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Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari
International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan
briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Edisi khusus ini
melaporkan secara mendetil mengenai beberapa perubahan kebijakan
drastis yang terjadi di Indonesia sejak November 2014. Untuk informasi
lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org dan Christopher
Beaton di cbeaton@iisd.org.

Sorotan
•

•

Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko
Widodo mengumumkan dihapuskannya
subsidi bahan bakar bensin (premium) dan
memperkenalkan subsidi tetap untuk diesel
kendaraan (solar). Keputusan penurunan
harga premium dan solar pada 1 Januari
ini dilatarbelakangi oleh rendahnya harga
minyak dunia, yang kemudian diulang kembali
pada 19 Januari 2015. Jumlah terakhir yang
diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2015
menunjukkan penyusutan subsidi BBM
sebesar Rp 194,2 triliun (US$ 15.5 miliar).
Pemerintah juga mengumumkan mekanisme
penetapan harga baru untuk bahan bakar
minyak (BBM). Bensin premium akan dijual
pada harga pasar, namun biaya distribusinya
ke wilayah terpencil akan terus disubsidi.
Harga bahan bakar solar akan dijual sebesar
Rp 1.000 per liter di bawah harga pasar.
Pemerintah akan mengumumkan perubahan
harga setiap dua hingga empat minggu sekali.

Indonesia Menghentikan Subsidi Bensin untuk
Jawa-Madura-Bali, Transisi ke Sistem Pembayaran
Semi Otomatis – Sambil Menurunkan Harga Bahan
Bakar
Pada 31 Desember 2014, sejumlah perwakilan
kabinet—yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri
Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)—mengumumkan bahwa harga bahan bakar
Indonesia akan diturunkan mulai 1 Januari 2015. Harga
premium (bensin RON 88) turun dari Rp 8.500 menjadi

•

Saat ini telah diketahui bagaimana
pemerintah akan mengusulkan realokasi
anggaran yang dihemat dari belanja subsidi.
Laporan terakhir mengindikasikan adanya
rencana untuk menyuntikkan pada kisaran
Rp 67,86 triliun (US$ 5,4 miliar) ke sejumlah
BUMN untuk pengeluaran infrastruktur.

•

Perubahan kebijakan ini dengan erat
mengikuti kenaikan harga bensin dan solar
pada November 2014. Sejumlah sistem baru
untuk memberikan kompensasi diperkenalkan
sebelum kenaikan harga ini, termasuk sistem
kartu kesehatan dan bantuan langsung
tunai baru yang menyalurkan dana bantuan
langsung ke rekening penerima.

•

Sejumlah reformasi harga juga telah dilakukan
untuk LPG tabung 12kg dan tarif listrik.

Rp 7.600 per liter (US$ 0,68 ke US$ 0,61 per liter)1, harga
solar dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 per liter (US$ 0,6
menjadi US$ 0,58 per liter), dan harga minyak tanah tetap
sebesar Rp 2.500 per liter (US$ 0,20 per liter) (Kompas,
2014a).
Saat dilangsungkannya pengumuman tersebut, Sofyan
Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
menyatakan bahwa harga premium baru mulai 1 Januari
hingga seterusnya akan bebas subsidi. Penyesuaian
harga BBM ini ditetapkan berdasarkan asumsi harga
1. Kecuali dinyatakan lain, nilai tukar yang digunakan dalam
briefing ini adalah US$ 0,00008 per Rupiah.
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minyak mentah dari US$ 60 per barel dan US$ 12.380
per Rp 1 nilai tukar (AntaraNews, 2014).
Dua minggu kemudian – Jumat, 16 Januari –
pemerintah mengumumkan bahwa harga bahan bakar
kendaraan sekali lagi turun mulai Senin 19 Januari.
Harga premium turun dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600
per liter (US$ 0,61 menjadi US$ 0,53 per liter) dan harga
solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6400 per liter (US$ 0,6
menjadi US$ 0,51 per liter) (Liputan6, 2015a).
Indonesia telah berhasil melakukan penghapusan
subsidi bensin pada saat yang sama dengan penurunan
harga bahan bakar ini karena adanya penurunan
tajam harga minyak internasional sejak Juli 2014 (lihat
Gambar 1), yang pada akhirnya menurunkan harga
minyak internasional di bawah tingkat harga yang
diregulasi di tingkat domestik.
Gambar 1. Harga Minyak Mentah 2014

Sumber: World Bank, 2015.

Upaya untuk menghapus subsidi juga terjadi pada
2014, namun berdampak sebaliknya, ketika pada 17
November diumumkan bahwa harga domestik akan
dinaikkan untuk memotong pengeluaran subsidi. Pada
saat itu, harga minyak internasional masih lebih tinggi
dari harga domestik. Pemerintah meningkatkan harga
premium dari Rp 6.500 ke Rp 8.500 per liter (US$ 0,52
menjadi US$ 0,7 per liter) dan Solar dari Rp 5.500
menjadi Rp 7.500 per liter (US$ 0,44 menjadi US$ 0,62
per liter). Harga baru tersebut segera berlaku pada
18 November 2014, pada pukul 00:00 WIB, sekaligus
mengakhiri spekulasi yang berlangsung berbulan-bulan
tentang kemungkinan perubahan harga bahan bakar
setelah Pemilu Presiden.

