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Makalah ini meneliti mengenai implikasi praktis jangka pendek dari langkah-langkah 
menuju reformasi subsidi bahan bakar fosil terhadap rantai pasokan energi di Indonesia. 
Dampak apa saja yang telah terjadi menyusul kenaikan harga bensin dan solar pada 
bulan Juni 2012 yang lalu? Apa yang dapat kita harapkan di masa yang akan datang? 
Apa artinya hal ini terhadap perencanaan jangka panjang reformasi subsidi bahan bakar 
fosil yang lebih komprehensif?
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Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah beberapa kali meluncurkan inisiatif-inisiatif dalam 
rangka mengurangi subsidi bahan bakar fosil, namun hal ini memperoleh berbagai macam tantangan dari berbagai 
pendukung bahan bakar berharga rendah. Masalah juga disebabkan oleh lamanya waktu yang diperlukan untuk 
memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar, mengingat sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam hal 
permintaan untuk setiap jenis bahan bakar transportasi oleh karena harga bahan bakar dasar yang lebih tinggi. Telah 
jelas bahwa dampak reformasi subsidi bahan bakar terhadap rantai pasokan bahan bakar di Indonesia harus sejalan 
dengan bagaimana pemerintah menyusun langkah-langkah baru dalam rangka mereformasi praktik penetapan harga 
bahan bakar. 

Bagian pertama dari makalah ini menyajikan sejumlah statistik pokok penjualan bahan bakar transportasi saat ini. 
Kumpulan tabel terlampir menunjukkan penggunaan solar dan bensin, dan juga berbagai tipe-tipe bensin lainnya, 
yang mana menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan impor bahan bakar di Indonesia. Bagian Dua meneliti 
secara singkat dampak dari pengurangan subsidi bensin dan solar yang terjadi saat ini. Bagian Tiga melihat skema 
dan usulan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi lebih lanjut belanja 
subsidi. Bagian Empat menilai dampak yang ditimbulkan dari masing-masing skema tersebut terhadap rantai 
pasokan bahan bakar, sementara bagian terakhir menjelaskan sejumlah efek utama dari reformasi subsidi yang harus 
dipertimbangkan oleh pemerinntah ketika memikirkan dampak dari pasokan bahan bakar. 

Reformasi yang komprehensif atas subsidi bahan bakar di Indonesia dari waktu ke waktu seharusnya menghasilkan 
harga bahan bakar yang lebih tinggi dan sektor perminyakan hilir yang lebih berorientasi pada pasar. Reformasi 
juga sangat mungkin menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi rantai pasokan bahan bakar di Indonesia. 
Penetapan harga berbasis pasar akan meningkatkan aliran dana dari perusahaan-perusahaan hilir dan mengirim 
sinyal harga yang lebih jelas kepada perusahaan-perusahaan ini yang nantinya akan membantu terjadinya investasi 
yang tepat waktu dalam kapasitas hilir (termasuk penjualan ecer/retail, pemrosesan dan kapasitas distribusi). Hal 
ini pada gilirannya akan mampu meningkatkan kelancaran pasokan bahan bakar dan keamanan bahan bakar cair 
di Indonesia. Akan tetapi makalah ini tidak mempertimbangkan efek-efek struktural jangka panjang yang mungkin 
terjadi sebagaimana disebutkan di atas, namun lebih dikonsentrasikan pada implikasi langsung dari upaya reformasi 
subssidi jangka pendek terhadap permintaan dan pasokan dari berbagai jenis dan tipe bahan bakar. 
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1.0 Profil Permintaan Untuk Bahan Bakar Yang Digunakan Untuk 
 Transportasi
Dalam mempertimbangkan bagaimana reformasi subsidi bahan bakar fosil akan berdampak pada pasokan energi 
di Indonesia, ada baiknya kita menyadari ciri-ciri permintaan dan rantai pasokan bahan bakar yang digunakan untuk 
transportasi (seluruh angka yang disajikan di sini diambil dari Sysnergy Downstream Solution, 2014).  

• Dominasi bensin dan solar. Bensin dan solar merupakan 84 persen dari total produk minyak yang dijual. 
Persentase pembagian dari bensin dan solar adalah hampir sama, yaitu masing-masing sebesar 42 persen 
dari total produk minyak yang dijual

• Dominasi bensin bersubsidi. Ada tiga tingkatan bensin yang dijual: RON 88 (bersubsidi) dan RON 92 dan 
RON 95 (yang keduanya tidak bersubsidi). Penjualan RON 88 bersubsidi mencakup 97 persen dari penjualan 
bensin.

