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Penelitian enam bulanan mengenai kebijakan-kebijakan subsidi energi

TINJAUAN SUBSIDI ENERGI 
DI INDONESIA

•	 Pada	tahun	fiskal	2013,	Pemerintah	Indonesia	
mengalokasikan	Rp199,9	triliun	(US$18,0	miliar)1 dari 
anggaran pemerintah untuk subsidi produk minyak 
bumi	dan	Rp100,0	triliun	(US$9,0	miliar)	untuk	
subsidi	listrik.	Hal	ini	membuat	total	sebesar	Rp299,8	
triliun	(US$27,0	miliar)	dari	anggaran	diperuntukkan	
untuk	subsidi	energi,	yang	mana	setara	dengan	
sekitar	2,5%	PDB	dan	25%	dari	anggaran	total.	

•	 Pada	tahun	2014,	pemerintah	menganggarkan	
Rp282,1	triliun	(US$25,4	miliar).	Pengalaman	
menunjukkan bahwa hampir setiap tahun 
pengeluaran aktual lebih tinggi dari yang 
dianggarkan.   

•	 Pada	bulan	Juni	2013,	pemerintah	menaikkan	
harga bensin dan solar dalam rangka  mencegah 
terlewatinya		batas	defisit	anggaran	sebesar	3	
persen	dari	PDB.	Harga	bensin	dinaikkan	dari	
Rp4.500	(US$0,41)	per	liter	menjadi	Rp6.500	
(US$0,59)	per	liter,	yang	merupakan	kenaikan	
sebesar	44	persen;	dan	solar	dari	Rp4.500	
(US$0,41)	per	liter	menjadi	Rp5.500	(US$0,50)	per	
liter,	yang	merupakan	kenaikan	sebesar	22	persen.	 

•	 Reformasi harga bensin dan solar pada bulan 
Juni	2013	tersebut	dikombinasikan	dengan	suatu	
mekanisme	paket	kompensasi	senilai	Rp29,1	triliun	
(US$2,6	miliar)	yang	ditargetkan	untuk	rumah	tangga	
berpendapatan	rendah,	termasuk	transfer	dana	
tunai	sementara,	program	infrastruktur	dasar	dan	
perluasan	program	Bantuan	Siswa	Miskin	(BSM),	
transfer uang tunai bersyarat Program Keluarga 
Harapan	(PKH),	serta	program	subsidi	Raskin. 

•	 Pada	minggu	pertama	bulan	Januari	2014,	PT	
Pertamina,	BUMN	minyak	bumi,	mencoba	untuk	
meningkatkan harga LPG tabung silinder 12 kg 
dari	Rp5.850	(US$0,53)	per	kg	menjadi	Rp9.809	
(US$0,88)	per	kg,	yang	merupakan	peningkatan	
sebesar	68	persen.	Kebijakan	ini	ditentang	keras	
dan dalam waktu 24 jam kenaikan harga tersebut 
langsung dirubah menjadi seperempat dari kenaikan 
aslinya,	membuat	harga	baru	LPG	tabung	12	kg	
menjadi	Rp6850	(US$0,62)	per	kg.	PT	Pertamina	
menyatakan penurunan penetapan harga tersebut 
menyebabkan	kerugian	sebesar	Rp7,7	triliun	
(US$0,7	miliar)	pada	tahun	2011-2012. 

•	 Pemerintah meneruskan program konversi minyak 
tanah	ke	LPG	pada	tahun	2013.	Tingkat	konversi	–	
yang mana sejalan dengan pengurangan subsidi 
minyak tanah- telah menurun pada tahun-tahun 
belakangan	ini,	oleh	karena	program	ini	diperluas	
ke provinsi-provinsi yang lebih terpencil di mana 
konsumsi bahan bakar lebih rendah dibandingkan 
dengan wilayah perkotaan.   

•	 Pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2014 
menciptakan kemungkinan menurunnya perhatian 
terhadap reformasi subsidi lebih lanjut dalam dua 
pertiga	bagian	pertama	dari	2014.	Namun	demikian,	
para penggerak reformasi tradisional masih tetap 
ada,		yaitu	harga	minyak	mentah	internasional	
yang	tinggi,	nilai	tukar	rupiah	yang	lemah,	serta	
peningkatan pengeluaran pemerintah di berbagai 
bidang. 

Poin Kunci:
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Subsidi	energi	di	Indonesia	menunjukkan	beban	fiskal	yang	signifikan	bagi	Pemerintah	Indonesia.	Secara	rata-
rata,	pembayaran	yang	dialokasikan	untuk	subsidi	pada	sektor	yang	bersifat	konsumtif	telah	mencapai	3,1	persen	
dari	PDB	per	tahun	semenjak	tahun	fiskal	2010-	suatu	biaya	yang	menyebabkan	instabilitas	makroekonomi	yang	
berulang tak teratur dan cenderung menyebabkan ‘crowd out’ pada pengeluaran pembangunan inti. Meskipun 
secara	luas	dipandang	sebagai	bagian	dari	bantuan	sosial,	sebagian	besar	subsidi	energi	di	Indonesia		bersifat	
regresif,	yang	justru	secara	tidak	proporsional	menguntungkan	kelompok	masyarakat	yang	berpendapatan	tinggi,	
oleh	karena	kurangnya	upaya	penargetan	terhadap	kaum	termiskin.	Pada	saat	yang	bersamaan,	sistem	penentuan	
harga	mendorong	konsumsi	energi	yang	sia-sia,	kurang	memberikan	insentif	dalam	memperbaiki	efisiensi	energi	
atau	mengurangi	emisi	gas	rumah	kaca	domestik,	serta	berkontribusi	terhadap	merosotnya	neraca	perdagangan	
Indonesia.	Karena	alasan-alasan	tersebut,	kebijakan	penentuan	harga	bahan	bakar	Indonesia	layak	untuk	
diperhatikan.

Tulisan	ini	adalah	edisi	pertama	dari	Tinjauan	Subsidi	Energi	Indonesia	(Indonesian Energy Subsidy Review),	
publikasi	terbaru	yang	diterbitkan	dua	kali	setahun	(biannual)	oleh	Global Subsidies Initiative	(GSI)	dari	International 
Institute for Sustainable Development (IISD).	Bagian	Pertama	dari	setiap	edisi	akan	membahas	mengenai	
pengembangan	ekonomi	dan	kebijakan	yang	mempengaruhi	pasar	energi	subsidi	Indonesia	(bensin	Premium,	Solar,	
LPG,	minyak	tanah	dan	listrik)	serta	menganalisis	dinamika	dari	setiap	pasar	tersebut.	

Bagian	Kedua	akan	menampilkan	analisis	oleh	penulis	tamu	mengenai	isu-isu	terkait	kebijakan	penentuan	harga	
energi.	Pada	edisi	ini,	dua	artikel	meneliti	dampak	reformasi	subsidi	bahan	bakar	terhadap	rumah	tangga	dengan	
pendapatan	rendah:	pertama,	melihat	konsekuensi	dari	reformasi	subsidi	energi	terhadap	usaha	kecil	menengah	
(UKM);	kedua,	melihat	hubungan	antara	subsidi	bahan	bakar	fosil	dengan	pertumbuhan	dalam	cakupan	dan	
kompleksitas	dari	sistem	jaminan	sosial	Indonesia.	Edisi	ini	diakhiri	dengan	komentar	dari	Dr.	Zamroni	Salim	dari	
Pusat	Penelitian	Ekonomi	Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	Indonesia	(P2E-LIPI).		

Pendahuluan

3

Gambar 1: Total Belanja Subsidi Bahan Bakar dalam Pengeluaran Absolut 
(Miliar Rupiah) dan sebagai % GDP

Sumber:	Nota	Fiskal	dan	RAPBN;	Bank	Indonesia	(n.a.)
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(a) Tinjauan belanja subsidi bahan bakar saat ini, 2013

Subsidi	energi	(untuk	bahan	bakar	cair	dan	listrik)	terus	membentuk	komponen	tunggal	terbesar	dari	pengeluaran	
negara	di	Indonesia,	yang	mana	mencapai	2,5	persen	dari	PDB	pada	tahun	2012.	Anggaran	belanja	total	yang	
dialokasikan	untuk	subsidi	bahan	bakar	untuk	bensin,	solar,	minyak	tanah	dan	LPG	mencapai	Rp199,9	triliun	
(US$18,0	miliar)	pada	tahun	2013.	Anggaran	ini	juga	termasuk	alokasi	Rp100	triliun	(US$9	miliar)	untuk	subsidi	
listrik	dan	Rp100	miliar	(US$0,01	miliar)	untuk	menyubsidi	konsumsi	LGV	(gas	cair	untuk	kendaraan).	Alokasi	
subsidi	bahan	bakar	pada	tahun	2013	mencapai	17	persen	dari	total	rencana	belanja	negara,	dengan	tambahan	8	
persen untuk subsidi listrik.

Bagian Satu: Kecenderungan kebijakan penentuan 
harga bahan bakar fosil saat ini

Tabel 1: Indikator Ekonomi dalam Revisi APBN tahun 2013

Sumber: IISD (2013a); Tempo (2013); Kompas (2013a); Sekretariat Kabinet (2012), Nota Fiskal dan RAPBN 2014.

Indikator

Inflasi dari tahun ke tahun

Pertumbuhan

Tingkat Suku Bunga Obligasi Pemerintah

Produksi Minyak

Produksi Gas

Nilai Tukar Dimodelkan  (Rp/US$)

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

Subsidi Bahan Bakar (jumlah, Premium, Solar, 
Minyak Tanah, LPG 3kg digabung)

Subsidi Bahan Bakar (volume; Premium, Solar, 
Minyak Tanah digabung)

Subsidi Bahan Bakar (volume; LPG 3kg) 

Subsidi Listrik

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Defisit Anggaran (jumlah)

Defisit Anggaran (Rasio Defisit terhadap PDB)

APBN Awal 2013

4.9%

6.8%

5%

0.9 mbd2 

1.36 mboed3 

9,300

US$100/bbl

IDR 193.8 triliun
(US$17.4 miliar)

46 mkl4 

3.86 juta ton

IDR 81.0 triliun
(US$7.3 miliar)

IDR 1,530 triliun
(US$137.7 miliar)

IDR 1,683 triliun
(US$151.5 miliar)

IDR 153.3 triliun
(US$13.8 miliar)

1.65%

 APBN Revisi 2013 
(sebelum audit)

6.3%

7.2%

5%

0.84 mbd

1.24 mboed

9,600

US$108/bbl

IDR 199.9 triliun
(US$18.0 miliar)

48 mkl

4.39 juta ton

IDR 100.0 triliun
(US$9.0 miliar)

IDR 1,502 triliun 
(US$135.2 miliar)

IDR 1,726 triliun 
(US$179.8 miliar)

IDR 224.2 triliun 
(US$20.2 miliar)

2.38%

APBN 2014

5.5%

6.0%

5.5%

0.87 mbd

1.24 mboed

10.500

(US$105/bbl)

IDR 210.7 triliun 
(US$19.0 miliar)

48 mkl

4.78 juta ton

IDR 71.4 triliun
(US$6.4 miliar)

IDR 1,667 triliun
(US$150.0 miliar)

IDR 1,843 triliun
(US$167.7 miliar)

IDR 175.3 triliun
(US$15.8 miliar)

1.69%

Belanja Subsidi Bahan Bakar

Indikator Makroekonomi

Belanja Subsidi Listrik

Fiscal Balances
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Tabel 2: Prediksi Belanja Pemerintah Pusat pada 2013 (dalam miliar rupiah, sebelum audit)

Sumber:	Nota	Fiskal	dan	APBN	tahun	2014

Perlu	dicatat	bahwa	sebagai	bagian	dari	pengeluaran	negara,	total	belanja	subsidi		energi	yang	dianggarkan	untuk	
tahun	2013	hampir	10	persen	lebih	tinggi	dibandingkan	belanja	modal	(lihat	Tabel	2),	yang	merupakan	penggerak	
kunci	pertumbuhan	ekonomi	jangka	panjang.	Saat	ini	Indonesia	menghadapi	suatu	defisit	infrastruktur	yang	serius.	
Pengalihan dana pemerintah dari proyek-proyek pembangunan modal yang penting menjadi salah satu persoalan 
dari	pengembangan	utama	di	Indonesia.	Selain	itu,	tingginya	proporsi	pos	belanja	tetap	yang	tidak	fleksibel	dalam	
APBN	(subsidi	bahan	bakar,	belanja	pegawai,	pembayaran	bunga	hutan,	dsb.)	mengurangi	diskresi	kewenangan	
pengeluaran	pemerintah,	dan	membatasi	kemampuan	pemerintah	untuk	berinvestasi	di	ranah	yang	diperlukan	
dalam menghadapi kebutuhan yang timbul.

Kementrian	Keuangan	memperkirakan	bahwa	total	belanja	aktual	subsidi	bahan	bakar	pada	tahun	2013	
akan	kembali	melebihi	jumlah	yang	dialokasikan	dalam	anggaran.	Data	yang	dikeluarkan	pada	Januari	2014	
menunjukkan	belanja	aktual	pada	tahun	2013	adalah	Rp210,9	triliun	(US$19	miliar)	(Antara,	2014)	dan,	pada	
saat	audit	yang	lebih	komprehensif	diselesaikan,	kemungkinan	jumlah	belanja	aktual	akan	melebihi	Rp250	triliun	
(US$22,5	miliar)	(Bisnis.com,	2014a).	Sementara	target	untuk	total	volume	bahan	bakar	bersubsidi	yang	dijual	(yaitu	
48	juta	kiloliter)	sebagian	besar	telah	terpenuhi.	Depresiasi	rupiah,	yang	mana	telah	turun	dari	Rp9.760	per	US	
dollar	pada	bulan	Mei	2013	menjadi	Rp12.245	per	US	dollar	pada	tanggal	20	Desember	2013,	ditambah	dengan	
harga	minyak	internasional	yang	lebih	tinggi,	telah	menyebabkan	naiknya	biaya	subsidi	per	unit	bahan	bakar	yang	
dijual	secara	signifikan	(Detik.com,	2013:	Bank	
Indonesia,	n.d.a.).

