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Proses pengambilan keputusan 
untuk menaikkan harga 
BBM tentunya telah melalui 

berbagai pertimbangan secara 
seksama dan terukur. Pemerintah 
telah mempertimbangkan besaran 
kenaikan harga BBM bersubsidi, 
dampak yang ditimbulkan maupun 
kebijakan kompensasi yang perlu 
ditempuh guna meminimalisasi 
dampak yang timbul khususnya 
terhadap kelompok masyarakat 
yang paling rawan terkena dampak 
(vulnerable group). Penyesuaian 
harga BBM bersubsidi merupakan 
upaya agar kebijakan subsidi 
menjadi lebih tepat sasaran. 
Kebijakan ini ditempuh untuk 
menjaga sustainabilitas fiskal 
akibat beban subsidi yang sangat 
besar dalam APBN tahun 2013. 
Jika Pemerintah tidak mengambil 
kebijakan tersebut, defisit APBN 
dalam tahun 2013 dapat mencapai 
lebih dari 3%. Ada beberapa 
hal yang menjadi pertimbangan 
bagi Pemerintah sehingga perlu 
melakukan penyesuaian harga 
BBM bersubsidi di dalam negeri.

Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi 
Demi Kemaslahatan yang Lebih Besar

Pertama, kebijakan penyesuaian 
harga BBM sangat penting untuk 
menjaga stabilitas perekonomian 
secara keseluruhan. Dampak 
tingginya subsidi BBM 
mulai tampak pada indikator 
makroekonomi kita, khususnya 
terkait defisit neraca berjalan. 
Sebagai konsekuensi lanjutannya 
adalah kecenderungan pelemahan 
nilai tukar rupiah belakangan ini. 
Selain itu, turunnya peringkat 
kredit negara kita beberapa waktu 
lalu juga tak terlepas dari penilaian 
lembaga pemeringkat kredit akan 
prospek kinerja fiskal kita terkait 
subsidi BBM yang semakin besar.

Kedua, beban subsidi BBM 
tersebut merupakan bentuk 
ketidakadilan antar generasi. 
Sementara generasi sekarang 
menikmati BBM yang 
ketersediaannya semakin menipis 
dengan harga yang sangat murah 
karena besarnya subsidi yang 
diberikan, generasi yang akan 
datang akan dihadapkan pada 
kenyataan semakin langkanya 

ketersediaan BBM dan bahkan 
harus menanggung impor BBM 
yang sangat besar. Sungguh tidak 
adil apabila generasi sekarang 
menikmati subsidi BBM at all 
cost, sementara hanya sedikit 
ketersediaan BBM yang dapat 
diwariskan. 

Ketiga, tidak bisa dipungkiri 
bahwa subsidi BBM lebih 
banyak dinikmati oleh golongan 
masyarakat mampu. Berdasarkan 
data SUSENAS 2008, 77% subsidi 
BBM dinikmati oleh kelompok 
golongan masyarakat mampu yang 
jumlahnya hanya 25% dari seluruh 
rakyat Indonesia. Sementara itu, 
kelompok golongan masyarakat 
tidak mampu hanya menikmati 
sekitar 15% dari total subsidi 
BBM. Oleh karena itu, secara 
bertahap subsidi BBM perlu 
dialihkan ke bentuk subsidi yang 
tepat sasaran. 

Keempat, subsidi BBM yang 
semakin besar telah menimbulkan 
berbagai distorsi ekonomi yang 
telah menyebabkan mandegnya 
upaya pengembangan sumber 
energi yang terbarukan dan ramah 
lingkungan, polusi yang meningkat 
serta penyelundupan BBM yang 
sangat merugikan masyarakat.

Kelima, beban subsidi BBM yang 
besar akan menyandera APBN kita 
sehingga menjadi kendala bagi 
pembangunan infrastruktur dalam 
rangka mendorong akselerasi 
pertumbuhan ekonomi yang 
berbasis pada sumber-sumber 
yang lebih berkesinambungan 
(sustainable). Ketersediaan 
infrastruktur yang memadai 
akan mendorong meningkatnya 
kapasitas produksi sekaligus 

mendorong daya saing ekonomi 
nasional.  

