
 1

© 2005  Jan Horas Veryady PURBA            Posted 2 June 2005 
Makalah Falsafah Sains (PPs 702)    
Sekolah Pascasarjana / S3 
Institut Pertanian Bogor 
Mei 2005 
  
Dosen: 
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab) 
Prof Dr Ir Zahrial Coto 
Prof Dr Ir Hardjanto 
 

  
  

KONSERVASI  KAPITAL  DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG 

BERKELANJUTAN  
  
  

Oleh: 
  

JAN HORAS VERYADY PURBA 
A 161040061/EPN 

janhoras2003@yahoo.com  
  
  

Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukanlah istilah baru dalam kajian 

ekonomi pembangunan, baik di negara-negara maju, ataupun di negara berkembang, 

istilah ini merupakan salah satu concern utama dalam era pemerintahan Soeharto, dan 

juga hingga kini masih merupakan salah satu concern utama pada pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Strategi utama dalam pemerintahan  SBY berbunyi sebagai berikut : 

 “Selanjutnya, untuk lebih mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia, 
Pemerintah mempunyai misi ekonomi yang didasarkan kepada tiga strategi 
utama. Strategi pertama yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih 
tinggi secara berkelanjutan melalui kombinasi ekspor yang kuat dan 
meningkatnya investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri (pro-
growth).  Kedua, menstimulasi kinerja sektor riil untuk menciptakan 
lapangan kerja (pro-employment). Ketiga, mendukung pembangunan 
ekonomi perdesaan untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor)”  
 

Atas dasar inilah maka penulis secara khusus menyiapkan paper ini, sekaligus 

salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar ke Falsafah Sains (PPS-702). 
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Kronologi Kajian Pertumbuhan Ekonomi 

Profesor Simon Kuznets merupakan salah satu tokoh ekonomi pembangunan 

yang menyajikan kajian empiris tentang pertumbuhan ekonomi.  Beliau menganalisis 

pertumbuhan ekonomi di negara maju pada tahun 1966. Kajian tersebut membawa 

Profesor Simon Kuznets menjadi pemenang Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971. 

Kuznet menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah kontribusi langsung dari jam kerja tenaga kerja dan akumulasi kapital dalam 

menciptakan output.   

Pendapat berikutnya adalah Robert Solow (1957) yang juga menerima 

penghargaan Nobel atas kajiannya tentang economic growth serta model pertumbuhan 

ekonomi Solow yang masih relevan hingga kini.  Solow menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah labor (L), kapital (K) dan 

knowledge (A).  Pandangan ini diikuti lebih lanjut oleh Griliches and Jorgenson (1966), 

Jorgenson, Gollop and Fraumeni (1987) dan Boskin and Lau (1990) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi  disebabkan oleh technical progress dengan melakukan 

penyesuaian (adjusting) terhadap kapital dan peningkatan kualitas input tenaga kerja. 

Pandangan terbaru dikemukakan oleh Ramirez et al., dan membuka satu 

wawasan yang berbeda, bahwa essensi penting dari pertumbuhan ekonomi itu bukan 

pada besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai dalam 

pembangunan, melainkan pada aspek keberlanjutannya (sustainability)  

Untuk mencapai sustainable balanced economic growth tersebut, Ramirez et al., 

menyebutkan bahwa faktor terpenting adalah konservasi kapital.  

Model ekonomi pertumbuhan ini memberikan suatu paradigma baru dalam 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, yakni dengan memasukkan variabel 

lingkungan ke dalam model pertumbuhan ekonomi.  Kajian akan model ini akan 

semakin bermanfaat seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran sejumlah negara 

(termasuk Indonesia) akan pentingnya aspek lingkungan, dan juga ditandai dengan 

sejumlah kesepakatan multilateral, baik yang bersifat global maupun regional yang telah 

diratifikasi pemerintah Indonesia.  

