untuk memproduksi 
barang pribadi, penyediaan barang publik oleh pemerintah 
akan menyebabkan trade off dengan penyediaan barang pribadi 
melalui mekanisme pasar. Artinya, setiap penyediaan atas 
barang publik harus ada pengorbanan dari sumber-sumber daya 
yang seharusnya dapat digunakan untuk memproduksi barang 
pribadi.

Selanjutnya, jika kita perhatikan dalam gambar 5.7 dibawah 
ini, kita akan melihat bahwa kurva kemungkinan produksi 
pada	 sumbu	 XY	 paling	 atas	 sekali	 lagi	 mencatat	 kombinasi	
barang pribadi dan barang publik yang dapat diproduksi dengan 
menggunakan	seluruh	sumber	daya	yang	tersedia.	Sumbu	XY	
pada gambar bagian tengah memperlihatkan jumlah barang 
pribadi dan publik yang dikonsumsi oleh individu A, dan sumbu 
XY	pada	gambar	bagian	bawah	memperlihatkan	jumlah	barang	
pribadi dan publik yang dikonsumsi oleh individu B. Karena 
sifat barang publik yang tidak bersaing dan tanpa pengecualian, 
maka dapat diasumsikan bahwa jumlah barang yang dikonsumsi 
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dari setiap individu adalah sama, sehingga kedua individu 
tersebut (A dan B) akan berada pada titik yang sama pada 
sumbu horizontal, tetapi mereka dapat mengkonsumsi barang 
pribadi dengan jumlah yang berbeda, sehingga keduanya akan 
berada pada titik yang berbeda pada sumbu vertikal.

Akan tetapi, titik-titik ini akan berhubungan dengan kondisi 
bahwa jumlah barang X yang dikonsumsi oleh A dan B harus 
sama dengan output total barang X. Sebagai ilustrasi, jika A 
berada pada titik G pada gambar di bagian tengah, artinya A 
mengkonsumsi barang publik sebanyak OF dan barang pribadi 
sebanyak FG. Dari gambar bagian atas, diketahui bahwa 
kombinasi	 output	 yang	 paling	 efisien	meliputi	 barang	 publik	
sebanyak OF dan barang pribadi sebanyak FE. Karena FG 
dikonsumsi oleh A maka jumlah yang tersisa bagi B sama FE-
FG = FH, sehingga menempatkan B pada titik H pada gambar 
bagian bawah.

Selanjutnya kita akan melihat pada tingkat kesejahteraan 
terbaik untuk A dan B. Untuk A misalnya dinyatakan oleh 
kurva indiferen ia2 pada gambar bagian tengah, menunjukkan 
bahwa jika A berada pada titik G maka B akan berada pada titik 
H pada gambar di bagian bawah. Kemudian jika A bergerak 
sepanjang ia2 ke titik P, T, dan V, berdasarkan alasan yang sama 
akan menempatkan B pada titik L, Z dan K. Jika A bergerak 
sepanjang ia2 dari tititk W ke kiri, maka B akan berpindah 
ke kiri sepanjang ULK. Bagi A, semua titik sepanjang ia2 
akan sama baiknya, kesejahteraan A akan menjadi maksimal 
apabila A mendapatkan suatu titik yang akan dapat membuat 
B menjadi lebih baik. Hal ini akan terjadi pada titik L, dimana 
ULK bersinggungan dengan kurva indeferen ib4 dari B pada 
gambar bagian bawah. Inilah kurva tertinggi yang dapat dicapai 
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oleh B. Jika A berada pada kurva indeferen ia1 pemecahan 
terbaik adalah membiarkan A dan B pada titik P dan L, dimana 
output	total	barang	publik	(yang	paling	efisien)	sejumlah	ON,	
sedangkan total output barang pribadi sebanyak NM akan 
dibagi antara A dan B sehingga A menerima sebanyak NP dan 
B menerima sebanyak NL.

Jika utilitas A berubah lagi, misalnya ke kurva ia3, maka kita 
dapat mengulangi prosedur yang sama untuk B. Dalam setiap 
kasus, kita akan menemukan posisi baru bagi B pada gambar 
di bagian bawah (dihubungkan dengan ULK) dan satu hasil 
optimal baru (dihubungkan kepada L). Dengan cara ini, kita 
akan memperoleh serangkaian pemecahan yang berkaitan 
dengan berbagai tingkat kesejahteraan untuk A dan B. Semua 
ini	 adalah	 efisien	 menurut	 pemikiran	 Pareto	 dan	 memenuhi	
kondisi kesamaan di antara tingkat substitusi marjinal di dalam 
konsumsi dan tingkat transformasi marjinal di alam produksi.
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Gambar 5.7
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Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, terdapat dua masalah 
pokok dalam penggunaan sumber daya yang optimal yaitu masalah 
penggunaan	sumber	daya	yang	efisien	dan	masalah	pendistribusian	
sumber daya tersebut dengan adil. Dalam pembahasan terdahulu 
penekanan	 lebih	 pada	 efisiensi,	 yaitu	 tentang	 bagaimana	
pengalokasian sumber daya diantara berbagai kebutuhan produksi 
yang saling bersaing guna mencapai suatu tingkat hasil (utilitas 
atau kepuasan) tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah 
ada distribusi yang adil atau merata? Bagaimana keadaan distribusi 
yang adil dan merata itu yang dimaksud diatas? Ketika istilah 
efisiensi	berada	dalam	suatu	area	yang	dapat	dikatakan	mendekati	
nilai obyektif, istilah keadilan berada dalam suatu area yang sangat 
berlawanan. Istilah keadilan lebih dekat pada nilai normatif daripada 
obyektif.

Dalam ilmu ekonomi, teori distribusi biasanya mengacu pada teori 
mengenai peranan faktor produksi, yaitu teori penetapan harga faktor 
produksi dan pembagian pendapatan nasional dari penghasilan atas 
tanah, tenaga kerja dan modal. Teori ini memainkan peranan yang 

BAB VI
FUNGSI DISTRIBUSI
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sangat penting dalam analisis ekonomi, namun demikian penekanan 
teori	peranan	produksi	lebih	pada	pengalokasian	yang	efisien.	Agar	
alokasi	sumber	daya	menjadi	efisien	maka	jumlah	faktor	produksi	
yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga nilainya sama 
dengan nilai biaya marjinal.

Walaupun	demikian,	teori	efisiensi	alokasi	faktor	produksi	ini	bukan	
teori fungsi distribusi. Sebagai contoh, alokasi faktor produksi dapat 
dikatakan	efisien	apabila	dasar	penetapan	harga	faktor	produksi	juga	
efisien,	 tanpa	 memperhatikan	 masalah	 distribusi	 akhir	 dari	 hasil	
penjualan produksi tersebut di pasar. Sedangkan, penekanan utama 
dari teori fungsi distribusi adalah pada bagaimana pendistribusian 
hasil produksi kepada individu-individu atau keluarga-keluarga. 
Oleh karenanya, masalah distribusi pendapatan terhadap individu 
maupun keluarga harus dibahas lebih lanjut.

A. Konsep Keadilan
Idealnya, sistem perpajakan dan belanja publik harus dapat 
menjamin terciptanya suatu pengorbanan yang adil dari setiap 
warga negara, bukan dalam ukuran rupiahnya namun lebih pada 
utilitasnya. Sehingga apabila ada dua kelompok ekstrim dalam 
masyarakat, si miskin dan si kaya, akan terasa sangat logis jika 
standar adil dalam pengorbanan dipenuhi melalui sistem yang 
menjamin bahwa kontribusi si miskin harus lebih kecil dari 
kontribusi si kaya. Selanjutnya, masih dalam konteks ideal, 
fungsi pendistribusian oleh pemerintah dapat mencakup proses 
penarikan dana (melalui pajak) dari si kaya dan mentransfernya 
kepada si miskin baik itu dalam bentuk uang ataupun jasa. 
Namun pada kenyataannya, sebagian besar pendistribusian 
yang dilakukan pemerintah tidak menguntungkan bagi si 
miskin, melainkan tetap lebih memihak kepada si kaya.
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Keadilan merupakan isu sentral dalam sektor ekonomi dan 
kebijakan	publik.	Apakah	ada	suatu	cara	untuk	mendefinisikan	
keadilan? Pertanyaan ini telah memicu munculnya beberapa 
pemikiran terbaik dari para ekonom dalan kurun waktu dua 
abad terakhir ini.

Konsep Keadilan Horizontal
Salah	 satu	 jawaban	 atas	 dilema	 dalam	 mendefinisikan	 dan	
meng ukur keadilan adalah konsep keadilan horizontal. Dalam 
konsep ini, disumsikan bahwa setiap orang memiliki kapasitas 
yang sama untuk menikmati pendapatan, atau paling tidak 
kapasitas nya berada dalam suatu interval tertentu. Oleh karena 
itu, dari setiap orang akan ditarik pajak dengan jumlah yang 
sama, pemerintah akan menyediakan sejumlah barang publik 
yang sama pula.

Permasalahannya adalah bahwa dalam suatu perekonomian, 
tidak hanya sekedar persoalan pendapatan. Pendapatan sendiri 
harus mencakup masalah seluruh pendapatan seumur hidup 
seseorang, bukan hanya pendapatan dalam satu tahun. Selain itu, 
hal lain yang mungkin perlu dimasukkan kedalam pertimbang-
an adalah masalah kekayaan, jumlah anggota keluarga, umur, 
atau kondisi-kondisi khusus lainnya seperti ketidakmampuan 
(cacat), dan kondisi kesehatan seseorang. Jadi, secara umum, 
peng ukuran menggunakan konsep keadilan horizontal sulit di-
temu kan. Contoh konkrit dari konsep ini dapat ditemukan pada 
tiket masuk suatu tempat rekreasi yang tidak membedakan bagi 
setiap orang. Jadi, setiap orang dianggap sama, tidak peduli kaya 
atau miskin, tua atau muda, cacat atau normal dan sebagainya.

Konsep Keadilan Vertikal
Konsep kedua dalam mengukur keadilan adalah konsep keadilan 
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vertikal. Dalam konsep ini, keadilan berarti memperlakukan 
setiap orang berbeda disesuaikan dengan kondisinya masing-
masing. Dasar pengukuran dapat berupa pendapatannya, 
kekayaannya, dan kebutuhan atau kemampuannya untuk 
membayar. Oleh karena itu, melalui konsep ini, jumlah pajak 
yang ditarik dari setiap orang tidaklah sama, namun disesuaikan 
dengan kondisi mereka. Tarif pajak progresif—yang akan 
dibahas lebih lanjut di bagian mendatang—merupakan salah 
satu contoh konkrit dari konsep keadilan vertikal. Konsep 
keadilan vertikal juga tercermin dalam metode pengujian rata-
rata yang digunakan bagi banyak program pemerintah, seperti 
pembebasan atau pengurangan biaya sekolah, dan subsidi 
perumahan dan kesehatan bagi rakyat miskin. Kategori rakyat 
miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan rata-rata 
berdasarkan uji rata-rata dibawah tingkat pendapatan tertentu 
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu kesulitan dalam menerapkan konsep keadilan vertikal 
adalah bagaimana kebijakan publik dapat menetapkan dasar 
yang dapat dijadikan pedoman bagi pengukuran ketidaksamaan 
kondisi (misalnya pendapatan) seseorang. Bagaimana cara 
mengukur perbedaan jumlah pendapatan seseorang jika harus 
dikaitkan dengan perbedaan kemampuan orang tersebut 
dalam membayar pajak. Apakah seseorang yang mempunyai 
pendapatan dua kali pendapatan orang yang lain berarti bahwa 
orang tersebut mempunyai kemampuan membayar dua kali 
juga atau tidak. Selanjutnya, dimana harus menetapkan batas 
suatu jumlah pendapatan sehingga dapat dikatakan bahwa 
jumlah tersebut mempunyai kemampuan membayar pajak lebih 
rendah atau lebih tinggi. Apakah seseorang yang mempunyai 
jumlah pendapatan Rp 50.000.000,00 lebih rendah kemampuan 
membayar pajaknya dibandingkan dengan seseorang yang 
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mempunyai pendapatan Rp 50.000.001,-, sehingga pajak 
penghasilan menetapkan tarif yang berbeda.

Prinsip Kompensasi
Terakhir, konsep ketiga dalam upaya menginterpretasikan 
keadilan jatuh pada konsep prinsip kompensasi. Keadilan 
diterjemahkan sebagai optimalisasi pareto yang menyatakan 
bahwa tidak mungkin merubah kondisi seseorang menjadi 
lebih baik, tanpa menyebabkan kondisi orang lain sebaliknya 
(lebih buruk). Jadi dalam konsep ini akan tercipta peraturan 
atau kebijakan yang mau tidak mau akan terdapat pihak yang 
menang dan kalah.

Ketidakmampuan untuk membandingkan utilitas dari setiap 
orang, menyebabkan suatu keputusan atau perubahan kebijakan 
sangat sulit untuk dibuat tanpa mengakibatkan adanya pihak-
pihak yang diuntungkan dan pihak-pihak yang dirugikan. 
Menyadari hal ini, para ekonom mencari beberapa kriteria 
untuk pengambilan keputusan dimana kondisi Pareto optimal 
tidak mungkin dapat dicapai. Kriteria ini akan memandu 
pengambil keputusan untuk memilih keputusan terbaik kedua 
setelah Pareto optimal. Salah satu kriteria yang paling sering 
digunakan adalah prinsip kompensasi yang menawarkan 
suatu pedoman kasar untuk memilih dari beberapa alternatif 
kebijakan dengan prinsip bahwa seseorang akan menjadi lebih 
baik atau sejahtera.

Prinsip kompensasi sebagian dapat terlihat dalam kebijakan 
perdagangan. Contoh penurunan secara bertahap terhadap 
hambatan perdagangan internasional akan memberikan 
keuntungan bagi para konsumen dan eksportir di atas beban 
para tenaga kerja dan produsen importir dalam industri yang 
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bersaing. Namun kebijakan ini tetap diinginkan karena secara 
total, kesejahteraan publik ini akan lebih menguntungkan. 
Seandainya hambatan perdagangan tetap dipertahankan 
sehingga tetap ada dinding yang membatasi suatu negara dalam 
bertransaksi dengan negara lain, maka tetap saja akan ada 
pihak-pihak yang diuntungkan sebagai pemenang dan pihak-
pihak yang dirugikan sebagai yang kalah.

B. Faktor-Faktor yang Menentukan Distribusi
Dalam ekonomi pasar, distribusi pendapatan ditentukan 
oleh penjualan faktor produksi seperti tenaga kerja dan 
modal. Distribusi pendapatan tenaga kerja berkaitan dengan 
distribusi kemampuan sekaligus keinginan tenaga kerja yang 
bersangkutan untuk memperoleh pendapatannya. Sedangkan 
distribusi pendapatan modal mencakup distribusi kesejahteraan, 
sebagaimana telah ditentukan oleh warisan, pola perkawinan, 
pola hidup dan simpanan semasa hidup. Dari distribusi 
pendapatan tenaga kerja dan modal terkait dengan investasi 
pendidikan, yang merupakan pengaruh dari tingkat upah yang 
dapat dicapai oleh seseorang.

Selain bergantung pada penurunan dari faktor-faktor produksi 
tersebut, distribusi pendapatan juga bergantung pada faktor 
harga. Dalam persaingan sempurna, tingkat harga sama dengan 
nilai dari faktor produk marjinal, oleh karenanya harga-harga 
tersebut bergantung langsung pada sejumlah variabel seperti 
faktor penawaran, teknologi, dan preferensi pelanggan. 
Namun sebaliknya, dalam banyak kasus, tingkat pengembalian 
lebih ditentukan oleh pasar persaingan tidak sempurna 
dimana faktor-faktor institusi seperti, struktur gaji, hubungan 
keluarga, status sosial, ras dan lain-lain, masih memainkan 
peran yang penting. Oleh sebab itu, tingkat pendapatan dari 
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berbagai macam pekerjaan mungkin berbeda sejalan dengan 
pertimbangan status dibandingkan dengan produk marjinal. 
Begitu pula dengan kesempatan seseorang memperoleh 
pekerjaan akan lebih bergantung pada hubungan kekeluargaan 
dibandingkan	 dengan	 kemampuan	 produktifitasnya,	 dan	
akhirnya pola pernikahan juga menjadi faktor terpenting dalam 
pendistribusian pendapatan.

Distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor 
tersebut diatas, menunjukkan tingkat ketidakadilan yang 
sangat menyolok. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan 
prosentase dari pendapatan yang diperoleh dengan prosentase 
rumah tangga yang menghasilkan. Perkembangan selanjutnya 
menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan meningkatnya 
ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan (Musgrave, 
1991).