Belanja

Pegawai

Barang

Modal

Hutang

Subsidi Bahan Bakar

Subsidi Listrik

Subsidi Non-Energi

Hibah

Bantuan Sosial

Lain-lain

Jumlah

232,978.6

206,507.3

192,600.4

112,517.8

199,850.0

99,979.7

48,289.3

2,346.5

82,487.9

19,270.8

Gambar 2: Nilai tukar bulanan Rp/US$vs harga minyak basket (Indonesian basket 
crude) (harga Rp, yaitu  nilai tukar Rp-US$x harga minyak dari bulan ke bulan), 2013

Sumber:	OECD	(n.d.),	Bank	Indonesia	(n.d.a.),	Kementrian	ESDM	(n.d.).
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Gambar 3: Belanja Subsidi Bahan Bakar dan Listrik, per jenis 
bahan bakar, per kuartal, 2009-2014 (dalam triliun rupiah)

Tabel 3: Konsumsi Bahan Bakar Bersubsidi, 2013 (dalam juta kiloliter)

Source:	Kompas	(2013a);	JPNN	(2014);	Fiscal Note and State Budget 2013.

Catatan:
*	Data	tahunan	tidak	mencakup	carryover dari tahun sebelumnya.
**	Sebelum	audit.
***	Data	dari	Nota	Fiskal	dan	APBN	2013,	sebelum	audit.	
****	RAPBN	2014.

Sumber:	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014;	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013.

Jenis Bahan 
Bakar

Bensin

Solar

Minyak Tanah

Total

Alokasi Bahan Bakar 
dalam RAPBN 2013 
Awal (Oktober 2012)

29.2

15.1

1.7

46.0

Konsumsi Bahan 
Bakar Bersubsidi 
2013 (Hingga Juni 

2013)

14.4

7.70

0.50

22.6

APBN Revisi 2013

30.8

16.0

1.2

48.0

APBN 2014

32.5

14.6

0.9

48.0
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KOTAK	1:	Kombinasi	dari	melemahnya	rupiah	baru-baru	ini,	tingginya	harga	minyak	mentah	dan	tetap	
tingginya	permintaan	produk	minyak	bumi	di	Indonesia	–	yang	terakhir	khususnya	disebabkan	oleh	
harga	bahan	bakar	bersubsidi-	terus	mempengaruhi	posisi	neraca	pembayaran	(balance of payment)	
Indonesia	secara	signifikan.	Harga	minyak	internasional	yang	tinggi	serta	lemahnya	nilai	tukar	rupiah	
menyebabkan	biaya	impor	minyak	meningkat	secara	signifikan	(lihat	Gambar	4).	Permintaan	terhadap	
minyak	impor	relatif	tidak	elastis	harga	dalam	jangka	pendek	hingga	menengah,	yang	berarti	bahwa	
depresiasi	rupiah	tidak	akan	menyebabkan	penurunan	permintaan	domestik,	namun	justru	jumlah	
pengeluaran untuk impor minyak akan naik dalam tingkat setara. Hal ini akan menyebabkan merosotnya 
neraca	perdagangan,	yang	jika	tidak	dikoreksi	akan	melemahkan	posisi	makrekonomi	eksternal	
Indonesia.		

Antara	bulan	Januari	hingga	bulan	November	2013,	Indonesia	mengimpor	14,7	miliar	ton	minyak	mentah	
senilai	US$12,5	miliar,	yang	merupakan	kenaikan	sebesar	25	persen	dari	periode	yang	sama	pada	tahun	
2012. Volume impor produk-produk motor spirit5	mencapai	13,4	miliar	ton	(senilai	US$13,6	miliar)	pada	
periode	yang	sama	di	tahun	2013,	yang	berarti	5,2	persen	lebih	tinggi	dibandingkan	pada	tahun	2012.	
Impor	bahan	bakar	jet	38,4	persen	lebih	tinggi	antara	Januari	dan	November	tahun	2013	dibandingkan	
dengan	periode	yang	sama	pada	tahun	2012	(BPS,	n.a.a.).	

Pada	bulan	November	2013	Menteri	Keuangan	Indonesia,	Chatib	Basri,	menyatakan	bahwa	mengatasi	
defisit	transaksi	berjalan	(current account)	Indonesia	adalah	prioritas	kebijakan	ekonomi	yang	akan	
dijalankannya.	Upaya-upaya	untuk	mengurangi		impor	minyak	dan	produk	olahan	(refined product),	
termasuk	reformasi	subsidi	energi	dan	upaya	peningkatan	efisiensi	energi	menjadi	bagian	penting	
dari program kebijakan ini. Proposal terbaru saat ini terkait reformasi subsidi bahan bakar didasarkan 
terutama	pada	keinginan	untuk	menstabilkan	neraca	perdagangan	dan	transaksi	berjalan	Indonesia,	
serta kondisi keuangan publik.

Gambar 4: Transaksi Berjalan Indonesia, per kuartal, 2009-13 (dalam juta dollar)

Sumber:	Bank	Indonesia	(n.d.b.)
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(b) Upaya Indonesia dalam mengatasi beban subsidi energi, 2013.

Pada	tahun	kalender	2013,	Pemerintah	Indonesia	menjalankan	sejumlah	program	dan	perbaikan	dalam	mengatasi	
beban	fiskal	yang	ditimbulkan	oleh	subsidi	bahan	bakar	kepada	pemerintah.	Pada	bulan	Januari	2013,	pemerintah	
mengumumkan bahwa subsidi bahan bakar tidak akan lagi disediakan untuk kendaraan pemerintah dan lembaga 
yang	terafiliasi	dengan	pemerintah.	Pemerintah	juga	mengusulkan	agar	diterapkannya	sistem	penetapan	harga	
ganda	(dual price)	yang	ambisius	untuk	bensin	dan	solar,	yang	mana	akan	melarang	kendaraan	pribadi		untuk	
mengakses	bahan	bakar	yang	disubsidi.	Namun	demikian,	usulan	ini	tidak	ditindaklanjuti	pada	bulan	April	2013	oleh	
karena kurangnya kepercayaan atas efektivitas dari tindakan-tindakan pendistribusian secara akurat atas bahan 
bakar	kepada	pengguna	yang	ditargetkan.	Tidak	lama	setelah	itu,	peringkat	kredit	internasional	Indonesia	menurun,	
dan	pemerintah	segera	memulai	proses	konsolidasi	anggaran	terpadu,	termasuk	pemotongan	belanja	yang	signifikan	
di	sejumlah	kantor	pemerintah	di	Indonesia.

Pada	bulan	Mei	2013,		ketika	anggaran	sudah	mulai	terlampaui,	pemerintah	memulai	revisi		APBN	dengan	DPR	
untuk		mencegah	terlampauinya	batas	defisit	anggaran	sebesar	3	persen	dari	PDB.	Batas	ini	ditetapkan	dalam	UU	
APBN	dan	memberikan	alasan	kuat	bagi	partai-partai	politik	untuk	menyepakati	pengurangan	subsidi	bahan	bakar.	
Menurut	Herry	Setyawan	dari	Komite	Pengawasan	Perpajakan,	Kementrian	Keuangan,	tanpa	penyesuaian,	defisit	
anggaran	Indonesia	dapat	mencapai	US$47,25	miliar,	atau	3,38	persen	PDB	(Setyawan,	2013,	hal.	37).	Pada	bulan	
Juni,	revisi	anggaran	disahkan,	dan	segera	setelahnya	pemerintah	mengambil	langkah	signifikan	dengan	menaikkan	
harga	bensin	dan	solar,	masing-masing	sebesar	44	persen	dan	22	persen,	yang	merupakan	kenaikan	harga	pertama	
dengan	cara	sejenis	sejak	tahun	2008.		

Kenaikan	harga	bahan	bakar	pada	bulan	Juni	ini	memicu	pertentangan	keras,	baik	dari	mereka	yang	memiliki	
kepentingan	pribadi	(vested interest)	maupun	partai-partai	politik	oposisi.		Namun	demikian,	pemotongan	subsidi	ini	
dikombinasikan		dengan		perluasan	sistem	bantuan	langsung	tunai	yang	signifikan	dalam	mengompensasi	rumah	
tangga	yang	miskin		atas		kenaikan	harga	bahan	bakar	tersebut.	Paket	kompensasi	secara	total	senilai	Rp29,1	triliun	
(US%	2,6	miliar)	diumumkan	pada	saat	penyesuaian	harga	pada	bulan	Juni	tersebut	(IISD,	2013c;	Bank	Dunia,	
2013).	

Komponen	terbesar	paket	ini	yang	mana	senilai	Rp9,3	triliun	rupiah	(US$0,8	miliar)	adalah	BLSM.	BLSM	ditujukan	
untuk	membantu	masyarakat	menghadapi	dampak	jangka	pendek	reformasi	tersebut,	dan	dirancang	untuk	
memberikan	Rp150.000	(US$13,5)	per	bulan	kepada	15,5	juta	rumah	tangga	miskin	selama	empat	bulan.

Kebijakan ini dikombinasikan dengan program-program lain yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dalam jangka 
menengah dan panjang. Hal ini mencakup program infrastruktur dasar yang difokuskan di desa-desa dengan 
tingkat	kemiskinan	yang	tinggi,	yang	memakan	Rp7,3	triliun	(US$0,7	miliar);		perluasan	program	BSM,	peningkatan	
dukungan	finansial	untuk	sekolah	dari	8,7	menjadi	16,6	juta	anak	usia	sekolah,	serta	Rp7,5	triliun	(US$0,7	miliar);	
perluasan	Program	Keluarga	Harapan	(PKH),	dari	2,4	menjadi	3,2	juta	rumah	tangga,	yang	berbiaya	sekitar	Rp0,7	
triliun	(US$0,1	miliar);	dan	perluasan	program	Raskin	yang	memberikan	beras	bersubsidi	kepada	15,5	juta	rumah	
tangga,	yang	berbiaya	sekitar	Rp4,3	triliun	(US$0,4	miliar)	(IISD,	2013c;	World	Bank,	2013).	

Dampak	inflasi	dari	kenaikan	harga	bahan	bakar	pada	bulan	Juni	2013	memuncak	pada	bulan	Juli,	namun	menurun	
pada	bulan-bulan	berikutnya,	sesuai	dengan	prediksi	pemerintah	sebelum		kenaikan	harga	awal	ini	terjadi	(lihat	
Gambar	5).	Namun	demikian,	Indonesia	masih	akan	tetap	mengalami	inflasi	yang	signifikan	pada	tahun	2014,	
dengan	inflasi	pada	tahun	2013	yang	mendekati	target	tahunan	sebesar	9,2	persen.	Data	dari	Bank	Indonesia	
menunjukkan	inflasi	dari	tahun	ke	tahun	sebesar	8,32	persen	pada	bulan	Oktober	2013,	dengan	kemungkinan	
kenaikan tingkat harga umum lebih lanjut hingga akhir tahun sebagai akibat dari kenaikan permintaan musiman pada 
liburan	Natal	dan	akhir	tahun	(Bank	Indonesia,	2013).	

Gambar 5: Inflasi, bulanan, 2013

Sumber:	Statistik	Nasional	(n.d.)
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(c) Menyongsong Masa Depan – Subsidi Energi dalam APBN, 2014

APBN	2014	yang	difinalisasi	pada	akhir	bulan	Oktober	2013	mengalokasikan	Rp282,1	triliun	(US$25,4	miliar)	
untuk	subsidi	bahan	bakar	dan	listrik	pada	tahun	2014,	yang	terus	menjadi	komponen	tunggal	terbesar	belanja	
pemerintah	total.	Alokasi	subsidi	energi	tahun	2014		adalah	sekitar	Rp10,8	triliun	(US$1	miliar)	lebih	tinggi	
dibandingkan	alokasi	pada	anggaran	revisi	2013.	Sebelumnya	pemerintah	berencana	mengurangi	total	subsidi	
energi	pada	tahun	2014	(APBN	Perubahan	tahun	2013),	namun	lemahnya	rupiah	dan	tingginya	harga	minyak	
mentah	internasional	pada	paruh	kedua	tahun	2013	mengurangi	penghematan	yang	diharapkan	dari	belanja	
subsidi.  

Total	subsidi	bahan	bakar	Indonesia	pada	tahun	2014	akan	terus	mencakup	bensin,	solar,	minyak	tanah,	LPG,	dan	
LGV.	Total	volume	kombinasi	dari	berbagai	produk	minyak	cair	tersebut	(bensin,	solar,	dan	minyak	tanah)	pada	
tahun	2014	ditetapkan	sebesar	48	juta	kiloliter,	yang		mana	serupa	dengan	kuota	yang	ada	pada	revisi	anggaran	
tahun	2013.	Pada	awalnya	pemerintah	mengusulkan	kuota	50,44	juta	kiloliter	untuk	keempat	produk	ini,	namun	
musyawaran	antara	pemerintah	dengan	DPR	menghasilkan	penurunan	kuota	(Kompas,	2013b).	Subsidi	LPG	tahun	
2014	yang	diberikan	kepada	rumah	tangga	dan	usaha	kecil	akan	bernilai	RP36,77	triliun	(US$3,3	miliar).	

Kuota-kuota tersebut akan menjadi target yang sulit dipenuhi oleh pemerintah. Kegagalan untuk memenuhi 
kuota	subsidi	yang	ditetapkan	dalam	anggaran	tahunan	menjadi	ciri	berulang	dari	gambaran	fiskal	Indonesia,	
yang	sebagian	disebabkan	oleh	sikap	kukuh	DPR	dalam	mengurangi	tingkat	kuota	yang	diusulkan	pemerintah	
sebelumnya.	Pada	tahun	2013,	usulan	kuota	awal	pemerintah	sebesar	48	juta	kiloliter	untuk	bahan	bakar	bersubsidi	
dipotong	menjadi	46	kiloliter	setelah	negosiasi	dengan	DPR,	sementara	pada	tahun	2014,	estimasi	subsidi	
pemerintah	sebesar	49-50,5	juta	kilo	liter	akhirnya	dikurangi	menjadi	48	juta	kiloliter	(Antara,	2012;	Beritasatu,	2013;	
JPNN,	2013).

Target-target	tersebut	akan	sulit	dipenuhi	khususnya	karena	adanya	sejumlah	kebijakan	baru	yang	dirancang	
untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar yang akan memakan  banyak waktu untuk dikembangkan dan 
diimplementasikan. Hal ini termasuk sistem Radio Frequency Identification Device	(RFID),	yang	bertujuan	
mengidentifikasi	masyarakat	yang	layak	mendapatkan	subsidi	dengan	memasang	alat	(tag)	di	kendaraan	mereka,	
disertai dengan sistem transaksi bahan bakar non-tunai. Konsumsi juga dapat ditingkatkan dengan kebijakan 
lain,	seperti	inisiatif	industri	belakangan	ini	untuk	memproduksi	“mobil	ramah	lingkungan”	berbiaya	rendah	dan	
diproduksi di dalam negeri.  