Tabel 1. Perubahan Harga Bahan Bakar di Indonesia,
2014-2015 (Rp per liter)
Prareformasi

18 Nov 2014 1 Jan 2015

19 Jan 2015

Bensin
Premium

6.500

8.500

7.600

6.600

Solar

5.500

7.500

7.250

6.400

Minyak
Tanah

2.500

2.500

2.500

2.500

Pada bulan November, Presiden Joko Widodo, atau yang
akrab dipanggil Jokowi, menjelaskan bahwa keputusan
untuk mereformasi subsidi merupakan upaya pemerintah
untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi
produktif, khususnya untuk infrastruktur, kesehatan, dan
pendidikan (lihat Kotak 1).
Saat ini masih sulit untuk memprediksi bagaimana
dampak dari perubahan tersebut. Di satu sisi, gerakan ini
menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi berkomitmen
serius untuk mereformasi subsidi, yang merupakan salah
satu sasaran yang ia tekankan pada Pemilu Presiden
lalu dan pada saat pelantikan. Frekuensi perubahan
harga baru-baru ini amat mengejutkan bagi masyarakat
Indonesia, yang hingga November 2014, hanya mengalami
perubahan harga bensin dan solar empat kali sejak
2005. Di sisi lain, masih harus diperhatikan bagaimana
tanggapan pemerintah jika harga dunia meningkat
kembali. Keputusan untuk kembali menurunkan harga ke
level sebelum November adalah kebijakan yang populer,
namun hal itu juga berarti akan diperlukan kenaikan harga
dalam skala yang lebih besar di masa depan. Melihat
situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya akan tetap
sulit bagi pemerintah untuk mendorong kenaikan harga
yang tidak populer, khususnya bagi kalangan warga
yang tidak terbiasa dengan perubahan harga. Segera
setelah harga minyak dunia menguat, pemerintah dapat
terjebak di antara kebijakan menaikkan harga domestik
yang tidak populer, atau mengganggu anggaran dengan
membangkitkan kembali subsidi energi secara signifikan.
Skema Subsidi Baru
Pengumuman pemerintah pada 31 Desember lalu
tidak hanya terkait perubahan harga, namun juga
memperkenalkan skema subsidi BBM baru. Skema
tersebut memperkenalkan tiga klasifikasi produk bahan
bakar, yaitu BBM tertentu, BBM khusus penugasan, dan
BBM umum.
4Kategori pertama, “BBM tertentu”, mencakup solar
dan minyak tanah, yaitu produk-produk yang masih
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Kotak 1. Pidato Resmi Presiden Joko Widodo tentang Perubahan Harga Bahan Bakar
“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat malam salam sejahtera bagi kita semua.
Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan
pada pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan
mengambil keputusan. Hari ini setelah melalui serangkaian
pembahasan di sidang kabinet paripurna, di kementerian
teknis, di Kemenko Perekonomian dan di rapat terbatas
di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan
pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektorsektor produktif.
Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk
membangun infrastruktur untuk membangun pendidikan
dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena
dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi
dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden RI
menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul
00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014.
Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500.
Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perhitungan sosial
berupa paket, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia
Sehat, Kartu Indonesia pintar, yang dapat dapat untuk
menerima subsidi. Subsidi solar baru akan dilakukan
dengan mekanisme subsidi tetap, sementara minyak
tanah akan dijalankan dengan mekanisme harga tetap.
Ini berarti harga solar akan bervariasi pada 2015, dengan
margin subsidi keseluruhan tetap antara harga domestik
dan harga pasar, dengan harga minyak tanah akan
Tabel 2. Skema Subsidi Bahan Bakar Baru
Indonesia 2015
Bensin
Premium

Solar

Minyak
Tanah

✔

✔

A. Classification
BBM Tertentu
BBM Khusus
Penugasan

✔

BBM Umum

✔

B. Subsidy Type
✔

Harga Tetap
✔

Subsidi Tetap
Kompensasi
Distribusi
Sumber: MEMR, 2014.

✔

menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha
di sektor ekonomi produktif. Pasti akan bermunculan
pendapat yang setuju dan tidak setuju.
Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan.
Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor
produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan
anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang saya
sampaikan..
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.”
Sumber: Sekretariat Kabinet RI YouTube Channel, 2015)

