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I. PENDAHULUAN 

 

Setiap anggota masyarakat menginginkan kemakmuran material dan spiritual 

dalam arti dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang,  

maka bagi masyarakat sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk 

kestabilan), keadilan dan kemakmura, disini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan 

untuk mencapai tujuan tersebut agar keinginan masyarakatnya terpenuhi. Dalam 

pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk 

berupa uang. Penggunaann uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang 

dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga 

diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai 

suatau kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam 

melakukan kesejahteraan.  

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. 

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan 

bahwa  

Y = C + I + G + X-M. 

 

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus 

mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variable-variabel di ruas kanan disebut 

permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (Government 

expenditures), I investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G 

terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar 

kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau 

pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan 

pemerintah dalam perekonomian nasional. 

            Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga 

memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam 

suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

(pendapatan dan belanja negara) disebut kebijksanaan fiskal.  



  Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi 

pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunya, yang di 

Indonesia dijabarkan dalam Anggaram Perencanaan Belanja Negara (APBN).  

  Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran 

negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran 

tersendiri dan berbeda. Dalam makalah ini nantinya akan dijelaskan tentang 

pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran negara maupun daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH 

 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,  

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga 

dapat dikelompokan menjadi  2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. 

 

1. Teori Makro 

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator 

besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin 

besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah 

yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 

tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999) 

a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 

b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.   

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro 

ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat 

permintaan secara tidak langsung. 

c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.  Transfer payment bukan 

pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan 

mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang 

meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai 

golongan  masyarakat,  pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu 

pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment 

mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun 

secara administrasi keduanya berbeda. 

 

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 

pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap 



lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi 

pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan 

fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada 

tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih 

diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin 

meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. 

Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. 

Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang 

terjadi.  

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase 

terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase 

terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow 

mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke 

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

b. Teori Adolf Wagner 

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin 

meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian 

apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat  terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur 

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan 

dan sebagainya.  

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin 

meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan 

keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi 

perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

 



 PPkP < PkPPn < .. < PkPPn 

 PPK1  PPK2  PPKn 

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)  
 

 

  

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu  teori yang disebut  

organic theory of state  yaitu teori  organis  yang menganggap pemerintah sebagai 

individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas 

menunjukkan  secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.  

 

c. Teori Peacock dan Wiseman 
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan 

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak 

menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal 

meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu 

juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 



Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa 

masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari 

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah 

sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. 

Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan 

pemungutan pajak secara semena-mena.   

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement 

effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan 

pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-

mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. 

Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. 

Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP 

bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah 

pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.  

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah 

terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan 

sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah 

yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek 

konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan 

bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak 

menurun kembali  pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi 

digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini  

 

 



 

 

Dalam keadaan  normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase 

terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. Apabila pada tahun 

t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian 

meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada 

tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah 

perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman 

pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.   

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah 

versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, 

tetapi berbentuk seperti tangga.  

 

 

 

 Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave 

digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan 

Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva 



seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika 

masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, 

maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah 

ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. 

 

d. Teori batas kritis Colin Clark 

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipoteisis tentang batas kritis 

perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang 

dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. 

Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan 

penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang 

terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan 

mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan 

ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang 

tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.  

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat 

adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate.  Apabila 

batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial 

ekonomi masyarakat. 

 

2. Teori Mikro  

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang 

publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi 

antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang 

publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang 

akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. 

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Penentuan Permintaan 

Ui   = f (G,X) 

G  = vektor dari barang publik 

X  = vektor barang swasta 



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

U  = fungsi utilitas 

 Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta.  

Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) 

tergantung pada kendala anggaran  (budget constraints).  Misalkan seorang individu 

(i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. Untuk menghasilkan i barang K 

sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah 

berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha 

meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah  untuk 

menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat 

harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu 

tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau 

dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. 

 

Penentuan tingkat output 

 

Up  = g (X, G, S) 

Up  = fungsi utilitas 

S  = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau 

kedudukan 

G = vector barang public 

X = vector barang swasta 

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih : 

Max Ui = f(X, G) 

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya  : 

PxX + t B < Mi 

 

P  = vektor harga barang swasta  

X = vektor barang swasta  

Bi = basis pajak individu 1 

Mi = total pendapatan individu 1 

T = tariff pajak 



Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 

proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan 

mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price 

Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, 

sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (Output Taker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENGELUARAN NEGARA 

 

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran 

untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk 

pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 

1. Macam-macam Pengeluaran Negara 

 Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut 

organisasi dan menurut sifat. 

Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni : 

a. Pemerintah Pusat 

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)  yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi 

pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk 

belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, 

bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta 

dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan 

meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar 

negeri, dll. 

 

b. Pemerintah Provinsi 

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah propinsi 

terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat 

dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk 

pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi 

berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja 

perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 

sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset 

tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. 



c. Pemerintah Kabupaten/Kota 

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk 

belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke 

desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke 

Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk 

Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, 

pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom 

lainnya. 

 

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara 

lain : 

 

a. Pengeluaran Investasi 

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran  yang ditujukan untuk menambah 

kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk 

pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll. 

 

b. Pengeluaran Penciptaan  Lapangan Kerja  

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan 

kegiatan perekonomian masyarakat. 

 

c. Pengeluaran Kesejahteraan  Rakyat  

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran  yang mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan 

membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan 

tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll. 

 

d. Pengeluaran Penghematan Masa  Depan 

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak 

memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan 

mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan 



datang.Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk 

anak-anak yatim, dll. 

 

e. Pengeluaran Yang Tidak  Produktif  

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan 

manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. 

Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. 

 

2. Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian 

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh 

terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya 

terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain : 

 

a. Sektor Produksi  

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 

sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan 

faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, 

material, method, management). 

Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh 

secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.. 

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang 

lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat. 

 

b. Sektor Distribusi  

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh 

terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh 

masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati 

barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. 

Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat 

masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak 

sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat 



tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila 

pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi 

pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan 

menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu 

tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

 

c. Sektor Konsumsi Masyarakat 

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 

sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran 

pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu 

dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah 

mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. 

Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga 

BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat 

terhadap BBM turun. 

 

d. Sektor Keseimbangan Perekonomian  

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur 

alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat 

pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat 

mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan 

tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat 

membiayainya dengan pola defisit anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Data Pengeluaran Negara di Indonesia 

Ringkasan Pengeluaran Negara, tahun 2005-2010 
(dalam miliar rupiah) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
LKPP 

 
LKPP 

 
LKPP 

 
LKPP 

 
APBN 

 
RAPBN-P 

 
RAPBN 

 
A.   Pendapatan Negara dan Hibah 

I.  Penerimaan Dalam Negeri 
1.    Penerimaan Perpajakan 

a.  Pajak dalam Negeri 
b.  Pajak Perdagangan Internasional 

2.   Penerimaan Negara Bukan Pajak 
 

II.  Hibah 
 

B.   Belanja Negara 

I.  Belanja Pemerintah Pusat 
1.    K/L 
2.     Non K/L 

II.  Transfer Ke Daerah 
1.    Dana Perimbangan 
2.     Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

III.   Suspen 
 

C.    Keseimbangan Primer 

D.   Surplus/Defisit Anggaran  (A - B) E.    

Pembiayaan (E.I + E.II) 
I.  Pembiayaan Dalam Negeri 
II.  Pembiayaan Luar negeri (neto) 

 
495.224,2 

493.919,4 
347.031,1 
331.791,9 
15.239,2 

146.888,3 
 

1.304,8 
 

509.632,4 

361.155,2 
120.823,0 
240.332,2 

150.463,9 
143.221,3 

7.242,6 

(1.986,7) 
 

50.791,4 

(14.408,2) 

11.121,2 
21.393,2 

(10.272,0) 

 
637.987,2 

636.153,1 
409.203,0 

395.971,5 
13.231,5 

226.950,1 
 

1.834,1 
 

667.128,7 

440.032,0 
216.094,7 
223.937,3 

226.179,9 
222.130,6 

4.049,3 

916,8 
 

49.941,1 

(29.141,5) 

29.415,6 
55.982,1 

(26.566,5) 

 
707.806,1 

706.108,3 
490.988,6 
470.051,8 
20.936,8 

215.119,7 
 

1.697,7 
 

757.649,9 

504.623,3 
225.014,2 
279.609,1 

253.263,2 
243.967,2 

9.296,0 

(236,5) 
 