C. Distribusi Sebagai Suatu Kebijakan
Jika sebelumnya, pembahasan distribusi lebih terfokus sebagai 
hasil dari perekonomian pasar, kali ini pembahasan akan di 
fokuskan pada distribusi sebagai hasil dari suatu kebijakan.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, meskipun tidak 
secara langsung, tetap mempunyai dampak distribusional. 
Misalnya, kebijakan mengenai anti trust atau anti monopoli 
sebenarnya	 dirancang	 untuk	 mengefisienkan	 pasar,	 namun	
secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan modal 
dan tenaga kerja pada industri yang terkait dengan kebijakan 
tersebut. Selain itu, pendapatan riil dari konsumen yang 
menggunakan produk tersebut juga akan ikut terpengaruh. 
Contoh lain adalah kebijakan program investasi pemerintah—
seperti pembangunan jalan yang tujuannya untuk menyediakan 
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barang publik kepada masyarakat—akan mempengaruhi ke-
sejahtera an berbagai kelompok masyarakat dari segi ekonomi 
dan tentunya pola distribusi.

Oleh karena itu, perancangan kebijakan publik seharusnya juga 
mempertimbangkan masalah distribusi. Namun sayangnya, 
sampai saat ini analis ekonomi belum dapat menetapkan 
standar distribusi mana yang sebenarnya menjadi patokan, 
yaitu apa yang seharusnya menjadi kriteria bagi distribusi 
yang adil dan wajar. Tetapi, karena masalah distribusi sangat 
erat kaitannya dengan permasalahan kebijakan ekonomi secara 
dominan terhadap politik ekonomi, semestinya para ekonom 
yang berurusan dengan kebijakan umum pemerintah tidak 
boleh melepaskan pemikiran mereka dari masalah keadilan 
dalam distribusi pendapatan.

D. Pemecahan atas Distribusi yang Adil dan Merata
Seandainya asumsi-asumsi yang mendasari berbagai konsep 
keadilan dapat digali kemudian konsekuensinya dapat diamati 
sehingga dapat dipilih satu konsep tertentu untuk diterapkan, 
maka masalah distribusi akan menjadi lebih sederhana. Namun 
karena belum ada alasan atau nilai-nilai yang terpilih sebagai 
dasar dalam menetapkan struktur masyarakat yang baik, maka 
masalah ini tetap belum terpecahkan.

Jika diperhatikan, berbagai pendekatan dalam setiap konsep 
keadilan tidak perlu diterapkan secara murni, tetapi dalam 
perpaduan satu sama lain. Misalnya saja, prinsip keadilan yang 
dianut menginginkan tidak ada satu anggota masyarakat pun 
yang miskin, namun kebijakan penarikan pajak berdasarkan 
pada prinsip keadilan horizontal baru akan diterapkan jika 
memang kondisi ini sudah tercapai.
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E. Redistribusi
Sebelumnya pembahasan lebih berfokus pada pertanyaan 
dasar mengenai apa yang merupakan distribusi yang adil dan 
merata. Pertanyaannya sekarang adalah perlu tidaknya untuk 
mempertimbangkan atau bahkan menanggulangi masalah 
redistribusi, yaitu sampai sejauh mana dan dengan cara 
bagaimana mengubah keadaan distribusi yang ditentukan 
oleh pasar dan lembaga publik yang ada saat ini. Hal ini bisa 
dicapai melalui kebijakan redistribusi yang ditetapkan melalui 
proses anggaran. Selanjutnya, hasil dari kebijakan ini dapat 
dilihat melalui respon dari setiap pihak yang dirugikan atau 
diuntungkan dari proses tersebut. Pada gilirannya, hal ini bisa 
mempengaruhi bagian dari pendapatan nasional yang tersedia 
untuk redistribusi dan juga bisa menimbulkan biaya yang 
tentunya harus dipikul.

Sebagian orang akan menolak adanya kebijakan redistribusi 
jika hal tersebut merupakan kebijakan wajib dari pemerintah. 
Namun, hal sebaliknya sering kali terjadi jika redistribusi 
didanai melalui kontribusi sukarela, seperti penggalangan dana 
di mesjid, gereja, organisasi nir laba dan sumbangan sosial 
individu. Hal ini dapat meredistribusi posisi pendapatan atau 
kekayaan yang telah ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika 
kegiatan sukarelawan ini cukup untuk membuat perubahan 
yang dapat diterima, dimana terjadi penurunan atas tingkat 
kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat, maka campur 
tangan pemerintah tidak lagi dibutuhkan. Tetapi apakah mungkin 
cukup menggantungkan keputusan redistribusi ini kepada 
individu atau kelompok sosial saja, apakah menjamin bahwa 
perubahan yang terjadi akan optimal bagi masyarakat. Rasanya 
hampir mustahil, karena akan sangat mudah bagi setiap orang 
untuk menghindar dari membayar suatu sumbangan sukarela 
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(menjadi free rider), terlebih dalam kelompok masyarakat yang 
besar. Didalam masyarakat yang kecil pun, orang dapat tetap 
menghindar dari menyumbang secara sukarela, meskipun hal 
tersebut akan lebih terlihat.

Menyamakan Kepentingan Pembayar Pajak dan Penerima 
Pajak
Pembayar pajak—dalam kasus kebijakan redistribusi oleh 
pemerintah—mungkin mempunyai tujuan dan kepentingan 
yang berbeda dengan para penerima pajak. Secara umum, 
para pembayar pajak akan lebih tertarik untuk mendapatkan 
keadilan atas kesempatan dan memastikan apakah dana yang 
telah mereka keluarkan dibelanjakan dengan seharusnya. 
Sementara itu di pihak penerima pajak—katakanlah rakyat 
miskin—lebih tertarik untuk memperhatikan keadilan atas 
hasil	 dan	memiliki	fleksibilitas	 dalam	menggunakan	 sumber-
sumber dana yang mereka dapatkan. Kedua kelompok ini 
akan memberikan suaranya, dan melakukan lobi politik untuk 
mem pengaruhi pemerintah dengan berbagai cara. Pertanyaan 
berikut nya bagi pemerintah adalah apakah perhatian mereka 
ter kait dengan konsep redistribusi, atau apakah harus lebih ter-
pusat pada keadilan atas kesempatan atau keadilan atas hasil.

Keadilan atas kesempatan dapat berupa penyediaan pendidik-
an, pelayanan kesehatan atau jasa lainnya yang dapat mem-
bantu masyarakat untuk berkembang atau paling tidak 
tetap	 berproduksi.	 Keadilan	 ini	 lebih	 bersifat	 filosofi	 dalam	
hubungan nya dengan sistem pasar. Dalam masyarakat yang 
besar, keadilan atas kesempatan mewakili bentuk utama dari 
redistribusi, terutama dalam bentuk pembebasan uang sekolah 
dan wajib belajar.
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Dalam keadilan atas hasil, penekanannya lebih pada penurunan 
kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan dengan 
cepat daripada menekankan pada berinvestasi pada orang 
miskin.	 Perbedaan	 filosofi	 dari	 dua	 pendekatan	 keadilan	
redistribusi ini tercermin dalam pribahasa ”Berikan seseorang 
ikan, maka dia dapat makan untuk satu hari; ajari seseorang 
memancing, maka dia dapat makan seumur hidupnya”. Secara 
umum, keadilan atas hasil sebagai suatu strategi anti kemiskinan 
telah semakin menurun popularitasnya di banyak negara maju 
seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Isu kedua yang seringkali dipandang berbeda dari pihak 
pembayar dan penerima pajak adalah bentuk redistribusi. Para 
penerima akan lebih memilih untuk menerima uang tunai, 
karena	 akan	 lebih	 memberikan	 fleksibilitas	 kepada	 mereka	
untuk menggunakan dana tersebut. Di sisi lain pembayar pajak 
lebih memilih memberikan dananya dalam bentuk barang 
seperti, pakaian, dan makanan. Seandainya diberikan dalam 
bentuk uang, pihak pendana akan memasukkan preferensi 
mereka kepada pihak penerima, sehingga membatasi 
fleksibilitas	penggunaan	dana	 tersebut.	Bagi	pemerintah,	cara	
yang termudah adalah dengan memberikan jasa pelayanan 
langsung seperti pelayanan kesehatan dan program pendidikan.

Besarnya Bagian untuk Redistribusi
Isu	 penting	 lainnya	 dalam	 masalah	 redistribusi	 yang	 efisien	
adalah penetapan bagian yang harus diredistribusikan. 
Redistribusi yang telah dibahas sejauh ini mencakup masalah 
biaya dan manfaat, dimana keduanya harus dipertimbangkan. 
Pertama-tama, kebijakan untuk melakukan redistribusi dapat 
meng akibatkan bagian yang tersedia untuk didistribusikan 
justru menjadi lebih kecil. Hal ini diakibatkan oleh bekerjanya 
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pengaruh perbedaan yang berlaku pada baik pihak pembayar 
pajak maupun pihak penerima pajak.

Hal ini dapat diperlihatkan dalam hubungan antara penawaran 
tenaga kerja dengan masalah tabungan, investasi dan 
pertumbuhan ekonomi, masalah serupa juga akan timbul. 
Ketika redistribusi ditetapkan sehingga akan menurunkan 
tingkat pendapatan, maka pada tingkat tertentu sebagian besar 
masyarakat akan mengurangi usaha mereka dalam mencari 
pendapatan atau dengan kata lain mereka akan memperbanyak 
waktu santai mereka, sehingga tingkat produktivitas masyarakat 
menurun. Hubungan antara pendapatan, waktu senggang dan 
pajak	dapat	dilihat	pada	grafik	6.1.

Grafik 6.1 Pendapatan, Waktu Senggang dan Pajak
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A. Kebijakan Stabilisasi
Di era globalisasi ekonomi yang semakin luas, fungsi pemerin-
tah sebagai pengatur (regulator) semakin dirasakan kebutuhan-
nya. Dalam hubungannya dengan persaingan yang terjadi pada 
ekonomi pasar, fungsi pengatur tersebut dapat berupa beberapa 
kebijakan baik sebagai pemicu maupun sebagai penghambat 
persaingan. Pada intinya, kebijakan pemerintah dalam fungsi 
stabilisasi dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian 
seperti mempertahankan atau mencapai kesempatan kerja yang 
tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, neraca pembayaran 
luar negeri yang sehat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
dapat diterima.

B. Kebijakan Moneter
Jika berfungsi dengan baik, suatu mekanisme pasar dijamin 
dapat diandalkan untuk menentukan alokasi sumber daya yang 
efisien	di	 antara	barang	pribadi.	Namun,	para	 ekonom	setuju	
bahwa mekanisme pasar tidak dapat dengan sendirinya mengatur 
jumlah uang yang beredar secara tepat. Sistem perbankan, jika 
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tidak diawasi, akan berjalan tidak teratur, sehingga tidak hanya 
akan menghasilkan jumlah uang beredar yang tidak sesuai, 
tetapi juga menimbulkan reaksi dalam permintaan kredit di 
pasar	 yang	 akan	 cenderung	 menimbulkan	 fluktuasi.	 Oleh	
karena itu, keberadaan Bank Sentral sebagai pengawas jumlah 
uang beredar perlu menyesuaikan jumlah uang beredar dengan 
kebutuhan ekonomi, baik dalam hal stabilisasi jangka pendek 
maupun pertumbuhan jangka panjang. Komponen kebijakan 
moneter antara lain meliputi ketetapan mengenai cadangan 
wajib bank, tingkat diskonto, kebijakan pengendalian kredit dan 
kebijakan pasar terbuka. Perluasan moneter berupa kebijakan 
untuk menambah jumlah uang beredar akan cenderung 
memperbesar likuiditas, menurunkan suku bunga dan karena 
itu akan menaikkan tingkat permintaan, sementara pembatasan 
moneter akan berakibat sebaliknya.

C. Kebijakan Fiskal
Sementara	 itu,	 suatu	 kebijakan	 fiskal	 mempengaruhi	 secara	
langsung tingkat permintaan barang dan jasa. Kebijakan 
menurunkan pajak dapat dilakukan dalam upaya pemerintah 
untuk memperbesar total belanja pemerintah, karena para 
wajib pajak akan mempunyai disposible income yang lebih 
besar sehingga diharapkan akan membelanjakan jumlah 
pendapatan yang lebih besar pula. Sejalan dengan itu, suatu 
kebijakan menambah pengeluaran publik jelas merupakan jenis 
kebijakan yang bersifat ekspansi, karena akan meningkatkan 
total permintaan agregat. Kebijakan ini, pada awalnya, akan 
menaikkan tingkat permintaan sektor pemerintah dan kemudian 
akan diikuti oleh sektor swasta.

Di	sisi	lain,	kebijakan	defisit	anggaran	pemerintah	juga	dapat	
memainkan peranan yang tidak kalah penting, tergantung pada 
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bagaimana	defisit	 itu	dibiayai.	Pembiayaan	defisit	 akan	 lebih	
besar	jika	defisit	tersebut	ditutupi	dengan	pinjaman,	tetapi	jika	
peredaran uang diperketat, maka pinjaman tambahan akan 
mempertinggi suku bunga sehingga cenderung menghambat 
transaksi pasar.

D. Stabilisasi Anggaran
Kebijakan anggaran semestinya melibatkan beberapa tujuan 
yang berbeda, tetapi dalam prakteknya hal ini saling tumpang 
tindih sehingga mempersulit penyusunan kebijakan yang 
efisien,	 yaitu	 kebijakan	 yang	 benar-benar	 adil	 dalam	 rangka	
mencapai tujuan yang beraneka ragam tersebut.

Sebagai ilustrasi, misalnya masyarakat menginginkan pening-
kat  an atas pelayanan pemerintah. Hal ini bisa diwujudkan 
dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang pada 
gilirannya nanti akan dipertanyakan oleh masyarakat tentang 
cara pendistribusiannya. Dalam proses pemungutan suara 
akan ada pihak-pihak yang mendukung dan menolak terhadap 
perubah an atas model pelayanan pemerintah, berkaitan dengan 
perubahan kebijakan perpajakan. Idealnya, kedua isu tersebut 
seharusnya dipisahkan. Masyarakat seharusnya bersedia 
mem bayar apa yang dianggap sebagai distribusi yang adil. 
Kemudian, dalam masalah pembiayaan kegiatan pemerintah, 
wajib pajak selayaknya melihat manfaat yang dapat diambil 
dari kegiatan tersebut, tanpa harus dihubungkan dengan 
kontribusinya, karena dua masalah ini sulit diselesaikan secara 
simultan.

Akhirnya, kita dapat mengambil simpulan bahwa penentuan 
anggaran lebih condong sebagai proses politik ketimbang proses 
pasar. Proses politik didasarkan pada peraturan-peraturan yang 
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tercantum dalam undang-undang suatu negara. Dalam suatu 
negara demokrasi, warga negara mempunyai kesempatan untuk 
memberikan suaranya dalam memutuskan suatu masalah. Hasil 
dari proses tersebut tergantung dari hasil pemungutan suara 
atau dari tingkah laku para politisi yang bermain di dalam 
pemerintahan tersebut. Proses politik tentunya juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain selain faktor ekonomi, seperti ideologi. 
Namun demikian, dari sudut pandang ekonomi, tujuan politik 
adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi 
seluruh warga negaranya.
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Pernahkah anda berpikir bahwa segala keputusan yang dibuat oleh 
pemerintah, pusat maupun daerah, dikeluarkan setelah melalui 
suatu proses politik? Hal-hal mulai dari peningkatan taraf hidup, 
pembangunan jalan raya, sampai dengan penentuan pajak dan 
subsidi ditetapkan dalam suatu keputusan politis.

Di negara demokratis, keputusan politis ditetapkan melalui suatu 
proses politik yang melibatkan masyarakat. Masyarakat dapat 
menyumbangkan suara mereka untuk menentukan kebijakan apa 
yang hendak dilaksanakan atau menyumbangkan suara kepada 
orang yang mewakili kebijakan tersebut. Misalnya, bila masyarakat 
menginginkan anggaran pendidikan yang lebih tinggi maka 
mereka dapat melakukan voting untuk meloloskan kebijakan itu 
atau memilih untuk mendukung orang yang pro dengan kebijakan 
anggaran pendidikan yang lebih tinggi tersebut.

Teori pilihan publik mempelajari bagaimana suatu keputusan yang 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak dibuat melalui suatu sistem 
politik. Proses politik yang ada didalam sistem tersebut dipengaruhi 
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oleh berbagai faktor seperti, ekonomi, budaya, dan ideologi. Namun 
demikian, dari sudut pandang ekonomi, tujuan politik tersebut 
adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi 
masyarakat. Teori pilihan publik mempelajari bagaimana proses 
politik digunakan untuk menentukan besarnya barang dan jasa yang 
akan disediakan oleh pemerintah.

A. Konsep Keseimbangan Politis (Political 
Equilibrium)
Suatu keputusan publik dibuat setelah melalui interaksi politis 
antara beberapa orang menurut aturan yang disepakati bersama. 
Penyediaan suatu barang publik memerlukan kesepakatan 
mengenai jumlah yang akan disediakan dan anggaran yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Seringkali 
keputusan untuk menentukan jumlah serta dana yang diperlukan 
ini dibuat dengan cara melakukan pemungutan suara (voting).