Bagaimanapun,	dalam	rencana	kebijakan	yang	mendukung	APBN	tahun	2014,	pemerintah	telah	berkomitmen	
melakukan perubahan yang ambisius dalam penetapan harga energi. Pemerintah berniat untuk menggunakan 
upaya	penargetan	subsidi	baru	(yang	disebut	sebagai	‘sistem	distribusi	tertutup’)	yang	mana	didasarkan	pada	
mekanisme	transfer	tunai	yang	dilaksanakan	menyusul	kenaikan	harga	bulan	Juni,	dan	juga	kemungkinan	‘subsidi	
tarif	datar’(flat rate subsidy)	yang	mana	memberikan	pembayaran	subsidi	bagi	setiap	jenis	bahan	bakar	yang	tetap	
konstan	seiring	waktu,	terlepas	dari	adanya	fluktuasi	pada	harga	minyak	mentah	internasional	dan	nilai	rupiah.

Bagaimanapun	juga,	hal	ini	masih	sangat	dipertanyakan	apakah	akan	ada	cukup	kemauan	politik	pada	tahun	2014	
untuk	meningkatkan	harga	bahan	bakar	atau	mengurangi	kelayakan	subsidi		dalam	dua	pertiga	bagian	tahun	ini,	
mengingat	Pemilu	Legislatif	dan	Presiden	dijadwalkan	akan	dilaksanakan	pada	9	April	dan	9	Juli,	dengan	Pemilu	
Presiden	putaran	kedua	kemungkinan	akan	dilaksanakan	pada	bulan	September.	Memang,	bergantung	pada	
pendekatan	kebijakan	dan	ideologi	pemerintah	yang	akan	berkuasa	pada	saat	itu,	pemilu	tahun	2014	ini	bahkan	
dapat mengurangi kemungkinan inisiatif reformasi subsidi pada tahun-tahun mendatang. 

Tabel 4: Rencana Anggaran untuk Subsidi Bahan Bakar Indonesia 2014 (dalam triliun rupiah)

Source:	Kompas	(2013a);	JPNN	(2014).

Keterangan

Subsidi Bahan Bakar

- bensin (Premium dan setara biofuel)

- Minyak tanah

- Diesel (Solar dan setara biofuel)

- LPG tabung 3kg 

- Gas Cair untuk Kendaraan (LGV)

- PPN

- FS carryover ke Tahun Fiskal berikut

- FS carryover dari 2010

- FS carryover dari  2011

- Estimasi FS carryover dari 2012

- Estimasi  FS carryover dari 2013

APBN 2013 Awal

193.8

87.2

8.0

51.2

26.5

0.1

17.3

-

-

3.5

-

-

APBN 2013 Revisi
 (sebelum audit)

199.9

83.5

6.7

59.7

31.5

0.1

18.1

-22.6

0.0

0.4

18.9

-

APBN 2014

194.9

68.8

6.1

56.3

36.8

0.1

16.8

-

-

-

-

10.0

Sumber:	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014;	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013.
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Gambar 6: Konsumsi Bensin vs Belanja Subsidi Bensin, per kuartal, 2012-13

Namun	demikian,	Gubernur	Jakarta	yang	memiliki	popularitas	tinggi,	Joko	Widodo	(Jokowi),	yang	diumumkan	
sebagai	capres	dari	PDI-P	dan	kini	dipandang	banyak	kalangan	sebagai	calon	presiden	terkuat	(Cochrane,	2014)	,	
sebelumnya telah menjadi pengritik yang cukup lantang terhadap kebijakan subsidi energi pemerintah. Pada akhir 
tahun	2013,	dia	memberikan	sinyal	bahwa	dia	ingin	melihat	pendapatan	yang	dialokasikan	untuk	subsidi	di	Jakarta	
dialihkan	untuk	transportasi	umum	(Tempo,	2013b).	Meskipun	dia	belum	mengambil	sikap	formal	mengenai	subsidi	
bahan	bakar	sejak	dicalonkan	sebagai	capres,	pernyataan	tersebut	menunjukkan	bahwa	terdapat	kemungkinan	
bahwa pemerintahan di bawah Jokowi akan mengambil sikap reformis terhadap subsidi energi jika Pemilu 
mendatang	dimenangkan	olehnya,	setidaknya	dalam	tataran	terbatas	di	kota-kota	besar.		

Terilihat	pula	bahwa	kurangnya	reformasi	akan	terus	mengakibatkan	masalah	yang	serius	bagi	Indonesia	apabila	
faktor-faktor	yang	selama	ini	menjadi	penggerak	utama	reformasi	subsidi	secara	tradisional,	yaitu	tingginya	
harga	minyak	mentah	internasional,	nilai	tukar	yang	rendah	dan	meningkatnya	tekanan	terhadap	anggaran,	terus	
diabaikan.	Selain	itu,	tekanan	baru	terhadap	anggaran	kemungkinan	besar	berasal	dari	inisiatif	pemerintah	dalam	
menerbitkan	Sistem	Jaminan	Sosial	Nasional	(SJSN)	yang	berbiaya	tinggi	(World	Bank,	2012),	yang	mana	dimulai	
pada	bulan	Januari	2014,	dengan	munculnya	komponen	Jaminan	Kesehatan	Nasional	(JKN).	Terlepas	dari	ideologi	
politik	spesifik	dari	pemerintah	baru	nanti,	terdapat	kemungkinan	reformasi	baru	atas	subsidi	energi	akan	terjadi	
pada	akhir	tahun	2014,		dalam	kondisi	meningkatnya	hambatan-hambatan	anggaran	dan	di	tengah	kuatnya	
legitimasi rakyat yang dihasilkan dari kemenangan Pemilu mendatang.

(d) Dinamika pasar bahan bakar bersubsidi saat ini

Bensin (merk	Premium)	–	Pada	bulan	Januari	2013,	Kementrian	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	(ESDM)	melarang	
penggunaan	bensin	bersubsidi	untuk	transportasi	publik	dan	kendaraan	pemerintah	lainnya	serta	kapal	laut	(sea 
going vessels).		Untuk	wilayah	Jawa	dan	Bali,	peraturan	ini	berlaku	pada	hari	yang	sama	sejak	diumumkannya,	
sementara	implementasi	dari	peraturan	ini	di	seluruh	wilayah	Indonesia	menyusul	setelahnya.	

Pada	awal	bulan	April	2013,	digaungkan	suatu	rencana	untuk	menerapkan	sistem	harga	ganda	(dual-pricing)	untuk	
bensin	dan	solar.	Sementara	pemerintah	menginstruksikan	PT	Pertamina	sebagai	BUMN	pengecer	bahan	bakar	
subsidi	dalam	mempersiapkan	sistem	penentuan	harga	ini,	program	ini	akhirnya	dibatalkan	tiba-tiba	pada	bulan	
April	(IISD,	2013d).	Program	ini	sejatinya	akan	mengizinkan	pembelian	bahan	bakar	bersubsidi	terbatas	kepada	
sejumlah	kalangan,	khususnya	pengguna	motor,	sementara	pemilik	mobil	diharapkan	membayar	bahan	bakar	
dengan harga pasar. Mekanisme pasti untuk mencapai sistem dual-pricing ini tidak diketahui. Pemerintah juga 
sempat	berencana	menerapkan	mekanisme	RFID	untuk	pembelian	bensin,	namun	kemajuan	dari	penerapan	sistem	
ini	sepanjang	awal	2014	relatif	terbatas	(IISD,	2013b).

Pada	bulan	Juni	2013,	menyusul	negosiasi	panjang	dengan	anggota	DPR	terkait	revisi	APBN,	pemerintah	di	bawah	
Partai	Demokrat	mengintervensi	untuk	menaikkan	harga	bensin	sebesar	44	persen	dari	Rp4.500	(US$0,41)	per	liter	
menjadi	Rp6.500	(US$0,59)	per	liter,	yang	merupakan	kenaikan	harga	pertama	melalui	kebijakan	seperti	ini	sejak	
2009	(lihat	IISD,	2013c).

Gambar	akhir	untuk	konsumsi	bensin	bersubsidi	pada	tahun	2013	diharapkan	akan	menunjukkan	kenaikan	dari	
27,3	juta	kiloliter	pada	2012	menjadi	30,8	juta	kiloliter,	sementara	nilai	total	subsidi	bensin	diperkirakan	meningkat	
38	persen,	dari	Rp59,7	triliun	(US$5,4	miliar)	menjadi	Rp83,5	triliun	(US$7,5	miliar)	sepanjang	periode	yang	sama	
(Nota	Fiskal	dan	APBN	2014,	halaman	4-103).	Kenaikan	dari	tahun	ke	tahun	yang	signifikan	dalam	nilai	subsidi	
yang meningkatkan konsumsi bensin ini adalah hasil dari pertumbuhan secara terus menerus terhadap permintaan 
bahan	bakar	untuk	kendaraan	domestik	yang	disebabkan		tingginya	penjualan	mobil	pribadi	dan	motor,	serta	
melemahnya	nilai	rupiah	pada	paruh	kedua	tahun	2013.	

Catatan: 
*	Sebelum	audit.
**	Data	dari	Nota	Fiskal	dan	APBN	tahun	2013,	tidak	diaudit.
***	RAPBN	tahun	2014.

Sumber:	Badan	Kebijakan	Fiskal	(n.d.);	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013,	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014.	
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Diesel (merk	Solar)—Sebagaimana	pasar	bensin,	konsumsi	bahan	bakar	diesel	bersubsidi	(solar)	oleh	kendaraan	
pemerintah	(public service)	dan	kapal	dilarang	sejak	awal	bulan	Januari	2013,	kecuali	untuk	layanan	darurat	dan	
kapal maritim yang melayani wilayah terpencil. Menyusul kegagalan pemerintah untuk menerapkan sistem dual 
pricing	yang	diusulkan	untuk	solar	dan	bensin,	harga	solar	dinaikkan	dari	Rp4.500	(US$0,41)	per	liter	menjadi	
Rp5.500	(US$0,50)	per	liter,	atau	22	persen,	setengah	dari	kenaikan	yang	dialami	oleh	harga	bensin.	

Gambaran	akhir	untuk	konsumsi	solar	bersubsidi	pada	tahun	2013	diharapkan	akan	menunjukkan	kenaikan	dari	
14,8	juta	kiloliter	pada	2012	menjadi	16	juta	kiloliter,	sementara	nilai	subsidi	solar	total	diprediksi	akan	meningkat	
sebesar	Rp32,3	triliun	(US$2,9	miliar)	menjadi	Rp59,65	triliun	(US$5,4	miliar),	yang	merupakan	kenaikan	dari	tahun	
ke	tahun	sebesar	81	persen	(Nota	Fiskal	dan	APBN	2014,	halaman	4-103).	Meningkatnya	penjualan	kendaraan	
bermesin	diesel,	khususnya	pada	transportasi	berat,	masih	lebih	rendah	dibandingkan	dengan	penjualan	
kendaraan	yang	menggunakan	bensin.	Namun	demikian,	depresiasi	rupiah	yang	berjalan	cepat	pada	paruh	
kedua	tahun	2013	mengakibatkan	tekanan	yang	signifikan	atas	biaya	subsidi	solar	sebagaimana	yang	terjadi	pada	
bensin. 

Minyak Tanah dan LPG –	Harga	LPG	bersubsidi	di	Indonesia	direvisi	dua	kali	sejak	minggu	pertama	bulan	
Januari	2014.	PT	Pertamina	mengumumkan	harga	baru	untuk	LPG	tabung	12kg,	yang	digunakan	secara	luas	untuk	
kegiatan	rumah	tangga	sehari-hari,	pada	tanggal	1	Januari	2014.	Harga	tersebut	naik	dari	Rp5.850	(US%	0,53)	
per	kg	menjadi	Rp9.809	(US$0,88)	per	kg,	kenaikan	sebesar	67	persen.	Kenaikan	harga	ini	merupakan	perubahan	
harga	pertama	sejak	tahun	2009,	ketika	LPG	tabung	12	kg	ditetapkan	di	harga	Rp5.850	(US$0,53)	per	kg.	PT	
Pertamina	mengumumkan	telah	mengalami	kerugian	sebesar	Rp21,8	triliun	(US$2,0	miliar)	dari	tahun	2008-2013	
dalam	distribusi	LPG	tabung	12kg	(The	Jakarta	Post,	2014),	dan	akan	terus	mengalami	kerugian	sebesar	Rp2.100	
(US$0,19)	per	kg	di	bawah	harga	baru	tersebut	(Kompas,	2014).		Posisi	PT	Pertamina	ini	didukung	oleh	penilaian	
yang	dilakukan	Badan	Pemeriksa	Keuangan	(BPK),	yang	menghitung	kerugian	Pertamina	pada	tahun	2011	dan	
2012	kurang	lebih	sebesar	Rp7,7	triliun	(US$0,60	miliar)	pada	tahun	2011	dan	2012,	dan	menyatakan	bahwa	hal	ini	
diakibatkan	terutama	oleh	distribusi	LPG	tabung	12kg	(Liputan6,	2014;	The	Jakarta	Post,	2014).	

Pada	tanggal	5	Januari	2014,	menyusul	pertentangan	publik	yang	keras	atas	keputusan	Pertamina	pada	
hari-hari	setelah	kenaikan	harga,	Presiden	Susilo	Bambang	Yudhoyono	mengintervensi	debat	tersebut,	dan	
menginstruksikan	PT	Pertamina	dan	menteri-menteri	terkait	untuk	mengkaji	ulang	keputusan	awal	tersebut	dalam	
kurun	waktu	24	jam.	Hari	berikutnya,	PT	Pertamina	mengurangi	kenaikan	harga	tersebut	menjadi	seperempat	
kenaikan	sebelumnya,	dan	menetapkan	harga	eceran	LPG	12kg	sebesar	Rp6.850	(US$0,62)	per	kg	dan	
menyatakan reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga sebagai alasannya. 

Pada	saat	yang	bersamaan,		menanggapi	pengurangan	harga	tersebut,	PT	Pertamina	merevisi	proyeksi	
pertumbuhan	keuntungannya	pada	tahun	2014	dan	seterusnya,	dari	13,17	persen	menjadi	5,65	persen.	Menurut	
Hanung	Budaya,	Direktur	Pemasaran	dan	Niaga	PT	Pertamina,	59	persen	LPG	yang	dipasarkan	Pertamina	diimpor,	
sementara	konsumsi	LPG	Indonesia	pada	2013	mencapai	5,6	juta	ton,	di	mana	sebesar	4,4	juta	ton	disubsidi	
(Kompas,	2014).		