tetap sama, sementara biaya subsidi keseluruhan akan
bergantung pada perbedaan aktual antara harga pasar
dengan harga domestik tahunan.
Dua kategori lainnya, yaitu “BBM khusus penugasan”
dan “BBM umum”, adalah kategori untuk bensin
premium. BBM khusus penugasan adalah bensin yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang
dianggap terpencil atau sulit dijangkau. Meskipun BBM
jenis ini diberi label non-subsidi, namun sebenarnya
masih menerima subsidi untuk mengkompensasi biaya
distribusi. Yang ingin dicapai pada dasarnya adalah
harga dari BBM khusus penugasan di wilayah terpencil
harus sama dengan BBM yang dijual di wilayah pusat
seperti Jawa. BBM umum adalah istilah untuk bensin
yang benar-benar tidak disubsidi. Bahan bakar ini akan
didistribusikan pada harga yang telah disesuaikan
dengan harga pasar di wilayah Jawa-Madura-Bali, yang
merupakan pusat populasi dan kegiatan ekonomi
Indonesia.
BPH Migas sebagai regulator migas hilir Indonesia,
menyatakan bahwa tugas untuk mendistribusikan
minyak tanah, solar dan premium pada 2015 akan
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dijalankan oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina
dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk. Kuota
untuk PT Pertamina dilaporkan mencakup 850.000
kiloliter minyak tanah, 15.045 juta kiloliter solar dan
29.46 juta kiloliter premium, sementara kuota untuk
PT AKR Corporindo dilaporkan sebesar 625.000
kiloliter solar dan 20.000 kiloliter premium (Rambu
Energy, 2014). Saat ini masih belum dapat ditentukan
seberapa besar pasokan Premium Indonesia yang akan
disalurkan dengan harga pasar penuh di Jawa-MaduraBali dan seberapa besar yang biaya distribusinya akan
disubsidi sebagai “BBM khusus penugasan”.
Formula Penetapan Harga Baru
Formula penetapan harga umum untuk ketiga produk
ini mencakup harga dasar, pajak, dan subsidi (jika
memang ada). Hal ini bervariasi untuk setiap bahan
bakar dengan keterangan sebagai berikut:
• Minyak Tanah: Harga eceran seragam di seluruh
Indonesia pada Rp 2.500 (US$ 0.20) per liter, yang
sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
• Solar: Harga akan ditetapkan berdasarkan harga
patokan ditambah pajak (Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor) dan
dikurangi subsidi tetap sebesar Rp 1.000 (US$ 0.08)
per liter.
• Bahan Bakar Penugasan Khusus: Harga ditetapkan
berdasarkan harga patokan ditambah pajak
(Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Motor), dan sudah termasuk subsidi 2
persen untuk mengkompensasi biaya distribusi yang
dibayarkan kepada distributor. Harga eceran akan
ditetapkan di tingkat perusahaan, dengan margin
keuntungan dipatok antara 5-10 persen pada harga
pasar dasar yang digunakan pemerintah.
Harga patokan setiap produk bahan bakar akan
ditetapkan oleh pemerintah secara periodik. Hal ini
rencananya akan dilakukan setiap bulan atau duamingguan, dan akan didasarkan pada indeks harga
minyak internasional (Indonesia saat ini menggunakan
Mean of Platts Singapore (MOPS)) dan harga beli USD
Bank Indonesia dari hari 25 ke hari 24 pada bulan
sebelumnya. Konsep harga patokan dalam formula
penetapan harga bahan bakar dimaksudkan untuk
mengartikulasikan dan mempertahankan prinsip dasar
bahwa negara tetap memiliki kendali atas harga bahan
bakar domestik (Kementrian ESDM, 2014).
Pajak Pertambahan Nilai Indonesia ditetapkan sebesar
10 persen. Pajak Bahan Bakar Motor ditetapkan sebesar

5 persen untuk Bahan Bakar Penugasan Khusus,
sementara pajak untuk bahan bakar non-subsidi akan
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tidak lebih dari
10 persen.
Menurut laporan terbaru, para pengecer bahan bakar di
Jawa-Madura-Bali diizinkan untuk mengambil margin
keuntungan 5 hingga 10 persen, sementara margin
keuntungan untuk pengecer di luar Jawa-Madura-Bali
ditetapkan seragam sebesar 5 persen (Merdeka, 2015a).
Pemerintah juga menyatakan akan mempertimbangkan
kemungkinan memberikan fleksibilitas yang lebih
besar kepada pemerintah daerah dan pengecer untuk
menentukan komponen-komponen harga, jika situasi
di masa depan kondusif untuk melakukan hal ini
(Kementrian ESDM, 2014).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan
Djalil, menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah
merasa perlu untuk memperkenalkan pengalaman
bersinggungan harga pasar BBM yang fluktuatif (passthrough) kepada masyarakat dan meninjau ulang
mekanisme penetapan harga premium dan solar agar
dapat lebih responsif terhadap perkembangan harga
minyak di dunia (AntaraNews, 2014).
Dengan skema tersebut di atas, pemerintah berupaya
untuk mencetak pengurangan yang signifikan pada
biaya subsidi BBM yang dianggarkan pada APBN
2015. Rencana APBN Perubahan (APBN-P) 2015
memperlihatkan bahwa subsidi BBM akan merosot
drastis dari Rp 276,4 triliun (US$ 22 miliar) menjadi Rp
81,8 triliun (US$ 6,5 miliar) (RAPBN-P 2015; AntaraNews,
2014; Business Recorder, 2014; Asia One, 2015).
Penerapan awal dari skema dan formula baru tersebut
di atas setidaknya telah terlihat pada kenaikan harga
pada 19 Januari lalu di Indonesia. Keputusan tersebut
diambil setelah pemerintah mengevaluasi rata-rata
Mean of Platts Singapore (MOPS) Desember, yang
merupakan rujukan internasional Indonesia untuk
harga BBM Penugasan Khusus (Liputan6, 2015a).
Menyusul perubahan tersebut, Direktur Pemasaran
PT Pertamina, Ahmad Bambang, menjelaskan bahwa
di Jawa dan Madura harga premium adalah sebesar
Rp 6.700, sementara harga premium di Bali adalah
Rp 7.000. Perbedaan dari harga ini disebabkan oleh
perbedaan penerapan pajak bahan bakar motor: di Bali,
pemerintah daerah menerapkan tingkat pajak sebesar
10 persen, sementara di jawa-Madura sebesar 5 persen
(Liputan6, 2015b).
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Rekomendasi oleh Tim Reformasi Minyak dan Gas
Bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar
November 2014, pemerintah membentuk sebuah tim
untuk melakukan suatu penilaian menyeluruh tentang
tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia. Tim tersebut
secara resmi diberi nama Tim Reformasi Tata Kelola
Minyak dan Gas Bumi, namun juga kerap disebut
“Tim Anti Mafia Migas”, karena sering diasosiasikan
dengan penyelidikan atas dugaan adanya aktivitas
yang menyimpang dalam kegiatan perdagangan migas
Indonesia. Tim ini dipimpin ekonom, Faisal Basri,
dan diberikan waktu 4 bulan untuk menyelesaikan
penilaiannya dan memberikan rekomendasinya kepada
pemerintah.2
Selain itu, pada 28 November 2014, pemerintah
mengangkan CEO baru PT Pertamina, Dwi Soetjipto.
Rini Suwandi, Menteri BUMN, menjelaskan bahwa
pengangkatan Soetjipto di pucuk pimpinan PT Pertamina
diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan transparansi
perusahaan yang dipandang krusial untuk meningkatkan
daya saing PT Pertamina di pasar global (Detik, 2014a).
Pada 21 Desember 2014, Tim untuk Reformasi Migas
memberikan enam rekomendasi terkait produk bahan
bakar kepada Menteri ESDM dan PT Pertamina sebagai
berikut (Detik, 2014b):
1. Menghentikan impor RON 88 dan BBG 0,35 persen
sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan
Mogas 92 dan BBG 0,25 persen sulfur;
2. Meningkatkan kualitas solar yang diproduksi
pengilangan domestik agar dapat memenuhi standar
BBG 0,25 persen sulfur;
3. Mengkonversi produksi pengilangan bensin RON 88
menjadi RON 92;
4. Memperkenalkan subsidi tetap mesin RON 92,
misalnya, sebesar Rp 500 (US$ 0,04) per liter.
2. Daftar Anggota Tim Reformasi Minyak dan Gas: 1. Faisal
Basri (Ketua); 2. Naryanto Wagimin (Wakil Ketua), Dirjen Migas
ad interim; 3. Susyanto (Sekretaris), Kepala Legal dan Humas
Kementrian ESDM; 4. Darmawan Prasodjo, ahli ekonomi, mantan anggota Rumah Transisi jokowi; 5. Fahmi Radi, pengamat
energi dari Universitas Gadjah Mada; 6. Rofikoh Rokhim, Kepala
Pusat Penelitian manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia; 7. Agung Wicaksono, mantan penasihat Kepala
UKP4; 8. Daniel Purba, Wakil Presiden Rekayasa dan Manajemen Proyek PT Pertamina; 9. Parulian Sihotang, Wakil presiden
Manajemen Risiko Treasuri dan Pajak SKK Migas; 10. Chandra
Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK; 11. Teten Masduki, aktivis
anti-korupsi.