29.962,6 

(49.843,8) 

42.456,5 
69.032,3 
(26.575,8) 

 
981.609,4 

979.305,4 
658.700,8 
622.358,7 

36.342,1 
320.604,6 

 
2.304,0 

 
985.730,7 

693.355,9 
262.003,3 
431.352,7 

292.433,5 
278.714,7 

13.718,8 

(58,7) 
 

84.308,5 

(4.121,3) 

84.071,7 
102.477,6 
(18.405,9) 

 
985.725,3 

984.786,5 
725.843,0 
697.347,0 
28.496,0 

258.943,6 
 

938,8 
 

1.037.067,3 

716.376,4 
322.317,4 
394.059,0 

320.691,0 
296.952,4 

23.738,6 

0,0 
 

50.315,8 

(51.342,0) 

51.342,0 
60.790,3 
(9.448,2) 

 
872.631,8 

871.640,2 
652.121,9 
632.098,8 

20.023,1 
219.518,3 

 
991,6 

 
1.005.673,6 

696.101,4 
316.989,0 
379.112,4 

309.572,3 
285.317,2 

24.255,1 

0,0 

(22.991,0) 

(133.041,8) 

133.041,8 
144.820,9 
(11.779,1) 

 
911.475,8 

910.054,3 
729.165,2 
702.033,9 

27.131,4 
180.889,0 

 
1.421,5 

 
1.009.485,7 

699.688,1 
327.556,9 
372.131,2 

309.797,6 
292.979,6 

16.818,0 

0,0 
 

17.584,7 

(98.009,9) 

98.009,9 
107.891,4 
(9.881,5) 

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (3.287,0) 274,1 (7.387,2) 79.950,4 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

Pendapatan negara dan hibah didapat dari dua sektor yaitu penerimaan dalam negri dan hibah. Di penerimaan dalam negri masih 

dibagi lagi menjadi dua sektor yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan perpajakan masih 

dibagi menjadi dua sektor lagi yaitu pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional.  Dibandingkan dengan penerimaan negara 

bukan pajak, penerimaan perpajakan memiliki jumlah yang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa pajak merupakan pendapatan terpenting 

dari pemerintah. Besar kecilnya pajak yang ditentukan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran 
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pemerintah. Karena besarnya pendapatan baik dari pajak atau bukan, secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah pengeluaran yang 

juga akan meningkat. 

 

 Pengeluaran pemerintah atau belanja negara disini dibagi menjadi tiga sektor yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan 

suspen. Belanja pemerintah pusat sendiri disini dibagi lagi menjadi dua sektor yaitu K/L dan non K/L. Kemudian transfer ke daerah juga 

dibagi menjadi dua sektor yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Pengeluaran pemerintah terbesar didapat 
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dari belanja pemerintah pusat. Dimana disitu terdapat K/L dan non K/L. Dari dua sektor tersebut sektor non K/L mengalami pengeluaran 

terbesar. Itu menandakan bahwa pengeluaran terbesar bukan di sektor kapital dan tenaga kerja. Sedangkan di suspen pemerintah banyak 

mengalami defisit. Pemerintah mengalami defisit pada tahun 2005 2007 dan 2008, sedangkan pada tahun 2006 pmerintah mengalami 

surplus. Sisanya pemerintah mengalami pengimbangan atau tidak surpus dan tidak defisit. 

 

 



IV. PENGELUARAN DAERAH 

 

Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk 

mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar 

dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar, 

menangah, dan kejuruan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan 

menengah mencerminkan mafaat dari adanya anggara daerah. Tentulah tenaga kerja 

terdidik akan meenaikkan produktivitas suatu perekonomian.  

 Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah 

terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain : pemadam 

kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan 

rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian 

yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak 

ada cara apapun yang dapa mengecualikan siapa saja didalam daerah ini yang dapat 

menggunakannya.  

 Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan 

daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya, AR (1997:12) menyatakan 

bahwa Penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah 

identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan 

kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang 

dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran-

sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu. 