Pada kondisi dimana barang dan jasa publik di supply oleh 
pemerintah dengan dana dari pajak, masyarakat yang tidak 
setuju dengan kebijakan tersebut harus tunduk dengan 
keputusan yang sudah dibuat. Kondisinya akan berbeda jika 
barang dan jasa publik tersebut sebagian atau seluruhnya 
dibiayai dari sumbangan atau retribusi dari masyarakat. 
Pada kasus ini, masyarakat dapat mengajukan keberatan bila 
kebijakan tersebut bertentangan dengan kehendak masyarakat.
Keseimbangan politis (political equilibrium) adalah persetujuan 
mengenai jumlah barang publik yang akan disediakan, pada 
kondisi dimana aturan dalam mengambil keputusan kolektif dan 
besarnya pajak sudah terbentuk. Porsi pajak (tax shares) adalah 
bagian biaya yang dibebankan ke masyarakat. Besarnya porsi 
pajak adalah sama dengan biaya per unit dari barang publik 
yang akan disediakan oleh pemerintah. Bagi seorang voter, 
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porsi pajak tersebut merupakan harga per unit dari barang yang 
disediakan oleh pemerintah. Jumlah dari seluruh porsi pajak 
harus sama dengan biaya rata-rata (average cost) dari barang 
publik tersebut untuk menghindari anggaran surplus ataupun 
defisit.	 Jika	 ti melambangkan porsi pajak barang publik bagi 
voter i, maka ti untuk seluruh voter harus sama dengan 
average cost dari barang tersebut.

Biaya untuk menyediakan barang publik mempengaruhi 
besarnya pajak yang harus dibayar oleh penduduk untuk mem-
produksi barang tersebut. Adanya kenaikan biaya produksi 
barang publik akan menaikkan pula besarnya pajak yang harus 
dibayar oleh penduduk. Jika kenaikan biaya tidak di iringi 
dengan kenaikan manfaat, maka akan mengurangi dukung-
an penduduk terhadap kebijakan publik tersebut. Pada ke-
nyataannya, informasi mengenai besarnya biaya yang di perlu-
kan untuk memproduksi barang publik susah diper oleh. Akhir-
nya, perdebatan maupun kampanye yang dilaku kan sebelum 
dikeluarkannya keputusan itulah yang dapat mem pe ngaruhi 
masyarakat dalam memberikan suaranya. Pada kampanye 
inilah penduduk mendapatkan gambaran mengenai biaya dan 
manfaat yang dapat diperoleh dari barang publik tersebut.

B. Pemilihan dan Pemungutan Suara (Election and 
Voting)
Pilihan publik dilaksanakan secara formal melalui suatu 
pemilihan umum dimana setiap individu memiliki satu suara. 
Analisis ekonomi terhadap proses politik mengasumsikan 
bahwa individu menilai kebutuhannya terhadap barang publik 
seperti layaknya mereka menilai kebutuhan atas barang dan 
jasa lainnya. Individu diasumsikan akan menetapkan pilihan 
jika hal itu dapat membuat kehidupan mereka lebih baik.
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Keputusan rasional yang paling diinginkan dari suatu proses 
politik untuk menentukan jumlah barang publik yang disediakan 
akan tercapai pada titik dimana porsi pajak per individu sama 
persis dengan manfaat marginal dari barang publik tersebut. 
Pada titik ini, jumlah barang yang disediakan memberikan 
kepuasan maksimal bagi setiap individu. Kenaikan maupun 
penurunan diluar titik ini akan menurunkan tingkat kepuasan 
individu.

Pada Gambar 8.1, keputusan yang paling diinginkan tersebut 
terletak pada titik Z, dimana jumlah barang publik yang 
diproduksi adalah sebesar Q* dan porsi pajak sebesar ti. Pada 
titik	Z	ini,	marginal	benefit	bagi	individu	i sama dengan porsi 
pajaknya. Setiap penambahan output barang publik dari titik 
0 sampai dengan titik Q* akan membuat kondisi individu i 
lebih baik. Namun, penambahan yang dilakukan diatas titik 
Q* akan membuat kondisi i lebih buruk karena pajak yang ia 
bayar	melebihi	marginal	benefit	yang	ia	terima.	Setiap	individu	
akan bertindak seolah-olah barang publik tersebut bisa dibeli 
di pasar bebas dengan harga ti dan akan mendukung kebijakan 
yang berkaitan dengannya sepanjang manfaat yang mereka 
terima melebihi biaya (pajak) yang harus mereka keluarkan.

Gambar 8.1: Keputusan yang Paling Diinginkan dari Proses Politis
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Pada kondisi dimana aturan main pilihan umum sudah ada, 
penentuan hasil pemilihan umum akan tergantung pada 
besarnya alokasi pajak yang dibebankan pada setiap pemilih. 
Usulan untuk meningkatkan output yang ditolak pada tingkat 
pajak tertentu, masih mungkin untuk diajukan kembali bila 
menerapkan tingkat pajak yang berbeda dari yang sebelumnya 
karena perubahan tingkat pajak akan mempengaruhi titik Z, 
yaitu keputusan yang paling diinginkan. Titik equilibrium juga 
dapat dipengaruhi oleh distribusi manfaat (benefit). Suatu usulan 
yang pernah ditolak masih mungkin akan diterima bila distribusi 
manfaatnya dirubah sehingga sesuai dengan yang dikehendaki 
oleh pemilih. Jadi, untuk mencapai titik keseimbangan politis, 
Z, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu porsi pajak (ti) 
dan distribusi benefit (MBi).

C. Memberikan suara atau abstain (Vote or not to vote)
Keputusan seseorang untuk memberikan suaranya tergantung 
pada untung rugi yang akan ia terima sebagai akibat keputusan-
nya tersebut dan juga kemungkinan (probabillitas) suaranya 
akan memberikan keuntungan bagi dirinya. Namun demikian, 
alasan seseorang untuk memberikan suaranya tidak melulu 
didasari atas untung rugi semata namun bisa juga didasari atas 
kewajibannya sebagai seorang warga negara.

Beberapa hal yang menyebabkan orang enggan untuk memberi-
kan suaranya adalah kendala waktu dan tempat. Kadang pe-
mungut an suara dilakukan pada waktu yang tidak tepat, atau 
tempat pemungutannya terlalu jauh sehingga orang tidak bisa 
hadir. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah informasi. 
Kadangkala, sebelum seseorang memberikan suaranya ia harus 
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti surat 
kabar, majalah, internet, dan sebagainya untuk meyakinkan 
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bahwa suaranya nanti ditujukan pada pilihan yang tepat. Hal 
ini cukup merepotkan bagi sebagian orang.

Ada juga orang yang percaya bahwa suara mereka terlalu kecil 
dan tidak mungkin akan mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka 
beranggapan bahwa probabilitas suaranya akan mempengaruhi 
hasil pemilihan sangat kecil (bahkan mendekati nol) bila jumlah 
peserta pemilunya sedemikian besar. Karena pengorbanan yang 
harus dikeluarkan untuk ikut pemilihan sudah jelas, sedangkan 
manfaatnya belum jelas, hal ini juga menjadi alasan seseorang 
untuk tidak ikut memberikan suaranya. Kenyataannya, hasil 
suatu pemilihan tidak tergantung pada orang-orang yang 
tidak memilih (di Indonesia biasa disebut golongan putih atau 
golput). Dampaknya, orang-orang yang ”golput” ini akan 
meng ikuti saja arus keinginan (free riders) dari orang-orang 
yang ikut pemilihan.

Jika setiap penduduk berpikiran seperti diatas, maka tujuan 
diadakannya negara demokrasi tidak tercapai karena semua 
penduduk tidak ada yang memberikan suaranya. Di negara 
demokrasi, pemilu dijadikan kewajiban bagi penduduk yang 
telah memenuhi syarat dengan maksud untuk menghindari 
free rider. Namun demikian, di beberapa negara-negara yang 
tidak mewajibkan penduduknya untuk memilih, partisipasi 
masyarakat untuk datang ke tempat pemilihan sangat tinggi. Ini 
membuktikan bahwa ada motivasi lain yang mendorong mereka 
untuk datang ketempat pemilihan seperti kebanggaan sebagai 
warga negara atau rasa kebersamaan antar sesama pemilih.

Di Amerika Serikat telah ditemukan beberapa fakta bahwa 
tingkat partisipasi warga negara terhadap pemilu terkait 
pada mayoritas partai tertentu. Pada negara bagian yang 



SISTEM KEUANGAN PUBLIK 95

SISTEM PILIHAN PUBLIK

anggota legislatifnya mayoritas dikuasai oleh satu partai, 
tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut pemilu lebih rendah 
dibanding dengan negara bagian lain yang tidak dikuasai oleh 
satu partai. Alasan mereka enggan untuk ikut memilih adalah 
karena anggapan bahwa suara mereka akan jatuh ke orang yang 
sama. Kondisi ini mirip ketika Indonesia hanya mengakui tiga 
partai peserta pemilu pada masa orde baru, dimana apapun 
pilihan masyarakat, yang menjadi presiden dengan mudah 
dapat diperkirakan.

Informasi juga merupakan alasan seseorang untuk memberikan 
suaranya. Namun demikian, ada beberapa pemilih yang me-
nentu kan pilihannya berdasarkan informasi yang terbatas. Jika 
mereka memiliki informasi yang memadai, pilihan mereka 
mungkin saja berbeda dari yang sebelumnya. Ketika sese-
orang menentukan pilihan berdasarkan informasi yang tidak 
memadai atau salah, maka sangat mungkin hasil yang ia capai 
tidak berbeda dibandingkan jika ia menjadi ”golput”. Untuk 
dapat menetapkan pilihan dengan benar, seseorang harus mem-
punyai informasi yang lengkap mengenai konsekuensi dari 
setiap pilihan yang diambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempe-
ngaruhi suatu pemilihan umum dalam menghasilkan keputusan 
tentang kebijakan publik adalah:
1. Aturan main dari pemilu itu sendiri, yaitu bagaimana 

kriteria untuk menerima atau menolak kebijakan publik.
2. Biaya marjinal dan biaya rata-rata dari barang publik.
3. Informasi yang tersedia mengenai untung rugi yang terkait 

dengan kebijakan tersebut.
4. Distribusi pajak ke setiap pemilih.
5. Distribusi manfaat ke setiap pemilih.
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Jika salah satu dari kelima faktor diatas berubah, maka titik 
equilibriumnya pun akan berubah sesuai dengan faktor 
perubahan nya.

D. Keseimbangan Politis dalam Aturan Mayoritas 
Dalam melakukan pemungutan suara dikenal aturan simple 
majority rule, yaitu pemenang pemungutan suara akan 
diperoleh bila mampu mengumpulkan, minimal, setengah 
plus satu dari seluruh peserta pemilihan. Misalkan ada dua 
pilihan, A atau B, yang akan ditentukan melalui pemungutan 
suara yang diikuti oleh 10 pemilih. Pilihan A akan menang jika 
minimal ada 6 orang (10/2 +1) yang memilih A. Bila jumlah 
pemilihnya ganjil, maka yang paling banyak mengumpulkan 
suara adalah pemenangnya. Dalam contoh diatas, seandainya 
jumlah pemilih hanya 9, maka pemenangnya adalah yang 
mampu mengumpulkan 5 suara.

Gambar 8.2: Keseimbangan Politis dalam Aturan Mayoritas
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Berikut ini akan penulis berikan contoh penerapan simple 
majority rule dalam keuangan publik. Asumsikan ada n orang 
yang tinggal dalam satu komunitas dimana Average Cost (AC) 
dan beban pajak untuk setiap barang publik sudah ditetapkan. 
Setiap orang akan mendapat beban pajak yang sama besarnya 
yaitu sebesar AC/n untuk setiap unit barang publik yang 
dikonsumsi.

Misalkan sekarang ada tujuh orang warga yang sedang berembuk 
untuk menentukan berapa orang satpam yang diperlukan untuk 
mengawasi wilayah tempat tinggal mereka. Diantara mereka 
telah ada kesepakatan bahwa keamanan lingkungan adalah 
barang publik yang harus disediakan dan didanai oleh mereka 
sendiri. Namun demikian, marginal benefit ketujuh orang 
tersebut berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada kurva 
A, B, C, M, F, G, dan H dalam Gambar 8.2. A menghendaki 
hanya seorang satpam saja yang dibutuhkan, B menghendaki 
2 orang, dan seterusnya hingga H yang menghendaki 7 orang. 
Umpamakan gaji seorang satpam adalah Rp350 ribu per minggu 
sehingga average cost dan marginal cost dari barang publik 
ini adalah sama, yaitu Rp350 ribu. Dengan demikian pajak (t 
dalam hal ini adalah iuran) yang harus ditanggung oleh masing- 
masing warga untuk membiayai seorang satpam adalah Rp50 
ribu per minggu (Rp350 ribu/7). Hal ini telah sesuai dengan 
rumus AC/n = Rp50 ribu.

Karena keamanan lingkungan merupakan barang publik, 
maka setiap warga akan menikmati keamanan dalam porsi 
yang sama. Hal ini berbeda dengan barang pribadi, dimana 
masing-masing individu dapat mengkonsumsi barang sesuai 
yang diinginkannya tanpa memperdulikan individu yang lain. 
Dalam contoh diatas, ketujuh warga tersebut harus menentukan 
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kesepakatan tentang berapa orang satpam yang dibutuhkan 
untuk menjaga lingkungan mereka.

Hasil Pemungutan Suara menurut Aturan Mayoritas
Sekarang, ketujuh warga tersebut akan melakukan voting 
untuk persetujuan atas setiap penambahan satu orang satpam 
yang akan mereka pekerjakan. Ketentuannya, bila penambahan 
seorang satpam disetujui oleh lebih dari setengah warga yang 
ikut memilih maka penambahan tersebut akan dilaksanakan, 
namun jika disetujui kurang dari setengah maka akan dibatalkan. 
Asumsikan dalam setiap pemungutan suara tidak ada yang 
abstain. Hasil dari pemungutan suara mereka tercantum dalam 
Tabel 10.1.

Tabel 8.1 menunjukkan hasil pemungutan suara untuk 
setiap penambahan seorang satpam yang akan dipekerjakan. 
Pemungutan suara dimulai dengan penambahan dari 0 
satpam menjadi 1 satpam, kemudian dari 1 menjadi 2 satpam, 
kemudian dari 2 menjadi 3 satpam, dan seterusnya. Ada tujuh 
alternatif keputusan yang akan diambil yaitu memperkerjakan 
1 satpam, 2 satpam, 3 satpam, 4 satpam, 5 satpam, 6 satpam, 
atau 7 satpam.

Pada pemungutan pertama kali, semua warga setuju untuk 
memperkerjakan seorang satpam karena marginal benefit 
yang diterima setiap warga berada diatas iuran yang harus 
dibayar. Pada pemungutan suara yang kedua untuk menambah 
jumlah satpam menjadi 2 orang, A tidak setuju terhadap usulan 
tersebut karena baginya jumlah iuran yang dibayarkan melebihi 
manfaat yang ia terima. Ingat, apabila memperkerjakan 2 orang 
satpam maka iuran masing-masing warga menjadi Rp100 ribu 
per minggu (Rp700 ribu / 7). Namun karena 6 warga lainnya 
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setuju, maka penambahan satpam tersebut akhirnya disetujui. 
Ketika melakukan pemungutan yang ketiga, ada 2 orang yang 
tidak setuju atas penambahan jumlah satpam menjadi 3 orang, 
yaitu A dan B. Namun, lagi-lagi usulan ini disetujui karena 
didukung oleh 5 warga lainnya.

Ketika usulan penambahan jumlah satpam dari 4 menjadi 
5 orang diajukan, hanya 3 warga saja yang menyetujuinya 
sehingga usulan tersebut ditolak. Dengan demikian, titik 
keseimbangan politis tentang jumlah satpam yang akhirnya 
dipekerjakan untuk mengawasi lingkungan mereka adalah 4 
orang per minggu. Besarnya iuran yang harus ditanggung tiap 
warga adalah Rp200 ribu per minggu. Jika jumlah 4 orang 
satpam ini dibandingkan dengan jumlah yang lain, maka hasil 
pemungutan suaranya akan selalu dimenangkan oleh warga 
yang pro dengan jumlah 4 orang satpam. Hal ini karena jumlah 
4 orang satpam adalah keputusan politis yang paling diinginkan 
(ideal) melalui sistem Aturan Mayoritas. Sebagai bukti, jika 
diajukan pilihan 4 orang satpam atau 2 orang satpam, maka 
dengan	memperhatikan	kurva	marginal	benefit	masing-masing	
warga, dalam voting A, B dan C akan memilih 2 satpam 
sedangkan M, F, G, dan H akan memilih 4 satpam.