5. Memperhatikan pasokan solar untuk transportasi
umum dan transportasi logistik terkait dengan
kepentingan umum, sementara kebijakan subsidi
terkait solar dapat mempertahankan mekanisme
subsidi yang ada;
6. Memahami bahwa konversi produksi pengilangan
domestik akan memerlukan:
• Pembaruan pengilangan domestik sehingga
produksi RON 88 dapat diubah menjadi RON 92,
dengan masa transisi tertentu;
• Pemerintah harus memfasilitasi percepatan
pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
• Pengelolaan fasilitas kilang Trans Pacific
Petrochemical Indotama (TPPI) diserahkan kepada
PT Pertamina, sehingga peningkatan produksi
produksi bensin RON 92 dapat dilakukan secara
maksimal;
• Selama masa transisi, produk RON 88 dipasarkan
di wilayah di sekitar pengilangan atau diserahkan
kepada kebijakan PT Pertamina;
• Subsidi untuk RON 88 per liter harus lebih kecil
dibandingkan dengan subsidi untuk RON 92;
• Harga patokan bensin RON 88 merujuk kepada
indeks harga pasar dengan formula penetapan
harga saat ini.
Rekomendasi-rekomendasi dari Tim Reformasi Migas
tidak secara otomatis diadopsi oleh pemerintah, dan
rekomendasi tersebut tidak akan menjadi rekomendasi
terakhir yang akan disampaikan oleh tim. Fokus utama
tim tersebut adalah menilai dan menyarankan arsitektur
tatak kelola minyak dan gas bumi yang baru untuk
Indonesia, sehingga fokus utamanya akan diarahkan
untuk perancangan Undang-Undang Minyak dan Gas
Bumi yang baru atau peraturan bidang migas yang
terkait. Akan tetapi, dapat diasumsikan bahwa pendapat
tim akan mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah
dalam topik atau pada momentum tertentu, seperti
perancangan APBN dan inisiatif untuk merubah sistem
distribusi Premium dan Solar, yang merupakan dua
produk bahan bakar yang secara historis terkait erat
dengan subsidi. Khusus pada isu produk BBM bersubsidi
ini, Basri menjelaskan bahwa cukup rumit untuk
memperkirakan biaya produksi aktual premium RON 88
karena adanya proses blending yang diperlukan untuk
mencapai tingkat oktan yang diinginkan. Akibatnya,
harga RON 88 premium Indonesia tidak dapat langsung
dibandingkan dengan harga patokan yang biasanya
diberikan oleh lembaga-lembaga yang mempublikasikan
standar harga produk-produk minyak. Hal ini membuka
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peluang terjadinya penyimpangan jika penghitungan
subsidi didasarkan pada perbedaan antara harga
premium yang disubsidi terhadap harga patokan yang
tidak memiliki referensi yang baku (Republika, 2014a).
Pesan inti lain dari rekomendasi di atas adalah
menganjurkan bahwa kilang domestik Indonesia harus
berupaya memproduksi produk bahan bakar berkualitas
lebih tinggi, yang setara dengan standar yang dipasarkan
oleh pengecer BBM asing di Indonesia, seperti RON 92.
Basri menyatakan bahwa proses transformasi kilang
Indonesia ini harus selesai dalam lima bulan (Republika,
2014b).
Skema Realokasi Anggaran
Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi di Forum
APEC di Beijing pada 10 November 2014 lalu, prinsip
utama di balik realokasi subsidi Indonesia adalah
untuk mengalihkan anggaran dari sektor konsumtif
ke produktif (Rappler, 2014). Realokasi anggaran
tersebut tidak diragukan lagi merupakan langkah
besar yang akan menentukan dampak jangka
menengah dan panjang reformasi subsidi bahan bakar
Indonesia. Akan tetapi, akuntasi fiskal Indonesia tidak
memungkinkan anggaran untuk dirubah dan dialihkan
secara langsung dari satu pos pengeluaran ke pos
pengeluaran lainnya, seperti menguragi subsidi BBM
untuk ditambahkan ke pos anggaran lainnya. Ini berarti
konsep “realokasi” akan cukup sulit direkam dalam
dokumen anggaran, dan hubungan antara penghematan
dengan realokasi anggaran perlu diteliti dengan cara
mengamati perubahan-perubahan dalam pos-pos di
APBN Perubahan yang diharapkan akan selesai pada
pertengahan 2015.
Meskipun demikian, kabinet Jokowi telah memberikan
sejumlah indikasi mengenai bagaimana penghematan
subsidi bahan bakar tersebut akan digunakan.
Dalam berbagai pernyataannya, Jokowi dan menterimenterinya telah menjelaskan bahwa pengurangan
subsidi akan memungkinkan pemerintah meningkatkan
kontribusinya kepada BUMN. Laporan terakhir tentang
hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berencana
untuk “menyuntikkan” dana sebesar Rp 48 triliun
(US$ 3,8 miliar) ke dalam berbagai BUMN. Dana ini
akan diarahkan khususnya kepada BUMN di bidang
konstruksi dan transportasi. Laporan-laporan awal
menunjukkan bahwa BUMN dimaksud mencakup PT
Kereta Api Indonesia (BUMN Kereta Api), Pelindo (BUMN
Pelabuhan), Angkasa Pura (BUMN Bandara), PT Hutama
Karya (BUMN Konstruksi), PT PLN (BUMN Listrik, yang
diharapkan dapat menyelesaikan proyek pembangkit