Kebijakan subsidi minyak tanah dan LPG terkait erat dengan Program Konversi LPG untuk minyak tanah yang 
dilakukan	secara	besar-besaran,	yang	bertujuan	menggantikan	penggunaan	subsidi	minyak	tanah	dengan	LPG	
tabung	3kg	bersubsidi	untuk	rumah	tangga	miskin	di	pedesaan.	Sementara	pemerintah	Indonesia	mengharapkan	
turunnya	penggunaan	minyak	tanah	secara	drastis	dalam	beberapa	tahun	terakhir,	kesulitan	dalam	menerapkan	
Program Konversi di  beberapa provinsi telah memperlambat penurunan biaya subsidi terkait minyak tanah 

Gambar 7: Konsumsi Solar vs Belanja Subsidi Solar, per tahun, 2012-13

Catatan: 
*	Sebelum	audit.
**	Data	dari	Nota	Fiskal	dan	APBN	2013,	sebelum	audit.
***	RAPBN	2014.

Sumber:	Badan	Kebijakan	Fiskal	(n.d.);	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013,	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014.	
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Gambar 8: Konsumsi LPG terhadap Belanja Subsidi LPG, per tahun, 2012-13

Catatan: 
*	Sebelum	audit.
**	Data	dari	Nota	Fiskal	dan	APBN	2013,	sebelum	audit.
***	RAPBN	2014.

Sumber:	Badan	Kebijakan	Fiskal	(n.d.);	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013,	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014.

Gambar 9: Konsumsi Minyak Tanah terhadap Belanja Subsidi Minyak Tanah, per tahun, 2012-13

Catatan: 
*	Sebelum	audit.
**	Data	dari	Nota	Fiskal	dan	APBN	2013,	sebelum	audit.
***	RAPBN	2014.

Sumber:	Badan	Kebijakan	Fiskal	(n.d.);	Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2013,	Nota	Fiskal	dan	APBN	2014.	

sebagaimana	diharapkan.	Pada	tahun	2013,	pemerintah	terus	memperluas	penjangkauan	program	konversi	ke	
wilayah-wilayah	yang	belum	terkonversi	di	Indonesia,	khususnya	di	lima	provinsi	terpencil:	Sumatra	Barat,	Bangka	
Belitung,	Kalimantan	Tengah,	Sulawesi	Tenggara	dan	Sulawesi	Tengah.	Kelimanya	gagal	memenuhi	sasaran	
konversi,	walaupun	program	ini	dijadwalkan	untuk	selesai	pada	tahun	2011.

Konsumsi	minyak	tanah	pada	tahun	2012	dan	2013	cenderung	stabil	pada	kisaran	12	juta	kiloliter	per	tahun,	
dengan	nilai	subsidi	untuk	minyak	tanah	yang	sedikit	menurun	dari	Rp7,88	triliun	(US$0,71	miliar)	menjadi	Rp6,65	
triliun	(US$0,6	miliar)	antara	tahun	2012	dan	2013	(Nota	Fiskal	dan	APBN	2014).	Kuota	untuk	minyak	tanah	
bersubsidi	pada	tahun	2013	direvisi	pada	bulan	Juni	2013,	dari	1,7	juta	kiloliter	menjadi	1,2	juta	kiloliter.	Konsumsi	
LPG	yang	didorong	oleh	kelanjutan	dan	perluasan	dari	program	konversi,	diharapkan	meningkat	dari	3,6	juta	
kilogram	pada	tahun	2012	menjadi	4,39	juta	kilogram	pada	tahun	2013,	yaitu	peningkatan	sebesar	22	persen,	
sementara	biaya	subsidi	diharapkan	untuk	meningkat	sebesar	8	persen	sepanjang	periode	yang	sama.	
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Catatan:	Deretan	baris	berbayang	pertama	adalah	kelas	tarif	yang	tingkatnya	dipertahankan	pada	tahun	2013.	
Baris	berbayang	kedua	adalah	kelas	tarif	di	mana	ratenya	secara	bertahap	dinaikkan	setiap	tiga	bulan	pada	tahun	2013.	
Baris	terakhir	adalah	kelas	tarif	yang	telah	berada	di	tingkat	harga	pasar	PLN.	

Sumber:	Peraturan	Menteri	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	No.	30/2012.

Source:	Kompas	(2013a);	JPNN	(2014).

Kelas Tarif

R1 - 450VA 0 - 30kWh

R1 - 450VA 30kWh-60kWh

R1 - 450VA >60kWh

R1 – 900VA 20kWh-60kWh

R1 – 900VA di atas  60kwH 

R1 - 1,300VA

R1 - 2,200VA

R2 - 3,500VA-5,500VA

R3 >6,600VA 0-55 jam

R3 >6,600VA >55 jam

1 Jan - 31 Mar

160

360

495

445

495

833

843

948

980

1,380

1 Apr - 30 Jun

160

360

495

445

495

879

893

1,009

1,225

1,380

1 Jul - 30 Sep

160

360

495

445

495

928

947

1,075

1,290

1,380

1 Oct - 31 Des

160

360

495

445

495

979

1,004

1,145

1,352

-

Tarif 

Tabel 5: Tarif Listrik untuk Kelompok Rumah Tangga, per kuartal, 2013 (dalam Rupiah/kWh)

Listrik –	Menurut	APBN	tahun	2014,	pengurangan	substansial	dari	total	subisdi	energi	diharapkan	berasal	dari	
pengurangan	subsidi	listrik	di	tahun	berikutnya,	yang	pada	tahun	2013	dianggarkan	sebesar	Rp100	triliun	(US$9	
miliar).	

Subsidi	listrik	di	Indonesia	ditimbulkan	oleh	sejumlah	tarif	per	kilo	watt	jam	yang	berbeda	yang	dibebankan	kepada	
beberapa	kelas	pelanggan:	instansi	publik	(kelas	S),	rumah	tangga	(kelas	R),	bisnis	(kelas	B),	industri	(kelas	I),	
dan	pemerintah	dan	penerangan	jalan	(kelas	P),	yang	masing-masing	dibagi	lagi	menjadi	koneksi	kecil,	medium,	
dan	besar.	Pada	tahun	2013,	tarif	listrik	meningkat		untuk	seluruh	jenis	pelanggan	kecuali	untuk	dua	ukuran	
koneksi	listrik	terendah	(kelas	450VA	dan	900VA).	Kenaikan	ini	dibebankan	setiap	tiga	bulan	hingga	kenaikan	total	
mencapai	15	persen	dari	tahun	ke	tahun,	dengan	kenaikan	terakhir	yang	terjadi	pada	bulan	Oktober	2013.	Pada	
saat	laporan	ini	ditulis,	kelas	rumah	tangga	dengan	koneksi	listrik	besar	(R3),	kelas	bisnis	dengan	koneksi	listrik	
medium	(B2),	dan		setengah	kelas	pemerintah	bagian	atas	dengan	koneksi	listrik	kecil	(P1	di	atas	2200VA)	telah	
mencapai	atau	melebihi	titik	yang	ditargetkan	oleh	PT	PLN	sebagai	harga	pasar,	yaitu	di	sekitar	Rp1.350	(US$0,12)	
per	kWh	(PLN,	Tempo,	2012.	Tabel	5	menunjukkan	contoh	status	tarif	listrik	di	sektor	rumah	tangga	pada	tahun	
2013.	

Pemerintah telah berjanji untuk melanjutkan upaya-upaya untuk mengurangi biaya produksi listrik dan penggunaan 
produk minyak olahan pada pembangit listrik. Hal ini rencananya akan dilakukan dengan mengamankan pasokan 
gas,	batu	bara	dan	sumber	daya	energi	alternatif	lain	untuk	pembangkit	listrik	dalam	jumlah	yang	lebih	besar,	
memperbaiki	kinerja	PT	PLN,	dan	terus	mengevaluasi	subsidi	dan	sistem	penetapan	harga	untuk	penjualan	listrik	
eceran.	Selain	itu	terdapat	pula	rencana	untuk	terus	meningkatkan	tarif	listrik	sepanjang	tahun	2014	dalam	rangka	
mengurangi lebih lanjut pembayaran subsidi terkait listrik.

Pemerintah	telah	mengartikulasikan	sejumlah	perubahan	kebijakan	spesifik,	termasuk	ambisi	untuk	mengubah	
rancangan	dan	sifat	(nature)	jadwal	penetapan	harga	listrik	dalam	jangka	pendek,	serta	cara	pengelolaan	tarif	listrik	
untuk	koneksi	kecil	(450VA	dan	900VA).	Pada	tanggal	22	Januari	2014,	pemerintah	telah	mendapatkan	persetujuan	
DPR	untuk	menerapkan	penyesuaian	tarif	pada	kelas	industri	dengan	koneksi	menengah	dan	besar,	I3	dan	I4	
(Antara,	2014).	Pada	tahun	2014,	tarif	untuk	kelas	I3	akan	naik	sebesar	38,9	persen	dan	tarif	untuk	kelas	I4	sebesar	
64,7	persen.	Kenaikan	ini	akan	dijalankan	setiap	dua	bulan,	dimulai	pada	bulan	Mei	2014	(Tribunnews,	2014).	

(e) Isu-isu Politik

Pada	tahun	2014,	Pemerintah	Indonesia	diharapkan	berhati-hati	dalam	mendorong	agenda	reformasi	penetapan	
harga	energi	yang	kuat.	Partai	Demokrat	Presiden	SBY	menduduki	lebih	dari	seperempat	kursi	DPR	dan	perlu	
mengonsolidasi koalisi untuk mengamankan suara mayoritas yang akan diperlukan untuk mengesahkan reformasi 
penetapan	harga	energi	ini	lebih	lanjut.	Pemilu	tahun	2014	juga	dapat	menciptakan	situasi	politik	yang	sulit,	
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mengingat partai-partai pesaing akan mendapatkan keuntungan politik jika menjadikan isu reformasi energi 
sebagai	polemik.	Sebagaimana	dicatat	oleh	Braithwaite,	et al.	(2012,	hal.19),	penyesuaian	politik	pada	isu-isu	
inisiatif	reformasi	energi	di	Indonesia	terbukti	rapuh.	Hanya	dua	partai	politik	di	Indonesia	yang	menunjukkan	pola	
voting yang konsisten dalam inisiatif reformasi energi. Pemerintah juga menunjukkan posisi yang defensif terkait isu 
penyesuaian harga LPG non-subsidi pada bulan Januari 2014 saat memoderasi kenaikan harga LPG Pertamina ke 
tingkat	yang	lebih	rendah	(Jakarta	Globe,	2014).

Namun	demikian,	kebutuhan	untuk	semakin	mendorong	agenda	reformasi	energi,	khususnya	rasionalisasi	
harga	energi,	telah	diakui	oleh	banyak	aktor	politik	di	Indonesia.	Semakin	meningkatnya	biaya	subsidi	energi,	
ditambah	dengan	fakta	riil	berkurangnya	produksi	minyak,	kapasitas	pengilangan	yang	terbatas,	kebutuhan	untuk	
memperluas		elektrifikasi,	serta	meningkatnya	konsumsi	energi,	akan	memberikan	tantangan	besar	bagi	siapapun	
pemenang pemilu mendatang.

Indonesia	juga	dapat	mulai	menghadapi	tantangan	di	tingkat	regional,	seiring	dengan	masuknya	negara-negara	
ASEAN	ke	tahap	pelaksanaan	Masyarakat	Ekonomi	ASEAN	2015	(ASEAN,	n.d.).	Indonesia	perlu	mengakomodasi	
arsitektur ekonomi regional baru bersamaan dengan perjuangannya dalam memenuhi komitmen untuk membangun 
suatu	pasar	tunggal	dan	basis	produksi,		dan	mengembangkan	infrastruktur	energi	lintas	negara,	khususnya	
ASEAN Power Grid dan Trans-ASEAN Gas Pipeline,	dalam	rangka	mendukung	pertumbuhan	ekonomi	regional	
(ADB,	n.d.).	Harga	energi	di	Indonesia	merupakan	salah	satu	yang	terendah	di	Asia	Tenggara	(Detik.com,	2013).

(f) Rekomendasi, 2014

Sebagaimana	dijabarkan	sebelumnya,	konteks	politik	tahun	2014	kemungkinan	dapat	menghambat	perubahan	
yang	signifikan	dalam	kebijakan	penetapan	harga	energi	dalam	dua	pertiga	pertama	tahun	2014.	Akan	tetapi,	
penggerak	utama	reformasi,	yaitu	harga	minyak	mentah	internasional	yang	tinggi,	lemahnya	nilai	tukar,	dan	
meningkatnya belanja pemerintah di sektor lain dapat diartikan bahwa reformasi subsidi energi tetap mungkin 
dilakukan	pada	akhir	tahun	2014	atau	awal	tahun	2015.	Khususnya,	terdapat	kemungkinan	reformasi	subsidi	energi	
dan	pengembangan	upaya-upaya	jaminan	sosial	di	Indonesia	akan	tetap	saling	terkait	erat.	Hal	ini	dapat	diartikan	
bahwa	fokus	utama	dari	tindakan	pemerintah	pada	tahun	2014	harus	bersifat	persiapan,	yaitu	untuk	memastikan	
apakah	“semua	komponen	sudah	ada	di	tempat	yang	seharusnya”	sehingga	memungkinkan	dilakukannya	reformasi	
yang efektif dan progresif secara sosial ketika diperlukan. 

Berdasarkan	analisis	di	atas,	rekomendasi	berikut	dibuat	untuk	setiap	jenis	bahan	bakar.	

Bensin merk Premium dan bahan bakar diesel merk Solar

•	 Mengembangkan	strategi	terperinci	untuk	pengurangan	belanja	subsidi,	baik	dengan	mengurangi	subsidi	
dengan basis ad hoc atau bertahap memperketat penargetan subsidi.

•	 Merancang dan mempersiapkan penerapan mekanisme penetapan harga otomatis yang akan:
o Memungkinkan sejumlah pass through	dalam	fluktuasi	harga	minyak	internasional,	yang	dapat	

mengurangi	ketidakpastian	fiskal	terkait	biaya	subsidi	total;	dan
o Mencakup pola pengurangan subsidi bertahap.

•	 Terus	memperbaiki	upaya-upaya	bantuan	sosial	ketika	menerapkan	kenaikan	harga.	Hal	ini	harus	mencakup:	
o Hubungan yang jelas antara reformasi subsidi energi dengan pengembangan kebijakan jaminan 

sosial yang baru;
o Pengakuan akan kebutuhan upaya bantuan jangka pendek dan menengah untuk memitigasi dampak 

awal	kejutan	harga	dan	volatilitas,	serta	dampak	jangka	panjang	berupa	tekanan	biaya	hidup;
o Meningkatkan penargetan bantuan untuk mengurangi kebocoran dan eksklusi sebagai bagian dari 

proses	pengembangan	jaminan	sosial	yang	lebih	luas	di	Indonesia;	dan
o Meningkatkan pengawasan dan evaluasi efektivitas upaya-upaya bantuan dalam memenuhi tujuannya 

untuk	memitigasi	dampak	harga	energi	yang	lebih	tinggi	pada	rumah	tangga	dan	UKM.