Pemilih menengah adalah pemilih yang keputusan ideal dirinya 
merupakan median dari keputusan ideal seluruh pemilih yang 
ikut voting. Pada contoh di atas, M, yang keputusan ideal baginya 
adalah	4	orang	satpam	sesuai	kurva	marginal	benefitnya,	adalah	
pemilih menengah. Sedangkan keputusan ideal bagi seluruh 
warga berkisar dari 1 orang sampai 7 orang satpam. Tiga warga 
(A, B, dan C) memiliki keputusan ideal yang kurang dari 4 
orang satpam sedangkan F, G, dan H memiliki keputusan ideal 
lebih dari 4 orang satpam.



SISTEM KEUANGAN PUBLIK100

SISTEM PILIHAN PUBLIK

Jika marginal benefit dari barang publik bagi seluruh warga 
didalam contoh berubah, keputusan ideal bagi pemilih 
menengah akan selalu sama dengan titik keseimbangan politis 
bila aturan mayoritas diterapkan. Hal yang sama juga akan 
terjadi bila masing-masing warga kenakan jumlah iuran yang 
tidak sama. Warga yang keputusan idealnya berbeda dengan 
keputusan ideal pemilih menengah akan mengkonsumi lebih 
banyak ataupun lebih sedikit dari yang sesungguhnya mereka 
inginkan jika mereka dapat menyewa tenaga satpam sendiri-
sendiri.

Penambahan jumlah satpam per minggu

1 2 3 4 5

A Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju

B Setuju Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju

C Setuju Setuju Setuju Tdk Setuju Tdk Setuju

M Setuju Setuju Setuju Setuju Tdk Setuju

F Setuju Setuju Setuju Setuju Tdk Setuju

G Setuju Setuju Setuju Setuju Tdk Setuju

H Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju

KEPUTUSAN Setuju Setuju Setuju Setuju Tolak

Tabel 8.1: Hasil Pemungutan Suara Pemilih Menengah (Median Voter)

Semakin jauh jarak perbedaan antara keputusan ideal pemilih 
menengah dengan keputusan ideal warga lainnya, maka akan 
semakin tinggi tingkat kekecewaan terhadap keputusan yang 
dihasilkan dengan cara aturan mayoritas. Pada contoh kita, 
warga yang keinginannya untuk memperkerjakan satpam 
semakin kecil atau semakin besar dari dari 4 orang maka akan 
makin kecewa dengan hasil keputusan yang dibuat. Dalam 
hal ini A dan H adalah yang paling kecewa, sedangkan C dan 
F mungkin tidak terlalu kecewa. Pada kasus ekstrem dimana 
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semua warga memiliki kurva marginal benefit yang sama, maka 
keputusan yang dihasilkan melalui voting adalah keputusan 
bulat dimana semua warga menyetujui usulan yang diajukan. 
Pada kasus ekstrem ini, semua warga adalah pemilih menengah.
Dengan demikian, jika ada lebih dari dua kemungkinan 
keputusan yang dihasilkan dalam suatu pemungutan suara, 
maka hanya pemilih menengah saja yang keputusan idealnya 
sama dengan keputusan hasil voting dengan menggunakan 
Aturan Mayoritas. Pihak-pihak lain selain pemilih menengah 
akan tetap menerima hasil keputusan voting tersebut meskipun 
diantara mereka ada yang kecewa. Kekecewaan paling tinggi 
dialami oleh orang yang keputusan ideal bagi dirinya terletak 
paling jauh dari keputusan ideal si pemilih menengah.

Political Externalities adalah potensi kesejahteraan yang hilang 
yang dialami oleh voter yang keinginan idealnya berbeda 
dengan hasil keputusan voting. Dalam contoh diatas, political 
externalities dialami oleh keenam warga selain M. Political 
externalities akan hilang jika iuran bagi A, B, C, F, G, dan H 
disesuaikan sesuai dengan marginal benefit masing-masing 
warga. Jadi, agar ke-6 warga lainnya setuju memperkerjakan 
4 orang satpam maka iuran yang harus A, B, dan C bayarkan 
harus lebih kecil dari Rp200 ribu per minggu, sedangkan bagi 
F, G, dan H harus lebih besar dari Rp200 ribu per minggu. 
Jika keputusan voting dihasilkan dari suara yang bulat, semua 
orang setuju atau tidak setuju, maka tidak terdapat political 
externalities.

M. Political externalities akan hilang jika iuran bagi A, B, 
C, F, G, dan H disesuaikan sesuai dengan marginal benefit 
masing-masing warga. Jadi, agar ke-6 warga lainnya setuju 
memperkerjakan 4 orang satpam maka iuran yang harus A, B, 
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dan C bayarkan harus lebih kecil dari Rp200 ribu per minggu, 
sedangkan bagi F, G, dan H harus lebih besar dari Rp200 ribu 
per minggu. Jika keputusan voting dihasilkan dari suara yang 
bulat, semua orang setuju atau tidak setuju, maka tidak terdapat 
political externalities.

Political transaction cost adalah seluruh pengorbanan, baik 
waktu, usaha, dan sebagainya, yang diperlukan untuk men-
capai suatu kesepakatan. Hal ini adalah faktor yang perlu diper-
timbang kan oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk meng-
adakan/ memproduksi sendiri barang/jasa, atau membelinya 
secara langsung melalui mekanisme pasar. Jika keputusan untuk 
memproduksi barang/jasa memerlukan kesepakatan bulat atau 
mendekati bulat dari semua warga, maka political externalities 
nya akan kecil. Di lain pihak, untuk mencapai keputusan yang 
bulat diperlukan political transaction cost yang cukup besar. 
Oleh karena itu, dalam memilih instistusi politis, masyarakat 
harus membandingkan antara political externalities dengan 
political transaction cost nya.

Masalah Pemungutan Suara dengan Aturan Mayoritas
Pada contoh kita di atas, political equilibrium yang dihasilkan 
adalah unik, artinya hanya ada satu yaitu 4 orang satpam per 
minggu. Bila jumlah 4 orang satpam dibandingkan dengan 
jumlah yang lain, kemudian dilakukan voting, maka warga 
yang memilih 4 satpam akan selalu menjadi mayoritas. Pada 
kasus tertentu, political equilibrium dengan menggunakan 
aturan mayoritas dapat lebih dari satu. Jika ini terjadi maka 
penentuan keputusan yang menang dipengaruhi oleh faktor lain 
diluar dari manfaat dan biaya yang sudah dihitung sebelumnya. 
Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain adalah urutan 
dalam melakukan pemungutan suara.



SISTEM KEUANGAN PUBLIK 103

SISTEM PILIHAN PUBLIK

Agar lebih jelas, penulis coba memberikan contoh kasus dimana 
tidak terdapat political equilibrium yang unik. Misalkan, ada 
tiga warga (A, B, dan C) yang hendak menentukan banyak-
nya penyelenggaraan festival dalam setahun. Setiap penyeleng-
garaan festival memakan biaya sebesar 200 ribu rupiah. Warga 
A dikenakan iuran Rp100 ribu per festival, warga B dikenakan 
Rp75 ribu per festival, dan C dikenakan Rp25 ribu per festival. 
Ada tiga alternatif yang diajukan oleh warga, yaitu: 1 kali 
festival per tahun, 2 kali festival per tahun, dan 3 kali festival per 
tahun. Pemenang voting ditentukan dengan aturan mayoritas 
sederhana, sehingga yang meraih 2 suara itulah yang menang.

Tabel 8.2. memuat informasi mengenai urutan preferensi setiap 
warga atas alternatif yang diajukan. A adalah orang yang suka 
pesta, maka pilihan utamanya jatuh pada 3-festival. Semakin 
jarang festival dilakukan, semakin kecil ia menerima net benefit. 
Pilihan utama B jatuh pada 1 kali festival, sedangkan pilihan 
keduanya adalah 3-festival. B adalah orang yang ekstrem. Jika 
tidak mendapatkan yang paling sedikit, maka ia lebih memilih 
yang paling banyak daripada yang moderat. C adalah orang 
moderat yang pilihan utamanya jatuh pada 2-festival. Setiap 
penambahan maupun pengurangan frekuensi festival akan 
membuat net benefit yang diterimanya semakin kecil.

Warga Pilihan 1
(utama) Pilihan 2 Pilihan 3

A 3-festival 2-festival 1-festival

B 1-festival 3-festival 2-festival

C 2-festival 1-festival 3-festival

Tabel 8.2: Urutan Preferensi
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Gambar	 8.3	 menunjukkan	 grafik	 preferensi	 masing-masing	
warga	 atas	 frekuensi	 festival	 yang	 ditawarkan.	 Grafik	 A	
menunjukkan konsistensi warga A pada net benefit yang semakin 
besar	jika	makin	sering	diadakan	festival.	Grafik	C	menunjukkan	
bahwa C menikmati net benefit tertinggi jika hanya 2 kali saja 
diadakan festival per tahun. Penambahan maupun pengurangan 
frekuensi festival membuatnya menerima net benefit yang 
makin kecil. Namun demikian, sekali penyelenggaraan festival 
masih lebih baik dibanding dengan tiga kali festival per tahun. 
A dan C disebut memiliki preferensi tunggal (single-peak 
preferences) karena hanya mempunyai satu titik optimal atas 
preferensi yang paling diinginkan. Titik optimal A adalah pada 
1 kali festival dan titik optimal C adalah pada 2 kali festival. 
Jika tidak mendapatkan titik optimal tersebut, maka net benefit 
mereka akan semakin rendah.

Dilain pihak, B disebut memiliki preferensi jamak (multiple-
peaked preferences) karena ketika tidak mendapatkan preferensi 
optimalnya maka ia menerima net benefit yang lebih rendah. 
Namun, jika alternatif yang ditawarkan berlanjut pada arah 
yang sama, ia akan mendapatkan net benefit yang lebih baik. 
Pada	grafik	B,	arah	alternatif	frekuensi	yang	ditawarkan	adalah	
mulai dari yang paling jarang (1 kali) hingga yang paling sering 
(3 kali). Titik optimal tertinggi B adalah pada sekali festival 
saja. Jika B ditawarkan 2 kali festival maka net benefit yang ia 
terima menjadi lebih rendah. Hal ini terlihat pada garis yang 
menurun	pada	Grafik	B	di	atas.	Tetapi,	bila	kemudian	diajukan	
lagi 3 kali festival yang paling sering, maka net benefit B 
menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
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Gambar 8.3: Preferensi Terhadap Penyelenggaraan Festival

Contoh nyata dimana preferensi jamak pernah muncul adalah 
ketika Amerika melakukan perang melawan Vietnam. Ketika 
itu, opini yang timbul di masyarakat AS adalah jika ingin 
perang melawan Vietnam maka harus dengan menggunakan 
kekuatan penuh, bila perlu menggunakan senjata nuklir agar 
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kemenangan cepat diraih. Jika militer AS tidak diperkenankan 
menggunakan kekuatan penuhnya, maka lebih baik AS tidak 
perlu mengirimkan tentaranya ke Vietnam karena hanya akan 
mengorbankan tentara saja, dengan kata lain tidak ada perang. 
Jadi, ketika ada 3 pilihan yaitu; 1) perang dengan full power, 
2) perang dengan kekuatan sedang, atau 3) tidak perang, maka 
urutan preferensi di masyarakat adalah nomor 1, kemudian 3, 
dan terakhir 2.

E. Fenomena Cycling
Pemilihan berpasangan (pair-wise elections) adalah pemilihan 
yang membandingkan 2 alternatif diantara 3 atau lebih alternatif 
yang tersedia. Berikut ini akan kita lakukan pair-wise elections 
untuk setiap alternatif yang tersedia yaitu 1 kali, 2 kali, dan 
3 kali festival. Karena hanya ada 3 warga yang mengikuti 
pemilihan (A, B, dan C), maka alternatif yang meraih 2 suara 
akan menang, Hasil dari pair-wise elections tercantum dalam 
tabel 10.3.

Pada pemilihan pertama, 1-festival dibandingkan dengan 
2-festival. Hasilnya 2-festival menang karena didukung oleh A 
dan C. Pemilihan berikutnya dilakukan untuk membandingkan 
antara 3-festival dan 1-festival. Kali ini, 1- festival menang 
karena B dan C mendukungnya. Kemudian, pemilihan ter-
akhir dilakukan untuk membandingkan antara 2-festival dan 
3-festival. Pada pemilihan ini 3-festival menang karena hanya 
C yang menolaknya.

Dengan cara seperti ini, voting dengan aturan mayoritas se-
derhana akan menemui jalan buntu karena setiap alternatif 
mem punyai kesempatan untuk menang. Dalam 3 kali pe milih-
an, 2-festival mengalahkan 1-festival; kemudian 1- festival me-
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ngalah kan 3-festival; tetapi akhirnya 3-festival dapat me ngalah-
kan 2- festival. Setiap alternatif mempunyai kesem patan untuk 
menang tergantung dengan siapa ia dibanding kan. Fenomena 
ini disebut dengan cycling.

Pemilihan I

A 

B 

C
Total suara Hasil : 
2-festival menang

1-festival

X

2-festival
X

X

1 suara 2 suara

Pemilihan II

A 

B 

C
Total suara Hasil : 
1-festival menang

3-festival
X

1-festival

X X

1 suara 2 suara

Pemilihan III

A 

B 

C
Total suara Hasil: 
3-festival menang

2-festival

X

3-festival
X X

1 suara 2 suara

Tabel 8.3: Hasil Pemungutan Suara dengan Pemilihan Berpasangan (Pair-Wise)
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F. Penyebab Cycling
Cycling dan tidak adanya political equilibrium dengan meng-
guna kan pair-wise election dalam aturan mayoritas, disebab kan 
oleh adanya preferensi jamak (multiple-peaked preferences). 
Jika semua voter memiliki preferensi tunggal, maka aturan 
mayoritas akan mampu menghasilkan political equilibrium 
untuk setiap isu yang dibahas. Titik equilibrium ter sebut akan 
ter letak pada median dari semua voter.

Dengan masih menggunakan contoh sebelumnya, akan penulis 
tunjukkan contoh dimana political equilibrium dapat terwujud 
jika tidak ada warga yang memiliki preferensi jamak. Kali ini, 
warga B diganti dengan warga B’ yang memiliki preferensi 
tunggal. Asumsikan B’ membayar iuran yang besarnya sama 
dengan	B.	Urutan	pilihan	terhadap	berbagai	alternatif	dan	grafik	
net benefit dengan masuknya warga B’ adalah seperti tercantum 
pada Tabel 8.4 dan Gambar 8.4.

Warga Pilihan 1 (utama) Pilihan 2 Pilihan 3
A 3-festival 2-festival 1-festival
B 1-festival 2-festival 3-festival
C 2-festival 1-festival 3-festival

Tabel 8.4: Urutan Pilihan Berbagai Alternatif

Gambar 8.4: Net Benefit Berbagai Alternatif

*
**

*

titik puncak
voter B’

*

titik puncak 
voter C
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Jumlah festival per tahun
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titik puncak 
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Pada Gambar 8.5 di atas, A dan C masih memiliki preferensi 
yang sama seperti yang sebelumnya, sedangkan B’ kali ini 
me miliki preferensi tunggal. B akan menerima net benefit ter-
tinggi jika festival diselenggarakan hanya satu kali saja per 
tahun. Dengan kondisi ini, kini semua warga memiliki pre-
ferensi tunggal dan setiap ada perubahan keputusan diluar pre-
ferensi utama akan mengakibatkan menurunnya net benefit 
yang mereka terima. Median puncak terletak pada 2- festival 
per tahun dan karena C memiliki preferensi utama pada titik ini 
maka ia adalah pemilih median.

Sekarang, mari kita lakukan pair-wise election kembali dengan 
kondisi seperti di atas. Hasil Pemilihan I dan Pemilihan II 
ber turut-turut masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu di-
menang kan oleh 2-festival dan 1-festival. Pada Pemilihan III, 
dengan tidak adanya preferensi jamak maka kali ini dimenangkan 
oleh 2-festival karena didukung oleh B’ dan C. Dengan hasil 
ini maka 2-festival akan menjadi political equilibrium karena 
dapat mengalahkan dua alternatif lainnya yaitu 1-festival dan 
3-festival. Walaupun 1-festival dapat mengalahkan 3- festival 
pada Pemilihan II, namun 1-festival akan kalah dalam pe milih-
an jika dibandingkan dengan 2-festival. Dengan tidak adanya 
preferensi jamak maka hanya satu political equilibrium yang 
muncul yaitu milik median voter. Hasil pair- wise election 
tanpa adanya preferensi jamak tercantum pada Tabel 8.6.