listrik sebesar 12.000 MW dari 35.000 MW dalam lima
tahun ke depan), dan PT Garuda Indonesia Tbk. (BUMN
Maskapai Penerbangan) (CNN Indonesia, 2015; Berita
Satu, 2015; Fastnews, 2015; Bloomberg, 2015). Akan
tetapi, data proposal anggaran terbaru yang diterbitkan
oleh Kementrian BUMN sejauh ini baru mengonfirmasi
BUMN-BUMN di atas dan belum menyebut BUMN lainnya
(lihat Tabel 3).
Pada kesempatan yang lain, Menteri Pertanian, Andi
Amran melaporkan bahwa anggaran yang akan diterima
kementeriannya dari potongan subsidi adalah Rp 16,9
triliun (US$ 1,4 miliar) yang akan digunakan terutama
untuk merevitalisasi infrastruktur irigasi 3,3 juta hektar
lahan pertanian di seluruh Indonesia, mendorong
produksi benih padi, distribusi pupuk, meningkatkan
produksi kakao, tebu, cabai dan bawang, serta
memberikan bantuan keuangan untuk mengimpor sapi
induk (Liputan6, 2015c; Kontan, 2015). Dalam APBN
2015, Kementrian Pertanian telah diberikan alokasi dana
sebesar Rp 15,4 triliun (US$1,2 miliar).
Namun demikian, data di atas hanyalah indikasi, dan
hanya merupakan bagian dari sekitar Rp 200 triliun
(US$ 16,0 miliar) yang diharapkan akan dihasilkan
dari penghematan total. Salah satu spekulasi adalah
kemungkinan dana tersebut disalurkan ke dalam
program bantuan sosial, yang telah diperluas pada
reformasi sebelumnya, yang mencerminkan fakta bahwa
subsidi secara umum dikatakan ada untuk membantu
masyarakat miskin. Spekulasi lain menyebutkan bidang
energi dan lingkungan, di mana keputusan belanja
pemerintah akan diarahkan pada pembangunan
infrastruktur yang menentukan masa depan Indonesia
untuk beberapa dasawarsa mendatang. Masih menjadi
pertanyaan pula apakah pemerintah akan memilih opsi
untuk mengurangi defisit, yang saat ini dibatasi undangundang tidak lebih dari 3% PDB per tahun.
Keseluruhan rencana realokasi hanya dapat dilaporkan
setelah usulan Revisi APBN dibuka oleh pemerintah, dan
bahkan jika demikian pun masih terdapat kemungkinan
terjadi perubahan dalam perdebatan dan kesepakatan
di DPR. Sejauh ini oposisi di DPR menyatakan bahwa
mereka cukup puas dengan usulan realokasi ke
pengeluaran infrastruktur dan tidak menentangnya
(Jakarta Post, 2015b). Kecuali terjadi kebuntuan
dalam proses negosiasi anggaran perubahan – yang
kemungkinannya cukup kecil – maka perubahan
anggaran negara diharapkan akan disahkan dalam waktu
satu bulan ke depan.
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Tabel 3. Rencana realokasi penghematan subsidi
kepada BUMN (Rp miliar)
Suntikan
Nilai
dana yang
proyek
diusulkan

