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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.   Landasan Teori  

1.    Fungsi dan Peranan Pemerintah  

Menurut Adam Smith ( l976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi 

pokok sebagai berikut:  

1.  Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.  

2.  Menyelenggarakan peradilan.  

3.  Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. 

Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi 

dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:  

1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch) 

 Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan 

 Publik (public needs) 

2.   Fungsi Distribusi (Distribution Branch)  

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial 

ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi 

pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur 

pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas 

fungsi tersebut.  

3.   Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch)  

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan 

kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan 
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untuk mempertahankan kestabilan perekonornian (stabilisator 

perekonomian)(Guritno, 2000:2) 

Kaitan dari permasalahan fungsi atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada 

setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya 

mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan 

perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan 

pertanian, perburuhan, pengangkutan, dan lain-lain. 

Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain : 

 a. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu 

perekonomian, 

 b. Mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, 

 c. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti 

kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, 

 d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan 

swasta, misalnya persenjataan. 

e. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari satu kelompok ke 

kelompok lainnya, dan 

 f. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak 

terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. 

 

2. Pengeluaran Pemerintah 

 

Di negara – negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari 

perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk 

membiayai kegiatan – kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai – pegawai 

pemerintah, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, membiayai 

sistem pendidikan dan kesehatan rakyat dan membiayai infrastruktur yang penting 

artinya dalam pembangunan. 
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Menurut Suparmoko (1994:47), pengeluaran pemerintah secara umum dibedakan 

menjadi : 

a. Pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa mendatang. 

b. Pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahtraan dan 

kegembiraan masyarakat. 

c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 

d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang 

lebih luas. 

 

2.1  Sifat Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah sering disimbolkan dengan G mempunyai dua sifat, 

yaitu: 

1.  Sifat Exhaustive  

Yaitu Pengeluaran Negara untuk pembelian barang dan jasa yang langsung 

dikonsumsi untuk menghsilkan barang dan jasa lainnya yang lebih bersifat 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

2.  Sifat Transfer  

Yaitu segala pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan, 

termasuk subsidi yang merupakan alat retribusi pendapatan. 

Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah 

dan pemerintah langsung mendapatkan balas jasa atas pengeluaran tersebut. 

Secara garis besar, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Pengeluaran Rutin 

Pengeluaran pemerintah yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan rutin 

pelaksanaan pemrintah. 

2. Pengeluaran Pembangunan 

Pengeluaran pembangunan yang ditunjukan untuk membiyai kegiatan 

pembangunan (sektor – sektor). 
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2.2.  Pengertian dan Jenis Subsidi 

Subsidi yaitu transfer pemerintah pusat ke daerah yang merupakan bagian dari 

pusat ke daerah yang merupakan bagian dari pengeluaran rutin atau pengeluaran 

lainnya, yaitu pengeluaran negara dalam upaya pemindahan kekayaan kepada 

individu untuk kesejahteraan rakyat. Menurut suparmoko (1994 : 38-40) 

pemberian subsidi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu : 

1. Subsidi Dalam Bentuk Uang (Pendapatan) 

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah 

memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. 

2. Subsidi In Natura (Harga) 

Subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah 

menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah tertentu pula kepada 

konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetapi 

dibawah harga pasar. 

Gambar 2. Kurva Ilustrasi Kebijakan Subsidi (In Natura) 
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Diasumsikan bahwa permintaan suatu barang mengikuti garis permintaan D. 

Penawarannya diasumsikan elastisitas sempurn amengikuti garis horisontal S. 

Dengan kurva penawaran S dan kurva permintaan D, menghasilkan tingkat 

keseimbangan yang berarti bahwa dengan tingkat harga P maka kuantitas barang 

yang  diminta sebesar B1.  

 

Misalkan harga suatu barang di pasaran dianggap terlalu mahal oleh pemerintah, 

maka pemerintah memberikan subsidi terhadap suatu barang tersebut agar seluruh 

masyarakat terutama masyarakat yang tergolong miskin dapat memenuhi 

kebutuhan primer nya. Subsidi yang dilakukan pemerintah tersebut menyebabkan 

kurva penawaran S bergeser kebawah menjadi S’ dan harga barang tersebut turun 

menjadi (1-s) P. Jika tujuan pemerintah melakukan subsidi adalah meningkatkan 

jumlah konsumsi maka program tersebut telah sukses dilakukan. Namun jika 

tujuan kebijakan adalah memaksimisasi kemakmuran, maka program tersebut 

harus dilihat lebih komprhensif lagi. Sebelum diberi subsidi surplus konsumen 

sebesar m n e’ dan setelah diberi subsidi menjadi m q e’. Manfaat yang diterima 

konsumen sebesar e v e’.(Guritno, 2000:2.) 