Apa yang dimaksud dengan Konservasi Kapital 

Konservasi kapital adalah investasi modal yang dilakukan secara sadar dalam 

pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Tujuan 

utamanya adalah agar pembangunan ekonomi tidak mengejar target pertumbuhan saja, 
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tetapi juga menjaga kelestarian pembangunan dalam jangka panjang.  Kapital ini tidak 

sama maknanya dengan input modal untuk menghasilkan output, melainkan lebih 

menekankan aspek investasi yang return-nya akan diterima dalam jangka panjang 

mendatang. 

Dalam prakteknya, kapital ini merupakan dana yang diinvestasikan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan input. Jika pembangunan menghasilkan limbah 

(waste) yang banyak, misalkan emisi, polusi, dlsb., maka keadaan ini mencerminkan 

adanya penggunaan input yang tidak efisien. Untuk mengatasi masalah inilah diperlukan 

dana untuk penerapan teknologi baru, yang akan mengefisienkan penggunaan input.  

Jika input yang digunakan semakin efisien, maka satu satuan input akan menghasilkan 

output yang semakin besar. Sebagian input (yang tadinya diboroskan karena 

teknologinya tidak efisien) akan dikonservasi dan sekaligus menjaga ketersediaan input 

dalam jangka panjang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable) 

dapat tercapai dengan baik. 

 “Economic Development is not Manna from Heaven” 

Pada zaman exodus bangsa Israel keluar dari Mesir pada tahun 1250 SM, orang 

Israel tidak memiliki makanan, dan mereka memperoleh makanan dari sorga yang mereka 

sebut “manna”.  Kemajuan ekonomi yang dicapai Amerika Serikat, Jepang, Negara-

negara Eropa bukanlah sesuatu yang ujug-ujug datang begitu saja dari langit. Tetapi 

pembangunan ekonomi adalah hasil kerja keras dan membutuhkan manajemen yang baik.  

Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan, disertai dengan penggunaan 

input yang eksploitatif merupakan bentuk manajemen yang keliru, karena akan 

mengakibatkan kehancuran sumber-sumber pertumbuhan pada masa yang akan datang, 

dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan berhenti disertai dengan kondisi 

sumberdaya alam yang telah hancur. Oleh sebab itu, dimensi waktu dan aspek 

keberlanjutan adalah hal yang penting dalam manajemen pembangunan.  

Berkaitan dengan itu, diperlukan suatu model pertumbuhan endogen yang yang 

mencatat berbagai interaksi antara kegiatan ekonomi dengan mutu lingkungan.  Model ini 

disebutkan model endogen, karena wujud pembangunan itu ditentukan  di dalam system. 

Dalam manajemen pembangunan tersebut, salah satu persyaratan yang mutlak 

harus dipenuhi (first order condition) adalah kesadaran masyarakat akan lingkungan.  

Kesadaran tersebut dimulai dari pemahaman bahwa lingkungan memiliki nilai asset yang 

sangat besar.  Jika premis dasar ini tidak terpenuhi, maka konsep konservasi kapital dan 

sustainability ini “hanya konsep yang indah dilihat dalam mimpi menjelang subuh”.  
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Tetapi jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang memadai akan lingkungan dan 

mengkonservasikannya pada saat ini untuk masa yang akan datang, maka tidak menutup 

kemungkinan Indonesia akan melewati Eropa, meninggalkan Jepang dan mengalahkan 

kemajuan Amerika Serikat.     

Aktivitas ekonomi mempengaruhi lingkungan dalam dua cara, yakni: penggunaan 

input yang tidak efectif akan meningkatkan polusi yang juga akan mengakibatkan 

degradasi lingkungan, dan yang kedua adalah adanya investasi dalam barang modal yang 

ditambahkan dalam input akan meningkatkan efektivitas input dan mengurangi polusi dan 

sekaligus menahan degradasi lingkungan seiring dengan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan. 

Kapital yang ditambahkan dalam proses produksi tersebut dapat dinyatakan 

sebagai konservasi kapital, yang memiliki peran ganda dalam proses produksi, yakni 

meningkatkan konservasi kapital dan kedua adalah menurunkan polusi.  Konservasi 

kapital tidak sama dengan modal dalam input produksi. Konservasi kapital yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah modal yang menurunkan intensitas polusi dan 

memungkinkan penggunaan teknologi, baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

tujuan lingkungan. 

Teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan degradasi 

lingkungan.  Secara empiris, kita dapat melihat adanya peningkatan produktivitas dalam 

abad terakhir ini  melalui penggunaan input yang dapat diperbaharui.  Disamping itu, 

teknologi juga mendorong penggunaan energi dengan intensitas carbon yang semakin 

rendah dan juga materi input yang lebih sedikit dalam proses produksi (Khanna and 

Zilberman, 1997).  

Sebagai contoh, perubahan teknologi telah mengurangi kebutuhan timah dan 

aluminum untuk memproduksi lembaran timah dan kaleng dan isi perak gulungan film. 

Disamping itu juga terdapat beberapa teknologi yang digunakan untuk mendaur ulang dan 

memperbaiki input, seperti aluminum, air raksa dan belerang untuk digunakan kembali 

sebagai input dalam proses produksi, lebih lanjut penggunaan teknologi tersebut dapat 

meningkat produktivitas serta mengurangi polusi.  

Konsep ini merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan ekonomi, 

yakni dengan memasukkan variabel lingkungan kedalam model pertumbuhan ekonomi. 

Dalam paradigma baru ini, pertanyaan pokok adalah : apakah konsep pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan (sustainable) ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang?  Apakah masyarakat bersedia (atau memiliki preferensi) untuk 

melakukan konservasi kapital serta menjaga mutu lingkungan?  Apakah diperlukan satu 
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peraturan atau undang-undang lingkungan agar masyarakat bersedia melakukan 

konservasi kapital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang?  

Preferensi Masyarakat 

Konsep di atas mengungkapkan bahwa konservasi kapital akan menciptakan 

keadaan yang baik, yakni semakin meningkatnya produktivitas dan disertai dengan 

penurunan polusi.  Permasalahannya adalah, bagaimana preferensi masyarakat terhadap 

peran ganda dari konservasi kapital tersebut? Apakah masyarakat memiliki preferensi 

untuk melakukan investasi dan sekaligus mencegah timbulnya degradasi lingkungan?  

Beberapa kajian yang menghubungankan ekonomi dengan lingkungan dalam 

kerangka pertumbuhan yang sifatnya endogenus antara lain dikemukakan oleh Smulders 

(1995a). Kerangka ke teori yang dikembangkan adalah : Pertama, premis umum 

menyatakan bahwa polusi merupakan input langsung bagi produksi; studi tersebut 

mencatat bahwa terjadinya polusi terletak pada limbah yang dihasilkan ketika input yang 

digunakan tidak efektif.  Suatu perbedaan antara input dengan polusi memungkinkan 

penggunaan input untuk meningkatkan polusi, sedangkan polusi dapat konstan pada 

tingkat tertentu. Kedua, berbeda dengan Smulders (1995b) dan Bovenberg and Smulders 

(1995),  mempertimbangkan adanya conservation capital yang dapat dipisahkan dengan 

input keterampilan manusia.  

Konservasi kapital mengimplikasikan bahwa pengadaan konservasi kapital 

adalah konsisten dengan asumsi operasi perusahaan yang bersaing sempurna yang 

memiliki ciri teknologi produksi yang constant returns to scale (CRS) sesuai dengan 

pengamatan empiris pada perusahaan (Porter dan D van Linde, 1995). Secara umum 

dapat dinyatakan bahwa perusahaan mempunyai rangsangan untuk melakukan investasi 

kapital dengan sukarela meskipun tidak ada undang-undang yang memaksa untuk 

melakukan konservasi kapital untuk peningkatan kualitas lingkungan.  