• Ketergantungan tinggi terhadap impor. Sekitar 43 persen dari seluruh produk bahan bakar yang diproses 
yang dikonsumsi di Indonesia berasal dari impor. Terkait dengan bensin, sekitar 60 persen dari RON 88 yang 
disubsidi berasal dari impor, sementara bensin yang tidak subsidi diimpor dalam jumlah yang lebih rendah, 
yaitu 43 persen dari RON 92 dan 20 persen dari RON 95.  

• Kapasitas penyimpanan terbatas. Stok operasional produk minyak di Indonesia dapat memenuhi sekitar 
23 hari penjualan, namun tidak terdapat persediaan produk minyak darurat yang dapat digunakan jika rantai 
pasokan terganggu.

Berdasarkan penjelasan di atas, saat ini seluruh pengendara motor memilih untuk membeli bahan bakar bersubsidi 
dibandingkan dengan bahan bakar yang berkualitas lebih superior, namun memiliki harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, 
pengurangan subsidi yang signifikan dapat mengakibatkan permintaan yang jauh lebih besar atas bensin berkualitas 
tinggi tersebut. Pada gilirannya, hal ini akan menimbulkan kenaikan impor yang mendadak, kecuali kilang minyak 
dalam negeri mampu memenuhi peningkatan permintaan bahan bakar berkualitas tinggi ini, meskipun sayangnya 
hal ini kemungkinan tidak terjadi. Kurangnya persediaan darurat, dan relatif rendahnya persediaan operasional berarti 
kekurangan pasokan dapat terjadi jika terdapat gangguan terhadap salah satu bagian kunci dari rantai pasokan. 
Gangguan ini dapat berbentuk berkurangnya impor karena krisis atau gangguan di tingkat internasional, atau 
kecelakaan yang merusak fasilitas pengilangan, terminal penyimpanan, maupun tidak berfungsinya pipa minyak. 
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2.0 Kenaikan Harga Bensin Dan Solar Terbaru
Pada bulan Juni 2013, pemerintah Indonesia akhirnya tunduk pada tekanan fiskal dan mengumumkan peningkatan 
harga bensin dan solar yang disubsidi masing-masing sebesar Rp2.000 (US$0,18) per liter dan Rp1.000 (US$0,09) 
per liter, yang berarti kenaikan sebesar 44 persen dan 22 persen (Jakarta Post, 2013). 

Pada beberapa hari pertama setalah pengumuman ini, terjadi banyak demonstrasi di jalan-jalan di berbagai kota di 
seluruh Indonesia, namun hal ini tidak berlangsung lama. Kenaikan harga juga tidak terlalu berdampak pada rantai 
pasokan energi jangka pendek. Setelah kenaikan harga tersebut, kesenjangan antara harga bensin bersubsidi (yang 
dijual hampir seluruhnya oleh Pertamina) dan harga bensin non-subsidi (dijual oleh Pertamina dan perusahaan 
swasta seperti Shell dan Total) masih cukup besar (sekitar Rp3.500 (US$0,31) per liter) untuk mencegah sebagian 
besar konsumen berpindah ke bensin non-subsidi yang lebih mahal dan berkualitas lebih tinggi. Hal yang sama 
juga berlaku pada solar, di mana kesenjangan antara harga yang disubsidi dan yang tidak disubsidi masih sekitar 
Rp4.000 (US$0,35) per liter. Akibatnya, tidak banyak perubahan langsung yang terjadi dalam volume bensin dan 
solar bersubsidi dan non-subsidi yang dihasilkan oleh fasilitas kilang minyak domestik maupun dari impor (Synergy 
Downstream Solutions, 2014). 

Bukti hingga saat ini juga menunjukkan bahwa harga  yang lebih tinggi tersebut tidak mengakibatkan kenaikan yang 
jelas pada konservasi bensin dan solar–yang pasti tidak cukup untuk  menutupi kenaikan umum pada kendaraan 
tambahan yang memasuki pasar setiap bulannya–maupun menciptakan perpindahan yang signifikan kepada bahan 
bakar alternatif. Beberapa hal ini menarik untuk diamati seperti  dampak jangka panjang dalam permintaan bahan 
bakar, seperti tren pertumbuhan penjualan bensin dan solar,, peningkatan konservasi bahan bakar oleh konsumen, 
ataupun penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih luas seperti CNG dan LPG. 