Pemilihan I
A 

B 

C
Total suara Hasil : 
2-festival menang

1-festival

X

2-festival
X

X

1 suara 2 suara
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Pemilihan II
A 

B 

C
Total suara Hasil : 
1-festival menang

3-festival

X

1-festival
X
 
X

1 suara 2 suara

Pemilihan III
A 

B 

C
Total suara Hasil: 
2-festival menang

2-festival
X

X

1-festival

X

2 suara 1 suara

Tabel 8.5: Pair-Wise Election tanpa ada Preferensi Jamak

G. Metode Pemungutan Suara
Simple Majority Rule
Misalkan jumlah masyarakat yang mengikuti voting adalah N. 
Dengan metode simple majority rule, kandidat yang mampu 
mengumpulkan ( N/2 + 1 ) / N suara adalah pemenangnya. 
Jika dibutuhkan keputusan yang bulat, maka diperlukan N/N 
suara yang mendukung keputusan tersebut. Contoh, dengan 
menggunakan simple majority rule jika ada 100 orang yang 
mengikuti voting, maka kandidat yang mengumpulkan 51% 
suara adalah pemenangnya. Bila yang dibutuhkan adalah 
keputusan bulat, maka kandidat tersebut harus mampu 
mengumpulkan 100% suara agar bisa jadi pemenangnya.

Minority Rule
Dengan metode Minority Rule, kandidat atau suatu keputusan 
dapat dimenangkan walaupun hanya didukung kurang dari 
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setengah peserta yang melakukan voting. Dengan metode ini, 
risiko munculnya ketidakpuasan akan lebih tinggi dibanding 
dengan menggunakan majority rule. Ketika setiap keputusan 
selalu dibuat oleh kelompok minoritas maka hal ini disebut 
oligarki.

Hal yang paling ekstrem dari minority rule adalah ketika suatu 
keputusan dibuat oleh satu orang saja. Sistem ini dilakukan 
pada negara yang berbentuk kerajaan atau pada negara yang 
dipimpin oleh seorang diktator. Pada kasus ini, mungkin tidak 
akan pernah diadakan pemungutan suara, karena keputusan 
ditentukan sepenuhnya oleh satu orang saja.

Plurality Voting
Metode Plurality Rule umum dilakukan bila sekurang-
kurangnya ada 3 alternatif yang hendak diputuskan. Salah satu 
kelemahan dari Majority Rule adalah bila lebih dari 2 alternatif 
untuk diputuskan maka terdapat kemungkinan dimana tidak 
ada alternatif yang memperoleh suara mayoritas. Contoh, ada 
tiga alternatif (1, 2, dan 3) yang hendak dipilih salah satunya 
melalui voting. Bila 32% suara memilih 1, 32% suara memilih 
2, dan 36% suara memilih 3 maka tidak ada alternatif yang 
memperoleh suara diatas 50%. Dengan metode majority rule 
maka tidak ada pemenangnya. Akibatnya, perlu dilakukan 
pemilihan ulang yang tentunya akan menambah biaya dan 
memakan waktu.

Dengan menggunakan metode plurality rule, maka kondisi 
diatas dapat ditentukan pemenangnya yaitu alternatif 3 karena 
memperoleh porsi suara yang terbanyak (36%) jika dibanding 
dengan 2 lainnya. Jadi, dengan plurality rule pemenangnya 
ditentukan oleh alternatif yang memperoleh porsi suara paling 
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besar. Pada metode plurality rule, dimungkinkan suara minoritas 
untuk menjadi pemenangnya. Pada contoh di atas, alternatif 
3 (36%) adalah minoritas jika dibanding dengan alternatif 1 
plus alternatif 2 (64%). Hal ini dapat memicu ketidak stabilan 
karena keputusan tidak didukung oleh suara mayoritas.

Point Voting
Pada metode point voting, pemilih diberikan sejumlah point 
(misalkan 10) untuk kemudian dibagi-bagikan ke masing-
masing alternatif menurut tingkat kepentingan yang mereka 
rasakan.Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini.

Alternatif A B C D Total
I 5 2 5 10 22
II 3 2 5 0 10
III 2 6 0 0 8

Tabel 8.6: Point Voting

Misalkan setiap pemilih memperoleh 10 point untuk dibagikan 
ke masing- masing alternatif. A menganggap alternatif I paling 
penting, alternatif II kurang penting, dan alternatif III tidak 
penting. Ia mendistribusikan point ke masing- masing alternatif 
tersebut sebesar 5, 3, dan 2. hal yang sama dilakukan oleh B, C, 
dan D. Bila kita perhatikan, A dan D sama-sama menganggap 
alternatif I penting, namun D memberikan seluruh point nya ke 
alternatif I tanpa membagi kepada alternatif lainnya. Dengan 
metode ini, yang jadi pemenangnya adalah alternatif I karena 
memperoleh point paling banyak.

Metode ini mempunyai efek samping yaitu dapat menimbulkan 
transaksi jual-beli point antar sesama voter. Namun demikian 
dampak positifnya adalah setiap voter diberi kesempatan untuk 
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mem berikan preferensinya ke masing-masing alternatif. Walau-
pun sama-sama menganggap alternatif I penting, D lebih tinggi 
preferensinya terhadap alternatif ini dibanding oleh A.

Instant Runoff Voting
Instant runoff voting merupakan penyempurnaan dari majority 
rule dan plurality rule. Untuk lebih jelasnya penulis berikan 
contoh sebagai berikut. Ada 4 kandidat (I s.d. IV) yang akan 
dicari pemenangnya melalui pemungutan suara yang diikuti 
oleh 10.000 voter (A, B, C, dst.). Setiap voter diminta untuk 
memberikan suara dalam bentuk peringkat untuk masing-
masing kandidat. Misal, voter D memberi peringkat 1 untuk 
kandidat III, peringkat 2 untuk kandidat I, peringkat 3 untuk 
kandidat II, dan peringkat terakhir untuk kandidat IV. Voter 
yang lainnya juga diminta untuk melakukan hal yang sama 
sehingga dicapai hasil seperti pada tabel dibawah ini.

Kandidat A B C D E … Total %tase
I 1 1 1 2 4 … 38 0,38%
II 2 3 3 3 1 … 4.895 48,95%
III 3 4 4 4 2 … 4.894 48,94%
IV 4 2 2 1 3 … 173 1,73%

Tabel 8.7: Pemungutan suara I

Setelah pemungutan suara, setiap kandidat dihitung perolehan 
peringkat pertamanya. Ada 38 voter yang memberikan peringkat 
pertama pada kandidat I, 4.895 voter memberikan peringkat 
pertama pada kandidat II, 4.894 voter memberikan peringkat 
pertama pada kandidat III, dan 173 voter yang memberikan 
peringkat pertama pada kandidat IV. Menurut hasil pemilihan 
pertama ini, belum ada kandidat yang mencapai suara mayoritas 
karena kandidat I baru mengumpulkan 0,38%, kandidat II 
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mengumpulkan 48,95%, kandidat III mengumpulkan 48,94% 
dan kandidat IV mengumpulkan 1,73%. Seandainya pada 
pemungutan suara I ada kandidat yang memperoleh lebih dari 
50% suara maka otomatis dialah pemenangnya dan tidak perlu 
ada instant runoff.

Karena belum ada kandidat yang memperoleh mayoritas, 
maka dilakukan proses runoff yang pertama. Hal yang harus 
dilakukan adalah menyingkirkan kandidat yang memperoleh 
suara paling kecil, yaitu kandidat I, kemudian membagikan 
porsi suaranya ke 3 kandidat lainnya berdasarkan peringkat. 
Dari 38 orang yang memilih kandidat I, kita akan melihat 
bagaimana mereka menyusun peringkat untuk kandidat II, III, 
dan IV. Sebagai contoh, mari kita perhatikan preferensi A, B, 
dan C yang memilih kandidat I sebagai peringkat pertama. 
Karena kandidat I tersisih, maka suara A akan dialihkan ke 
kandidat II karena ia berada pada urutan 2. Suara B dialihkan 
ke kandidat IV dan suara C juga dialihkan ke kandidat IV.

Setelah dilakukan proses runoff terhadap 38 suara yang memilih 
kandidat I, misalkan didapat hasil sebagai berikut; 33 suara 
diberikan kepada kandidat II, 4 suara diberikan kepada kandidat 
III, dan 1 suara diberikan kepada kandidat IV berdasarkan 
peringkat 2 yang mereka masukkan. Hasil runoff pertama bisa 
dilihat pada tabel berikut ini.

Kandidat A B C D … perhitungan Total %tase

II 2 3 3 3 … 4.895 + 33 4.928 49,28%

III 3 4 4 4 … 4.894 + 4 4.898 48,98%

IV 4 2 2 1 … 173 + 1 174 1,74%

Tabel 8.8: Runoff Pertama
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Setelah dilakukan runoff pertama, masih belum terdapat 
kandidat yang memperoleh suara mayoritas. Oleh karena itu 
perlu dilakukan runoff kedua, ketiga dan seterusnya hingga 
diperoleh kandidat yang memperoleh suara mayoritas. Ber-
dasar kan tabel di atas, kandidat IV akan tersingkir karena 
memperoleh porsi suara paling kecil. 174 suara yang memilih 
kandidat IV kemudian didistribusikan ke kandidat yang tersisa 
ber dasar kan preferensi yang diberikan oleh masing- masing 
voter. Proses pembagiannya sama seperti yang dilakukan pada 
runoff pertama. Sebagai contoh, suara D akan dialihkan ke 
kandidat II karena memiliki urutan berikutnya setelah kandidat 
IV. Hasil proses runoff kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Kandidat A B C D … perhitungan Total %tase

II 2 3 3 3 … 4.928 + 17 4.945 49,45%

III 3 4 4 4 … 4.898 + 157 5.055 50,55%

Tabel 8.9: Runoff Kedua

Berdasarkan hasil runoff pertama, 174 suara dari kandidat IV 
yang tersingkir akan didistribusikan ke kandidat II dan III pada 
runoff kedua. Misalkan, kandidat II menerima limpahan 17 
suara dan kandidat III menerima 157 suara. Suara ini kemudian 
ditambahkan pada jumlah sebelumnya sehingga diperoleh hasil 
sebagai berikut; kandidat II memperoleh 4.945 suara (49,95%) 
dan kandidat III memperoleh 5.055 suara (50,55%). Dengan 
hasil ini maka kandidat III menjadi pemenangnya karena 
mampu mengumpulkan suara diatas 50%.
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Jika proses pilihan publik telah selesai, maka pemerintahan yang 
baru akan dinilai kinerjanya oleh masyarakat melalui paket-paket 
kebijakan	politik,	sosial	dan	ekonominya,	termasuk	kebijakan	fiskal.	
Kebijakan	fiskal	suatu	negara	secara	keseluruhan	terangkum	dalam	
laporan anggaran tahunannya yang di Indonesia dikenal sebagai 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pada masa orde 
baru, anggaran di Indonesia menganut sistem anggaran berimbang. 
Pada sistem ini pinjaman luar negeri dimasukkan sebagai unsur 
penerimaan negara. Sistem ini kemudian dikenal sebagai APBN 
Berimbang dan Dinamis. 

Tujuan utama dari diterapkannya sistem ini pada awal orde baru 
menurut Seda (2004) dimaksudkan mengurangi hyper-inflation 
yang mencapai 650% akibat adanya kegiatan pencetakan uang terus 
menerus	untuk	menutupi	defisit	anggaran.	Dalam	beberapa	periode	
lanjut Seda (2004), sistem tersebut cukup efektif mengendalikan 
inflasi.	Seluruh	pengeluaran	rutin	dalam	sistem	ini	diusahakan	untuk	
di tutup dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan pinjaman luar 
negeri digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya 
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secara terus menerus diusahakan agar penerimaan dalam negeri 
dapat lebih tinggi dari pengeluaran rutin sehingga tercipta tabung-
an pemerintah yang dapat digunakan sebagai bagian belanja pem-
bangunan.	Agar	tidak	terjadi	tambahan	inflasi	akibat	adanya	hutang,	
seluruh nilai hutang dipergunakan untuk kegiatan pembelian barang-
barang impor. Sistem ini berlaku sampai dengan tahun 1999. Setelah 
itu diberlakukan balance budget yang mengakui adanya budget 
surplus	dan	budget	deficit	(dibahas	pada	subbab	berikut).

Di dalam konsep anggaran perlu dibedakan antara penerimaan 
versus	pendapatan,	dan	pengeluaran	versus	belanja.	Yang	pertama,	
penerimaan publik tidak selalu berupa pendapatan publik. Karena 
ada beberapa aktivitas yang mengakibatkan aliran dana masuk 
yang tidak menambah kekayaan neto negara, seperti penerimaan 
kembali anggaran pengeluaran yang tidak terpakai. Sedangkan 
pen dapat an publik pasti menyebabkan kenaikan kekayaan neto 
negara, contoh penerimaan pajak. Berikutnya, pengeluaran publik 
tidak selalu identik dengan belanja publik. Pengeluaran publik 
seperti pembayaran pokok hutang akan diikuti dengan pengurangan 
liabilitas publik sehingga tidak mengurangi kekayaan neto negara. 
Belanja publik pasti mengurangi kekayaan neto negara, misalnya 
pembayaran bunga hutang.

Selanjutnya, anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupa-
kan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan 
datang. Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang 
khusus	(spesifik)	tentang	apa-	apa	yang	direncanakan	untuk	dilakukan	
oleh unit organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada 
periode waktu yang akan datang. Dalam anggaran, dipaparkan 
adanya rencana pengeluaran yang didasarkan pada ekspektasi 
pendapatan. Rencana pengeluaran sebaiknya mengindikasikan juga 
urutan skala prioritas serta ekspektasi kualitas dan kuantitas layanan.
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A. Balance Budget
Seluruh rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah 
biasanya melalui prosedur pembahasan oleh lembaga legislatif 
untuk disahkan setiap tahun, on-budget. Namun ada sebagian 
kecil anggaran yang dibiayai dengan dedicated fund tidak 
dibahas oleh lembaga legislatif setiap tahunnya, dikenal sebagai 
off-budget. Contoh dari off-budget adalah alokasi dana yang 
diperuntukkan bagi program pensiun dan tunjangan hari tua.

Jika rencana pengeluaran melebihi anggaran penerimaan, maka 
timbul budget deficit sebaliknya jika penerimaan diproyeksikan 
dapat lebiih tinggi dari rencana pengeluaraan maka disebut 
budget surplus. Pada umumnya on-budget mengalami deficit, 
sedangkan off-budget mengalami surplus. Apabila anggaran 
disusun dengan mengkonsolidasikan antara on-budget dan off-
budget, maka anggaran yang dihasilkan disebut unified-budget.

B. Jenis-jenis Anggaran
Jenis-jenis anggaran meliputi:
a. Anggaran belanja line-item (line-item budgeting)

Jenis anggaran belanja yang hanya membuat daftar 
barang-barang atau obyek-obyek, disebut anggaran obyek 
pengeluaran atau anggaran belanja line-item. Anggaran 
memuat perkiraan dari pengeluaran uang. Pengeluaran ter-
sebut harus jelas maksud dan tujuannya. Apabila dikata-
kan untuk membeli barang, hal ini adalah sesuatu hal 
yang masih sangat umum, disebabkan setiap instansi atau 
Departemen mempunyai kebutuhan barang yang berbeda. 
Oleh karena itu harus disebutkan secara khusus atau 
spesifik,	yaitu	obyek-obyek	atau	item-	item	apa	yang	akan	
dibeli dengan uang yang dianggarkan itu.
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Bila obyek yang ada dalam line-item budget cukup banyak, 
maka perlu dibuat pengelompokan ataupun penggolongan. 
Pengolongan barang tersebut misalnya: jasa-jasa kontrak, 
perlengkapan dan material serta peralatan, tergantung 
pada kriteria unit atau organisasi yang bersangkutan. Dari 
pengelompokan barang-barang inilah maka digunakan 
istilah obyek atau line-items. Contoh line-item budget 
adalah sebagai berikut.

Jenis Pengeluaran Jumlah
•	 Pengeluaran	Rutin

I. Belanja Pegawai
II. Belanja Barang
III. Subsidi Daerah Otonom
IV. Pembayaran Bunga & 

cicilan Hutang

Rp
Rp
Rp
Rp

X
X
X
X
X
X

X
X
X
 
X
X
X

•	 Pengeluaran	Pembangunan
I. Pembiayaan Rupiah

1. Bunga Kredit Program
2. Bunga Obl.
3. Restrukturisasi 
4. Perbankan

II. Pembiayaan Proyek

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

X
X
X
X

X
Rp XXX

Kelebihan sistem anggaran line-item ialah mudah meng-
awasi penggunaanya, karena mencantumkan dengan jelas 
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barang-barang atau obyek-obyek di mana uang itu di-
belanja  kan. Setiap barang atau kelompok barang dibuat 
daftar nya disertai angka nilai rupiah, sehingga dari catatan 
tersebut dapat dilihat secara tepat, apakah anggaran belanja 
itu dipatuhi dengan baik atau tidak. Dengan demikian 
orang yang bertanggung jawab dalam membelanjakan 
uang itu mudah diperiksa melalui keharusan mengikuti 
pengeluaran sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan kelemahan sistem anggaran line-items adalah 
sulit menyederhanakan berbagai jenis barang untuk di-
kelompok kan. Disamping itu, terdapat perbedaan penge-
lompok kan barang-barang antara unit atau organisasi yang 
satu dengan unit atau organisasi barang yang diperlukan 
setiap organisasi tersebut dan tidak didasarkan atas 
perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, 
karena perkiraan kebutuhan untuk masa mendatang tidak 
dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang lebih luas.

b. Anggaran belanja berprogram (a program budgeting)
Suatu anggaran yang berorientasi kepada maksud dan 
tujuan untuk apa uang dibelanjakan, disebut anggaran 
berprogram (a program budget). Anggaran berprogram 
me nge lompok an pengeluarannya kedalam program-
program. Penggunaan kata fungsi, kegiatan, atau misi, 
kadang-kadang diperlukan sebagai pengganti program-
program. Dengan kata lain, suatu anggaran belanja yang 
di susun sesuai dengan tujuan, fungsi-fungsi dan kegiatan- 
kegiat an pengeluarannya disebut anggaran berprogram (a 
program budget). 