 

 

 

 

 

 



V. EFEK EKONOMI DARI PENGELUARAN PEMERINTAH 

 

Pembelian barang dan jasa. Dengan membeli barang dan jasa dari 

perusahaan  swasta dan mempekerjakan para pekerja, pemerintah menyediakan 

berbagai macam layanan, biasanya tanpa biaya eksplisit, ke seluruh masyarakat. Sifat 

dari kegiatan atau barang-barang ini, yaitu mencakup barang-barang penting seperti 

jalan raya, rudal, pendidikan, dan polisi. Di sini difokuskan dengan dua karakteristik 

kesamaan dari semua program tersebut. Fakta bahwa barang dan jasa ini melibatkan 

penggunaan dalam sumber daya pemerintah, dan bahwa jasa yang dihasilkan 

diberikan kepada masyarakat baik secara gratis atau harga nominal. Pekerjaan 

pemerintah pada sumber daya riil seperti tanah, tenaga kerja, bangunan, dan mesin 

mengartikan bahwa tidak ada barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan output 

di sektor swasta.  

Untuk sebagian besar, belanja semua barang dan jasa pemerintah melibatkan 

pengorbanan untuk output swasta. Dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah 

seperti yang diinginkan tercipta hanya jika manfaat terhadap masyarakat melebihi 

nilai kerugian barang dan jasa sektor swasta. Idealnya, dalam kata lain, nilai dari 

penggunaan sumber daya baru dalam program pemerintah harus seimbang terhadap 

program pemerintah yang lebih unggul lainnya. Jika satu program pemerintah lebih 

baik dari yang lainnya,  maka yang terakhir  harus ditolak, dan bahkan yang pertama 

harus dilepaskan jika sektor swasta menggunakan sumber daya yang sama yang akan 

menghasilkan manfaat yang lebih besar. 

Pembayaran transfer. Pengeluaran pemerintah, seperti hibah bantuan 

pengangguran, pembayaran jaminan sosial kepada orang tua, atau subsidi produsen, 

meningkatkan pendapatan dari penerima tetapi tidak membawa layanan atau produk 

yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Transfer unilateral ini diesensikan 

negatif dalam pajak, dan pengaruhnya juga.  

Pembayaran transfer biasanya meningkatkan permintaan untuk output kurang 

daripada jumlah yang sama dari belanja barang dan jasa pemerintah yang baru. Yang 

terakhir ini tidak hanya meningkatkan output nasional dengan jumlah uang yang 

dihabiskan, tetapi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan aliran 

sekunder belanja konsumen yang terus meningkat untuk beberapa waktu. Pembayaran 



transfer bisa sama-sama ekspansif jika penerima menghabiskan jumlah penuh pada 

keluaran baru. Karena, dalam sebagian besar keadaan, bagian dari transfer akan  

diselamatkan oleh penerima, peningkatan langsung dalam pengeluaran akan lebih 

kecil dari jumlah transfer. 

Pembelian tanah dan aset yang berjalan. Ketika pemerintah menggunakan 

sumber daya baru untuk sebuah proyek, itu tidak perlu. Tanah sering diperlukan dan 

pembelian aset digunakan untuk berbagai jenis alasan ekonomi, terutama jika 

pemerintah atau kongres bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran pemerintah. 

Sementara pembelian tanah dan aset lainnya tidak membawa peningkatan output 

nasional, pembelian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penawaran atas 

harga aset yang bersangkutan.  

Pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Walaupun 

pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan permintaan untuk output baru atau 

menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka biasanya akan mendorong 

peminjam untuk melakukan keduanya. Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman, 

dengan kata lain, kemungkinan besar akan digunakan untuk membeli barang dan jasa 

baru yang lain, transaksi ini akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat dan 

pendapatan tambahan tersebut akan memulai aliran sekunder pengeluaran yang 

meningkat. Dengan bersaing dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah dapat 

membawa liberalisasi tentang persyaratan pinjaman swasta yang akan meningkatkan 

permintaan baik untuk kredit dan untuk output baru pada bagian dari semua 

peminjam. 

Pinjaman harus dibayar dan akibatnya tidak harus sebagai efek ekspansif 

sebagai hadiah langsung dan hibah. Jika pembayaran pokok kontrak konsumsi swasta 

dan investasi untuk persis tingkat yang sama seperti penyaluran kredit meningkatkan, 

program pinjaman., Selama seumur hidup nya, tidak akan berpengaruh pada tingkat 

total pengeluaran. Ini akan, bagaimanapun mengubah waktu pengeluaran pribadi, 

incrising mereka selama tahun-tahun awal program pinjaman saat penyaluran kredit 

melebihi pembayaran pokok dan mengurangi mereka dalam tahun kemudian ketika 

hubungan terbalik berlaku. Jika ini sebenarnya efek ekonomi dari pinjaman 

pemerintah, prosedur standars diadopsi dalam anggaran federal hanya menampilkan 

aliran kredit bersih. Mungkin wee bisa, bagaimanapun, bahwa pembayaran pokok 



pinjaman tidak menekan pengeluaran pribadi sebanyak pinjaman baru 

meningkatkannya. Jika hal ini terjadi, pencairan dan pembayaran tidak boleh hanya 

diimbangi tetapi harus disajikan terpisah pada anggaran pemerintah. 