Smulders (1995b) dan Bovenberg dan Smulders (1995) menyatakan bahwa 

mekanisme melalui peraturan lingkungan akan berdampak positif pada peningkatan laju 

pertumbuhan.  Studi tersebut menekankan pengaruh peraturan lingkungan terhadap 

produktivitas dan upaya menurunkan laju polusi dan dilakukan dengan mengurangi 

penggunaan input.  Konsep konservasi kapital dalam paper ini menekankan adanya 

perbaikan kulitas lingkungan dan peningkatan kapasitas regenerative lingkungan.  Lebih 

lanjut, disamping memberikan dampak positif terhadap produktivitas,  konservasi kapital 

juga mempertimbangkan dampak regulasi terhadap  investasi dalam konservasi kapital. 
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Dampak konservasi kapital adalah penurunan penggunaan input polusi dan 

mempertimbangkan penyaluran sumber dana kepada aktivitas investasi.  

Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi sesuatu didasarkan pada besarnya 

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.  Mengapa masyarakat bersedia membeli sebutir 

berlian (sebesar pasir) seharga Rp 10 juta? Jawabnya adalah, karena masyarakat meyakini 

bahwa berlian memiliki nilai yang sangat besar. Apa yang terjadi jika semua pasir di 

dunia tiba-tiba berubah menjadi berlian?  Sedemikian berlimpahnya berlian itu membuat 

masyarakat tidak lagi memiliki preferensi untuk membeli (consume) berlian. Tidak ada 

kepuasan (utility) yang dirasakan konsumen dengan memegang berlian, dan harganya 

adalah nol (tuna nilai).   Sama seperti di Papua, benda yang paling berharga bukanlah 

emas. Andaikan saya ingin menikah dengan seorang gadis muda Asmat yang cantik, 

maka “seserahan” sebagai mas kawin yang saya bawa adalah kapak besi sebanyak 25 

buah!  Karena kapaklah yang dianggap paling berharga bagi Suku Asmat. (Namun tidak 

perlu diperbandingkan dengan kapak-kapak besi yang nyaris tak bernilai dan berserakan 

di salah satu kawasan besi tua di Pulo Gadung Jakarta dan baru saja di jual seorang 

pemulung seharga Rp800 per kg).  

Analog dengan itulah, tugas manajemen pembangunan adalah mengubah persepsi 

masyarakat Indonesia bahwa lingkungan (environtment) merupakan sesuatu yang 

memiliki nilai (value) yang sangat besar dan merupakan sebuah tabungan (saving) yang 

sangat besar untuk hari esok.  

Dalam konteks inilah masyarakat akan bersedia “membeli” lingkungan yang 

“sangat bernilai tersebut” dan akan menginvestasikannya hari ini (present) agar 

lingkungan tidak terdegradasi.  Investasi dalam konteks ini kita sebut dengan terminologi 

konservasi kapital. Kondisi tersebut memastikan bahwa konsumen akan mengurangi 

konsumsinya dan akan mengalihkannya untuk menanam modal dalam konservasi kapital.  

Secara simultan, kondisi-kondisi ini akan mendorong tumbuhnya persediaan mutu 

lingkungan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang 

dan berkelanjutan (sustainable balanced economic growth). 

Secara grafis, paradigma tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. 
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Gambar 1. Fungsi Produksi dan Pengaruh Konservasi Kapital terhadap 
Pertumbuhan yang Berkelanjutan  

Fungsi produksi dipengaruhi oleh faktor input.  Dalam hal ini input yang 

dimaksud adalah input produksi X, modal K dan konservasi kapital H. 

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan input.   

Penggunaan input yang tidak efektif mencerminkan stok kapital rendah. Apabila stok 

kapital rendah, maka pertumbuhan ekonomi yang sustainable akan sulit dicapai, 

khususnya dalam jangka panjang.  Pada titik inilah peranan stok konservasi sangat 

penting, karena sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Konservasi kapital akan mendukung terciptanya regenerasi lingkungan dan 

selanjutnya regenerasi lingkungan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

bekelanjutan (sustainable) 

Secara konseptual, konservasi kapital ini akan berjalan jika masyarakat sudah 

memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kontribusi yang disumbangkan oleh 

lingkungan yang berkualitas.  Secara implisit, model ini didasarkan pada asumsi bahwa 

masyarakat mengetahui nilai (value) lingkungan, sehingga masyarakat memiliki 

preferensi konsumsi dan bersedia membayar (willingness to pay) equivalen dengan nilai 

utilitas marginal  yang dinikmati masyarakat.   