Contoh dari anggaran berprogram yang digunakan dalam 
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menyusun APBN Indonesia Tahun 2005 adalah sebagai 
berikut.

Kode Nama Fungsi, Sub Fungsi, dan 
Program Jumlah

01 PELAYANAN	UMUM	
PEMERINTAHAN XXX

01.01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN 
LEGISLATIF, KEUANGAN DAN 
FISKAL, DAN LUAR NEGERI

XXX

01.01 01 PENYELENGGARAAN	PIMPINAN XXX

KENEGARAAN DAN 
PEMERINTAHAN

01.01 02 PENYELENGGARAAN	PIMPINAN
DEPARTEMEN/ LEMBAGA XXX

01.01 03 PEMBINAAN PRODUK LEGISLATIF XXX
Dst. Dst. Dst.

Kelebihan sistem anggaran berprogram adalah:
1). Memungkinkan kita membuat daftar prioritas 

dalam memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan 
dibelanjakan;

2). Lebih informatif, karena dapat diketahui tingkat 
kepentingan tujuan pembelanjaan itu, bukan perincian 
yang sempit sifatnya.

Dengan anggaran berprogram, kita dapat mengetahui 
tujuan serta maksud membelanjakan uang tersebut. 
Kemudian, kita juga dapat menetapkan tingkat prioritas 
untuk membedakan bahwa program yang satu lebih 
penting dari program yang lain. Oleh karena itu akan 
terdapat program yang mendapat dana jauh lebih sedikit 
dari yang lain, sekalipun ia dianggap fungsi yang lebih 
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penting. Dengan demikian tak cukup kita menggunakan 
suatu anggaran yang hanya menyebutkan daftar barang-
barang yang akan dibelanjakan, sebab suatu program 
terdiri atas unsur-unsur program, yang merupakan bagian 
program yang lebih luas.

Sedangkan kelemahan anggaran berprogram ialah kurang 
mengandung arti pengawasan didalamnya, dibandingkan 
dengan anggaran line-item (line-item budget). Hal ini 
disebabkan karena dalam anggaran berprogram, anggaran 
belanja sistem hanya mencantumkan X rupiah untuk 
belanja	yang	satu	dan	Y	 rupiah	untuk	belanja	yang	 lain.	
Misalnya X rupiah untuk kepentingan ketertiban umum, 
yang tidak jelas obyek-obyeknya, sebab dari arti ketertiban 
umum	itu	dapat	pula	untuk	pembangunan	prasarana	fisik	
(kantor) yang mewah bagi kepentingan ketertiban umum 
yang menyimpan dari tujuan yang diharapkan.

Salah satu cara untuk mengatasi kelemahan anggaran 
berprogram dalam segi pengawasan dan tingkat keluwesan 
(flexibility) adalah dengan cara mengkombinasikan sifat 
anggaran berprogram dengan sifat anggaran berdasarkan 
anggaran line-item. Dengan demikian anggaran ber-
program yang mempunyai perincian line-item dikaitkan 
dengan tujuan dari pada program. Sekalipun demikian 
dapat di sebut anggaran berprogram, disebabkan tidak 
hanya sekedar mendaftar barang-barang dan jasa-jasa yang 
akan dibelanjakan, tetapi penyusunan dana itu disesuaikan 
dengan program-programnya.

c. Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting).
Anggaran belanja berbasis kinerja (performance budget) 



SISTEM KEUANGAN PUBLIK124

KONSEP ANGGARAN

dibangun atas anggaran berprogram. Anggaran belanja 
berbasis kinerja ini hanya menambahkan keterangan 
berapa banyak jenis pelayanan yang akan disediakan 
untuk melaksanakan suatu tujuan.

Ada dua hal yang harus dilakukan dalam menyusun anggar-
an belanja berbasis kinerja, yaitu, pertama, harus tersedia 
ukuran hasil kerja (output) yang realistis, artinya berapa 
banyak suatu hasil yang dapat dibuat dengan biaya itu. 
Jelasnya unit ukuran yang digunakan harus menguraikan 
secara nyata (konkrit) apa yang akan dikerjakan. Kedua, 
langkah selanjutnya adalah menetapkan dan mengukur 
suatu tingkat pelayanan yang wajar.

Dengan demikian anggaran berbasis kinerja adalah ang gar-
an pelaksanaan yang mencakup kombinasi antara ang gar an 
belanja line-item (line-item budget), anggaran ber program 
(program budget), obyek-obyek pengeluaran (seperti 
persediaan dan bahan), dan data-data hasil kerja. Contoh 
anggaran belanja berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

Program: Peningkatan prasarana jalan
Kegiatan I: Pembebasan tanah
Ukuran hasil: Jumlah

- Panjang lahan yang dibebaskan: 10 kilometer
- Biaya pembebasan per kilometer: Rp50.000.000

Jumlah Sub Total Rp 500.000.000
Kegiatan II: Pembangunan jalan
Ukuran hasil:
- Panjang jalan yang dibuat: 10 kilometer
- Biaya per kilometer: Rp10.000.000

Jumlah Sub Total Rp 100.000.000
Total Biaya peningkatan prasarana jalan Rp 600.000.000
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d. Zero-based budgeting
Tidak seperti kebanyakan proses pengganggaran yang 
jumlah dan rincian kegiatannya didasarkan atas anggaran 
tahun sebelumnya seperti dinaikkan atau sama, zero-based 
budgeting menggunakan paket-paket anggaran. Seluruh 
program	 kegiatan	 pemerintah	 harus	 dijustifikasi	 setiap	
tahun dengan tidak mendasarkan atas kemiripan kegiatan 
yang telah selenggarakan tahun sebelumnya. Konsep ini 
banyak didukung oleh para pemerhati anggaran yang tidak 
menginginkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang 
tidak perlu oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya, 
konsep penganggaran ini sulit dilaksanakan sehingga 
tidak banyak digunakan.

C. Konsep PPBS (Planning Programming and 
Budgeting System)
PPBS dimaksudkan sebagai usaha memperbaiki sistem pe nyu-
sun  an anggaran belanja pemerintah yang telah diuraikan di atas. 
Dalam membicarakan teori PPBS, dapat dijelaskan me lalui 
konsep-konsep sebagai berikut:
1. Tujuan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa suatu anggaran 
belanja yang berencana (planning budget) disusun dengan 
penentuan tujuan-tujuan. Konsep tujuan sangat penting 
dalam sistem ini, karena orang ingin mengetahui mengapa 
suatu kegiatan dilaksanakan, yang merupakan landasan 
untuk penilaian kegiatan. Disamping itu dalam sistem 
anggaran belanja, ditunjukkan hubungan antara cita-cita 
atau tujuan pemerintah dengan kegiatan pemerintah, yang 
dikelompokkan menurut tujuannya.
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Adapun kelebihan penentuan tujuan, ialah:
1).	 Berguna	untuk	mengukur	efisiensi	dan	produktivitas	

dalam pengertian manajemen.
2). Berguna dalam menilai keputusan-keputusan alokasi 

sumber.
3). Berguna bagi tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan ses-

uatu pemerintahan.

2. Output
Sekalipun	belum	ada	kesepakatan	mengenai	definisi	hasil	
(output), akan tetapi yang dimaksud disini ialah setiap 
penyelesaian kerja yang nyata dari seorang karyawan 
pemerintah adalah hasil (output) pemerintah. Hal ini dapat 
juga berupa sejumlah formulir pajak yang diproses sampai 
kepada pembangkit listrik yang menghasilkan sejumlah 
kilowatt listrik bagi kepentingan masyarakat.

Pandangan yang paling umum mengenai hasil dari suatu 
institusi ialah konsep output yang universal. Konsep output 
yang universal beranggapan bahwa setiap penyelesaian 
kerja yang nyata dari suatu karyawan pemerintah dapat 
di pandang sebagai output. Akan tetapi ada juga yang ber-
pendapat bahwa yang dimaksud dengan hasil ialah barang-
barang dan jasa-jasa yang dihasilkan untuk disalur kan 
keluar pemerintah.

3. Pengukuran biaya dan manfaat kegiatan pemerintah
Konsep biaya sebagaimana digunakan dalam PPBS adalah 
bersifat komprehensif (lengkap). Landasan berpikirnya 
adalah, bahwa dalam menghitung biaya produksi sesuatu 
produk (manfaat), kita harus melihat secara menyeluruh 
biaya-biaya langsung maupun tidak langsung yang 
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dikeluarkan secara nyata. Pendekatan sistem anggaran ini 
adalah mengaitkatkan satu sama lain segala sesuatu yang 
berhubungan dengan produksi, yaitu semua manfaat dan 
semua biaya yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu 
PPBS menghendaki agar dalam pengambilan keputusan 
yang rasional memasukkan biaya kesempatan (opportunity 
cost) sebagai bagian dari biaya-biaya yang relevan ter-
hadap output.	Yang	 dimaksud	 dengan	 biaya	 kesempatan	
ialah hilangnya kesempatan untuk membelanjakan 
uang atau waktu atau sumber-sumber lain untuk suatu 
alternatif tujuan. Misalnya kegiatan menghadiri rapat akan 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan 
lain yang memperoleh hasil.

Analisis menghitung hubungan antara besarnya input 
(biaya) dan besarnya output (hasil-hasil yang dicapai) 
disebut input output analysis. Ukuran efektivitas biaya 
menunjukkan jumlah hasil-hasil yang dapat dicapai dengan 
mengeluarkan sejumlah rupiah tertentu. Akan tetapi 
efektivitas biaya (cost effectiveness) harus dipertimbang-
kan pula terhadap hasil-hasil dari sudut manfaat biaya 
(cost-benefits). Untuk itu, disamping mengukur biaya-
biaya maupun manfaat menurut nilai sekarang, dibuat juga 
suatu perbandingan manfaat dan biaya, dimana manfaat-
manfaat yang dinyatakan dalam nilai uang dibagi dengan 
biaya-biaya. Jika perbandingan itu lebih besar dari satu 
(>1) maka simpulannya adalah bahwa proyek tersebut 
layak, karena manfaatnya melebihi biayanya.

 Umpamanya : 
manfaat Rp50 juta =  1   (<1)

     Biaya               Rp25 juta      2                
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Sebaliknya seandainya rasio itu adalah kurang dari satu 
(<1), maka simpulannya adalah bahwa proyek itu tidak 
layak, karena biayanya lebih besar dari pada manfaatnya.

 

 Umpamanya : 
manfaat Rp25 juta =  1   (<1)

     Biaya               Rp50 juta      2                

4. Analisis yang terbuka dan jelas
Analisis yang terbuka dan jelas merupakan asumsi yang 
merupakan unsur-unsur kunci dan merupakan prasyarat 
pokok bagi keberhasilan PPBS. PPBS menitikberatkan 
pada pertimbangan rasional yang didasarkan atas data 
dan informasi. Hal ini berarti bahwa semua asumsi yang 
di pergunakan sebagai dasar pertimbangan harus dibuat 
dan didukung oleh data atau informasi yang tepat dan 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mekanisme 
analisis data dan informasi harus jelas, sehingga asumsi 
itu ber sifat rasional dan objektif. Objektivitas yang se-
lengkap-lengkapnya barang kali tidak mungkin diper-
oleh, akan tetapi kecenderungan untuk menutupi atau me-
nyembunyi kan data kunci harus dapat dihindarkan. Hal 
ini disebabkan karena hasil analisis itu mungkin diuji oleh 
analis-analis lain dan mungkin diulangi lagi dengan meng-
gunakan susunan asumsi yang berbeda.

D. Siklus Anggaran
Kebijakan	 fiskal	 pemerintah	 suatu	 negara	 secara	 ringkas	 ter-
cermin dalam anggarannya, yang di Indonesia disebut APBN. 
Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu 
pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, tidak 
termasuk anggaran pendapatan dan pelanja pemerintah daerah 
dan perusahaan-perusahaan milik negara. Penyusunan anggaran 
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negara	merupakan	rangkaian	aktifitas	yang	melibatkan	banyak	
pihak, termasuk lembaga legislatif. Peran lembaga legislatif 
dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan proses pe-
nyusunan menjadi lebih demokratis, transparan, obyektif, dan 
lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum dibahas oleh lembaga legislatif, pemerintah ber ke wajib-
an menyusun dan mengajukan rancangan anggaran. Rancang an 
ini memuat asumsi umum yang mendasari pe nyu sun an anggaran 
seperti	 perkiraan	 penerimaan,	 pengeluar	an,	 transfer,	 defisit/
surplus,	dan	pembiayaan	defisit,	dan	kebijak	sana	an	pemerintah.	
Selain itu juga dimuat perkiraan terperinci pengeluaran dan 
penerimaan departemen/lembaga, dan proyek, data aktual dan 
proyeksi perekonomian, dan informasi terkait lainnya. 

Proses perjalanan suatu Anggaran yang dimulai dari penyusunan 
hingga pertanggungjawaban disebut dengan siklus anggaran. 
Secara umum siklus anggaran terbagi atas empat tahap yaitu:
1. Penyusunan Anggaran (budget formulation),
2. Pengesahan Anggaran (budget enactment),
3. Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran (budget 

execution),
4. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (budget 

auditing and assessment).

Penyusunan Anggaran
Pada umumnya proses formulasi anggaran dilakukan oleh 
eksekutif yang khusus menangani anggaran negara. Lembaga 
tersebut biasanya dibawah naungan Departmen Keuangan 
yang bertugas mengkoordinasikan dan mengorganisasikan 
usulan anggaran pembiayaan dan pengeluaran dari instansi- 
instansi terkait, serta mendistribusikannya sesuai urutan 
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prioritas kegiatan dan tersedianya dana. Proses penyusunan 
dapat memakan waktu hingga beberapa bulan, tergantung 
kompleksitas struktur pemerintahan yang dilayani.

Pada kebanyakan negara, anggaran disusun untuk masa satu 
tahun. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum-
nya sering dijadikan landasan penyusunan anggaran tahun 
berikut nya. Namun hal ini tidak mencerminkan bahwa seluruh 
kegiat an harus dibiayai secara bertahap. Pemerintah dapat saja 
melaku kan perubahan drastis terhadap beberapa pengeluaran 
jika dipandang perlu dipilih sebagai reaksi atas perubahan 
indikator- indikator perekonomian. Beberapa indikator ekonomi 
yang biasa diikutkan dalam pembahasan anggaran antara lain: 
ekspektasi	 pertumbuhan	 ekonomi,	 inflasi	 dan	 karakteristik	
makro ekonomi lainnya seperti harga minyak mentah dunia.

Ada tiga cara dalam menyusun anggaran yaitu:
a. Bottom – Up (dari bawah ke atas)
 Pada cara ini, penyusunan anggaran dimulai dari unit 

organisasi yang paling bawah kemudian diteruskan secara 
berjenjang ke unit organisasi yang lebih tinggi. Dalam 
mengajukan usulan, unit organisasi yang paling bawah 
harus memperhitungkan besar kecilnya kegiatan yang 
akan dilakukan.

b. Top – Down (dari atas ke bawah)
 Cara ini merupakan kebalikan dari cara bottom – up. Pada 

cara ini, unit organisasi yang paling tinggi menetapkan 
batas tertinggi (plafond) anggaran yang dapat dibelanjakan 
oleh unit organisasi yang lebih rendah. Unit organisasi 
yang telah ditetapkan batas anggarannya tidak boleh 
melakukan pengeluaran melebihi dari batas tersebut.
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c. Campuran
 Cara ini merupakan gabungan dari 2 cara di atas.
 1) Pengesahan Anggaran

Proses ini dimulai ditandai dengan pengajuan usulan 
anggaran oleh eksekutif untuk dibahas di lembaga 
legislatif. Anggota dewan dapat mengundang pihak 
esksekutif pada waktu pembahasannya, atau memilih 
untuk mendengarkan opini publik untuk kemudian 
diambil keputusan. Hal ini biasa terjadi dikarenakan 
adanya kemungkinan anggota legislatif yang ditunjuk 
dalam komisi pembahasan anggaran tidak menguasai 
kerangka kerja anggaran. Faktor politik juga dapat ikut 
berperan dalam proses pembahasannya. Kesemua itu 
tidak mempengaruhi dibutuhkannya legalisasi usulan 
anggaran oleh dewan legislatif.