Sebagai komentar terakhir terkait dengan kenaikan harga terbaru ini, patut disebutkan bahwa dampak depresiasi 
rupiah baru-baru ini terhadap US dolar (sekitar 20 persen pada paruh kedua tahun 2013) telah menyapu habis hampir 
seluruh tabungan dari belanja subsidi rupiah yang disebabkan oleh kenaikan harga di bulan Juni 2013. Sebagaimana 
disebutkan pada bagian Satu, lebih dari separuh bensin yang disubsidi berasal dari impor, dan biaya rupiah dari 
mengimpor volume bensin dan solar dalam jumlah besar untuk menutupi kekurangan kapasitas pemrosesan 
domestik dalam rangka memenuhi permintaan pasar telah meningkat secara signifikan oleh karena melemahnya 
nilai rupiah. 
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3.0 Rencana Pemerintah Saat Ini Untuk Reformasi Subsidi Lebih 
 Lanjut 
Saat ini, perhatian Pemerintah Indonesia terlihat berfokus pada pengurangan subsidi bensin dan solar melalui dua 
inisiatif:

(a) Inisiatif pertama adalah dengan menetapkan batas jumlah subsidi yang dapat dikeluarkan untuk penjualan 
bensin dan solar pada tahun fiskal 2014. Pendekatan ini didukung oleh Kementrian Keuangan (Indonesia 
Summit, 2014). Ketika diimplementasikan dengan benar, rencana ini akan memicu kenaikan harga subsidi 
bensin dan solar kapanpun harga minyak internasional naik melampaui tingkat yang dapat diakomodasi oleh 
jumlah subsidi maksimal yang disepakati. Anggaran Indonesia tahun 2014 telah mencakup ketetapan kuota 
(cap) penjualan bahan bakar bersubsidi (termasuk, namun tidak terbatas pada bensin dan solar), namun 
masih harus diamati apakah harga akan meningkat ketika kuota ini habis digunakan. Bagaimanapun, ‘fixed 
subsidy’ dalam bentuk seperti ini masih belum disepakati. 

(b) Inisiatif kedua adalah dengan menaikkan substitusi dari bensin dan solar dengan bahan bakar alternatif 
seperti CNG, LPG dan biofuel. 

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah skema yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka 
mengurangi subsidi bahan bakar, termasuk yang akan memberikan pemerintah kendali yang lebih besar terkait siapa 
yang berhak menikmati produk minyak bersubsidi, dan berapa kuantitasnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan 
teknologi RFID (Radio Frequency Identification). Menyusul sejumlah skema uji coba yang dijalankan pada tahun 
2011, program ini tampaknya ditangguhkan, atau setidaknya ditunda dalam waktu yang lama. Kemungkinan hal ini 
disebabkan oleh biaya operasionl dan pemeliharaan program serta waktu yang diperlukan untuk memasang peralatan 
RFID di banyak kendaraan. 

Pemerintah juga telah mempertimbangkan skema lain untuk membatasi jumlah orang yang dapat mengakses bensin 
dan solar yang disubsidi. Hal ini termasuk membuat akses sesuai dengan ukuran mesin kendaraan tertentu, atau 
membatasi akses hanya kepada sejumlah kelompok seperti pemilik sepeda motor dan operator transportasi publik.
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4.0 Dampak Pada Rantai Pasokan Dari Batas Tahunan Terhadap 
 Jumlah Subsidi Dan Upaya Mempercepat Substitusi Bensin 
 Dan Solar Dengan Bahan Bakar Alternatif

Membatasi Jumlah Subsidi Bahan Bakar Per Tahun 
Batas tahunan jumlah subsidi akan memberikan lebih banyak tekanan terhadap rantai pasokan energi dibandingkan 
dengan sistem yang telah diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir, yaitu kenaikan harga yang dilakukan 
secara sporadis dan ad hoc. 