Dengan berbagai pertimbangan 
tersebut, keputusan Pemerintah 
menyesuaikan harga BBM 
bersubsidi di dalam negeri 
merupakan keputusan yang cukup 
krusial dan mendesak untuk 
dilakukan demi kemashlahatan 
yang lebih besar. Menurunnya 
daya beli masyarakat, khususnya 
kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah, sebagai 
akibat kebijakan penyesuaian 
harga BBM, juga merupakan 
sesuatu yang tidak bisa diabaikan. 
Untuk itu, Pemerintah telah 
menyiapkan berbagai kebijakan 
kompensasi, khususnya bagi 
kelompok masyarakat yang rawan 
terkena dampak kenaikan harga 
BBM, seperti perluasan program 
raskin, perluasan program keluarga 
harapan (PKH), bantuan siswa 
miskin (BSM), dan pembangunan 
infrastruktur, serta bantuan 
langsung sementara masyarakat 
(BLSM), Program-program 
ini diharapkan dapat langsung 
menyentuh kelompok sasaran 
sehingga dapat langsung dirasakan 
manfaatnya. 

Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi memiliki 
dampak yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan. Pada satu sisi, kenaikkan 
harga BBM dapat memperbaiki posisi APBN akibat 
beban subsidi BBM yang semakin besar dan memulihkan 
kepercayaan pelaku pasar akan pengelolaan kebijakan 
fiskal yang kredibel di tengah situasi ketidakpastian 
perekonomian global. Penyesuaian harga BBM akan dapat 
menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan dan 
sustainabilitas fiskal. Disisi lain, Pemerintah juga harus 
mempertimbangkan dampak penyesuaian harga BBM 
terhadap masyarakat. 
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1 Kebijakan penyesuaian harga 
BBM sangat penting untuk 

menjaga stabilitas perekonomian 
secara keseluruhan. 

2 Beban subsidi BBM merupakan 
bentuk ketidakadilan antar 

generasi. 

3 Tidak bisa dipungkiri bahwa 
subsidi BBM lebih banyak 

dinikmati oleh golongan masyarakat 
mampu. 

4 Subsidi BBM yang semakin 
besar telah menimbulkan 

berbagai distorsi ekonomi. 

5 Beban subsidi BBM yang besar 
akan menyandera APBN.
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Kebijakan penyesuaian harga 
BBM memiliki dampak yang 
luas terhadap masyarakat 
dan perekonomian Indonesia 

secara keseluruhan. Dengan demikian, 
Pemerintah memerlukan perencanaan 
yang cermat dan pertimbangan yang 
seksama. Pada satu sisi, kenaikkan 
harga BBM dapat memperbaiki 
posisi APBN akibat beban subsidi 
BBM yang semakin besar sekaligus 
memulihkan kepercayaan pelaku 
pasar akan pengelolaan kebijakan 
fiskal yang kredibel di tengah situasi 
ketidakpastian perekonomian global. 
Penyesuaian harga BBM akan dapat 
menjaga stabilitas perekonomian 
secara keseluruhan dan sustainabilitas 
fiskal. Namun demikian, Pemerintah 
juga mempertimbangkan dampak 
penyesuaian harga BBM terhadap 
masyarakat. 

Oleh karena itu, proses pengambilan 
keputusan untuk menaikkan harga 
BBM tentunya telah melalui berbagai 
pertimbangan secara hati-hati dan 
terukur baik terkait besaran kenaikan 
harganya, dampak yang ditimbul 
maupun kebijakan kompensasi yang 
perlu ditempuh guna meminimalisasi 
dampak yang timbul khususnya 
terhadap kelompok masyarakat 
yang paling rawan terkena dampak 
(vulnerable group). Perlu digarisbawahi 
disini bahwa penyesuaian harga BBM 
merupakan upaya agar kebijakan 
subsidi menjadi lebih tepat sasaran, 
selain pertimbangan untuk menjaga 
sustainabilitas fiskal akibat beban 
subsidi yang sangat besar dalam 

tahun 2013 ini (defisit APBN dalam 
tahun 2013 dapat mencapai lebih 
dari 3% jika Pemerintah tidak 
mengambil kebijakan terkait 
subsidi BBM). Ada beberapa hal 
yang menjadi pertimbangan bagi 
Pemerintah sehingga perlu melakukan 
penyesuaian harga BBM bersubsidi di 
dalam negeri.