Anggota dewan berhak menolak usulan anggaran 
yang diajukan pemerintah. Dalam hal tersebut, bebe-
rapa negara memungkinkan anggota dewan me nyusun 
anggarannya sendiri atau memutuskan untuk meng-
gunakan anggaran tahun sebelumnya. Proses pem-
bahasan selesai setelah usulan anggaran diundang kan 
atau diamandemen.

Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran
Proses berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang telah 
disetujui dewan. Instansi dan departemen terkait, melakukan 
belanja publik terbatas maksimal sebesar tertera pada anggaran. 
Sedangkan untuk penerimaan publik diharapkan dapat melebihi 
atau minimal sama dengan anggaran yang telah disetujui. Untuk 
mengefektifkan pelaksaaan anggaran, dibutuhkan kegiatan 
pengawasan.
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Prosedur pengawasan eksekusi anggaran dapat berbeda di tiap 
negara. Menteri Keuangan secara terpusat dapat menerapkan 
kontrol ketat terhadap prosedur aliran dana keluar, memonitor 
efektifitas	alokasi	anggaran	ke	departemen-departemen	lainnya,	
dan memberi persetujuan terhadap pengeluaran-pengeluar an 
yang besar. Atau departemen-departemen dibuat lebih indepen-
den dalam realisasi belanja publik. Sedangkan tugas Departe-
men Keuangan hanya memonitor melalui laporan yang sampai-
kan oleh departemen-departemen.

Pada prakteknya, anggaran tidak dijalankan sama persis dengan 
jumlah yang disetujui. Beberapa deviasi menyebabkan beberapa 
pos pengeluaran tidak terealisasi sebagaimana tertera dalam 
anggaran. Tetapi pertanyaan harus diajukan oleh tim pengawas 
manakala	terjadi	perbedaan	yang	signifikan	tetapi	tanpa	dasar	
alas an yang dapat diterima. Kemungkinan dari adanya per-
beda	an	 yang	 signifikan	 adalah	 adanya	 penyelewengan	 ke-
kuasa an oleh lembaga eksekutif. Bisa juga disebabkan oleh 
tidak	efisiennya	mekanisme	dan	kekakuan	pelaksanaan	teknis	
reali sasi anggaran di lapangan.

Pengawasan anggaran secara kelembagaan dibagi dalam 2 
bagi an yaitu:
1). Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan 

oleh unit inspeksi yang betugas melakukan pengawasan di 
lingkungan departemen yang bersangkutan.

2). Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan 
oleh aparatur pengawasan dari luar departemen.

Menurut subyeknya, pengawasan dapat dibagi menjadi:
1). Pengawasan melekat (waskat), yaitu pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya.
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2). Pengawasan fungsional (wasnal) yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh institusi.

3). Pengawasan legislatif (wasleg) yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh Dewan Legislatif. Di Indonesia, BPK me-
rupa kan lembaga tinggi negara yang melakukan pengawas-
an terhadap pemerintah.

4). Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilaku-
kan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan mau-
pun tertulis kepada pemerintah.

Menurut caranya, pengawasan dapat dibagi menjadi:
1). Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan 

on the spot melalui inspeksi, sidak, maupun pemeriksaan.
2). Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaku-

kan berdasarkan laporan dari pejabat yang bersangkut-
an, aparat pengawasan fungsional, aparat pengawasan 
legislatif, atau dari masyarakat.

Menurut waktunya, pengawasan dapat dibagi menjadi:
1). Pengawasan sebelum kegiatan dimulai, yang disebut se-

bagai pengawasan preventif
2). Pengawasan selama kegiatan dilaksanakan, yang disebut 

sebagai pengawasan represif.
3). Pengawasan setelah kegiatan dilaksanakan, yang disebut 

sebagai post audit.

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Siklus terakhir dari anggaran adalah pemeriksaan dan per tang-
gung	jawab	an	atas	efektifitas	anggaran	khususnya	peng	guna	an	
pen dapatan publik. Jika dimungkinkan, pihak eksekutif harus 
dapat	 melaporkan	 pelaksanaan	 kebijakan	 fiskalnya	 secara	
lengkap. Agar proses pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
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dapat dengan mudah dilakukan. Laporan ini harus diaudit se-
cara reguler oleh badan independen semacam Auditor General 
(di Indonesia disebut BPK) yang memiliki kapasitas untuk 
melakukan pemeriksaan yang akurat dan tepat waktu.

Fungsi pemeriksaan dari lembaga legislatif tidak dimaksudkan 
untuk menekan pihak eksekutif atau sekedar mencari-cari 
ke salahan pejabat publik. Tapi lebih ditekankan pada bagai-
mana memanfaatkan seluruh kekayaan publik pada porsi yang 
paling menguntungkan ekonomi negara. Manajemen anggaran 
modern lebih menekankan pada perlunya sosialisasi dan distri-
busi informasi mengenai anggaran publik agar lebih dapat di-
tingkat	kan	efektifitas	dan	efisiensi	prosesnya.

E. Masalah Umum Anggaran
Setiap siklus anggaran memiliki problem tersendiri. Problem 
pada fase penyusunan dan pembahasan lebih banyak akibat 
adanya campur tangan politik. Sedangkan pada pelaksanaan 
dan pemeriksaan lebih mengarah pada isu-isu manajemen dan 
akuntansi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kombinasi 
konflik	antara	manajemen	dan	politik	perlu	diakomodasi	secara	
memadai.

Pada umumnya negara berkembang, problem anggaran 
yang dihadapi meliputi penentuan asumsi-asumsi ekonomi 
dan	 indikator	 fiskal.	 Negara-negara	 tersebut	 seperti	 halnya	
Indonesia,	menghadapi	kerentanan	tehadap	fluktuasi	per	dagang-
an dunia, menentukan jumlah ideal penyerapan pen dapat-
an publik melalui pajak, koordinasi pembangunan te rencana 
dalam jangka panjang serta berkesinambungan. Bebe rapa 
per masalahan mungkin diakibatkan oleh faktor-faktor di luar 
kontrol,	akan	tetapi	banyak	juga	ketidakefisienan	yang	di	sebab-
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kan oleh praktek penyusunan anggaran yang tidak fair. Sebagi-
an anggaran mengalami kebocoran atau penggunaan yang tidak 
selaras dengan pembangunan perekonomian berkesinambung-
an. Hal tersebut dapat juga disebabkan oleh lembaga-lembaga 
legislatif dan pemeriksa yang tidak independen atau tidak 
mempunyai kapasitas sebagaimana mestinya.
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Topik ini membicarakan lebih jauh mengenai fungsi utama ketiga 
dari kebijakan anggaran yang, seperti telah dibahas pada Bab VII, 
stabilisasi ekonomi.  Anggaran,  khususnya  pengeluaran  publik, 
mempengaruhi tingkat permintaan agregat. Perubahan tingkat 
permintaan agregat pada akhirnya menentukan kesempatan kerja 
dan tingkat harga. Mau tidak mau, anggaran akan sangat dikaitkan 
dengan perilaku perekonomian secara makro dan pada gilirannya, 
akan menjadi alat yang cukup efektif untuk mempengaruhi perilaku 
tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan anggaran juga mempengaruhi 
tingkat distribusi output total dengan membaginya di antara 
konsumsi dan tabungan (yang membentuk modal) yang selanjutnya 
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Saling keterkaitan 
inilah yang akan kita simak pada bab ini.

Kebijakan	fiskal	terhadap	tingkat	permintaan	agregrat	dalam	keadaan	
dimana terdapat tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan lebih 
berpengaruh terhadap perubahan output riil dibanding pada penye-
suai an tingkat harga. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam 
suatu sistem tingkat investasi adalah sesuatu yang given (tidak 

BAB X
KEBIJAKAN 
STABLISASI
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dapat dipengaruhi) dan apabila tidak ada suatu pemerintahan, maka 
pendapatan ekuilibrium ditentukan pada tingkat dimana tabungan 
masyarakat	 sama	 dengan	 investasi.	 Kebijakan	 fiskal	 itu	 sendiri	
kemudian dapat digunakan untuk mempengaruhi tingkat investasi, 
hal ini ditentukan dalam suatu sistem

A. Model-Model Pengganda dengan Investasi yang 
Tetap
Mari kita mulai dengan model yang paling sederhana di mana 
konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Sementara jumlah 
atau tingkat investasi dianggap tetap. Investasi akan diang-
gap sebagai variabel endogen (variabel yang dipengaruhi oleh 
pendapatan).

1. Penentuan Pendapatan Tanpa Anggaran
 Sekarang kita akan menyimak bagaimana tingkat pen-

dapat an ekuilibrium ditentukan, pertama-tama tanpa ang-
gar an dan kemudian dengan anggaran. 

 Penentuan pendapatan dalam bentuknya yang paling 
sederhana diperlihatkan pada Gambar 10-1 di mana pen-
dapatan diletakan pada sumbu horizontal dan pengeluar-
an pada sumbu vertikal. C adalah fungsi konsumsi ymg 
menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi akan 
me ningkat sejalan dengan pertambahan pendapatan. Pe-
nge luar an untuk investasi, yakni I, dianggap konstan dan 
independen terhadap tingkat pendapatan. Dengan me-
nambah kan I ke C secara vertikal, kita akan memperoleh 
garis	 pengeluaran	 total	 Y=C+I.	 Pendapatan	 ekuilibrium	
ter capai apabila pendapatan yang diterima pada suatu 
periode sama dengan jumlah pengeluaran. Nanti nya penge-
luar an tersebut akan menjadi pendapatan pada periode 
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berikutnya. Dengan demikian, pendapatan ekuilibrium 
ter capai pada perpotongan garis pengeluaran total (atau 
C+I) dengan garis 450.

Gambar 10-1 Penentuan Pendapatan tanpa Sektor Publik

 Perpotongan terjadi dimana pendapatan adalah A. Untuk 
men jaga tingkat ekuilibrium, pengeluaran harus sama dengan 
pen dapatan sehingga tabungan (atau pendapatan dikurangi 
kon sumsi) harus tertutupi oleh investasi. Jika jumlah output 
(atau dengan kata lain, pendapatan) melebihi tingkat A, 
penge luar an total tidak akan memadai untuk membeli 
jumlah output ter sebut (yakni garis C+I terletak di bawah 
garis 450), nilai uang me ningkat dan tingkat harga menurun. 
Dengan demikian output serta pendapatan pada akhirnya 
akan menurun sampai ke A. Di pihak lain, jika tingkat output 
atau pendapatan berada di bawah A, pengeluaran total akan 
melampaui tingkat output periode berjalan (yakni, C+I 
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terletak di atas garis 450), nilai uang menurun dan tingkat 
harga meningkat sehingga akhirnya menggeser tingkat 
output dan pendapatan meningkat sampai ke A.

 Pada Tabel 10-1, persamaan (1) menunjukkan bahwa pen-
dapat an total sama dengan jumlah konsumsi dan inves-
tasi, sementara persamaan (2) menggambarkan fungsi 
konsumsi. Konstanta a adalah perpotongan garis C pada 
Gambar 10-1 dengan sumbu vertikal, sedangkan ke cen-
derung an marjinal untuk meng konsumsi c menunjuk kan 
ke miringannya. persamaan (3) diper oleh dengan men-
substitusi persamaan (2) ke dalam persamaan (1). Pecahan 
1/(1-c) adalah apa yang disebut sebagai pengganda 
(multiplier), dan jumlah konstanta-konstanta (a+I) adalah 
jumlah yang digandakan (multiplicand). Jika c=0,8, maka 
peng  gandanya adalah 5, dan jika a=$50 milyar dan I=$100 
milyar,	maka	pendapatan	Y=$750	milyar	[($50+$100)*5].

2. Penentuan Pendapatan dengan Anggaran
 Sekarang kita masukkan pengeluaran dan penerimaan publik 

ke dalam sistem tersebut guna melihat bagaimana tingkat 
pen dapatan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan anggaran.

 Pertama-tama kita masukkan unsur pengeluaran publik 
G ke dalam sistem kita. Seperti terlihat pada Gambar 10-
2. Dengan demikian diperoleh garis pengeluaran total 
Y=C+I+G.	Artinya	 pengeluaran	 publik	 tersebut	menaik-
kan output dari A menjadi B. Dengan demikian, masuknya 
pe  ngeluaran publik bisa digunakan untuk menaikkan pen-
dapat an. Jika pendapatan nasional masih berada di bawah 
ting kat pendapatan pada kesempatan kerja penuh, penge-
luar an publik bisa digunakan untuk mencapai tingkat pen-
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dapatan yang lebih tinggi, seperti diperlihatkan juga pada 
persamaan (4) sampai (7) dari Tabel 10-1. Per sama an (4) 
dan (5) menyatakan kembali persamaan dasar, sedang-
kan persamaan (6) menghasilkan formula pen dapat an 
yang baru. Pengeluaran publik G akan menjadi bagi an 
dari konstanta yang digandakan. Persamaan (7) yang di-
peroleh dengan menyajikan persamaan (6) dalam bentuk 
diferensial, menunjukkan kenaikan pendapatan yang di-
timbulkan. Jika C=0,8, kenaikan G sebesat $1 milyar akan 
menaikkan pendapatan ekuilibrium sebesar $5 milyar.

Gambar 10.2 Penentuan Pendapatan dengan Pengeluaran Publik

Gambar 10-3 Penentuan Pendapatan dengan Pajak Lump-Sum
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Selanjutnya mari kita perhatikan peranan pengenaan pajak 
dalam bentuk lumpsum, yakni pajak dalam suatu jumlah yang 
tetap, tanpa memperdulikan pendapatan. Dengan menambahkan 
I dan C, kita mendapatkan C+I dan tingkat pendapatan sebesar 
A. Sekarang apabila terhadap penerimaan dikenakan pajak, 
fungsi konsumsi merosot dari C ke C’. Konsumsi menurun 
sebesar pajak yang dikenakan. Perpotongan garis pengeluaran 
yang baru, C’+I, dengan garis 450 menjadi lebih rendah dan 
pen dapatan menurun dari A ke D. Konsumen yang menerima 
pendapatan A setelah membayar pajak akan mempunyai pen-
dapatan disposabel sebesar D. Fungsi konsumsi ditentukan me-
lalui	C’=a+c(Y-T).	Persamaan	tersebut	menunjukkan	konsumsi	
sebelum pengenaan pajak sekaligus dengan penurunan pen-
dapat  an disposabel karena adanya pajak. Dengan demikian 
baik perubahan pajak maupun perubahan pengeluaran publik 
bisa digunakan untuk menyesuaikan tingkat pengeluaran 
yang tentunya juga mempengaruhi tingkat pendapatan serta 
kesempatan kerja.

Pengaruh pungutan pajak lump-sum diperlihatkan pada per-
sama an (8) sampai (11) dari Tabel 10-1. Pada persamaan (9), 
pajak dimasukkan ke fungsi konsumsi sementara kecenderung-
an marginal untuk mengkonsumsi c merupakan pendapatan 
disposabel, atau pendapatan setelah pajak. Pada persamaan 
(10) kita melihat bagaimana pajak memperkecil jumlah yang 
di gandakan. Persamaan (11) diperoleh dengan mengubah per-
samaan (10) ke dalam bentuk diferensial dan melakukan pe-
mecah	an	untuk	ΔT,	kita	melihat	kaitan	pajak	dengan	pendapatan.

Dalam tabel 10-1 terlihat, kenaikan pendapatan akibat turunnya 
pajak untuk setiap dollar lebih rumit dibanding kenaikan pen-
dapatan akibat tambahan pengeluaran publik. Pajak lump-sum 
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tidak mempengaruhi faktor pengganda, tetapi mengurangi 
jumlah yang digandakan. Karena penambahan pendapatan 
akibat	pengurangan	pajak	dalam	konsumsi	hanya	sebesar	c*ΔT	
saja. Sisanya tercermin dalam kenaikan tabungan. Dengan 
alasan yang sama, pengaruh kenaikan pajak terhadap penurunan 
tingkat pendapatan tidak sebesar penurunan yang diakibatkan 
oleh berkurangnya pengeluaran publik.

B. Peranan Tunjangan Sosial (Transfer)
Tunjangan pemerintah atau pembayaran transfer (tranfer 
payments), yang tentunya berbeda dari dari pembelian pemerin-
tah (G), dapat dianggap sebagai pajak negatif dalam analisis 
ini. Dengan demikian, tunjangan atau R dapat disubstitusikan 
ter hadap I pada persamaan (11) tetapi dengan tanda yang 
terbalik, yang menunjukkan bahwa kenaikan R akan bersifat 
ekspansioner (memperbesar pendapatan). Akan tetapi disini-
pun perubahan pendapatan yang ditimbulkannya lebih kecil 
daripada yang ditimbulkan oleh kenaikan G. Alasannya sama, 
yaitu sebagian dari kenaikan pendapatan disposabel yang ber-
asal dari tunjangan akan tercemin dalam kenaikan tabungan 
dan bukan dalam konsumsi.