Output, Y Input, X 

Growth Efektifitas 
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Tidak Efektif 
(high waste) 
Polusi: tinggi 

Efektif 
(low waste) 
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Balanced 
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Stok Konservasi 
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Regenerasi 
Lingkungan  I
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Mekanisme dalam konservasi kapital tersebut adalah dengan mengurangi 

konsumsi saat, dan pengurangan konsumsi tersebut merupakan tabungan  (saving) yang 

akan diinvestasikan dalam bentuk konservasi kapital.  Dengan demikian, mekanisme 

dalam konservasi kapital tersebut adalah dengan mengorbankan sebagian konsumsi untuk 

diinvestasikan.   Pada Gambar 1 di atas, dinyatakan dengan pengurangan konsumsi ( S ↓ )  

diikuti dengan peningkatan tabungan ( S ↑ ) dan nilai tabungan ini yang kemudian 

diinvestasikan ( I ↑ ) dalam bentuk konservasi kapital. 

Investasi dalam bentuk konservasi kapital akan meningkatkan tingkat regenerasi 

lingkungan, yang selanjutnya dukungan lingkungan serta penyediaan input untuk 

menciptakan pertumbuhan akan tersedia dan menjamin pertumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan (sustainable).   

Solusi optimal tersebut adalah menentukan keseimbangan antara konsumsi dan 

jumlah yang diinvestasikan dalam bentuk konservasi kapital, sebagaimana diilustrasikan 

pada Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Preferensi Sosial dan Solusi Optimal bagi Masyarakat dalam 
Menentukan Konservasi Kapital  
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regeneratif lingkungan  



 9

Konsep ini diawali dengan prefernsi konsumen dalam melakukan konsumsi.  

Konsumsi barang dan jasa disimbolkan dengan C, sedangkan konsumsi yang dinikmati 

dari lingkungan disimbolkan dengan N, yang dibayarkan dalam bentuk konservasi kapital. 

Solusi optimal akan dicapai pada kondisi nilai marginal utilitas konsumsi sama 

dengan  marginal utilitas untuk konservasi kapital.  Konsep ini sejalan dengan model 

Ramsey :  

r
K

YK =
ε  

Besarnya r (pada sisi kanan) mencerminkan social rate of return  dari setiap unit 

output yang dinvestasikan dalam kapital (K).  εK  adalah elastisitas output dari kapital. 

Makna persamaan di atas adalah : setiap pertambahan 1 satuan kapital yang 

diinvestasikan (atau equivalen dengan konsumsi yang hilang),  masyarakat akan 

memperoleh manfaat sebesar r.    

Pada kondisi inil, masyarakat memiliki prefernsi untuk mengurangi konsumsi dan 

mengalihkan sebagian untuk investasi kapital, karena setiap kapital yang diinvestasikan 

akan memberikan return (manfaat atau imbalan) sebesar r.  

Dalam bentuk yang lebih nyata, dampak konservasi kapital tersebut akan 

dirasakan dalam tiga hal, yakni : (a)  tingkat produktivitas input akan semakin meningkat 

(increase).  Alasan logisnya adalah, konservasi kapital akan meningkatkan penggunaan 

teknologi yang akan mengurangi dampak polusi atau limbah (waste) dan sekaligus 

meningkatkan efisiensi penggunaan input; (b) tingkat produktivitas kapital akan 

meningkat, dimana satu satuan input kapital akan menghasilkan tambahan output yang 

lebih besar; dan (c) polusi akan berkurang. 

Ketiga keadaan itu akan menghasilkan dua hal penting, yakni (a) meningkatnya 

kualitas lingkungan dan (b) penurunan polusi akan meningkatkan kapasitas regeneratif 

lingkungan.  Jika kapasitas regeneratif lingkungan semakin meningkat, maka daya 

dukung lingkungan untuk penyediaan input dalam jangka panjang akan semakin besar. 

