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I. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini berisikan materi tentang pemerintah dalam menjalankan fungsinya 
dipandang dari sisi mikroekonomi. Fokus dari mata kuliah ini adalah fungsi mikroekonomi 
pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dan melakukan redistribusi 
pendapatan. Selain itu, juga dibahas mengenai penyediaan, produksi, maupun 
penggunaan antara barang publik dan barang pribadi dipandang dari sisi mikroekonomi. 
Oleh karenanya diperlukan pemahaman konsep ekonomi mikro yang ditunjang dengan 
kompetensi yang telah didapatkan dalam matematika ekonomi.      

 
II. Standar Kompetensi 

Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana efek dari berbagai kebijakan pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi alokasi maupun distribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dari 
sisi mikroekonomi.  Selain itu mahasiswa diharapkan juga akan memahami bagaimana 
perbedaan penyediaan, produksi, maupun penggunaan antara barang publik dan barang 
pribadi serta apa efeknya bagi kedua belah pihak dan respon apa yang bisa dilakukan oleh 
pribadi atau publik. 

 
III. Sumber Bahan 
 

A. Wajib 
Rosen , Harvey S.(1999). Public Finance. 5th Edition. Singapore: Mc Graw-Hil. 
(selanjutnya disebut A) 

B. Pendukung  
. Stiglitz, Joseph E. (2000). Economics of the Pulic Sector. 3rd Edition. New York: WW 
Norton & Company. (selanjutnya disebut B) 

-Arbak, Emrah. (2004). ECO 355, Public Finance. Lecture Notes Summer 2004, 
University of Albany.  

-Buku-buku, jurnal-jurnal, maupun bacaan lain yang sesuai dengan materi yang 
diberikan. 
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IV. Skema Pembelajaran 
 

Tatap 
Muka 
Ke- 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Strategi Perkuliahan 
Sumber 
Bahan/ 

Referensi 

1 Kontrak Belajar Pengenalan materi yang akan 
diberikan dan penilaian hasil 
belajar. 

Pemaparan tugas baik yang 
harian (diskusi jurnal) yang 
bersifat kelompok dan tugas 
insindental yang bersifat 
individu.  

  

 

2 

 Menjelaskan pandangan 
mengenai peran 
pemerintah yang 
dikaitkan dengan tujuan 
masyarakat yaitu 
mencapai kesejahteraan. 

 Menjelaskan secara 
singkat tentang 
pemerintah (konteks: 
Indonesia) dan ukuran 
(besar kecilnya) 
pemerintah dari sisi 
ekonomi. 

1. Sekilas mengenai 
Ekonomi Publik 

2. Pandangan Organik dan 
Mekanistik dari 
masyarakat terhadap 
pemerintah. 

3. Struktur Pemerintahan 
(Konteks Indonesia) 

4. Konsep ukuran besar 
kecilnya suatu 
pemerintahan dari sisi 
ekonomi 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Partisipasi  

 Tugas Pekerjaan 
Rumah (PR) 

 

A:CH.1, 2 

B:CH.1, 2  

3  Menjelaskan alat analisis 
apa yang dipakai dalam 
memahami 
kesejahteraan dan 
bagaimana aplikasinya. 

 

1. Peranan Teori Ekonomi 
dalam analisis kebijakan 
ekonomi. 

2. Analisis Positif: Konsep 
dan Metode  
 Interview 
 Eksperimen 
 Kajian Ekonometri 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi  

 

A:CH.3, 4 

B:CH. 4 

4  Menjelaskan secara 
konsep tentang 
kesejahteraan dan 
kegagalan pasar.  

1. Analisis Normatif: 
 Penggunaan Edgerworth 

Box 
 Konsep ekonomi dari 

kesejahteraan 
 Kegagalan Pasar 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 

 

A:CH.3, 4 

B:CH. 4 
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yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

5  Menjelaskan tentang 
barang public: pengertian 
barang publik dan 
analisis mikroekonomi 
barang public versus 
barang pribadi 

 

1. Pengertian barang public 
dan klasifikasi barang. 

2. Mikroekonomi dari Barang 
Publik versus Barang 
Pribadi. 

3. Free Rider problem 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.5 

B:CH.5 

6  Menjelaskan tentang 
penyediaan, produksi, 
barang publik dan barang 
pribadi serta perdebatan 
di dalamnya. 

 

1. Penyediaan suatu barang, 
pihak swasta versus pihak 
publik?  

4. Produksi barang publik, 
pihak swasta versus pihak 
publik?  

 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.5 

B:CH.5 

7  Menjelaskan pengertian 
eksternalitas, 
menjelaskan bagaimana 
respon public maupun 
pribadi terhadap adanya 
eksternalitas tersebut. 

 

1. Konsep eksternalitas: 
pengertian, karakteristik, 
implikasi. 

2. Respon swasta/pribadi 
terhadap eksternalitas. 

3. Respon publik terhadap 
eksternalitas. 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.6 

B:CH.9 

8 Ujian Mid Semester    

9  Menjelaskan konsep 
redistribusi pendapatan 

1. Konsep distribusi 
pendapatan 

 Diskusi presentasi 
jurnal 
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serta pandangan/aliran 
yang ada terhadap 
kesejahteraan.  