Perusahaan

Sektor

PT Angkasa Pura II

Jasa bandara

13,000

3,000

PT ASDP

Angkutan laut

7,000

1,000

PT Pelni

Angkutan laut

1,290

500

PT Djakarta Lloyd

Angkutan laut

850

350

PT Hutama Karya

Konstruksi

30,837

3,600

Perum Perumnas

Perumahan

20,000

2,000

PT Waskita karya

Konstruksi

47,832

3,500

PT Adhi Karya

Konstruksi

9,689

1,400

PTPN III

Perkebunan

-

3,150

PTPN VII

Perkebunan

1,172

17.5

PTPN IX

Perkebunan

4,050

100

PTPN X

Perkebunan

1,496

97.5

PTPN XI

Perkebunan

1,477

65

PTPN XII

Perkebunan

2,141

70

PT PNM

Jasa Keuangan
untuk UKM

1,000

1,000

PT Garam

Garam

300

300

PT RNI

Agro-industri

1,175

280

Perum Bulog

Pangan Strategis

15,000

3,000

PT Pertani

Pertanian

565

470

PT SHS

Agro-industri

400

400

PT Perikanan
Indonesia

Perikanan

300

300

PT Dirgantara
Indonesia

Kedirgantaraan

400

400

PT DPS

Perkapalan

700

200

PT DKB

Perkapalan

1,450

900

PT IKI

Perkapalan

400

200

PT ANTAM

Tambang & logam

40,800

7,000

PT PINDAD

Alutsista

700

700

PT KAI

Kereta api

3,000

2,750

PT PPA

Pengelolaan aset
negara

2,000

2,000

PT Pengembangan
Pariwisata

Pariwisata

2,232

250

PT Bank Mandiri

Perbankan

9,166

5,600

PT Pelindo IV

Pelabuhan

2,000

2,000

PT Krakatau Steel

Baja

956

PT Bahana PUI

Keuangan dan
investasi

250

Total
Sumber: Jakarta Post, 2015a.

221,652

48,006

Pada awal 2015 juga terjadi sejumlah perubahan dalam
harga LPG. Pada 31 Desember 2014, Ahmad Bambang,
Direktur Pemasaran PT Pertamina, mengumumkan bahwa
harga acuan LPG tabung 12 kilogram akan dinaikkan sebesar
Rp 1.500 per kilogram (US$ 0,12 per kg), mulai dari 1 Januari
2015 (Bisnis, 2014). Ini menyebabkan harga LPG 12 kg naik
dari Rp 7.569 menjadi Rp 9.069 per kg (US$ 0,61 menjadi
US$ 0,73 per kg) (TribunNews, 2015). Dengan penambahan
biaya pengemasan dalam tabung dan transportasi, serta
pajak nilai tambah dan margin keuntungan distributor,
akumulasinya menghasilkan harga eceran vendor PT
Pertamina sebesar Rp 11.225 per kg atau Rp134.700 per
tabung 12kg (US$ 0,90 per kg atau US$ 10,78 per 12 kg).
Harga ini dapat menjadi lebih tinggi seiring biaya angkut dan
faktor lain yang menyebabkan pengecer memutuskan untuk
menggelembungkan harga. Di area di luar Jakarta terdapat
laporan bahwa harga dapat mencapai Rp 12.500 per kg atau
Rp 150.000 per 12 kg (US$ 1 per kg atau US$ 12 per tabung
12 kg) (Jakarta Post, 2015c; Merdeka, 2015b).
Pada tanggal 19 Januari terjadi penyesuaian harga kembali
dalam bentuk penurunan. Biaya LPG tabung 12 kg diturunkan
dari Rp 134.700 menjadi Rp 129.000 per tabung (US$ 10,7
menjadi US$ 10,3 per tabung) (Jakarta Globe, 2015).
Menurut pemerintah, LPG tabung 12 kg PT Pertamina adalah
produk energi “non-subsidi”, dan berdasarkan Peraturan
Menteri ESDM No.26/2009 pasal 25, harga LPG non-subsidi
ditetapkan di tingkat perusahaan. Namun demikian, pada
kenyataannya kewenangan penetapan harga perusahaan
tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah. Hal
ini ditunjukkan oleh fakta bahwa LPG tabung 12 kg telah dijual
di bawah biaya pasokan selama bertahun-tahun dan upaya
PT Pertamina untuk menaikkan harga LPG pada 2013 sempat
dibatalkan setelah adanya instruksi dari Presiden Yudhoyono
untuk meninjau ulang keputusan tersebut (Sindonews, 2013).
Belajar dari permasalahan dalam hal koordinasi kebijakan
tersebut, PT Pertamina mengembangkan skema penyesuaian
harga dan mengumumkan kerangka waktu untuk kenaikan
harga LPG non-subsidi setiap 6 bulan yang akan berlangsung
hingga akhir 2016. Pada Agustus 2014, Ali Mundakir, Vice
President Corporate Communication PT Pertamina,
mengumumkan bahwa pemerintah telah memberikan lampu
hijau untuk kenaikan harga LPG pada Januari 2015 (Liputan6,
2014a). Kenaikan sebelumnya, yang menaikkan harga LPG
tabung 12 kg dari Rp 6.069 menjadi Rp 7.569 per kilogram
(US$ 0,47 menjadi US$ 0,61 per kilogram) berlangsung pada
September 2014, pada pemerintahan Yudhoyono (Bisnis.com,
2014). PT Pertamina menyatakan bahwa penetapan harga
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yang tidak sesuai dan kesulitan dalam memperbaharui harga
telah memaksa perusahaan tersebut menjual produk LPG
non-subsidi dibawah nilai ekonominya.
Beberapa hari setelah kenaikan harga LPG baru pada 1
Januari, pasokan LPG tabung 3 kg berkurang di beberapa
wilayah. Produk LPG 3 kg ini, yang secara resmi dianggap
“disubsidi” negara karena dijual dengan harga yang
lebih rendah, adalah produk yang sama dengan LPG
12kg, dan hanya berbeda karena produk ini dijual dalam
kemasan yang lebih kecil dengan harga Rp 5.000 per kg
atau Rp15.000 per tabung 3kg (US$ 0,40 per kg dan US$
1,2 per 3kg), kurang dari setengah harga per kilogram
untuk harga eceran LPG tabung 12kg saat ini. Produk
ini dapat diakses dengan bebas oleh setiap pembeli
tanpa memandang status ekonomi mereka. Setiap
peningkatan kesenjangan harga mendorong konsumen
untuk berpindah dari LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi
(MetroTVNews, 2015; JPNN, 2015).