•	 Mengkaji	dampak	reformasi	yang	saat	ini	belum	mapan	dalam	upaya	mitigasi	apapun	(misalnya,	terhadap	
UKM),	dan	dampak	volatilitas	harga	pada	rumah	tangga	dan	bisnis	di	bawah	mekanisme	penetapan	harga	
otomatis terbaru. 

Minyak Tanah dan LPG

•	 Meneruskan	implementasi	Program	Konversi	LPG	untuk	Minyak	Tanah. 

•	 Mengadopsi strategi yang sama untuk kenaikan harga LPG seperti untuk bahan bakar lainnya: pengurangan 
subsidi	bertahap	yang	dikombinasikan	dengan	upaya	mitigasi	untuk	memastikan	suatu		hasil	yang	netral,	atau	
lebih	baik	lagi,	progresif,	untuk	rumah	tangga	hampir	miskin	dan	miskin.		 

•	 Memperbaiki konsistensi komunikasi terkait reformasi subsidi. Protes publik dan kontroversi terbaru mengenai 
penetapan harga LPG menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk memperbaiki komunikasi strategis serta 
pembangunan kesadaran terkait subsidi energi serta proses reformasi subsidi. 
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1	Seluruh	konversi	Rp/US$dalam	tinjauan	ini	menggunakan	nilai	tukar	0,00009,	kecuali	dinyatakan	lain.

2 Juta barel per hari

3	Setara	juta	barel	minyak	per	hari	(million barrels of oil per day equivalent)

4 Juta kiloliter

5	Termasuk	dalam	kategori	motor	spirit	ini:	motor	spirit,	RON	97	dan	di	atasnya;	motor	spirit,	RON	90	dan	di	atasnya	namun	di	bawah	RON	97	bertimbal;	dan	motor	spirit	
tanpa timbal lainnya.

Notes

•	 Mengamankan pasokan LPG untuk pasar domestik untuk memastikan pasar mampu memenuhi pertumbuhan 
permintaan yang dipicu kebijakan pemerintah untuk mempromosikan penggunaan LPG. 

Listrik

•	 Meneruskan implementasi reformasi harga bertahap hingga penetapan harga listrik memulihkan penuh biaya 
perawatan	berjalan	dan	memperbaiki	sistem	kelistrikan	Indonesia.	 

•	 Mengembangkan strategi komprehensif untuk memperbaiki kinerja harga lifeline electricity (yaitu	harga	yang	
diberikan	kepada	rumah	tangga	berpendapatan	rendah). 

•	 Memperluas harga listrik dengan upaya-upaya tertarget untuk memfasilitasi pertumbuhan kapasitas ekonomi di 
luar pusat-pusat kegiatan ekonomi utama.  

•	 Mempertahankan perluasan produksi listrik dan menyediakan iklim bersahabat bagi bisnis untuk investasi baru 
di bidang sektor listrik. 
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Usaha Kecil Menengah (UKM): Kelompok Utama untuk Diperhatikan 
Terkait Dampak Kesejahteraan dari Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil 
Dr.	Tulus	Tambunan,	Pusat	Studi	Industri,	UKM	dan	Kompetisi	Bisnis,	USAKTI6 

Pendahuluan

Usaha	kecil	menengah	(UKM)	merupakan	bagian	besar	dari	bisnis	di	Indonesia	dan		berkontribusi	secara	
signifikan	terhadap	total	penciptaan	lapangan	kerja.	UKM	juga	dipandang	penting	dalam	pengurangan	kemiskinan.	
Bagaimana	UKM	memperoleh	dampak	dari	reformasi	subsidi	bahan	bakar	fosil,	dan	apa	arti	hal	ini	bagi	rencana-
rencana pemerintah?

UKM di Indonesia: Latar Belakang

Seperti	pada	banyak	negara	berkembang	lainnya,	UKM	di	Indonesia	amat	banyak,	berjumlah	sekitar	56,5	juta	pada	
tahun	2012	(UKM,	2013).	UKM	menciptakan	lapangan	kerja	yang	signifikan	bagi	rumah	tangga	dengan	pendapatan	
rendah	dan	dapat	membantu	mendiversifikasi	keluaran	(output)	ekonomi.	Banyak	UKM	yang	berbasis	di	wilayah	
pedesaan,	sehingga	mereka	memainkan	peranan	penting	dalam	menstimulasi	pembangunan	ekonomi	pedesaan.

Namun	demikian,	UKM	di	negara	berkembang	berbeda	dengan	UKM	di	negara	maju.	Sekitar	99	persen	UKM	di	
Indonesia	adalah	perusahaan	amat	kecil	(mikro),	dengan	ciri-ciri	sebagai	berikut:

•	 Tidak	terdaftar	dan	beroperasi	di	sektor	informal.	
•	 Tidak	mengadopsi	sistem	organisasi,	manajemen	dan	akuntansi	modern.
•	 Pada	umumnya	menggunakan	pekerja		(sebagai	pekerja	yang	dibayar)	dengan	pendidikan	rendah	dan	anggota	

keluarga	(sebagai	pekerja	yang	tidak	dibayar).	

Karena	ciri-ciri	tersebut,	sebagian	besar	UKM	tersebut	memiliki	produktivitas	yang	rendah,	menghasilkan	barang	
yang	relatif	berkualitas	rendah,	dan	mengalami	kesulitan	dalam	mengakses	input	yang	diperlukan,	termasuk	modal,	
pekerja	yang	berkualitas	tinggi,	serta	teknologi	dan	informasi.	UKM	juga	kurang	memiliki	akses	ke	pasar	domestik	
dan ekspor. 

Seberapa Penting Harga Energi bagi UKM?

Harga	energi	hanya	salah	satu	dari	berbagai	hambatan	yang	dihadapi	UKM	di	Indonesia	(khususnya	usaha	kecil	
dan	mikro).

Secara	umum	dapat	dipahami	bahwa	rata-rata	UKM,	khususnya	usaha	kecil	dan	mikro,	merupakan	usaha	dengan	
intensitas	energi	yang	lebih	kecil	dibandingkan	dengan	perusahaan-perusahaan	besar.	Intensitas	energi	UKM	dapat	
hanya sekitar 10 persen dari total biaya produksi menurut  United States Agency for International Development 
([USAID],	2008).	Namun	demikian,	arti	penting	energi	beragam	bagi	setiap	kelompok	industri,	dan	bergantung	
antara	lain	pada	sifat	proses	produksi	dan	efisiensi	energi	pada	setiap	perusahaan.

Sulit	untuk	menentukan	UKM	Indonesia	mana	yang	paling	memiliki	dampak	oleh	reformasi	susbidi	energi,	
karena	tidak	tersedianya	data	yang	berkualitas.	BPS	hanya	memisahkan	data	terkait	usaha	kecil	mikro	di	industri	
manufaktur,	dan	bahkan	data	ini	pun	masih	memiliki	keterbatasan.	Ini	menunjukkan	betapa	banyaknya	usaha	
kecil mikro menyebut energi sebagai salah satu hambatan utama mereka. Kelompok lima teratas di sini adalah 
pemroresan tembakau;  usaha yang memanufaktur reproduksi media penerbitan dan perekaman; mesin dan 
peralatan;	makanan;	dan	kertas	dan	produk-produk	turunannya.	Data	BPS	juga	menunjukkan	bahwa	mayoritas	
usaha	kecil	mikro	yang	mengidentifikasi	energi	sebagai	hambatan	utamanya	berlokasi	di	luar	Jawa	dan	Sumatra,	
dan	lima	provinsi	dengan	biaya	energi	terbesar	adalah	Kalimantan	Barat,	Kepulauan	Riau,	Nusa	Tenggara	Barat,	

Bagian Dua: Analisis penulis tamu



Edisi 1. Volume 1. Maret 2014 17

Gorontalo,	dan	Banten.	Namun	data	ini	tidak	membedakan	antara	masalah	harga	energi	dengan	masalah	pasokan	
energi.	Data	ini	tidak	menunjukkan	sumber	energi	spesifik	mana	(misalnya:	listrik,	LPG,	minyak	tanah)	yang	
menyebabkan	masalah	paling	besar	bagi	berbagai	jenis	UKM.		

Informasi	ini	amat	penting	jika	kita	ingin	meneliti	dampak	reformasi	subsidi	bahan	bakar	fosil.	Penggunaan	energi	
akan	amat	bervariasi	berdasarkan	jenis	perusahaan.	Misalnya,	kerajinan	tangan	akan	mengalami	biaya	transportasi	
yang	tinggi,	namun	tidak	memerlukan	listrik;	kegiatan	lain	seperti	pemrosesan	makanan,	akan	menggunakan	
banyak	minyak	tanah.	Dapat	disimpulkan	bahwa	reformasi	harga	bensin	dan	solar,	sebagaimana	yang	dijalankan	
pada	bulan	Juni	2013,	hanya	akan	mempengaruhi	sekelompok	UKM	tertentu,	misalnya	industri	tradisional	seperti	
makanan	dan	minuman,	atau	industri	yang	membuat	produk	dari	kayu,	bambu	dan	rotan,	serta	produk-produk	kulit.	
Dalam	industri-industri	ini,	jenis	energi	utama	yang	digunakan	UKM	adalah	minyak	tanah,	diikuti	oleh	solar	dan	
bensin.	Data	yang	lebih	terpercaya	diperlukan	untuk	memprediksi	dampak	reformasi	secara	akurat	dan	memastikan	
kesiapan	UKM.

Belajar Dari Pengalaman: Bagaimana UKM Menghadapi Kenaikan Harga Energi Baru-baru Ini?

Bahkan	meskipun	energi	hanya	merupakan	persentase	kecil	dari	biaya	produksi	UKM,	kenaikan	biaya	energi	masih	
dapat tetap memberikan pengaruh yang serius. Kerentanan terhadap kenaikan harga energi hingga skala tertentu 
ditentukan	oleh	kemampuan	bisnis	dalam	menghadapi	perubahan:	Apakah	mereka	dapat	membebankan	biaya	
ekstra	kepada	konsumen	mereka,	atau	harus	menanggung	biaya	ekstra	ini	sendiri?

Pada	saat	tulisan	ini	dibuat,	belum	ada	studi	terperinci	yang	diterbitkan	mengenai	dampak	reformasi	harga	bensin	
dan	solar	pada	bulan	Juni	2013	terhadap	UKM.	Namun	demikian,	laporan	anekdot	dari	berbagai	surat	kabar	
menunjukkan	bahwa	dampaknya	terlihat	signifikan.	Misalnya,	Harian	Republika	telah	menyatakan	bahwa	banyak	
UKM	di	kota	Sukabumi	harus	tutup	karena	kebijakan	subsidi	bahan	bakar	(Republika	Online,	2013).	Antara	News	
menulis	mengenai	banyaknya	keluhan	bahwa	kenaikan	harga	produksi	mempersulit	banyak	UKM	berekspansi.	
Dinyatakan	pula	bahwa	dampak	kenaikan	harga	telah	dirasakan	oleh	banyak	UKM	di	Jawa	Timur,	dan	bahkan	telah	
mengancam	sejumlah	usaha	untuk	gulung	tikar.	Di	Malang,	Jawa	Timur,	setidaknya	10.000	UKM	lokal	menghadapi	
ancaman	kebankrutan	karena	kenaikan	biaya	operasional	yang	drastis	(khususnya	biaya	transportasi)	yang	
menyusul	perubahan	harga	bahan	bakar	(Antara	News,	2013b).	

Menurut	Harian	Kompas,	BPS	dan	Kementrian	Kooperasi	dan	UKM	telah	memperkirakan	bahwa	dampak	reformasi	
harga	bahan	bakar	menciptakan	masalah	keuangan	bagi	banyak	UKM	di	Indonesia	(Purwanto,	2013).	Menurut	
penelitian	pemerintah,	meskipun	kenaikan	biaya	produksi	yang	diakibatkannya	tidak	seburuk	ketika	harga	bahan	
bakar	dinaikkan	pada	tahun	2005,	hal	ini	masih	menciptakan	masalah	yang	signifikan	(Antaranews.com,	2013a,	
2013b).	

Sejumlah	penelitian	terkait	dampak	reformasi	harga	energi	tahun	2005	terhadap	UKM	memunculkan	kesimpulan	
yang	berbeda-beda.	Misalnya,	sebuah	studi	kasus	di	Sumatra	Utara	pada	tahun	2007	menunjukkan	bahwa	kinerja	
bisnis	UKM	lokal	tidak	terdampak	signifikan	oleh	kenaikan	harga	bahan	bakar	pada	tahun	2005	(Rizal,	2007).	Akan	
tetapi,	temuan	lain,	seperti	yang	berasal	dari	survei	yang	dilakukan	Kementrian	Kooperasi	dan	UKM	pada	2006	
(dikutip	di	Sinaga,	2013),	menunjukkan	bahwa	biaya	produk	dan	pendapatan	bisnis	terdampak	signifikan.	Survei	
ini	melibatkan	37.950	UKM	di	33	provinsi	yang	menggunakan	minyak	tanah,	minyak	solar	dan	bensin	di	berbagai	
bisnis,	termasuk	pemrosesan	makanan,	penggilingan	padi	(rice milling),	perikanan,	warung	makan	(food stall),	
batik,	industri	yang	memproduksi	material	bangunan	sederhana	seperti	ubin	dan	batu	bata,	serta	transportasi	kota.	
Ditemukan	bahwa	biaya	produksi	meningkat	rata-rata	28,1	persen,	di	perusahaan	mikro	sebesar	34	persen;	di	
perusahaan	kecil	sebesar	24,6	persen;	dan	perusahaan	menengah	sebesar	29,6	persen,	dan	pendapatan	bersih	
turun	sebesar	18,37	persen.	Terkait	strategi	adaptasi,	survei	ini	menemukan	bahwa	sekitar	76,8	persen	total	jumlah	
UKM	yang	disurvei	telah	menaikkan	harga	jual	mereka;	45,4	persen	mengurangi	ukuran	atau	kuantiitas	porduk	
mereka;	63,5	persen	mengurangi	kualitas	produk	mereka;	39,7	persen	mengurangi	margin	keuntungan	mereka;	39,7	
persen	menaikkan	efisiensi	biaya	produksi;	dan	6,11	persen	menggunakan	strategi	“lain”	selain	yang	tersebut	di	
atas.