Secara umum model tersebut menunjukkan bahwa solusi optimal masyarakat 

dalam mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi dan konservasi kapital akan 

meningkatkan tambahan manfaat yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Apakah konsep konservasi kapital yang diberikan oleh masyarakat untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable balanced growth). 

memiliki feasibilitas yang memadai ?  
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Apakah 
Feasible?  

Kelayakan (feasibilitas) yang dimaksud adalah perlu tidaknya peraturan 

(regulasi) yang mengkondisikan masyarakat untuk melakukan konservasi kapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kelayakan Konservasi Kapital untuk Mendukung Sustainable 
Balanced Growth   

 

Bagan di atas menekankan bahwa preferensi masyarakat akan menghasilkan 

suatu solusi yang optimal dalam alokasi konsumsi dan alokasi konservasi kapital.  

Alokasi konservasi kapital  tersebut akan meningkatkan koefisien produktivitas input X, 

meningkatkan koefisien produktivitas penggunaan kapital dan menurunkan koefisien 

dampak polusi. 

Model sustainable growth yang dirumuskan tersebut, bahwa pertumbuhan output 

akan sustainable jika peningkatan koefisien tersebut bersifat constant resturn to scale.   

Pada kondisi  regulated, konservasi kapital diatur oleh undang-undang.  

Pemerintah berhak mengajukan sejumlah  persyaratan bagi industri dalam proses 

produksinya.  Dalam ‘tekanan’ undang-undang atau regulasi, maka pemerintah berhak 

menetapkan pajak polusi atau pajak emisi bagi industri yang mengakibatkan kerusakan 

lingkungan.  

Analoginya, dalam kondisi unregulated, alokasi dana untuk konservasi kapital 

akan lebih baik dari pada membayar denda dalam bentuk pajak polusi, (asumsi : besar 

pajak yang dibayarkan dengan konservasi kapital yang diinvestasikan adalah sama). 

Sustainable Balanced 
Growth 

Sustainable=CRS  
(Constant Return to Scale)

Social optimal balanced : 
a. Peningkatan koefisien prod’tas X 
b. Peningkatan koefisien penggunaan 

kapital 
c. Koefisien dampak polusi menurun 

 

Konservasi Kapital 
meningkat 
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Pajak Emisi/Pulusi 

Konservasi Modal Feasible 
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Pada Gambar 3  di atas keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa 

baik dalam kondisi regulated  maupun unregulated  secara matematis berhasil diturunkan 

model persamaan yang menyatakan  keduanya adalah feasible.  

  

Kesimpulan 
 

Dari keseluruhan isi paper tersebut, dapat disimpulkan :  

Konsep ini mengembangkan suatu konsep pembanngunan ekonomi yang sifatnya 

endogen, dimana konsumen menurunkan utilitasnya dari konsumsi barang swasta dan 

stok kualitas lingkungan yang dimodelkan sebagai sumber daya dapat diperbaharui.   

Proses produksi didefinisikan dengan mengkaitkan polusi dengan penggunaan 

input yang tidak efektif,  yang dapat direduksi melalui investasi konservasi kapital.   

Investasi dalam konservasi kapital memungkinkan perekonomian memelihara 

atau bahkan meningkatkan penggunaan input yang mengakibatkan polusi dan output 

adalah penurunan limbah dan polusi.  Karena konservasi kapital akan meningkatkan 

produktivitas, dimana didalamnya terdapat insentif bagi swasta untuk melakukan 

investasi.   Hasil ini menemukan bahwa insentif ini juga secara bersama-sama dimiliki 

oleh preferensi individu untuk peningkatan mutu lingkungan, sehingga perekonomian 

negara akan dapat mencapai suatu pertumbuhan yang seimbang (balanced) dan 

berkelanjutan, meskipun tingkat pertumbuhan cukup rendah. 

Dalam suatu perekonomian yang tak diatur dengan undang-undang,  

pengembangan tingkat pertumbuhan dengan laju yang rendah secara langsung berkaitan 

dengan adanya preferensi yang kuat dari masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan.  