Di bawah pendekatan ad hoc yang ada saat ini, kemungkinan kenaikan harga telah menampilkan sejumlah pertanda 
pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga memberikan waktu persiapan yang cukup bagi distributor bensin dan solar 
bersubsidi (khususnya Pertamina),  meskipun masih terdapat ketidakpastian mengenai tingkat kenaikan harga dan 
kemungkinan perpindahan konsumen kepada bensin dan solar non-subsidi. 

Skema alternatif yang diusulkan secara tidak lansgung akan mengaitkan harga bahan bakar eceran dengan 
perubahan harga minyak internasional, dan membuat rantai pasokan yang semakin tidak pasti. Ketidakpastian 
harga minyak internasional sudah diketahui secara luas, dan naik dan turunnya harga dapat terjadi secara tiba-
tiba. Di bawah skema subsidi tetap (fixed subsidy) yang diusulkan, kenaikan harga minyak yang mendadak akan 
menaikkan pula harga bensin dan solar bersubsidi. Dampak rantai pasokan akan bergantung pada sejauh mana 
hal itu dapat mempersempit kesenjangan pengurangan harga bensin dan solar bersubsidi yang lebih mahal dan 
harga bensin dan solar non-subsidi. Hal ini akan menentukan berapa banyak pengendara sepeda motor yang akan 
mulai membeli bahan bakar dengan biaya yang lebih tinggi. Saat ini diyakini (meskipun belum terbukti secara kuat) 
bahwa kesenjangan harga yang tidak lebih dari Rp1.500 dan Rp1.000 per liter (US$0,13 hingga US$0,09 per liter) 
akan memicu perpindahan preferensi terhadap bahan bakar yang berkualitas lebih tinggi. Jika hal ini terjadi, terdapat 
kemungkinan meningkatnya permintaan untuk bensin dengan harga lebih tinggi (RON 92 dan 94) dan solar. Dalam 
skenario tersebut, kapasitas penyimpanan di stasiun layanan untuk bahan bakar yang berkualitas lebih tinggi ini 
kemungkinan tidak cukup. Pada sisi penawaran, akan terdapat kenaikan volume bahan bakar impor, mengingat 
pengilangan/pemrosesan lokal tidak mungkin memiliki kapasitas untuk memproduksi bahan bakar yang berkualitas 
lebih tinggi dalam volume besar secara mendadak. Pada saat yang sama, para pengilang (refiner) ini kemungkinan 
juga tidak akan bersedia berinvestasi dalam jumlah yang banyak dalam meningkatkan kapasitas untuk memenuhi 
perubahan permintaan jika mereka meyakini bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak mungkin bertahan lama. 
Berdasarkan hal tersebut, operator hilir dan investor kemungkinan akan mengharapkan kenaikan harga bahan bakar, 
khususnya dengan adanya tekanan fiskal atas Pemerintah Indonesia untuk merasionalisasi belanja subsidi dalam 
jangka pendek hingga menengah.   

Perpindahan Kepada Bahan Bakar Alternatif
Mengenai apakah permintaan akan berpindah dari bahan bakar tradisional menjadi bahan bakar alternatif sebagai 
akibat lebih tingginya harga bahan bakar tradisional akan ditentukan oleh faktor apa saja yang menentukan harga 
bahan bakar alternatif seperti CNG dan biofuel. Jika faktor-faktor harga ini terkait dengan harga minyak internasional 
sebagaimana harga bahan bakar (di bawah sistem kuota yang diusulkan), maka dampak kenaikan mendadak harga 
bahan bakar bersubsidi akan minimal, dan harga dari bahan bakar alternatif ini juga akan meningkat. Jika hal tersebut 
tidak terjadi, maka bahan bakar alternatif akan menjadi lebih kompetitif, dimana seiring berjalannya waktu dapat 
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mengakibatkan naiknya permintaan atas bahan bakar alternatif, terutama jika kondisi harga ini berlangsung cukup 
lama sehingga dapat mempengaruhi pola konsumsi.  