Secara	umum,	pengalaman	menunjukkan	bahwa	dampak	kenaikan	harga	bahan	bakar	terhadap	UKM	terjadi	melalui	
saluran	langsung	dan	tidak	langsung.	Dampak	langsung	menaikkan	biaya	operasional	total	UKM	karena	mereka	
harus	membayar	lebih	mahal	untuk	mendapatkan	energi.	Tingkat	kenaikan	akan	bervariasi	di	setiap	kelompok	
industri,	bergantung	pada	jumlah	dan	jenis	energi	yang	dikonsumsi.	Dampak	tidak	langsung	muncul	melalui	efek	
knock-on	yang	disebabkan	kenaikan	harga	energi	terhadap	aspek	lain	dari	bisnis	UKM.	Misalnya,	kenaikan	biaya	
input	lain,	biaya	kredit	atau	pengurangan	pendapatan	riil	konsumen	yang	akhirnya	mengurangi	permintaan.	Dampak	
tidak	langsung	UKM	secara	umum	diperkirakan	lebih	signifikan	daripada	dampak	langsungnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

Secara	umum,	UKM	tidak	menggunakan	energi	seintensif	perusahaan	besar,	namun	juga	lebih	rentan.	Ini	berarti	
walaupun	dampak	keuangan	langsung	dari	kenaikan	harga	energi	yang	dialami	UKM	tidak	seserius	yang	dialami	
usaha	besar,	kapasitas	UKM	dalam	menghadapi	dampak	negatif	dari	kenaikan	harga	energi	relatif	lebih	rendah,	dan	
bahkan	dampak	negatif	sekecil	apapun	dapat	dirasakan	lebih	parah	bagi	UKM.	
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UKM	amat	beragam,	dan	pengetahuan	yang	ada	saat	ini	masing	amat	tidak	mencukupi	untuk	dapat	memprediksi	
secara	akurat	dan	mendetil	bagaimana	penetapan	harga	energi	akan	mempengaruhi	berbagai	sektor	UKM	atau	
kelompok	industri.	Untuk	saat	ini,	bukti	anekdot	yang	ada	menunjukkan	bahwa	reformasi	subsidi	bensin	yang	
sudah	dilakukan	telah	secara	paling	serius	mempengaruhi	UKM	di	bidang	pemrosesan	makanan,	penggilingan	
padi,	perikanan,	warung	makan,	material	bangunan	(seperti	ubin	dan	batu	bata),	dan	transportasi	kota.	Telah	
jelas	pula	bahwa	tantangan	yang	paling	nyata	terjadi	di	Indonesia	timur,	di	mana	harga	energi	lebih	mahal	karena	
jarak	transportasi	bahan	bakar	yang	jauh	dan	kurangnya	infrastruktur	lokal,	termask	jalan	dari	pelabuhan	ke	pusat	
kegiatan ekonomi lokal. 

Dampak	tidak	langsung	kenaikan	harga	energilah	yang	mungkin	berdampak	paling	serius	terhadap	UKM,	
khususnya	yang	disebabkan	oleh	biaya	transportasi,	bahan	mentah	dan	modal.	Seluruh	UKM,	terlepas	dari	
ukurannya,	bergantung	pada	transportasi	darat,	yang	selalu	menjadi	fokus	reformasi	subsidi	bahan	bakar	fosil	di	
Indonesia.	Lebih	lanjut,	kenaikan	harga	energi	memiliki	dampak	peredam	(dampening)	yang	lebih	luas	terhadap	
perilaku	konsumen,	dan	UKM	di	Indonesia,	khususnya	usaha	kecil	mikro,	amat	bergantung	pada	rumah	tangga	
dengan berpendapatan rendah sebagai pembeli utama mereka. 

Intervensi	pemerintah	untuk	membantu	UKM	menghadapi	dampak	reformasi	subsidi	bahan	bakar	dapat	mencakup	
langkah-langkah untuk:

1. Meningkatkan	akses	kepada	pembiayaan	bank	untuk	UKM	yang	layak	bisnis	(business-viable),	khususnya	yang	
dipandang	memiliki	potensi	untuk	berkontribusi	terhadap	PDB	dan	ekspor	di	masa	depan. 

2. Merealokasi	proporsi	penghematan	subsidi	kepada	pembangunan	infrastruktur	dan	fasilitas	transportasi	publik,	
khususnya	di	daerah	pedesaan,	di	mana	kebanyakan	UKM	berada.	Dana	tersebut	dapat	direalokasikan	lebih	
umum	untuk	membantu	kebijakan	Indonesia	saat	ini	yang	mendukung	UKM,	yang	mencakup	pengembangan	
SDM,	pengembangan	kewirausahaan,	dan	pembiayaan.	 

3.	 Mendukung	UKM	memperbaiki	efisiensi	energi	mereka	dan	mendapatkan	akses	yang	lebih	baik	terhadap	energi	
alternatif.

UKM	juga	harus	didorong	untuk	melakukan	tindakan-tindakan	persiapan,	yang	setidaknya	harus	
mempertimbangkan dua hal berikut:

1. Upaya	yang	cukup	untuk	beradaptasi	terhadap	harga	energi	yang	lebih	tinggi	dengan	meningkatkan	efisiensi	
energi. 

2. Eksplorasi solusi jangka panjang untuk kenaikan biaya energi. 

Professor Tulus T.H. Tambunan adalah dosen di Universitas Trisakti Jakarta terkait UKM dan koperasi. Beliau juga 
menjabat sebagai direktur di Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Bisnis pada universitas yang sama. 
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Subsidi Energi dan Program Kesejahteraan Sosial7
Ari	A.	Perdana,	Tim	Nasional	Percepatan	Pengurangan	Kemiskinan	Republik	Indonesia	(TNP2K)

Selama	sepuluh	tahun	terakhir,	Pemerintah	Indonesia	telah	beberapa	kali	menaikkan	harga	bahan	bakar.	Di	
setiap	kenaikan	tersebut,	pemerintah	juga	menargetkan	kelompok	masyarakat	miskin	dengan	berbagai	program	
kompensasi	untuk	membantu	mereka	menghadapi	dampak	merugikan	dari	kebijakan	tersebut.	Dapatkah	subsidi	
energi	dikurangi	tanpa	merugikan	masyarakat	miskin?	Dan	dapatkah	subisdi	ini	memainkan	peranan	yang	lebih	
besar	dalam	memperbaiki	kebijakan	kesejahteraan	sosial	di	Indonesia?

Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Upaya	Indonesia	untuk	mengurangi	kemiskinan	adalah	sebuah	kisah	sukses	internasional.	Saat	ini,	28	juta	rakyat	
Indonesia,	atau	11	persen	dari	populasi	total,	digolongkan	sebagai	masyarakat	miskin	(BPS,	2013),	yang	merupakan	
penurunan dibandingkan dengan 19 persen pada tahun 2001. 

Namun	demikian,	terlepas	dari	terus	menurunnya	jumlah	masyarakat	miskin,	banyak	orang	yang	masih	berada	
di	posisi	mendekati	garis	kemiskinan	dan	di	garis	kemiskinan,	dan	kondisi	ini	sangat	dinamis.	Setiap	tahunnya,	
banyak	orang	yang	telah	berhasil	membebaskan	diri	dari	kemiskinan,	namun	di	saat	yang	bersamaan	banyak	pula	
masyarakat	yang	jatuh	ke	garis	kemiskinan.	Pada	tahun	2009	misalnya,	53	persen	dari	masyarakat	yang	pada	tahun	
2008	tergolong	miskin	berhasil	membebaskan	diri	dari	kemiskinan,	dan	masuk	dalam	kategori	‘hampir	miskin’	atau	
bahkan	‘tidak	miskin’;	namun	populasi	‘hampir	miskin’	yang	sebesar	22	persen	pada	tahun	2008	dan	5	persen	dari	
masyarakat	yang	tergolong	tidak	miskin	jatuh	ke	dalam	kemiskinan	(Suryahadi	et al.,	2012).	

Rencana	pembangunan	jangka	menengah	Indonesia	dari	tahun	2009-2014	menetapkan	target	untuk	menurunkan	
tingkat	kemiskinan	hingga	8-10	persen	pada	tahun	2014,	yang	berarti	suatu	pengurangan	sebesar	2-3	poin	dari	
tingkat	kemiskinan	sebesar	11-12	persen	pada	thaun	2013	(Pemeirntah	Indonesia,	2009).	Strategi	untuk		mencapai	
target	ini	membuat	program	pengurangan	kemiskinan	Indonesia	dibagi	ke	dalam	tiga	kategori,	yang	didasarkan	
pada	kelompok	utama	yang	ditargetkan	oleh	masing-masing	kategori	(TNP2K,	2011):

1. Kategori 1: Program yang menargetkan rumah tangga. Kategori ini terdiri dari sejumlah program bantuan sosial: 
Raskin,	Program	Keluarga	Harapan	(PKH),	Bantuan	Siswa	Miskin	(BSM);	dan	Jamkesmas.	 

2. Kategori 2: Program-program	yang	menargetkan	masyarakat.	Terdiri	dari	beberapa	program	pembangunan	
yang	digerakkan	masyarakat	di	bawah	payung	PNPM		(Program	Nasional	Pemberdayaan	Masyarakat). 

3. Kategori 3:	Program-progran	yang	menargetkan	UKM	dan	Mikro.	Pemerintah	menawarkan	skema	penjaminan	
untuk	kredit	bank	bernama	Kredit	Usaha	Rakyat	(KUR).	

Bagaimana Relevansi dari Subsidi Bahan Bakar Fosil?

Hingga	saat	ini,	Pemerintah	Indonesia	menggunakan	subsidi	energi	sebagai	instrumen	kebijakan	inti	untuk	
menstabilkan	harga	dan	melindungi	kesejahteraan	masyarakat	secara	umum.	Hingga	titik	tertentu,	harga	energi	
bersubsidi telah berfungsi sebagai semacam jaminan sosial. Harga bensin dan solar yang rendah yang membuat 
biaya transportasi rendah seharusnya dapat membantu menstabilkan harga transportasi barang dari pedesaan ke 
wilayah	perkotaan,	atau	antar	kota.	Untuk	rumah	tangga	yang	berpendapatan	rendah	dan	menengah,	bahan	bakar	
bersubsidi	juga	harus	menurunkan	biaya	layanan	transportasi	penduduk.	Serupa	dengan	hal	itu,	energi	berbiaya	
rendah untuk penerangan dan memasak seharusnya juga dapat difungsikan dalam mengurangi biaya mereka. 

Akan	tetapi,	selama	bertahun-tahun,	subsidi	energi	menjadi	semakin	tidak	efektif	dan	efisien.	Biaya	transportasi	
telah	meningkat	karena	buruknya	kondisi	jalan	dan	transportasi	umum	yang	tidak	efisien.	Banyak	area	di	Indonesia	
melaporkan	mengalami	harga	energi	yang	jauh	di	atas	harga	subsidi	resminya,	atau	mengalami	kekurangan	bahan	
bakar	karena	perusahaan	tidak	mampu	memulihkan	biaya	pemasokan	ke	wilayah-wilayah	terpencil.	Seiring	dengan	
semakin	membaiknya	perekonomian	Indonesia,	semakin	banyak	porsi	manfaat	dari	subsidi	ini	yang	justru	dinikmati	
oleh	masyarakat	berpendapatan	menengah	dan	tinggi	yang	jumlahnya	semakin	bertambah.	Di	saat	yang	sama,	
meningkatnya harga bahan bakar global dan menurun drastisnya jumlah cadangan minyak telah meningkatkan 
biaya	fiskal	subsidi	bagi	pemerintah.	Akibatnya,	subsidi	energi	mengonsumsi	sekitar	seperlima	hingga	seperempat	
dari	belanja	pemerintah,	yang	merupakan	jumlah	yang	lebih	besar	dibandingkan	belanja	pertahanan,	pendidikan,	
kesehatan	dan	jaminan	sosial	digabung	menjadi	satu	(Tumiwa	et	al.,	2012).	Hal	ini	berdampak	lebih	dari	sekadar	
keuangan.	Subsidi	energi	yang	tinggi	dan	semakin	meningkat	berarti	semakin	sedikit	dana	yang	bisa	digunakan	
pemerintah untuk belanja kesejahteraan sosial dan infrastruktur.

Singkat	kata,	subsidi	energi,	meskipun	memiliki	beberapa	dampak	positif	pada	kesejahteraan	secara	umum,	tidak		
membantu	rumah	tangga	yang	berpendapatan	rendah	secara	amat	efisien,	dan	karena	subsidi	ini	menjadi	semakin	
mahal,	justru	dapat	secara	efektif	menyebabkan	“crowd out” pengeluaran pemerintah untuk berbagai kebijakan 
alternatif lainnya. 



Edisi 1. Volume 1. Maret 201420

Membangun Jaring Pengaman Sosial: Transisi dari Subsidi Umum ke Pengentasan Kemiskinan yang 
Tertarget

Program-program bantuan sosial yang menargetkan rumah tangga secara relatif merupakan sebuah perkembangan 
baru	di	Indonesia.	Selama	Orde	Baru,	pemerintah	khususnya	menggunakan	subsidi	universal	dalam	rangka	
menstabilkan	harga	bahan	bakar	dan	komoditas	lainnya,	dengan	beberapa	target	yang	didasarkan	pada	wilayah	
geografis	atau	sektor	lapangan	kerja	tertentu.	Pemerintah	awalnya	memperkenalkan	program-program	bantuan	
sosial	yang	lebih	maju	menyusul	krisis	keuangan	di	Asia	pada	akhir	tahun	1997,	dengan	paket	program	yang	
disebut	sebagai	Jaring	Pengaman	Sosial	(JPS).	JPS	mencakup	program-program	penciptaan	lapangan	kerja	
(berbagai	program	padat	karya,	hibah	dana	(block grant)	dan	kredit	bergulir	skala	kecil),	program	keamanan	
pangan,	subsidi	untuk	layanan	dasar	kesehatan	serta	program	bantuan	pendidikan	yang	dirancang	untuk	anak-
anak dari keluarga miskin.8 

Pada	tahun-tahun	setelah	krisis,	pemerintah	mengembangkan	dan	memperkenalkan	sejumlah	program	
kesejahteraan	yang	tertarget.	Hingga	belakangan	ini,	program-program	ini	terpencar,	tidak	komprehensif	dan	
menggunakan database	tertarget	yang	berbeda-beda	dalam	mengidentifikasi	penerima	bantuan.	Namun	secara	
bertahap	pemerintah	telah	memperkuat	dan	memperbaiki	program-program	tersebut,	dan	membangun	database 
yang lebih baik untuk penargetan.9 

Dalam	sepuluh	tahun	terakhir,	reformasi	subsidi	bahan	bakar	fosil	telah	dikaitkan	dengan	pengembangan	program-
program	sosial	baru	ini.	Pada	setiap	kondisi	di	mana	harga	bahan	bakar	dinaikkan,	yaitu	pada	tahun	2005,	2008	
dan	2013,	upaya-upaya	perlindungan	sosial	diperkenalkan	atau	diperluas	pada	saat	subsidi	bahan	bakar	dikurangi,	
untuk membantu rumah tangga dalam menghadapi dampak kebijakan tersebut pada kesejahteraan mereka. 