Pertumbuhan yang rendah dengan lingkungan yang berkualitas adalah lebih baik jika 

dibandingkan dengan biaya polusi yag harus dibayar dan sebaliknya akan berpengaruh 

pada tingkat discount dalam produktivitas konservasi kapital. 

Jika kondisi ini tidak ada, maka peraturan atau undang-undang tentang 

lingkungan sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan 

berkelanjutan.  Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan pajak lingkungan, atau sistem 

perizinan, yang akan berdampak pada semakin mahalnya biaya yang ditanggung bila 

polusi yang dihasilkan semakin besar, dan akan berbanding lurus dengan variabel 

ekonomi lainnya dalam jangka panjang.  Pajak emisi juga menunjukkan akan equivalen 

dengan dua skema instrumen yang dibangun, yakni pajak atas penggunaan input yang 

mengakibatkan polusi dan subsidi yang dilakukan dalam investasi konservasi kapital.   

Tingkat pajak input dan tingkat subsidi investasi secara langsung berhubungan dengan 

elastisitas output terhadap input yang menghasilkan polusi, dan tingkat discount sosial 
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akan berbanding terbalik dengan elastisitas output terhadap penggunaan input yang 

efektif.  Terhadap biaya polusi input.  Hal ini juga berdampak pada kualitas lingkungan 

dan tingkat regenerasi sumberdaya alam. 

Pertanyaan kunci yang ditujukan di sini adalah dampak dari peraturan lingkungan 

pada laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.   Paper ini menunjukkan bahwa 

peraturan dalam bidang lingkungan akan menghasilkan dua hal yakni efek produktivitas 

dan crowding out dalam tingkat pertumbuhan.   Dampak produktivitas akan meningkat 

karena undang-undang atau pearturan tentang lingkungan akan meningkatkan porporsi 

output yang akan diinvestasikan dlaam konservasi kapital, tetapi menurunkan proporsi 

penggunaan input yang mengakibatkan polusi.   Keadaan ini mengakibatkan dampak 

yang saling meniadakan, dimana pada bagian pertama akan meningkatkan produktivitas 

produksi dari capital, sedangkan dampak berikutnya akan menurunkan tingkat 

produktivitas tersebut.   Keadaan ini yang disebut dengan crowding out. 

Dapat ditambahkan, undang-undang lingkungan juga menunjukkan adanya 

crowding out yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi barang dari output yang 

dihasilkan dan mengurangi tabungan untuk konservasi kapital.    

Namun demikian, jika undang-undang tentang lingkungan akan memberikan 

share yang lebih rendah dari output yang dihasilkan oleh input X,  penurunan ini akan 

diatasi oleh efek crowding out.   Kita temukan bahwa efek produktivitas memiliki 

dampak negatif pada pertumbuhan tetapi efek crowding out  memiliki dampak positif 

terhadap pertumbuhan   Dampak netto dari undang-undang lingkungan  terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan akan positif dalam kondisi yang 

sangat terbatas, yang mencakup adanya preferensi yang kuat terhadap kualitas lingkungan, 

tingkat discount yang rendah dan dan adanya tingkat regeneratif yang tinggi. 

Kondisi-Kondisi ini meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mengorbankan 

konsumsinya pada saat ini dan tingkat tabungan akan meningkatkan tingkat 

sustainabilitas polusi.  Dampak tersebut akan menurunkan magnitud dari dampak negatif 

regulasi lingkungan terhadap produktivitas dan menyediakan sumber daya untuk investasi 

modal yang akan meningkatkan pertumbuhan. 

Analisis dalam paper ini juga menunjukkan  bahwa asumsi yang diperlukan untuk 

kelayakan alur pertumbuhan yang seimbang adalah  wajar bersifat membatasi. Studi lebih 

lanjut   diperlukan untuk menguji dampak dari kebijakan lingkungan pada asumsi yang 

lebih umum tentang prefernsi dan fungsi produksi.  Pengembangan lainnya dari paper ini 

adalah untuk meneliti dinamika transisional dari model dan untuk menguji efek peraturan 

lingkungan  dalam jangka pendek terhadap laju pertumbuhan dan tingkatan konsumsi. 
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