Sistem dengan Pajak Penghasilan
Sekarang kita harus beralih ke kasus yang lebih realistis di-
mana penerimaan pemerintah berasal dari pajak penghasilan 
bukan dari pajak lump-sum. Pengenaan pajak semacam ini 
tidak menggeser fungsi konsumsi secara paralel, sebagaimana 
halnya dengan pajak lump-sum, tetapi bergerak ke bawah 
dengan tetap berpusat pada titik potong dengan sumbu vertikal 
yang sama. Pajak bertambah sejalan dengan bertambahnya 
pen dapat an. Karena itu, kemiringan fungsi konsumsilah dan 
bukan titik perpotongannya yang menurun. Agar pendapatan 
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meningkat maka diperlukan penurunan tarif pajak t seperti 
yang diperlihatkan pada Gambar 10-4, di mana C adalah fungsi 
konsumsi sebelum penurunan pajak dan C” setelah penurunan 
pajak, dimana pendapatan menurun A ke E.

Gambar 10-4 Pengaruh Pajak Penghasilan

Proses ini diperlihatkan pada persamaan (12) sampai (18) dari 
Tabel 10-1. Perhatikan bahwa cara memperhitungkan pajak ke 
dalam fungsi konsumsi pada persamaan (13) berbeda dengan 
cara memperhitungkan pajak lump-sum pada persamaan (9), 
karena pengenaan pajak penghasilan dalam hal ini menurunkan 
kecenderungan marjinal untuk mengkonsumsi pendapatan 
sebelum pajak. Dengan kata lain, hal ini memperkecil faktor 
pengganda.	 Kiranya	 hal	 ini	 cukup	 masuk	 akal	 karena	 T=tY.	
Dengan naiknya pendapatan, naik pulalah penerimaan pajak, 
sehingga memperkecil pendapatan disposabel C. Karena itu 
bisa meniadakan seluruh efek ekspansioner yang ditimbulkan 
oleh kenaikan G. Jadi, sekiranya c=0,8, tarif pajak t=0,3 akan 
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menurunkan pengganda dari 5 menjadi 2,27. Penambahan G 
sebesar	$1	milyar	hanya	akan	menaikkan	Y	sebesar	$2,27	milyar.	
Karena itu pengaruh pajak penghasilan dapat menghambat 
keefektifan dari kenaikan pengeluaran publik.

C. Kenaikan Anggaran Berimbang
Setelah menyadari bahwa kenaikan pengeluaran adalah bersifat 
ekspansioner sementara kenaikan pajak bersifat restriktif (me-
nurun kan pendapatan), kita perlu mempertimbangkan perubah-
an	anggaran	berimbang	seperti	ΔG=ΔT.	Artinya	tingkat	pe	ne-
rima an publik bertambah sebesar kenaikan pengeluaran publik. 
Pengganda dalam anggaran berimbang sama dengan 1. Kenaik-
an berimbang dalam pelaksanaan anggaran mempunyai efek 
ekspansioner, tetapi hanya satu banding satu. Efek peng ganda 
yang melipatgandakan pendapatan tidak berlaku.

Sistem tanpa sektor publik  Y	=	C	+	I		 (1)
	 C	=	a	+	cY	 (2)
 

Y	=
 (a + I)  (3)

         1 – c
   
Sistem dengan pembelian pemerintah Y	=	C	+	I	+	G	 (4)
	 C	=	a	+	cY	 (5)
 

Y	= (a + I + G) (6)
              1 – c
 

ΔY	=
 Δ	G	 (7)

          1–c 

Sistem dengan pajak lump-sum Y	=	C	+	I	 (8)
	 C	=	a	+	c	(	Y	–	T)	 (9)
 

Y	=
 (a + I - cT) 

(10)
              1 – c
 

ΔY	=
 c*ΔT	

(11)
           1 – c 
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Sistem dengan pajak penghasilan Y	=	C	+	I	 (12)
	 C	=	a	+	c	(1-t)	Y	 (13)
 

Y	=
   (a + I) 

(14)
        1 – c (1-t) 

Sistem dengan pembelian pemerintah dan pajak penghasilan

 Y	=	C	+	I	+	G	 (15)
	 C	=	a	+	c	(1-t)	Y	 (16)
 

Y	=
 a + I + G) (17)

        1 – c (1-t)
 

ΔY	=
     Δ	G	

(18)
          1 – c (1-t) 

Tabel 10-1 : Penentuan Pendapatan dan
Faktor Pengganda Fiskan (Investasi = Konstan)

D. Jenis-Jenis lnflasi
Sejauh ini kita mengasumsikan bahwa tingkat harga konstan se-
hingga dampak kebijakan angaran terhadap tingkat per mintaan 
agregat tercermin pada perubahan output dan kesempatan kerja. 
Tetapi mungkin bukan demikian halnya. Kenaikan pengeluaran 
agregat mungkin akan tercermin pada kenaikan harga dan 
bukan pada kenaikan output. Pembangunan yang mengatasi 
pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang 
sangat rendah tidaklah mampu untuk menyediakan output yang 
di butuh kan secara cepat, dan dalam keadaan demikian kenaikan 
tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga.
Karena	itu	diperlukan	kebijakan	fiskal	yang	cermat	untuk	meng-
hindarkan	inflasi	sambil	menanggulangi	pengangguran.	Di	sini	
kita melihat bahwa kebijakan yang salah bisa menjadi penyebab 
inflasi.	Di	pihak	lain,	inflasi	bisa	juga	timbul	karena	hal-hal	lain	
di luar kebijakan stabilisasi. Dalam keadaan demikian kebijakan 
stabilisasi	diperlukan	untuk	mengatasi	 inflasi	 tersebut.	Kedua	
aspek ini akan kita pertimbangkan kemudian.
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a. lnflasi Akibat Permintaan (Demand - Pull Inflation)
	 Inflasi	yang	timbul	karena	meningkatnya	pemintaan	bisa	

disorot dari dua sektor, yaitu sektor anggaran pemerintah 
dan sektor swasta.

•	 lnflasi	yang	Diakibatkan	Anggaran
 Pertama-tama mari kita bayangkan suatu keadaan 

di mana kebijakan anggaran bisa menjadi penyebab 
inflasi.	Anggaplah	perekonomian	berada	pada	tingkat	
tanpa pengangguran sedangkan pengeluaran publik 
akan ditingkatkan tanpa menaikkan pajak. Perminta-
an agregat meningkat dan akibatnya terjadilah 
inflasi.	Untuk	memahami	bagaimana	inflasi	tersebut	
ber langsung kita bisa menyimak kembali model 
pe nentu an pendapatan yang paling sederhana di 
mana kita hanya memperhitungkan konsumsi 
dan pengeluaran publik, dan diasumsikan bahwa 
konsumsi sama dengan pendapatan disposable. Mari 
kita ubah model tersebut ke dalam bentuk yang 
dinamis	dan	kita	identifikasi	periode	pada	saat	mana	
penge luar an dilakukan atau pendapatan diperoleh. 
Kita akan memulainya dengan situasi ekuilibrium 
pada kesempatan kerja penuh dengan anggaran yang 
berimbang. Selanjutnya kita mengasumsikan bahwa 
pemerintah menaikkan pengeluaran publik tanpa 
menaikkan pungutan pajak; dengan kata lain penge-
luar an tambahan tersebut dibiayai dengan anggaran 
yang	 defisit.	 Pada	 kondisi	 perekonomian	 berada	
dalam kesempatan kerja penuh, seluruh kenaikan 
pengeluaran menyebabkan penurunan nilai uang 
yang tercermin pada kenaikan harga.
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•	 Inflasi	yang	Ditimbulkan	Sektor	Swasta
 Proses yang sama juga bisa terjadi jika pihak swasta 

mengakibatkan perubahan pemintaan, misalnya be-
rupa kenaikan investasi atau pergeseran fungsi kon-
sumsi ke arah atas. Dan sekali lagi pemerintah me lalui 
instrumen	 kebijakan	 fiskal	 harus	 mengambil	 sikap	
apakah akan membiarkan atau menekan kenaikan 
harga-harga tersebut.

b. lnflasi yang Diakibatkan Biaya (Cost-Push Inflation)
 Sekarang kita akan beralih pada suatu situasi di mana 

gejolak awal diakibatkan oleh kenaikan biaya secara 
tiba-tiba oleh faktor luar, seperti kenaikan harga minyak. 
Kenaikan biaya secara tiba-tiba ini, jika disokong oleh 
perluasan permintaan, akan mendorong kenaikan harga 
dan selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah, sehingga 
akan	menimbulkan	inflasi	yang	berkelanjutan.

Pengharapan yang Rasional
Banyak alasan mengapa pelaksanaan kebijakan stabilisasi 
merupakan tugas yang pelik. Meskipun demikian, analisis 
makro sampai saat ini cenderung mengarah pada suatu kon-
sensus tentang bagaimana kebijakan harus dilaksanakan dalam 
keadaan yang serba sulit tersebut. Perdebatan mengenai efekti-
vitas	kebijakan	fiskal	dibanding	kebijakan	moneter	 telah	me-
numbuh kan pengakuan bahwa kedua alat tersebut bisa efektif 
dan harus dipadukan dalam proporsi yang tepat.

a. Teorema tentang Ketidakefektitan Kebijakan
 Jika harga-harga dan upah secara menyeluruh bersifat 

fleksibel,	perekonomian	akan	bergerak	ke	arah	ekuilibrium	
pada kesem pat an kerja penuh. Pengangguran memang 
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akan ada, tetapi pada tingkat yang wajar, yaitu bagi mereka 
yang sedang men cari kerja dan sedang pindah kerja. Di 
sini tidak diperlukan kebijakan tertentu untuk mem per-
tahan kan kesempatan kerja penuh. Jika pemerintah meng-
umum kan tekadnya untuk me naik kan pengeluaran publik 
pada tingkat tertentu, semua pelaku ekonomi akan meng-
harapkan harga untuk naik pada tingkat yang sama. Harga 
dan upah akan bergerak bersama-sama se hingga nilai riil 
dari semua faktor pendapatan tidak berubah-sama halnya 
dengan	 ilustrasi	 terdahulu	mengenai	 tingkat	 inflasi	 yang	
mengarah ke keadaan ekuilibrium pada kesempatan kerja 
penuh.

 Dalam perekonomian semacam itu, semua perubahan yang 
diharapkan langsung disesuaikan terhadap ekuilibrium 
dan sistem itu tidak mungkin berubah dari keadaan 
tersebut kecuali jika terjadi perubahan mendadak yang 
tidak diharapkan atau bersifat acak. Anggaplah misalnya; 
jumlah upah dinaikkan berkat desakan tertentu dari 
serikat pekerja sedangkan produsen belum mengantisipasi 
kenaikan biaya ini atau karena itu belum menaikkan 
harga. Nilai riil dari biaya pekerja meningkat dan pada 
akhirnya terjadilah pengangguran. Dapatkah ini ditang-
gulangi dengan kebijakan yang ekspansioner? Jawabnya 
ter gantung pada apa yang terjadi dengan pengharapan.

 Anggaplah semua pelaku ekonomi memperlihatkan bahwa 
pe merintah akan mengambil tindakan ekspansioner, 
misal nya dengan menaikkan jumlah pengeluaran publik 
untuk men dorong kenaikan harga. Sebagai reaksi, mereka 
ber asumsi semua harga dan upah akan naik. Hasilnya, 
nilai riil dari biaya pekerja tidak akan berubah. Variabel-
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variabel riil lainnya dari sistem tersebut, termasuk tingkat 
kesempatan kerja, tidak akan ter pengaruh oleh ke bijak-
an tersebut. Hal ini tidak efektif. Ke bijakan akan dapat 
mem pengaruhi sistem dalam nilai riil hanya jika tindak-
an tersebut tidak dapat duga dan karena itu itu tidak di-
antisipasi oleh pelaku perekonomian. Tetapi kebijakan yang 
dianggap layak cenderung merupakan hal yang dapat di-
pekira kan sebelumnya, sedangkan kebijakan yang ber sifat 
acak belum tentu merupakan suatu tindakan yang tepat.

 Pemikiran ini didasarkan pada asumsi (1) bahwa perubah-
an kebijakan diantisipasikan dan (2) bahwa antisipasi 
ter sebut mendorong dilakukannya penyesuaian sesegera 
mungkin tanpa adanya kesenjangan dalam sistem per-
ekonomi an. Jika antisipasi itu tidak sempurna atau jika 
ke senjangan terjadi, tindakan ekspansioner bisa men-
dorong kenaikan pemintaan melebihi ke naik an biaya 
sehingga memperbesar kesempatan kerja. Karena itu 
teorema yang menyatakan ketidakmungkinan di atas akan 
ter gantung pada validitas empiris dari asumsi (1) dan (2). 
Karena ketidaksempumaan kita untuk memperkirakan 
masa mendatang dan dengan adanya keterpakuan dan 
ketidakluwesan, maka teorema ini tidak bisa dianggap 
sebagai suatu penilaian yang realistis atas keampuhan 
dari kebijakan. Dalam dunia nyata, kebijakan stabilisasi, 
meskipun sukar, namun bisa efektif. Tentu saja antisipasi 
mengenai pembahasan kebijakan serta kredibilitas dari 
pengumuman mengenai kebijakan yang diambil akan 
mempercepat tercapainya hasil yang diharapkan kebijakan 
tersebut dan memperbesar keefektifannya.
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E. Keseimbangan Menurut Paham Ricardo
Dalil kedua mengenai pengharapan yang rasional dilandaskan 
pada pilihan antara pembiayaan dengan pajak atau pembiayaan 
dengan pinjaman. Pada pembahasan sebelumnya kita telah 
melihat bahwa kedua kebijakan itu berbeda. Kenaikan penge-
luar an publik lebih ekspansioner jika dibiayai dengan pinjaman 
daripada dengan pajak. Efek crowding out terhadap investasi 
(dengan mengasumsikan jumlah uang yang beredar konstan) 
me ngurangi efek ekspansioner dari pembiayaan dengan anggar-
an	defisit,	tetapi	tetap	lebih	besar	jika	dibanding	dengan	pem-
biayaan melalui pajak.

Pendekatan dengan pengharapan yang rasional mempertanyakan 
apakah memang demikian kenyataannya? Individu yang rasio-
nal, jika dihadapkan pada penambahan anggaran yang di biayai 
secara	defisit,	menyadari	 bahwa	pada	masa	mendatang	pajak	
pasti dinaikkan guna membayar beban bunga dan tambahan 
hutang. Dia akan menghitung nilai sekarang dari kenaikan 
pajak masa mendatang tersebut. Nilai sekarang itu sama dengan 
jumlah yang harus dibayar sekarang jika kenaikan anggaran 
dibiayai dengan pajak. Pada kedua kasus tersebut terjadi pe-
ngurang an nilai bersih dalam jumlah yamg sama. Karena 
itu, pem biayan dengan pajak atau pinjaman mempunyai efek 
ekonomi yang seimbang—yaitu bahwa konsumen yang rasional, 
jika berada dalam posisi yang sama pada kedua kasus tersebut, 
akan bereaksi dengan cara yang sama tanpa memperdulikan apa 
pun metode pembiayaan yang dipilih. Karena itu, tidak perlu 
rasanya mempersoalkan metode mana yang dipilih. Dampak 
pe nurunan bukanlah merupakan masalah, begitu juga halnya 
dengan, bauran kebijakan yang semestinya.
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Tetapi, keseimbangan menurut Paham Ricardo ini (Ricardian 
Equivalence), yang mengabadikan nama seorang ekonom 
klasik yang terkenal yaitu Bapak David Ricardo, juga di landasi 
oleh asumsi yang tidak realistik. Hampir tak bisa di bayang-
kan bahwa para konsumen akan mengantisipasikan konse-
kuensi masa mendatang dari pembiayaan dari pinjaman yang 
dilaksanakan saat ini. Pemberi pinjaman dan pembayar pajak 
bukanlah orang ymg sama, undang-undang pajak masa men-
datang dan distribusi beban mereka tidaklah pasti, dan tambah-
an pembayaran bunga mungkin juga akan dibiayai dengan 
pinjaman lain. Lebih jauh lagi, nilai dari hutang di masa men-
datang	mungkin	juga	menurun	karena	inflasi.	

Semua faktor ini menunjukkan bahwa mustahil kiranya setiap 
orang akan memberikan reaksi yang sama bagi pembiayaan 
dengan pajak dan pembiayaan dengan pinjaman sehingga tidak 
ada pengenaan efek kebijakan terhadap tingkat permintaan 
agregat atau terhadap pembagian output di antara konsumsi 
dan	investasi.	Sebagai	contoh	nyata,	defisit	besar-besaran	pada	
tahun 1980-an di AS justru disertai oleh tingkat tabungan per-
orangan yang rendah, bukan tingkat tabungan yang tinggi 
seperti yang dihipotesiskan oleh pengharapan yang rasional.
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