Pemerintah menjamin pemberi pinjaman  swasta terhadap kerugian pinjaman 

macet yang mungkin memiliki efek ekonomi yang sama seperti pinjaman langsung 

pemerintah. Sebagai akibat dari pergeseran kredit yang berisiko pemerintah, pemberi 

pinjaman swasta tidak hanya menawarkan pinjaman kepada debitur yang dinyatakan 

tidak akan mampu untuk memenuhi syarat untuk kredit. Dalam hal ini, jaminan 

pinjaman dapat meningkatkan aliran kredit swasta. Terlepas dari efek penting, 

bagaimanapun, jaminan pinjaman pemerintah biasanya akan melibatkan pengeluaran 

masyaakat dengan jumlah hanya sangat kecil. 

Pengeluaran pemerintah termasuk kedalam kebijakan fiskal bersama dengan 

pajak. Perubahan pengeluaran pemerintah ini akan mengubah ekuilibrium jangka 

pendek perekonomian. Perubahan fiskal akan memengaruhi pengeluaran yang 

direncanakan dan menggeser kurva IS. Model IS LM menunjukkan bagaimana 

pergeseran dalam kurva IS ini memengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga.  

 

 

 

Kenaikan pengeluaran pemerintah misalkan terjadi sebesar ∆G. Pengganda 

pengeluaran pemerintah dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada 

tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan pendapatan 

sebesar ∆G/(1-MPC). Sebagaimana kurva diatas, kurva IS bergeser ke kanan sebesar 

jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, kenaikan 



pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan dan bunga. Pengeluaran yang 

direncanakan akan naik ketika pemerintah meningkatkan belanjanya atas barang dan 

jasa. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan ini akan mendorong produksi barang 

dan jasa, yang menyebabkan pendapatan total Y meningkat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. SOAL 

 

MULTIPLE CHOICE 

1. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah, salah satu teori yang 
digunakan adalah 
a. Teori Peacock & Wiseman 
b. Teori Adam Smith 
c. Teori Keyness 
d. B & C benar 

2. Dalam suatu proses pembangunan, apa yang dialami investasi swasta terhadap 
GNP 
a. Mengecil 
b. Membesar 
c. Tetap 
d. Tidak stabil 

3. Rumus pengeluaran pemerintah dalam teori mikro adalah 
a. Ui = f ( G,T ) 
b. Ui = f ( G,P ) 
c. Ui = f ( G,X ) 
d. Ui = f ( P,X ) 

4. Tiga penyebab terjadinya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, kecuali 
a. Dibuatnya program kesejahteraan 

b. Adanya penambahan peran pemerintah 

c. Peningkatan standar kegiatan pemerintah 

d. Pendapatan masyarakat yang meningkat 

5. Dibawah ini adalah jenis-jenis transfer payment, kecuali 

a. Asuransi pegawai 

b. Pembayaran jaminan soaial kepada orang tua 

c. Tunjangan hari raya 

d. Subsidi produsen 

6. Jenis barang atau sarana yang dihasilkan sektor pemerintah dan menyebabkan 

peningkatan pada pengeluaran pemerintah, kecuali 

a. Jalan raya 

b. Mall (Pasar Modern) 

c. Pasar 

d. Sekolah 



7. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan tempat rekreasi subsidi, bantuan 

langsung tunai, termasuk pengeluaran pemerintah yang bersifat . . . 

a. Investasi     

b. Penciptaan Lapangan Kerja  

c. Kesejahteraan Rakyat 

d. Penghematan Masa Depan 

8. Menurut macamnya, pengeluaran Negara dibedakan menjadi . . .  

a. 2      

b. 3      

c. 4 

d. 5 

9. Yang merupakan contoh dari pengeluaran Negara yang bersifat investasi 

adalah . . . 

a. Pembangunan jalan tol   

b. Bantuan korban bencana  

c. Biaya perang 

d. Subsidi  

10. Kebijakan pengurangan subsidi BBM akan menyebabkan harga BBM naik, 

dan membuat permintaan masyarakat terhadap BBM menurun, adalah contoh 

dari pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian dalam sektor . . . 

a. Produksi     

b. Distribusi    

c. Konsumsi masyarakat 

d. Keseimbangan perekonomian 

 

ESSAY 

1. Apa kegunaan pemerintah memiliki presentase investasi yang besar pada tahap 

awal ? 