Tarif Listrik
PT PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) sebagai BUMN
listrik mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk
sejumlah kelas pada 2015. Indonesia telah menaikkan
tarif listrik dengan penyesuaian periodik berdasarkan
jadwal yang telah ditetapkan sejak 2013 (lihat Tabel
1 di bawah untuk uraian lengkapnya). Situs online PT
PLN juga mulai mempublikasikan pengumuman tarif
bulanan, sejak Mei 2014 (PLN, 2014).
Berdasarkan peraturan terbaru yang ditandatangani
pada 24 Desember 2014 oleh Sudirman Said, Menteri
ESDM yang baru, tarif listrik akan ditetapkan oleh PT
PLN, dan penyesuaian tarif akan dilakukan setiap
bulannya, berdasarkan evaluasi nilai tukar RupiahUSD, harga minyak mentah Indonesia (CPI) dan tingkat
inflasi. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari
2015.

Tabel 4. Penyesuaian Tarif Listrik untuk Kelas Konsumen Tertentu di Indonesia dari Mei 2014 hingga Januari 2015
Kelompok Tarif

Perumahan

Bisnis

Industri

Pemerintah

Kelas Tarif

Rp per...

May-14

Jul-14

Sept-14

415.00

Nov-14

415.00

415.00

Jan-15*

R1 up to 450 VA

kWh

415.00

415.00

R1 900 VA

kWh

605.00

605.00

605.00

605.00

605.00

R1 1,300 VA

kWh

979.00

1,090.00

1,214.00

1,352.00

1,496.05

R1 2,200 VA

kWh

1,004.00

1,109.00

1,224.00

1,352.00

1,496.05

R2 3,500 VA - 5,500 VA

kWh

1,145.00

1,210.00

1,279.00

1,352.00

1,496.05

R3 > 6,660 kVA

kWh

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,496.05

B1 up to 450 VA

kWh

535.00

-

-

535.00

535.00

B1 900 VA

kWh

630.00

-

-

630.00

630.00

B1 1,300 VA

kWh

966.00

-

-

966.00

966.00

B1 2,200 VA - 5,500 VA

kWh

1,100.00

-

-

1,100.00

1,100.00

B2 6,600 VA - 200 kVA

kWh

1,352,00

-

-

1,352.00

1,496.05

B3 > 200 kVA

kVArh

1,117.00

-

-

1.117.00

1,159.30

I1 450 VA

kWh

485.00

485.00

485.00

485.00

485.00

I1 900 VA

kWh

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

I1 1,300 VA

kWh

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

I1 2,200 VA

kWh

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

I1 3,500 VA - 14 kVA

kWh

1,112.00

1,112.00

1,112.00

1,112.00

1,112.00

I3 Tbk > 200 kVA

kVArh

938.00

1,018.00

1,105.00

1,200.00

1,159.30

I4 > 30,000 kVA

kVArh

819.00

928.00

1,051.00

1,191.00

1,011.99

P1 6,600 VA - 200 kVA

kVArh

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1.352.00

1,496.05

P2 > 200 kVA

kVArh

1,026.00

1,081.00

1,139.00

1,200.00

1,159.30

kWh

997.00

1,104.00

1,221.00

1,352.00

1,496.05

Catatan: Ada perbedaan antara tarif yang dipublikasikan pada pengumuman oleh PT PLN dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM. Di
tabel ini, tarif dari Mei 2014 hingga November 2014 diambil dari Peraturan Menteri ESDM. Untuk Januari 2015, jika terdapat perbedaan dimanapun, yang
digunakan adalah angka dari PT PLN, yang kemungkinan besar lebih akurat dalam mencerminkan situasi saat ini. * menunjukkan pengumuman tarif PT
PLN. Biru = tidak ada perubahan tarif, hijau = kenaikan tarif, dan merah = penurunan tarif.

9

Indonesia masih menyubsidi sejumlah kelas tarif,
khususnya untuk sambungan tegangan rendah di kelas
perumahan (R), bisnis (B) dan industri (I). Berdasarkan
jumlah pelanggan, kelas-kelas tersebut merupakan
kelompok pengguna listrik terbesar di Indonesia. Pada
2013, sambungan tegangan rendah (hingga 1.000 V)
melingkupi 99 persen dari total konsumen PT PLN yang
jumlahnya tercatat lebih dari 53,85 juta konsumen
(Kementrian ESDM, 2014, hal.52). Konsumsi bahan bakar
untuk pembangkit listrik PT PLN di Indonesia didominasi
oleh batu bara dengan konsumsi tahunan sebesar
35,51 juta ton pada 2012 (PLN, 2013), jumlah tersebut
setara dengan 57,35 persen konsumsi bahan bakar dari
pembangkit listrik Indonesia (Pusdatin, 2014, hal. 96).
Dampak perubahan harga BBM
Terdapat sejumlah dampak serupa dan amat berbeda
yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar pada
November dan penurunan harga pada Januari. Pada
hari-hari menyusul kenaikan harga November, nilai tukar
rupiah terhadap US dollar sedikit meningkat (Gambar
1), dan respon serupa juga terlihat pada nilai tukar
terhadap Poundsterling Inggris, Euro, Yen dan Yuan (Bank
Indonesia, 2014). Bursa Efek Jakarta juga bereaksi positif
terhadap keputusan pemerintah tersebut (Gambar 2).
Satu hari setelah pengumuman harga baru tersebut,
indeks komposit di Bursa Efek Indonesia meningkat
sebesar 23,61 poin menjadi 5.077,1 (Kompas, 2014b).
Reformasi harga tersebut secara umum dikaitkan dengan
meningkatnya kepercayaan investor kepada Indonesia.
Pada saat yang sama, kenaikan harga BBM di November
menyebabkan kenaikan langsung dan tidak langsung
pada biaya hidup. Bank Indonesia memperkirakan
bahwa inflasi tahunan 2014 akan mencapai 7,9 persen –