2. Pandangan/aliran tentang 
redistribusi pendapatan: 
 Simple Utilitarianism 
 Maximin Criterion 
 Pareto Efficient 

Redistribution 
 Nonindividualistic 

Views 
 Pandangan-

pandangan lain 

 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

A:CH.8 

B:CH.15 

10  Menjelaskan tentang 
Efek-efek yang terjadi 
dalam kebijakan 
pengeluaran dalam 
rangka redistribusi 
pendapatan 

 Efek-efek yang terjadi 
dalam kebijakan 
pengeluaran dalam rangka 
redistribusi pendapatan 

 Menilai efektifitas subsidi 
 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.8 

B:CH.15 

11  Menjelaskan tentang 
perpajakan yaitu 
bagaimana pajak bisa 
mempengaruhi distribusi 
pendapatan dan 
bagaimana dampaknya. 

Berbagai dampak pajak jika  
diberlakukan: 

 Kepada persona sesuai 
fungsinya dalam 
perekonomian 

 Terhadap sumber dan 
penggunaan pendapatan 

 Tergantung pada 
penentuan tingkat harga 

 Tergantung pada tingkat 
proporsi pajak yang 
dikenakan: proportional, 
progresif, regresif 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.13,15 

B:CH.17,1819,
20,21 

12  Menjelaskan tentang 
perpajakan yaitu tentang 
jenis-jenis pajak. 

Berbagai jenis pajak terhadap 
komoditas: 

 Pajak unit 
 Ad valorem tax 
 Pajak pada factor 

produksi 
 Pajak pada komoditas 

yang tidak ada 
kompetitornya: 
monopoli, oligopoli  

 Pajak keuntungan 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 

A:CH.13,15 

B:CH.17,1819,
20,21 



 

 

 
 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS EKONOMI  

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

13  Menjelaskan tentang 
perpajakan yaitu tentang 
bagaimana implikasi 
diberlakukannya 
berbagai pajak dalam 
kerangka model General 
Equilibrium serta 
pengetahuan lainnya 
mengenai pajak. 

1. Implikasi pajak dalam 
model General 
Equilibrium: 
 Komoditas 
 Pendapatan 
 Faktor produksi secara 

parsial 
2. Lain-lain tentang pajak: 

 Desain pajak: Horizontal 
Equity 

 Biaya dalam 
menjalankan system 
pajak 

 Tax Avoidance versus 
Tax Evasion 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.13,15 

B:CH.17,1819,
20,21 

14  Menjelaskan secara 
konsep program yang 
dilakukan oleh 
pemerintah bagi 
masyarakat miskin. 

 Mahasiswa dapat 
menjelaskan dampak 
yang diberlakukan jika 
dilakukan transfer tunai. 

 

Kebijakan yang bisa 
dijalankan: 

 Pengurangan kewajiban 
pajak bagi golongan 
bawah 

 Bantuan untuk 
kesehatan 

 Bantuan makanan 
dengan kupon dan 
bantuan nutrisi balita 

 Bantuan perumahan 
 Peningkatan Human 

Capital  
 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.9 

A:CH.15 

15  Menjelaskan konsep 
asuransi social berupa 
asuransi keamanan, 
asuransi bagi 
penggangguran serta 
penyediaan asuransi 
kesehatan. 

1. Alasan perlu diberikannya 
asuransi social 

2. Asuransi Sosial berupa 
Pengaman Sosial (PS) 

3. Dampak (PS) terhadap 
perilaku ekonomi 

4. Asuransi Sosial berupa 
asuransi terhadap 
pengangguran: 
 Manfaat 
 Pembiayaannya 
 Dampaknya terhadap 

pengangguran 

5. Asuransi Sosial berupa 
jaminan kesehatan. 
 Alasan diperlukannnya 

 Diskusi presentasi 
jurnal 

 Dosen memberikan 
ceramah  

 Di sela-sela kuliah 
diadakan tanya-jawab 
dan diskusi untuk 
pemantapan 
pemahaman materi 
yang disajikan 

Penilaian 

 Presentasi jurnal 

 Partisipasi 

 

A:CH.10,11 

B:CH.12,14 

16 DISKUSI MAKALAH PILIHAN 
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V. Komponen Penilaian 
 

No Komponen Penilaian Bobot (%) 

1 Partisipasi kuliah 15% 

2 Tugas 25% 

3 Ujian tengah semester 30% 

4 Ujian akhir semester 30% 

 Jumlah 100 % 

  
 
 
 

Mengetahui       Yogyakarta, 12 Februari 2012 
 Ketua Jurusan      Dosen, 
 
 
 
 Daru Wahyuni, M.Si      Bambang Suprayitno, M.Sc. 
 NIP19681109 1994 03 2001    NIP19760202 200604 1001 