2. Apa yang dimaksud dengan tingkat toleransi pajak ? 

3. Pengeluaran pemerintah saat ini dengan 10 tahun yang lalu mungkin berbeda. 

Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ? Jelaskan ! 



4. Apakah pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pendapatan nasional 

suatu negara ? Jelaskan ! 

5. Jelaskan tentang pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian pada 

sektor keseimbangan perekonomian ! 

 

TRUE/ FALSE 

1. Presentase investasi pemerintah saat proses pembangunan terhadap GNP 

semakin kecil (T/F) 

2. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 

dikemukakan oleh Rostow & Musgrave (T/F) 

3. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk disediakan kepada masyarakat 

secara gratis atau dengan harga nominal (T/ F) 

4. Dalam pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian pada sektor 

distribusi, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat 

yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya 

subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. ( T / F ) 

5. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan 

SDM yang lebih berkualitas. ( T / F ) 

 
JAWABAN 

 
MULTIPLE CHOICE 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. C 
6. B 
7. C 
8. A 
9. A 
10. C 

 



ESSAY 
 

1. Karena pemerintah harus menyediakan sarana prasarana dalam kesehatan dan 

transportasi. 

2. Suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya tarikan pajak 

yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

3. Adanya peningkatan dalam fungsi atau peran pemerintah, dan penambahan 

kegiatan yang dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan atau keinginan 

masyarakatnya atau negara tesebut yang semakin bertambah pula. 

4. Iya, pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dirumuskan dengan Y = 

C+I+G+ (X-M). Dimana G melambangkan besarnya konsumsi pemerintah 

atau pengeluaran pemerintah. Sehingga apabila G meningkat dengan asumsi 

cateris paribus atau yang lain diaanggap konstan, maka pendapatan nasional 

juga ikut meningkat dan sebaliknya jika pengeluaran pemerintah menurun 

maka pendapatan nasional akan menurun.  

5. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur 

alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat 

pengeluaran negara negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), 

pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). 

Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran 

tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola deisit anggaran.  

 

TRUE/ FALSE 

1. True 

2. True 

3. True 

4. True 

5. True 

 

 

 



VII. STUDI KASUS 

 

ANIS BASWEDAN : PENGELUARAN TERBESAR APBN 

ADALAH BELANJA PEGAWAI 

 

http://beritanda.com. Selasa, 03 April 2012 

 

JAKARTA, BeritAnda - Belanja Pegawai dan barang dalam APBN 2012 

harus dipangkas. Usulan itu disampaikan oleh pakar ekonomi-politik sekaligus Rektor 

Universitas Paramadina Jakarta Anis Baswedan dalam diskusi terbatas yang 

diselenggarakan oleh Serikat Mahasiswa (SEMA) dengan tema ‘Membongkar 

Mekanisme Penganggaran dan Keberpihakan APBN: Upaya Menelisik, Kenapa BBM 

Dipaksa Naik’. Acara tersebut diselenggarakan di kampus Univ Paramadina Jakarta, 

Selasa (3/4/2012).  

Menurut Anis  Baswedan pengeluaran APBN terbesar adalah pada belanja 

pegawai dan belanja rutin barang dalam setahun. Kenaikan belanja pegawai terjadi 

sejak 2006 sebesar Rp 73 Trilyun.  “Dalam APBN 2012, tingginya belanja pegawai 

daripada subsidi BBM, sementara dana bansos tetap menunjukan rakyatlah yang 

sebenarnya mensubsidi pemerintah,” ungkapnya.  

Untuk itu, Anis mengatakan, alokasi anggaran belanja barang dan belanja 

pegawai harusnya dipangkas dan dialihkan untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos). 

 “Sedangkan untuk belanja barang seharusnya cukup Rp50 trilyun bukan Rp188 

trilyun,” tuturnya.  