Namun demikian, tidak mungkin pasokan bahan-bahan bakar ini akan meningkat dengan cepat. Infrastruktur pasokan 
yang diperlukan untuk CNG berbiaya tinggi dan mengharuskan dibangunnya pipa baru, atau didirikannya stasiun 
induk baru untuk memasok banyak stasiun layanan di sekitarnya dengan menggunakan truk. Fasilitas penyimpanan 
dan penyaluran juga harus dipasang di stasiun layanan. Intinya adalah ketidakpastian terkait dengan daya saing dari 
harga jangka panjang dari CNG. Kenaikan permintaan CNG yang mendadak sebagai bahan bakar transportasi yang 
diakibatkan oleh kenaikan harga bensin dan solar bersubsidi tidak akan mempercepat  jenis investasi yang diperlukan 
untuk  meningkatkan distribusi domestik dari CNG. Distribusi domestik dari CNG kemungkinan akan tertunda hingga 
terdapatnya kepastian yang lebih mengenai berapa lama harga bensin dan solar yang disubsidi secara lebih tinggi 
tersebut tetap diterapkan.

Dalam kasus biofuel, hal ini terkait dengan campuran dengan bensin dan solar hingga tingkat maksimal tertentu (untuk 
menghindari masalah terkait garansi produsen mobil), sehingga tidak terdapat banyak peluang untuk meningkatkan 
pasokan biofuel secara tiba-tiba bahkan jika harga biofuel menjadi lebih kompetitif dari harga bensin dan solar. 
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5.0 Implikasi Terhadap Persiapan Reformasi Pemerintah 
Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dua faktor pokok ketika memformulasikan dan menerapkan sebuah 
program untuk reformasi subsidi. 

(a) Memberikan kepastian untuk para investor di bidang infrastruktur rantai pasokan baru. IInvestor harus dapat 
diyakinan mengenai keberlanjutan perubahan pola permintaan, seperti perpindahan yang signifikan oleh 
konsumen dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92 dan 94. Dengan jaminan ini, para pemroses domestik 
dapat berinvestasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi permintaan baru ini. Namun demikian, 
jika perpindahan ini hanya disebabkan oleh menyempitnya kesenjangaan harga jangka pendek antara harga 
non-subsidi dan bersubsidi, maka tidak akan terdapat banyak investor yang akan bersedia mengambil risiko 
ini, dan banyak pihak akan berausumsi bahwa pola permintaan jangka panjang akan tetap seperti saat ini.  
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memperjelas keseriusannya mengenai reformasi subsidi, dan 
bekerja dengan industri hilir untuk bersama-sama melakukan penilaian terhadap potensi kebutuhan investasi 
dalam rantai pasokan domestik yang timbul sebagai akibat dari reformasi subsidi seiring berjalannya waktu.

Contoh lain adalah perpindahan yang potensial ke bahan bakar alternatif seperti CNG. Sebagaimana telah 
disebutkan di atas, akan diperlukan investasi yang tinggi untuk memastikan ketersediaan CNG yang cukup 
pada titik-titik penjualan. Para pihak yang mendanai investasi ini akan memerlukan jaminan dari pemerintah 
Indonesia bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga insentif jangka panjang yang akan diperlukan 
konsumen dalam rangka memastikan mereka akan berpindah ke bahan bakar baru ini (termasuk berinvestasi 
dalam memodifikasi kendaraan mereka).  Kenaikan harga bahan bakar bersubsidi yang mendadak dan 
berjangka pendek tidak akan cukup untuk menumbuhkan investasi pada bahan bakar alternatif ini. Dalam 
hal ini, pemerintah Indonesia harus jelas mengenai kerangka waktu yang digunakannya untuk melakukan 
reformasi harga bahan bakar dalam rangka membantu industri dan konsumen melakukan pilihan investasi 
yang tepat guna memastikan pasokan bahan bakar tradisional dan alternatif yang handal. 

(b) (Menghindari/menekan penggunaan ilegal dari bahan bakar yang disubsidi. Pada pertengahan tahun 2011, BPH 
Migas sebagai regulator telah mengeluarkan  laporan yang menyatakan bahwa sekitar 15 persen dari bahan 
bakar yang disubsidi dijual secara ilegal kepada para pengguna industri, yang sebenarnya wajib membayar 
harga pasar (Jakarta Post, 2011). Hal ini kemungkinan besar merupakan estimasi yang konservatif mengingat 
perbedaan yang signifikan pada waktu penulisan antara harga bersubsidi dan non-subsidi, harga non-subsidi 
telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan produk bahan bakar bersubsidi hingga kenaikan 
harga yang terjadi pada bulan Juni lalu. 