Pengalaman	Indonesia	menunjukkan	adanya	hubungan	dua	arah	yang	erat	antara	subsidi	energi	dan	reformasi	
kebijakan	kesejahteraan.	Di	satu	sisi,	reformasi	subsidi	energi,	yakni	mengurangi	subsidi	dan	menaikkan	harga	
domestik,	telah	menciptakan	kebutuhan	untuk	memberikan	program	kompensasi.	Di	sisi	lain,	suatu	sistem	
kesejahteraan	sosial	yang	berhasil	dapat	menjustifikasi	lebih	lanjut	reformasi	subsidi	energi.	Dengan	melihat	pada	
kemajuan relatif dari upaya-upaya kesejahteraan yang digunakan untuk melengkapi reformasi subsidi pada tahun 
2005,	2008	dan	2013,	dan	dengan	mempertimbangkan	semakin	meredanya	penentangan	masyarakat	terhadap	
reformasi	tersebut,	jelas	bahwa	pemerintah	terus	belajar	dan	memperbaiki	kebijakannya	berdasarkan	pengalaman.	
Seiring	hal	tersebut,	kepercayaan	diri	dalam	menerapkan	jenis	reformasi	kebijakan	ganda	energi	dan	kesejahteraan	
ini pun semakin meningkat. 

Program Apa Saja yang Telah Digunakan untuk Mengkompensasi Pencabutan Subsidi Bahan Bakar? 

Empat program bantuan sosial yang merupakan bagian dari program-program pada Kategori 1 yang menargetkan 
rumah tangga telah digunakan dalam sepuluh tahun terakhir untuk membantu mengatasi dampak reformasi subsidi 
bahan bakar.10	Ini	adalah	program-program	‘reguler’,	yang	artinya	program-program	tersebut	dijalankan	secara	
terus-menerus dan permanen.

• Raskin— Program Beras Bersubsidi:	Beras	Miskin	(Raskin)	adalah	suatu	skema	bantuan	sosial	yang	
merupakan	bagian	dari	program	–program	jaring	keselamatan	sosial	pada	tahun	1998.	Saat	ini,	Raskin	
menarget	sekitar	15	juta	rumah	tangga	(25	persen	kalangan	masyarakat	termiskin)	dengan	mengirimkan	
beras	bersubsidi	ke	‘titik-titik	distribusi’	(biasanya	di	tingkat	desa)	setiap	bulannya.	Para	warga	yang	berhak	
menerimanya	dapat	membeli	hingga	15	kilogram	dengan	harga	20-30		persen	dari	harga	pasar.		Terkait	dengan	
subsidi	energi,	program	subsidi	pangan	seperti	Raskin	jarang	mencapai	hasil	yang	diharapkan.	Banyak	
penelitian yang mendokumentasikan masalah seperti para penerima manfaat yang ditolak  untuk membeli 
beras,	rumah	tangga	yang	tidak	miskin	justru	membeli	beras,	distribusi	yang	terlambat,	korupsi	dan	penipuan.		 

• Jamkesmas—Asuransi Kesehatan:	Seperti	halnya	Raskin,	Jamkesmas	(Jaminan	Kesehatan	Masyarakat)	
berasal	dari	era	jaring	pengaman	sosial	tahun	1998.	Saat	ini,	Jamkesmas	menargetkan	76,4	juat	rakyat	
Indonesia,	sekitar	30	persen	dari	populasi	keseluruhan,	dan	memberikan	para	penerima	manfaat	suatu	layanan	
kesehatan	gratis	di	Puskesmas	dan	rumah	sakit	pemerintah	Kelas	III.	Sebagai	suatu	skema	untuk	memitigasi	
dampak	reformasi	subsidi	bahan	bakar,	Jamkesmas	tidak	membantu	rumah	tangga	menghadapi	biaya	hidup	
jangka	pendek	yang	lebih	tinggi,	namun	berpotensi	dalam	memperbaiki	kesejahteraan		masyarakat	secara	
signifikan	dalam	jangka	menengah	dan	panjang.	Salah	satu	tantangan	utama	yang		dihadapi	dalam	perluasan	
dan efektivitas dari Jamkesmas adalah fasilitas kesehatan yang masih belum tersedia atau belum mencukupi 
untuk menjalankan berbagai layanan kesehatan.  

• BSM—Bantuan Siswa Miskin:	BSM	adalah	suatu	program	bantuan	tunai	bagi	para	siswa	yang	berasal	dari	
keluarga	yang	kurang	mampu	yang	bersekolah	di	SD,	SMP	dan	SMA,	yang	dimaksudkan	untuk	menutupi	biaya-
biaya	yang	tidak	terkait	dengan	uang	sekolah,	khususnya	biaya	transportasi.	Skema	ini	memberikan	transfer	
uang	tunai	dari	Rp360.000,-	(US$36)	hingga	Rp1.000.000,-	(US$100)	per	siswa	per	tahun,	tergantung	dengan	
jenjang	pendidikannya.	Pada	paruh	kedua	tahun	2013,	menyusul	kenaikan	harga	bahan	bakar,	BSM	diperluas	
lebih	jauh	untuk	menargetkan	para	siswa	yang	berasal	dari	rumah	tangga	pada	25	persentil,	yang	mana	setara	
dengan	15,4	juta	anak	(Rahayu,	2013).	Sebagai	skema	untuk	membantu	rumah	tangga	dalam	menghadapi	
pencabutan	subsidi	bahan	bakar,	BSM	mengurangi	belanja	terkait	pendidikan	masyarakat	dan	berkontribusi	
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6	Artikel	ini	merangkum	tulisan	penulis	yang	lebih	elaboratif	dengan	topik	serupa	yang	berjudul	Fossil-Fuel Subsidy Reform and Small and Meidum-Sized Enterprises 
(SMEs): The impacts and possible responses,	dapat	diakses	pada		http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_briefing_SMEs.pdf.		

7	Artikel	ini	merangkum	tulisan	penulis	yang	lebih	lengkap	tentang	topik	yang	sama	yang		berjudul	The	Future	of	Social	Welfare	Programs	in	Indonesia:	From	Fossil-Fuel	
Subsidies	to	Better	Social	Protection,	tersedia	di	http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_briefing_welfare.pdf		

8	Untuk	ikhtisar	hal	ini,	lihat	Daley	and	Fane	(2002).

9	Untuk	pembahasan	yang	lebih	terperinci	mengenai	program	bantuan	sosial	di	masa	lalu,	lihat	Perdana	and	Maxwell	(2012)

10	Lihat	juga	World	Bank	(2012)	untuk	pembahasan	terperinci	mengenai	program-program	ini.

11	Menurut	desain	program	saat	ini,	Raskin	akan	diberikan	setiap	bulan.	Namun	dalam	praktiknya,	banyak	desa	menerima	Raskin	hanya	sekali	setiap	dua	atau	tiga	bulan,	
terkadang	bahkan	jauh	lebih	jarang,	hal	ini	disebabkan	oleh	hambatan	logistik.	Pada	tahun	2013,	sebagai	bagian	dari	kompensasi	yang	ditawarkan	atas	kenaikan	harga	
bahan	bakar	tahun	tersebut,	diputuskan	bahwa	Raskin	akan	didistribusikan	15	kali	setahun	sepanjang	tahun	2014.

12	Hastuti	and	Maxwell	(2003),	Sumarto	and	Suryahadi	(2010).

Notes

terhadap pengurangan kemiskinan jangka panjang dengan mendorong semakin tingginya tingkat kehadiran 
siswa	di	sekolah.	Pada	saat	yang	bersamaan,	skema	ini	hanya	bermanfaat	bagi	rumah	tangga	yang	memiliki	
anak	pada	usia	sekolah,	dan	karenanya	tidak	dapat	membantu	seluruh	rumah	tangga	yang	memperoleh	
dampak dari kenaikan harga energi.  

• PKH—transfer uang tunai bersyarat: Pada	tahun	2007,	pemerintah	meluncurkan	Program	Keluarga	Harapan	
(PKH).	PKH	menargetkan	rumah	tangga	yang	berada	pada	7-10	persen	(yang	mana	dikategorikan	sebagai	
kategori	‘sangat	miskin’),	termasuk	setidaknya	salah	satu	dari	kategori	berikut:	ibu	hamil;	anak	di	bawah	usia	6	
tahun;	anak	sekolah	dasar	(usia	7-12);	atau	anak	usia	SMP	(usia	12-15).	Rumah	tangga	PKH	harus	memastikan	
ibu hamil mengunjungi pusat layanan kesehatan setidaknya empat kali selama masa kehamilan; memastikan 
anak-anak di bawah usia enam tahun mengunjungi klinik kesehatan untuk mengukur berat dan tinggi badan 
mereka dan menerima vitamin dan imunisasi yang dijadwalkan; dan memastikan anak usia sekolah menghadiri 
sekolah	dan	mempertahankan	kehadiran	minimal	85	persen	setiap	bulannya.	Program	ini	mencakup	2,4	juta	
rumah	tangga,	dan	akan	diperluas	untuk	menjangkau	3,2	juta	rumah	tangga	pada	tahun	2014.	Rumah	tangga	ini	
akan	menerima	hingga	Rp2.800.000,-	per	tahun	(US$280),	tergantung	pada	seberapa	banyak	anggota	keluarga	
yang	masuk	dalam	PKH,	dan	sejauh	mana	mereka	memenuhi	syarat	kelayakan	penerima	manfaat.	Sebagaimana	
Jamkesmas	dan	BSM,	PKH	dapat	menawarkan	manfaat	jangka	pendek	hingga	jangka	panjang	kepada	rumah	
tangga	yang	memperoleh	dampak	reformasi	subsidi	bahan	bakar,	namun	hal	ini	tidak	mencakup	seluruh	rumah	
tangga	yang	mendapatkan	dampak	perubahan	harga	energi.	Tantangan	terbesar	untuk	perluasan	dari	PKH	
adalah	kesenjangan	dalam	ketersediaan	pasokan.	Di	wilayah	terpencil,	khususnya	di	Indonesia	bagian	Timur,	
rumah	tangga	miskin	bisa	berlokasi	di	wilaah	yang	tidak	memiliki	akses	transportasi	yang	layak,	di	mana	fasilitas	
kesehatan	terdekat	berjarak	lebih	dari	50	km.		

Kesimpulan

Indonesia	harus	meneruskan	reformasi	kebijakan	energinya	selagi	masih	berada	dalam	tahap	perbaikan	dan	
perluasan	kebijakan	kesejahteraannya.	Subsidi	energi	telah	menghabiskan	sebagian	besar	dari	APBN.	Kenaikan	
harga bahan bakar telah menciptakan suatu ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengeluaran di berbagai hal 
lain,	dari	infrastruktur	hingga	program	kesejahteraan	sosial.	Namun	kesenjangan	yang	ada	antara	harga	bahan	
bakar	ekonomi	dan	domestik	terus	mendistorsi	tanda-tanda	kelangkaan	(scarcity)	dan	mengakibatkan	konsumsi	
berlebihan	(overconsumption).	Dan,	sebagai	instrumen	yang	tidak	bertarget,	subsidi	energi	terus	menguntungkan	
kaum	kaya,	yang	lebih	banyak	mengonsumsi	bahan	bakar	dibandingkan	dengan	kaum	miskin.		

Masih banyak hal yang harus dilakukan. Pemerintah harus membuat suatu rencana komprehensif dalam rangka 
reformasi sektor energi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemotongan 
subsidi	harus	menjadi	salah	satu	bagian	dari	reformasi	sektor	energi	yang	lebih	besar,	yang	mana	tujuannya	
harus	diperuntukkan	dalam	mempersempit	kesenjangan	antara	harga	bahan	bakar	domestik	dan	internasional,	
dan	membuat	harga-harga	yang	lebih	mencerminkan	kelangkaan	secara	lebih	efisien.	Sumber	daya	anggaran	
ekstra yang didapatkan dari pemotongan subsidi bahan bakar dapat direalokasikan pada tiga wilayah utama: 
pembangunan	infrastruktur,	fasilitas	transportasi	publik	dan	perbaikan	program	kesejahteraan	sosial.	Program-
program kesejahteraan sosial utama yang perlu memerlukan pendanaan lebih besar dari pemerintah mencakup 
kesehatan,	gizi	dan	pendidikan.	Namun	terlepas	dari	seluruh	tantangan	yang	dihadapi,	pemerintah	Indonesia	tidak	
perlu	mengulangi	segalanya	dari	awal	(reinvent the wheel),	karena	pemerintah	telah	mengembangkan	banyak	
instrumen yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun suatu sistem kesejahteraan masa depan yang 
lebih	efektif	dan	efisien.	
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Penutup

Merancang kebijakan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi: Saatnya melakukan 
perubahan ke arah yang berani
Zamroni	Salim,	Phd,	Pusat	Studi	Ekonomi,	Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	Indonesia

Perekonomian	Indonesia	telah	berkinerja	secara	relatif	baik	selama	lima	tahun	terakhir,	dan	telah	menikmati	
pertumbuhan	yang	stabil	sekitar	6%.	Angka	tersebut	mengesankan	khususnya	apabila	dilihat	dalam	konteks	
ekonomi	dunia	yang	masih	sulit,	dan	hal	ini	adalah	sesuatu	yang	patut	disyukuri.	Namun	demikian,	apakah	
angka	ini	telah	mencerminkan	tingkat	pertumbuhan	yang	layak?	Dengan	memperhatikan	situasi	makroekonomi	
Indonesia	saat	ini	(yaitu	tingkat	inflasi	yang	terkendali,	tingkat	pengangguran	yang	rendah	dan	nilai	tukar	yang	
cukup	menguntungkan),	sesungguhnya	pertumbuhan	ekonomi	Indonesia	masih	dapat	dipercepat	dan	dibuat	lebih	
berkelanjutan. 

Defisit Anggaran dan Transaksi Berjalan

Kesehatan ekonomi di sektor riil maupun perbankan adalah prasyarat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi	dan	berkelanjutan.	Sektor	riil	adalah	sektor	di	mana	berbagai	kebijakan	fiskal,	moneter	dan	perbankan	saling	
bertemu.	Bersama	dengan	kebijakan	makroekonomi	luas,	sektor	riil	juga	memerlukan	suatu	kebijakan	sektoral	yang	
jelas.	Suatu	kebijakan	energi	yang	mampu	mendukung	sektor	riil	secara	produktif	adalah	kunci	untuk	mencapai	
pertumbuhan	ekonomi	yang	berkelanjutan.	Di	Indonesia,	hal	ini	tidak	hanya	terkait	dengan	subsidi	bahan	bakar	dan	
biayanya,	namun	juga	bagaimana	mengalokasikan	sumber	daya	energi	dengan	cara	paling	efektif	untuk	memenuhi	
kebutuhan industri dan konsumen domestik. 