Anis menandaskan, kemudian ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia, 

meski tidak dipungkiri bahwa tidak ada yang bisa mengontrol harga minyak dunia, 

tapi setidaknya kita siap menghadapi, dan Pemerintah juga harusnya mampu menjadi 

buffer (bemper) bagi rakyat dengan menyediakan subsidi, sebab rakyatlah yang paling 

menerima dampaknya.  

"Untuk belanja barang seharusnya Rp 50 Trilyun cukup, tapi kenapa sekarang 

jadi Rp 188 Trilyun? Sedangkan perubahan dana bansos dari Rp 40,71 Trilyun 

menjadi Rp 47,76 Trilyun. Di tahun 2012 belanja pegawai lebih tinggi daripada 

subsidi BBM, sementara dana bansos tetap.  Ini menunjukan rakyatlah yang 



mensubsidi pemerintah.  Anggaran untuk belanja barang dan belanja pegawai 

harusnya di 'cut' untuk subsidi dan bansos," jelas Anis. 

Sementara itu pakar ekonomi, Tedy Teguh mengatakan, penyusunan budget 

harus sesuai dengan UU no. 24/2005 tentang rencana pembangunan nasional yang 

diawali dengan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan), kemudian rencana 

strategis kementrian dan lembaga yang setiap tahunnya disusun menjadi rencana kerja 

tahunan yang nantinya diterjemahkan kedalam RAPBN yang disampaikan oleh 

presiden tiap tanggal 17 Agustus untuk kemudian dibahas DPR untuk disahkan. 

Tedy juga menambahkan bahwa Kewenangan DPR untuk mengurusi/mencek 

RAPBN hingga sedetil-detilnya justru memunculkan celah baru, yakni KKN dalam 

penunjukan vendor proyek atau anggaran fiktif yang dibuat di Banggar. Polemik BBM 

tidak hanya masalah UU dan politik tapi juga ada kaitannya dengan budgeting APBN, 

korupsi, dan planing. 

"Kewenangan untuk mengurusi dan mengecek RAPBN hingga ke hal yang 

sekecil-kecilnya oleh DPR sebenarnya justru membuat ribet dan membuka peluang 

terjadinya korupsi dalam praktek proyek dilapangan. DPR bisa ikut menentukan 

penggunaan/pembelanjaan barang bahkan termasuk menunjuk vendor yang 

diinginkannya," ujar Tedy. 

Menanggapi maraknya penangkapan mahasiswa yang dilakukan oleh aparat 

Polisi dalam aksi unjukrasa menolak kenaikan harga BBM menjelang rapat paripurna 

DPR RI kemarin, menurut Anis Baswedan menambahkan, keberpihakan mahasiswa 

bisa jadi salah secara kebangsaan, namun tidak bisa dipersalahkan secara moal. “Saya 

sudah mengingatkan para mahasiswa agar jangan terlibat partisan parpol karena 

mahasiswa harus meyakini jalan yang diambil dan sikap itu yang harus dijaga," 

ujarnya. 

Anis menjelaskan, seorang aktivis yang berdemonstrasi tidak seharusnya 

ditangkap, tapi jika dalam aksi demonstrasi itu juga dilakukan/terjadi pengrusakan 

apalagi terhadap fasilitas negara, maka siapapun harus dipidanakan. "Jika Polisi 

kemarin langsung menangkap para aktivis yang melakukan pengrusakan adalah wajar 

karena jika mereka pikir harus ditangkap, ya ditangkap saat itu juga tanpa perlu surat 

penangkapan terlebih dulu. Ibaratnya kalau kita melihat ada kejahatan yang terjadi 

didepan mata pada saat itu juga, apa kita harus pulang terlebih dulu untuk membuat 



surat penangkapan lalu kembali lagi ketempat tadi untuk menangkap si Penjahat 

dengan memperlihatkan surat penangkapan kepadanya? Yang ada orang yang 

seharusnya mau ditangkap sudah kabur duluan", ujar Anis.  

Ketika orang-orang mengatakan aksi-aksi Ketika orang-orang mengatakan 

aksi-aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM kemarin adalah aksi anarkhis 

yang berbau kekerasan, tapi Anis lebih memilih untuk mengatakannya sebagai aksi 

'fandalisme' yaitu aksi yang bersifat merusak dalam hal ini ada sekelompok 

masyarakat yang berusaha melakukan pengrusakan. Eskalasi pada isu kenaikan harga 

BBM sudah mulai memuncak tapi seharusnya bisa untuk dikendalikan. 