Pengaruh subsidi barang (In Natura) dengan jumlah tertentu bisa mengakibatkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan tetapi 

konsumsi total bertambah. 

2.  Tidak mengubah konsumsi total  

3.  Konsumsi menjadi terlalu tinggi 

4.  Konsumsi menjadi terlalu rendah 

Bila dua jenis subsidi di atas dibandingkan, bisa dilihat bahwa pemberian subsidi 

dalam bentuk uang jauh lebih efisien dibandingkan dengan subsidi barang. Hal itu 

dikarenakan:  
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1. Kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimum karena dengan 

adanya subsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta tidak 

membatasi pilihan masyarakat atau konsumen akan suatu barang. 

2. Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi uang 

tersebut jauh lebih kecil ketimbang subsidi barang. 

Berdasarkan penggunaanya ada tiga jenis pemberian subsidi yaitu : 

1. Block Grant 

Yaitu subsidi bagi daerah dimana daerah tersebut bebas untuk 

menggunkannya. 

2. Canditional Grant 

Yaitu subsidi yang penggunaannya diarahkan oleh pemerintah pusat antara 

lain diarahkan untuk proyek – proyek kesehatan, pariwisata, keluarga 

berencana dan lain – lain. 

3. Matching Grant 

Yaitu pemberian subsidi kepada daerah dengan syarat daerah telah memiliki 

sejumlah dana dan subsidi tersebut sebagai pelengkap. Macam – macam 

subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ternagi atas subsidi 

kebutuhan pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dll.  

 

3.Teori Efektifitas  

Menurut Husein Umar (1998: 10), efektivitas merupakan ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.  

Sedangkan menurut Chester I. Bernard, “Efektfitas adalah pencapaian sasaran 

yang telah disepakati atas usaha bersama” (Gibsen Donely, 1994: 16) . Tingkat 

pencapaian menunjukan tingkat efekfitas. Selanjutnya, H. Emerson (Soewarno 

Handoyoningrat, 1992: 16) menyatakan bahwa arti dari efektifitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainva tujuan atas sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya.  



23 
 

Efektifitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu 

program atau rencana. Tujuan merupakan hal yang menjadi indikator dalam 

menentukan efektivitas, oleh karena itu tujuan dari suatu program harus jelas agar 

pada akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari program tersebut telah 

dilaksanakan. 

Pengukuran efektifitas program hanya mungkin dilakukan jika dokumen program 

tersebut menunjukkan:  

1. Tujuan-tujuan program dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang terukur.  

2. Persoalan serius seringkali muncul karena hasil program merupakan proses 

negosiasi dan perumusan dari tujuan tersebut merupakan hasil dari 

kompromi, solusi dilakukan dengan perumusan tujuan secara kabur atau 

dalam bentuk pernyataan-pernyataan ambisius.  

3. Evaluator menghadapi masalah karena atasannya memiliki penafsiran yang 

berbeda mengenai tujuan program. 

Efektifitas program dapat diukur sebagai berikut:  

tujuan

hasil
sefektifita   

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa efektifitas pada umumnya 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktifitas 

atau kegiatan ( Wahab, 1997: 33).  

Dean J.C, dalam Basic Statistic for Statistical Research, seperti yang dikutip oleh  

Fara Dian Meylani (2002: 11), menyebutkan bahwa klasifikasi efektivitas adalah  

sebagai berikut: 
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4. Ketahanan Pangan 

 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dari tersedianya  pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, merata dan terjangkau (PP RI No. 68 Tahun 2002 : Pasal 1) 

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem 

ketersediaan distribusi konsumsi. Kinerja dari masing-masing sub sistem tersebut 

tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan 

serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan 

distribusi pangan dalam keluarga. Apabila salah satu atau lebih dari ke tiga 

subsistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah 

kerawanan pangan yang berdampak peningkatan kasus gizi kurang dan/atau gizi 

buruk. Dalam kondisi demikian, negara atau daerah dapat dikatakan belum 

mampu mewujudkan ketahanan pangan. 

 

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang 

cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan 

tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. 

 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang  

Diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 

dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman (UU RI No. 7 Tahun 1996 : Pasal 1).  