Pertama, kebijakan penyesuaian 
harga BBM sangat penting untuk 
menjaga stabilitas perekonomian 
secara keseluruhan. Dampak 
tingginya subsidi BBM mulai tampak 
pada indikator makroekonomi kita, 
khususnya terkait defisit neraca 
berjalan. Sebagai konsekuensi 
lanjutannya adalah kecenderungan 
pelemahan nilai tukar rupiah 
belakangan ini. Selain itu, turunnya 
kredit rating negara kita beberapa 
waktu lalu juga tak terlepas dari 
penilai lembaga rating akan prospek 
kinerja fiskal kita terkait subsidi BBM 
yang semakin besar.

Kedua, beban subsidi BBM tersebut 
merupakan bentuk ketidakadilan 
antar generasi. Sementara generasi 
sekarang menikmati BBM yang 
ketersediaannya semakin menipis 
dengan harga yang sangat murah 
karena besarnya subsidi yang 
diberikan, generasi yang akan datang 
akan dihadapkan pada kenyataan 
semakin langkanya ketersediaan BBM 
dan bahkan harus menanggung impor 
BBM yang sangat besar. Sungguh 
tidak adil apabila generasi sekarang 
menikmati subsidi BBM at all cost, 

sementara hanya sedikit ketersediaan 
BBM yang dapat diwariskan. 

Ketiga, tidak bisa dipungkiri 
bahwa subsidi BBM lebih banyak 
dinikmati oleh golongan masyarakat 
berpenghasilan tinggi. Berdasarkan 
data SUSENAS 2008, 77% subsidi 
BBM dinikmati oleh kelompok 
25% rumah tangga berpenghasilan 
tertinggi. Sementara sekitar 25% 
kelompok terbawah hanya menikmati 
sekitar 15% dari total subsidi BBM. 
Oleh karena itu, secara bertahap 
subsidi BBM perlu dialihkan ke bentuk 
subsidi yang tepat sasaran. 

Keempat, subsidi BBM yang 
semakin besar telah menimbulkan 
berbagai distorsi ekonomi yang telah 
menyebabkan mandeknya upaya 
pengembangan sumber energi yang 
terbarukan dan ramah lingkungan, 
polusi yang meningkat serta 
penyelundupan BBM yang sangat 
merugikan masyarakat.

Kelima, beban subsidi BBM yang besar 
akan menyandera APBN kita sehingga 
menjadi kendala bagi pembangunan 
infrastruktur dalam rangka 
mendorong akselerasi pertumbuhan 
ekonomi yang berbasis pada sumber-
sumber yang lebih berkesinambungan 
(sustainable). Ketersediaan 
infrastruktur yang memadai akan 
mendorong meningkatnya kapasitas 
produksi sekaligus mendorong daya 
saing ekonomi nasional.  

Dengan berbagai pertimbangan 
tersebut, keputusan Pemerintah 
menyesuaikan harga BBM bersubsidi 
di dalam negeri merupakan keputusan 
yang cukup krusial dan mendesak 
untuk dilakukan demi kemashlahatan 
yang lebih besar. Menurunnya daya 
beli masyarakat, khususnya kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah, 
sebagai akibat kebijakan penyesuaian 
harga BBM, juga merupakan sesuatu 
yang tidak bisa diabaikan. Untuk 
itu, Pemerintah telah menyiapkan 
berbagai kebijakan kompensasi, 
khususnya bagi kelompok masyarakat 
yang rawan terkena dampak kenaikan 
harga BBM, seperti perluasan program 
raskin, perluasan program keluarga 
harapan (PKH), bantuan siswa 
miskin (BSM), dan pembangunan 
infrastruktur, serta bantuan langsung 
sementara masyarakat (BLSM), 
Program-program ini diharapkan 
dapat langsung menyentuh kelompok 
sasaran sehingga dapat langsung 
dirasakan manfaatnya. 
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kucinglaper@gmail.com
08 999 148 356

that’s all.
thanks :)