Tentu saja solusi yang sederhana untuk hal ini adalah dengan menghilangkan perbedaan harga yang dapat 
menjadi insentif bagi penggunaan ilegal. Sebelum Pemerintah Indonesia siap mengambil langkah ini, jelas 
bahwa program-program yang akan memberikan akses selektif kepada bahan bakar bersubsidi seperti 
memperbolehkan hanya mobil dengan ukuran mesin tertentu atau hanya sepeda motor yang bisa mendapat 
bahan bakar subsidi di SPBU, tidak akan dapat berjalan. Akan tetapi, program-program yang sifatnya menolak 
atau membatasi akses bagi operator transportasi komersial akan lebih efektif, walaupun masih rentan 
terhadap penyalahgunaan dan kebocoran.  
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6.0 Pertimbangan-Pertimbangan Reformasi Subsidi Lainnya 
Sebagaimana disebutkan pada Bagian 3, Pemerintah Indonesia memepertimbangkan skema subsidi yang berbasis 
pasar yang tetap (fixed) dimana harga eceran akan mencerminkan perubahan yang mulus pada harga inernasional. 
Walaupun hal ini akan membebaskan sejumlah pendapatan pemerintah yang pada saat ini digunakan untuk belanja 
subsidi bahan bakar untuk digunakan pada program lain yang dibiayai pemerintah, seperti perawatan kesehatan dan 
infrastruktur, subsidi substansial akan tetap ada. Kebutuhan untuk menghapuskan subsidi secara total dan secepat 
mungkin agar pemerintah dapat mendanai program-program prioritas lainnya semakin meningkat. Dua program 
diantaranya yang amat relevan, yaitu meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas udara khususnya di 
kota-kota besar.  

Pada saat penulisan makalah ini, produktivitas nasional terhambat oleh kurangnya infrastruktur yang layak dan 
kerentanan atas kekurangan pasokan energi potensial. Kedua faktor tersebut dapat menghambat investasi baru. 
Terkait dengan infrastruktur, penghapusan subsidi bahan bakar akan meningkatkan pos pendapatan pemerintah yang 
dapat dibelanjakan untuk pembangunan jalan, pelabuhan, rel kereta dan transportasi massal, yang akan membantu 
mengurangi biaya transportasi dan operasional di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing 
internasional Indonesia dan membantu meningkatkan ekspor. 

Penurunan kualitas udara yang terus terjadi adalah masalah utama lainnya. Masalah ini juga merupakan salah satu 
masalah yang belum mendapatkan perhatian yang layak, khususnya dikarenakan pemerintah tidak menerbitkan 
data yang dapat diandalkan mengenai kualitas udara. Polusi udara menjadi perhatian investor dan masyarakat luas. 
Subsidi bahan bakar saat ini akan terus mendorong konsumen (baik pribadi maupun komersial, termasuk para 
pemilik sepeda motor) untuk mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dibandingkan jika mereka harus membayar 
dengan harga pasar. Berkurangnya perhatian terhadap konservasi bahan bakar, serta dampak negatifnya terhadap 
kualitas udara, merupakan salah satu harga yang harus dibayar untuk memungkinkan masyarakat Indonesia terus 
dapat membeli bahan bakar yang murah.  

Dalam konteks ini harus dicatat bahwa terdapat undang-undang perdagangan baru yang disahkan pada bulan 
Februari 2014 yang memungkinkan pemerintah untuk membatasi ekspor dan impor,  serta melindungi industri dan 
pasar lokal. Wakil Menteri Perdagangan mengungkapkan dasar pemikiran pemerintah di balik undang-undang baru 
ini: “undang-undang ini memperkuat pandangan kami bahwa Indonesia tidak akan menerapkan perdagangan bebas 
secara total.  Kami mengupayakan tercapainya keseimbangan antara efisiensi pasar dengan perlindungan terhadap 
para pemangku kepentingan lokal yang jumlahnya beragam” (Jakarta Post, 2014). Dalam kasus subsidi bahan bakar, 
pemerintah idealnya menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk melindungi pemangku kepentingan lokal adalah 
dengan memastikan semua orang membayar harga yang adil untuk bahan bakar. Salah satu manfaat dari hal ini 
adalah kualitas udara yang akan membaik dan dimungkinkannya realokasi pendapatan untuk meningkatkan kualitas 
infrastruktur di seluruh Indonesia sehingga para produsen lokal dapat percaya diri dalam menjalankan bisnis di pasar 
domestik dan internasional.  
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