 

5.  Bantuan Langsung Benih Unggul( BLBU) 

 

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi antara lain 

masih rendahnya produktifitas tanaman oleh karena sebagian petani belum 

menggunakan benih varietas unggul bermutu dalam budidayanya. Salah satu 

penyebab relatif rendahnya penggunaan benih varietas unggul bermutu antara 

lain; akibat daya beli dan tingkat kesadaran serta keyakinan petani terhadap 
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manfaat penggunaan benih varietas unggul bermutu dibeberapa daerah masih 

rendah. 

 

Untuk mendukung upaya peningkatan produktifitas dan produksi padi, jagung dan 

kedelai serta meringankan beban petani dalam rangka peningkatan penggunaan 

benih varietas unggul bermutu, maka pemerintah menyediakan anggaran untuk 

Bantuan langsung Benih Unggul (BLBU) yang beasal dari APBN TA 2008, yang 

dialokasikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) 

untuk pengadaan dan penyaluran benih unggul bermutu. 

 

6.  Tujuan Program Bantuan Langsung Benih Unggul 

 

Program bantuan Langsung Benih Unggul memiliki tujuan umum untuk  

meringankan beban petani dalam meningkatkan produktifitas dan  

kesejahteraan petani Padi, Jagung dan Kedelai. Adapun tujuan khusus BLBU  

adalah : 

 a. Meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan benih varietas 

      unggul bermutu, 

     b. Menigkatkan kesadaran penggunaan benih varietas unggul bermutu, 

 c. Mendukung peningkatan produktifitas dan produksi padi, jagung dan 

         kedelai. 

 

6.1 Sasaran Program dan Besar  Bantuan 

 

Sasaran program Bantuan Langsung Benih Unggul adalah semua petani padi,  

jagung dan kedelai yang berada pada daerah dengan teknis irigasi yang baik. 

Jumlah benih BLBU yang diterima petani dihitung berrdasarkan luas areal  

tanam padi, jagung dan kedelai dengan ketentuan: 

a. Benih Padi sebanyak 25 Kg/ha 

b. Benih Jagung sebanyak 15 Kg/ha 

c. Benih Kedelai sebanyak 40 Kg/ha. 
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6.2 Pembinaan dan Pendampingan 

 

 a. Pembinaan dilaksanakan oleh direktorat Jendral Tanaman Pangan, Dinas  

  Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara 

  berjenjang 

 b. Pembinaan sebagaimana dimaksud  butir 1 dilaksanakan bersama-sama  

  PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero). 

 c. Pendampingan kepada kelompok tani/petani penerima BLBU dilaksanakan 

  oleh petugas lapang (PPL, PBT/POPT) dikordinasikan oleh mantri tani/ 

  KCD Kecamatan. 

 

6.3 Monitoring dan Evaluasi 

 

 a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh direktorat Jendral Tanaman  

  Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan  

  Kecamatan. 

 b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama-sama PT Sang Hyang Seri 

  (Persero) dan PT Pertani (Persero). 

 c. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi mencakup realisasi penyaluran 

  bantuan benih, kualitas benih, realisasi tanam, realisasi panen, produktifitas  

  dan produksi serta permasalahan yang dihadapi. 

 d. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila diperlukan Direktur Jendral Tanaman  

  Pangan dapat melakukan realokasi kebutuhan BLBU antar komoditas dan  

  antar lokasi. 

 e. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kepada tim. 
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6.4 Pelaporan 

 

 a. Pelaporan disampaikan secara berjenjang mulai dari kecamatan ke Dinas 

  Pertanian Kabupayen/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas 

  Pertanian Provinsi dan dari Dinas Provinsi ke Direktur Jenderal Tanaman 

  Pangan c.q Direktur Perbenihan. 

 b. Laporan mencakup realisasi penyaluran bantuan benih, realisasi tanam,  

  realisasi panen, produktifitas dan produksi serta permasalahan yang  

  dihadapi. 

 c. Jenis Pelaporan Meliputi: 

a) laporan awal yaitu data kelompok tani penerima bantuan yang telah 

disetujui oleh Dinas Pertanian Provinsi. 

b) laporan perkembangan, setiap 2 minggu sekali yang berisi realisasi 

penyaluran bantuan benih, realisasi tanam, realisasi panen, produktifitas 

dan produksi serta permasalahan yang dihadapi. 

c) laporan akhir, dikirimkan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir/ 

Desember 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


