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� Baik monopoli dan pajak (tax) yang tidak efisien 
mengakibatkan DWL.

� Bedanya hanya  pada siapa yang menerima transfer surplus 
konsumen:

� Akibat pajak , surplus konsumen pindah ke pemerintah

� Akibat monopoli, surplus konsumen pindah ke � Akibat monopoli, surplus konsumen pindah ke 
monopolis (produsen).

� Bahkan pada beberapa kasus monopoli (market power 
pada perdagangan internasional dimana negara maju 
sebagai pembeli dan negara berkembang sebagai penjual), 
DWL yang sangat sedikitpun dapat menyebabkan transfer 
yang besar. 



Rent-Seeking Behaviour

� Banyak peneliti yang menganggap efficiency loss pada 
masyarakat sebenarnya jauh lebih besar daripada 
segitiga DWL.  Mereka berargumen bahwa sebagian 
atau seluruh keuntungan monopoli (monopoli profit) 
itupun dapat merupakan efficiency loss.itupun dapat merupakan efficiency loss.

� Keuntungan monopoli dapat dianggap sebagai 
transfer dari konsumen ke monopolis, seperti halnya 
pajak yang mentransfer surplus konsumen ke 
pemerintah.  Padahal transfer sendiri sudah 
dipandang sebagai inefisiensi.



� Posner (1975) berargumen bahwa keuntungan monopoli 
dapat juga merefleksikan loss pada masyarakat  karena 
pada pasar monopoli perusahaan mengguna sumberdaya 
yang dimilikinya untuk menjadi monopolis. 

� Misalnya, perusahaan membayar ahli lobbi, pengacara dan 
ekonom untuk  meyakinkan dan membujuk pemerintah ekonom untuk  meyakinkan dan membujuk pemerintah 
untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi 
perusahaan lain masuk ke industri yang sama.  

� Pengeluaran untuk semua keperluan tersebut merupakan 
loss bagi masyarakat karena seharusnya sumberdaya yang 
dimiliki tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain 
yang lebih produktif. 



� Perusahaan akan rela mengeluarkan semua biaya 
tersebut jika keuntungan monopoli yang bakal 
diperoleh diperkirakan akan jauh lebih besar.  
Perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan “rent” 
dari monopoli (monopoly profit), yang disebut sebagai 
rent-seeking behaviour.  

� Jika rent-seeking ini diperhitungkan, maka biaya 
monopoli akan lebih besar dari segitiga DWL.  Dengan 
kata lain, jika kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
dapat mendukung terbentuknya monopoly atau 
market power dapat dihilangkan, maka benefit bagi 
masyarakat sebenarnya akan sangat besar.



Keuntungan monopoli, DWL dan 

elastisitas demand

Rp

MC

Pm

Pc

M
o

n
o

p
o

ly
 

o
v
e
rc

h
a
rg

e

Qm Qc

Rp



Benefit dari monopoli

� Pada beberapa kasus, turunnya kesejahteraan (welfare) 
akibat monopoli dapat ditutupi oleh beberapa benefit yang 
ditimbulkan.

� Misal, prospek untuk mendapatkan keuntungan monopoli 
dapat memotivasi perusahaan untuk mendapatkan hak dapat memotivasi perusahaan untuk mendapatkan hak 
paten dengan menghasilkan produk-produk baru, atau 
meningkatkan efisiensi agar dapat memproduksi dengan 
biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 
lain yang sejenis.

� Dengan alasan yang sama, tidak semua merger dilarang 
dalam UU kompetisi usaha (seperti UU NO.5/1999). 