Indonesia	bukan	lagi	negara	pengekspor	minyak.	Saat	ini,	Indonesia	telah	menjadi	importir	minyak.	Namun	
demikian,	Indonesia	masih	terjebak	dalam	siklus	di	mana	minyak	mendominasi	ekonomi	di	berbagai	dimensi.	
Hal	ini	terlihat	jelas	dari	peran	yang	dimainkan	oleh	minyak	(yaitu	harga	minyak	mentah,	produksi	minyak	dan	
gas	Indonesia)	sebagai	penentu	utama	dalam	perumusan	APBN.	Kebijakan	energi	memiliki	dampak	langsung	
bagi	makro-ekonomi	di	Indonesia,	termasuk	aspek-aspek	seperti	inflasi,	tingkat	upah,	lapangan	kerja,	neraca	
perdagangan,	dan	APBN.	Inflasi	khususnya	amat	dipengaruhi	oleh	reformasi	subsidi	bahan	bakar,	yaitu	kenaikan	
harga bahan bakar akan mengakibatkan kenaikan harga umum dalam waktu relatif singkat. 

Dana	anggaran	yang	dialokasikan	untuk	subsidi	bahan	bakar	setiap	tahunnya	didasarkan	pada	volume	bahan	
bakar	yang	diperkirakan	pemerintah	akan	dikonsumsi	oleh	masyarakat.	Namun	anggaran	selalu	melampaui	sasaran.	
Dalam	praktiknya,	jumlah	yang	dikonsumsi	selalu	lebih	besar	daripada	volume	yang	diprediksi.	Pada	tahun	2013,	
misalnya,	volume	subsidi	bahan	bakar	dan	biofuel awalnya	ditetapkan	pada	46,01	juta	kiloliter,	sementara	volume	
LPG	tabung	3kg	pada	3,86	juta	metrik	ton.	Volume	untuk	bahan	bakar	dan	biofuel	kemudian	direvisi	menjadi	48	juta	
kiloliter,	sementara	volume	untuk	LPG	silinder	3kg	direvisi	menjadi	4,39	juta	metrik	ton	(Nota	Fiskal	dan	RAPBN	tahun	
2014,	hal.	4-103).	

Data	alokasi	anggaran	juga	menunjukkan	bahwa	subsidi	saat	ini	terfokus	pada	konsumsi,	dan	kecenderungan	ini	
semakin	menguat	dari	waktu	ke	waktu.	Subsidi	yang	dutujukan	untuk	konsumsi	(sebagian	besar	untuk	bahan	bakar	
dan	listrik)	membentuk	77,8	persen	dari	total	alokasi	subsidi	pada	tahun	2007,	dan	pada	tahun	2013,	jumlah	ini	
meningkat	hingga	86,1	persen.	Subsidi	yang	difokuskan	terhadap	kegiatan	yang	lebih	produktif	(seperti	pupuk,	bibit,	
program	kredit,	dsb.)	hanya	sebesar	22,2	persen	dari	total	alokasi	tahun	2007	(Kunci	Statistik	APBN	tahun	2005-
2010,	hal.12),	dan	pada	tahun	2013	jumlah	ini	menurun	hingga	13,9	persen	(Nota	Fiskal	dan	RAPBN	tahun	2013,	
hal.11).	Yang	menjadi	pertanyaan	adalah:	Bagaimana	keuangan	negara	menghadapi	subsidi	yang	tidak	dirancang	
secara matang ini? 

Selama	lima	tahun	terakhir,	telah	terjadi	kecenderungan	peningkatan	defisit	anggaran	secara	drastis,	dari	Rp4,1	
triliun	(0,08	persen	PDB)	pada	tahun	2008	menjadi	224,2	triliun	(2,38	persen	GDP)	pada	tahun	2013	(Nota	Fiskal	dan	
RAPBN	2014,	hal.2).	Diperkirakan	bahwa	defisit	akan	mencapai	154,2	triliun	pada	tahun	2014,	atau	1,49	persen	dari	
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PDB	(Nota	Fiskal	dan	RAPBN	2014,	hal.2).	Subisdi	bahan	bakar	serigkali	dianggap	sebagai	sumber	defisit	APBN.	
Oleh	karenanya,	jelas	bahwa	defisit	anggaran	Indonesia	hanya	dapat	dikurangi	dengan	meningkatkan	pendapatan	
Indonesia	atau	dengan	mengurangi	sejumlah	belanja	anggaran	yang	tidak	efisien.	

Selain	defisit	anggaran,	ekonomi	nasional	dalam	dua	tahun	terakhir	terus	dibayangi	oleh	defisit	neraca	berjalan	
rata-rata	sebesar	3	persen	dari	PDB.	Pada	Q4	tahun	2013,	defisit	transaksi	berjalan	adalah	sekitar	US$4	miliar	(1,98	
persen	PDB)	(Bank	Indonesia,	2014).	Ukuran	defisit	ini	terutama	disebabkan	oleh	tingginya	tingkat	impor	minyak	dan	
gas	yang	mencapai	US$45,27	miliar	pada	tahun	2013.	Pada	tahun	2014,	defisit	transaksi	berjalan	diprediksi	akan	
mencapai	2,5	persen	dari	PDB	(Kementrian	Keuangan,	2014).	Di	antara	penyebab	utama	dari	hal	tersebut	adalah	
tingginya	tingkat	impor,	khususnya	bahan	bakar,	dan	menurunnya	secara	drastis	permintaan	komoditas	ekspor	
prioritas	Indonesia.	

Pada	faktanya,	subsidi	bahan	bakar	tidak	akan	menyebabkan	masalah	jika	didistribusikan	secara	efektif	kepada	
penerima	yang	berhak,	yaitu	kaum	miskin.	Jika	subsidi	bahan	bakar	benar-benar	hanya	diberikan	kepada	kaum	
miskin,	maka	konsumsi	berlebih	dan	implikasinya	akan	dapat	dihindarkan.	Sementara	terkait	defisit	anggaran	dan	
transaksi	berjalan,	keduanya	dapat	dikurangi	atau	diatasi	jika	pemerintah	serius	menerapkan	kebijakan	energi	yang	
tidak	hanya	mendasarkan	pada	konsumsi	energi	yang	berlebih,	namun	juga	melalui	pengembangan	dan	peluncuran		
energi aternatif.  

Masalah Pengelolaan Energi di Indonesia 

Bagaimana	kebijakan	energi	di	Indonesia	diimplementasikan?	Pemerintah	biasanya	menggunakan	kebijakan	energi	
untuk	mengendalikan	permintaan	energi,	alih-alih	pasokan	energi.	Misalnya,	pemerintah	mencoba	untuk	membatasi	
konsumsi	bahan	bakar	dari	kaum	kaya,	dan	mendistribusikan	kupon	bahan	bakar	kepada	kaum	miskin.		Kebijakan	
seperti ini akan semakin menghadapi kesulitan karena konsumen kaya dan miskin telah terbiasa dengan energi 
bersubsidi.	Di	masa	lalu,	perubahan	seperti	ini,	khususnya	reformasi	subsidi,	telah	memicu	berbagai	tanggapan	
dengan	penuh	kemarahan,	termasuk	protes	dan	kerusuhan.		

Fakta	atau	kekhawatiran	lainnya	adalah	subsidi	di	Indonesia	sebagian	besar	disediakan	untuk	konsumsi,	bukan	
diperuntukkan	untuk	kegiatan	berorientasi	produksi.	Tidak	seperti	negara-negara	maju	yang	cenderung	memberikan	
subsidi	dan	bantuan	lainnya	kepada	sisi	produksi	(seperti	petani	dan	sektor	pertanian),	subsidi	Indonesia	
memberikan	dukungan	berorientasi	konsumsi,	seperti	subsidi	bahan	bakar,	program	kesejahteraan	sosial	seperti	
Raskin,	BLT,	dan	lain	sebagainya.	

Di	bidang	eksplorasi	dan	eksploitasi	minyak	bumi,	Pertamina	telah	menjadi	pemain	kedua	di	negeri	sendiri	baik	
untuk	minyak	maupun	gas.	Di	tingkat	hulu,	Pertamina	tidak	dapat	memperluas	produksi	yang	mana	disebabkan	
oleh	sejumlah	faktor,	termasuk	tidak	akuratnya	data	eksplorasi	dan	investasi		maupun	dukungan	regulasi	yang	
tidak	memadai.	Di	tingkat	hilir,	kurangnya	pembangunan	infrastruktur	energi	telah	menimbulkan	situasi	di	mana	
output	produk	minyak	cenderung	mandek	(stagnant)	atau	bahkan	menurun	dari	tahun	ke	tahun,	dan	meningkatkan	
ketergantungan	Indonesia	pada	impor.	

Sejauh	ini,	pemerintah	telah	berfokus		untuk	meningkatkan		ekspor	minyak	dan	gas	mentah	dan	mengimpor		produk	
minyak	dan	gas	olahan.	Sementara	itu,	produksi	listrik	seringkali		terhambat	oleh	kesulitan	dalam	pemasokan	
batu	bara	dan	gas	ke	pembangkit	listrik.	Bahkan	dengan	kebijakan	Kewajiban	Pasar	Domestik	(Domestic 
Market Obligation/DMO)	berdasarkan	UU	No.22/2001,		yang	mewajibkan	perusahaan	migas	mengarahkan	25%	
produksi	mereka	untuk	memenuhi	konsumsi	dalam	negeri,	dapat	dikatakan	kuota	itu	sendiri	masih	jauh	di	bawah	
yang	diperlukan	untuk	mencapai	permintaan	energi.	Terkait	hal	ini,	Indonesia	belum		cukup	memprioritaskan	
pembangunan	energi	baru	dan	terbarukan	(EBT/NRE).

Energi Baru dan Terbarukan (EBT/NRE)

Bagaimanapun,	Indonesia	masih	memiliki	banyak	peluang	untuk	memenuhi	setidaknya	sebagian	dari	kebutuhan	
energinya dengan teknologi energi baru dan terbarukan. 

Sebenarnya	sudah	ada		suatu	fondasi	legislatif	yang	kuat		untuk	kebijakan	energi	di	wilayah	ini,	dalam	bentuk	
sejumlah	ketentuan	untuk	memperluas	penggunaan	energi	terbarukan,	termasuk	regulasi	turunan	dan	suatu	peta	
jalan	(roadmap)	kebijakan	energi	untuk	diversifikasi	energi,	termasuk	penggunaan	energi	terbarukan.	Saat	ini	
Indonesia	juga	telah	memiliki	roadmap	untuk	bauran	energi	masa	depan	kita,	yaitu	Visi	25/25.	Kerbijakan	energi	
Indonesia	dirangkum	dalam	UU	No.30/2007	tentang	Energi,	serta	peraturan-peraturan	lain	terkait	listrik	dan	panas	
bumi	(geothermal),	termasuk	Peraturan	Presiden	No.5/2006	dan	peraturan	turunan	lainnya.	Peraturan	Presiden	
yang	disebut	di	atas	menyatakan	bahwa	Indonesia	menargetkan	17%	energi	baru	dan	terbarukan	dalam	bauran	
energi	utamanya	pada	tahun	2025,	yang	terdiri	dari	bauran	antara	biofuel,	biomassa,	nuklir,	hidro,	matahari,	angin,	
geothermal,	dan	batu	bara	cair.	

Indonesia	juga	memiliki	sumber	daya	energi	alternatif	yang	berlimpah	yang	dapat	dikembangkan,	seperti		energi	
matahari,	biomassa,	hydropower, geothermal, biodiesel, dan bioethanol.  
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Namun	lebih	banyak	hal	yang	bisa	dilakukan	untuk	mewujudkan	ambisi	dan	potensi	Indonesia.	Target	yang	
ditetapkan	dalam	Keputusan	Presiden	No.5/2006,	dan	kemudian	dalam	Visi	25/25,	sebenarnya	menunjukkan	
bahwa	kebijakan	energi	Indonesia		masih	amat	bergantung	pada	bahan	bakar	fosil	tak	terbarukan.	Belum	ada	
langkah nyata yang diambil pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pencapaian target-target tersebut 
walaupun	telah	dimandatkan	dalam	UU	Energi.	Insentif	pemerintah	untuk	pihak-pihak	yang	bergelut	dalam	bisnis	
dan	konsumen	masih	jauh	dari	mencukupi.	Dua	bentuk	dukungan	untuk	industri	yang	disebutkan	dalam	UU	Energi,	
yakni pendanaan untuk penelitian dan pengembangan dan kewajiban untuk menggunakan sumber daya manusia 
dan	teknologi	lokal	bilamana	tersedia,	masih	belum	cukup	untuk	mencapai	potensi	dari	ekonomi	industri.	

Penutup

Kebijakan	energi	di	Indonesia	masih	belum	berada	di	jalur	yang	seharusnya,	dan	banyak	reformasi	yang	masih	
terhenti dalam tahap diskusi. Kebijakan energi harus diarahkan untuk merealokasi dan merestrukturisasi subsidi 
bahan	bakar	untuk	sektor-sektor	produktif	sehingga	defisit	anggaran	dapat	dihindarkan	dan	transaksi	berjalan	
dapat kembali mencapai surplus.	Selain	itu,	kebijakan	energi	juga	harus	diarahkan	untuk	menciptakan	energi	baru	
dan	terbarukan	pada	skala	ekonomi,	dalam	rangka	memenuhi	kebutuhan	energi	domestik	dengan	harga	yang	
terjangkau.	Dukungan	nyata	termasuk	berbagai	insentif	produksi		harus	diberikan	untuk	sektor	industri	energi	baru	
dan terbarukan. Masih tidak adanya kemauan politik dan dukungan nyata pemerintah dalam menangani isu-isu 
energi	di	Indonesia	akan	menyebabkan	meningkatnya	defisit	APBN	dan	transaksi	berjalan.	Di	sisi	lain,	jika	kebijakan	
energi	diimplementasikan	secara	benar,	Indonesia	dapat	mencapai	tingkat	pertumbuhan	ekonomi	berkelanjutan	
yang jauh lebih tinggi. 

Gambar 10: Visi 25/25 – Target Bauran Energi Termodifikasi Pada Tahun 2025

Sumber:	(Kementrian	ESDM,	2011)
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