"Penangkapan yang terjadi didepan mata saat kejahatan/aksi pidana 

berlangsung adalah hal yang sangat wajar. Seharusnya aksi jangan 'violence',” ujar 

Anis seraya mengatakan, saya sudah ingatkan kepara mahasiswa agar jangan terlibat 

partisan parpol.  

 

ANALISIS STUDI KASUS : 

  

Peningkatan anggaran belanja pegawai yang selalu naik setiap tahunnya 

seharusnya diimbangi  dengan peningkatan produktivitas pegawainya. Namun kondisi 

yang terlihat saat ini berbeda dengan apa yang diharapkan. Masih banyak pegawai 

pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jika terjadinya peningkatan 

belanja pegawai ini tidak membawa dampak baik apa-apa, maka ini hanya 

pemborosan anggaran pemerintah. 

Jumlah pegawai pemerintah yang berlebihan pada kantor-kantor pemerintah 

tanpa adanya jobdesk yang jelas juga menjadi penyebab ketidakefisienan struktur 

organisasi pemerintah. Disamping itu, banyaknya kasus korupsi juga menggambarkan 

tidak adanya peningkatan kerja pada pemerintahan. 

Alangkah lebih baiknya jika seharusnya ada peningkatan kerja pemerintah 

dahulu kemudian peningkatan gaji pegawai, dan anggaran ini digunakan untuk 

kepentingan aggaran yang lainnya yang lebih penting. 

 

 

 



ANGGARAN PENDIDIKAN 2013 NAIK 6,7 PERSEN 

 

http://edukasi.kompas.com. 16 Agustus 2012 

 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran 

pendidikan pada 2013 sebesar Rp 331,8 triliun, atau naik 6,7 persen dibandingkan 

anggaran pada APBN-P 2012. Peningkatan anggaran pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas jangkauan pemerataan 

pendidikan. 

"Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kemajuan setiap 

bangsa," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU 

RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna 

DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012).  

Kepala Negara berharap, anggaran pendidikan yang semakin besar ini dapat 

digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dana 

ini, di antaranya, untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45 juta 

siswa setingkat SD dan SMP. 

"Selain itu, kita juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 

juta siswa SMA/SMK/MA. Untuk mendukung pelaksanaan PMU, pemerintah sedang 

mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 

yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang 

menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan 

pendidikan vokasi," kata Presiden. 

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 216 unit Sekolah Baru, dan 

lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB. “Kita juga melakukan 

rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi 

sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang 

kelas SD/SMP yang rusak sedang. Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan 

melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta 

siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu 

siswa/mahasiswa," kata Presiden.  



ANALISIS STUDI KASUS : 

 

 Peningkatan anggaran pendidikan akan berdampak baik pada suatu negara. 

Memang sudah seharusnya anggaran pendidikan menempatkan tempat yang penting 

di anggaran pengeluaran. Dengan anggaran pendidikan yang tinggi, maka lebih 

banyak lagi penduduk Indonesia yang bisa merasakan bangku sekolah. Kebodohan 

semakin berkurang. 

 Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM 

yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat. Ini 

akan memajukan negara tersebut. Sumber Daya Manusia yang baik juga akan 

membawa negara tersebut dapat bersaing dengan negara lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEY CONCEPT 
 
 
Budget Constraint : Kurva yang menghubungkan berbagai kombinasi 

konsumsi dua barang (x dan y) yang dapat dibeli 

dengan anggaran yang sama besarnya. 

Concentration Effect : Gangguan sosial yang akan menyebabkan terjadinya 

konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang 

sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. 

Displacement Effect : Adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas 

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. 

GNP : GNP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) 

selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di 

luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 

perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara 

tersebut. 

Inspection Effect : Aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah 

terjadinya peristiwa atau dampak eksternal dari suatu 

kegiatan. 

Organic Theory Of State : Teori  organis  yang menganggap pemerintah sebagai 

individu yang bebas bertindak terlepas dengan 

masyarakat lain. 

Toleransi Pajak : Suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami 

besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Transfer Payment : Penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas 

jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari 

sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh 



pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para 

pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, 

dan sebagainya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