masih dalam kisaran yang dapat diterima, yaitu antara
7,7 sampai 8,1 persen – dengan kenaikan harga bahan
bakar berkontribusi terhadap inflasi tahunan tambahan
sebesar 2,6 hingga 3 persen. Dampak inflasi diperkirakan
akan berasal dari dampak langsung sebesar 1,3 persen
dan dampak tidak langsung dari biaya transportasi
sebesar 0,7 persen dan harga pangan sebesar 0,6 persen
(Liputan6, 2014b). Rilis terakhir dari BPS memperlihatkan
bahwa inflasi tahunan 2014 berada pada level 8,36
persen, 0,26 persen lebih tinggi dari batas atas perkiraan
Bank Indonesia. Dalam upaya yang terlihat cukup
terencana dalam memoderasi inflasi, pada 18 November,
Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga dari
7,5 persen menjadi 7,75 persen dan meningkatkan nilai
tingkat fasilitas pinjaman setengah persen menjadi
8 persen (New York Times, 2014). Langkah antisipasi
seperti ini tidak terlihat pada kenaikan harga BBM
sebelumnya pada Juli 2013.
Penurunan harga bahan bakar pada bulan Januari juga
menyebabkan dampak serupa pada nilai tukar dan pasar
saham. Meskipun nilai tukar tetap stagnan, pengurangan
harga tersebut dipandang sebagai perubahan positif, dan
dipandang sebagai antisipasi terhadap tekanan terhadap
rupiah akibat rendahnya permintaan Cina (Jakarta Post,
2015d; Jakarta Post, 2015e). Di pasar saham, indeks harga
gabungan meningkat sedikit sebesar 0,07 persen, dan
berakhir pada 5.152,09 (Jakarta Post, 2015).
Namun demikian dampak inflasi pada momen
penurunan harga BBM bersifat lebih moderat daripada
pada saat kenaikan harga BBM. Sejumlah komentator
berpendapat bahwa efek “kelekatan“ (stickiness) harga
nampaknya telah mencegah penurunan harga BBM
untuk mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya.

Gambar 2. Perubahan Nilai Tukar (USD/Rp) Menyusul
Pengumuman Kenaikan Harga

Gambar 3. Indeks Gabungan Jakarta Menyusul
Pengumuman Kenaikan Harga

Sumber: Bank of Indonesia, 2014.

Sumber: Kontan (2014).
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Beberapa pejabat pemerintah telah menghimbau
pelaku bisnis dan operator transportasi publik untuk
menyesuaikan harga mereka, sementara pada saat
yang sama memastikan bahwa pemberlakuan
penurunan harga akan memakan waktu. Sejumlah
pihak meyakini bahwa diperkenalkannya mekanisme
harga baru juga berperan menciptakan situasi tersebut,
karena para pemasok yang enggan untuk menurunkan
harga berusaha mengantisipasi kemungkinan bahwa
mereka akan merugi jika harga energi kembali naik
(Establishment Post, 2015). Hingga akhir January,
ketegangan ini sepertinya terlihat mulai mereda, dengan
mulai menurunnya harga-harga beberapa produk dan
jasa seiring dengan turunnya biaya energi.
Respon Publik
Penurunan harga energi dapat dikatakan sebagai
kebijakan populer, dan perubahan kebijakan Indonesia
pada bulan Januari juga bukan pengecualian, sehingga
disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Salah satu
kritik terhadap pemerintah terkait dengan efek “kelekatan
harga” (price stickiness), di mana penurunan harga
energi tampak tidak berlanjut pada penurunan harga
lainnya. Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyatakan bahwa
hal ini mencerminkan kurangnya persiapan di pihak
pemerintah, “Kenapa harga-harga tidak turun? Karena
pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengontrol
harga karena pemerintah telah menyerahkan segalanya
(harga) ke pasar” (Establishment Post, 2015).
Kenaikan harga energi biasanya dipandang sebagai
kebijakan tidak populer, sekaligus salah satu kebijakan
yang dapat berdampak sangat mengganggu, sebagaimana
terjadi pada respon terhadap pengumuman kenaikan
harga pada bulan November. Berita kenaikan harga saat
itu segera diikuti dengan reaksi masyarakat yang sertamerta berbondong-bondong membeli bensin di SPBUSPBU di seluruh tanah air, hingga mengakibatkan antrean
sepanjang ratusan meter di beberapa tempat. Menghadapi
kondisi tersebut, SPBU-SPBU PT Pertamina dijaga ketat
oleh polisi bersenjata (Republika, 2014c). Penjualan bahan
bakar di sejumlah area di Indonesia melonjak lebih dari
dua kali lipat penjualan rata-rata sehari-hari, namun SPBUSPBU PT Pertamina tetap berhasil beroperasi melalui
jam-jam kritis tanpa mengalami kekurangan pasokan
(Tempo, 2014a). PT Pertamina sendiri menjelaskan bahwa
cadangan BBM untuk sekitar 20-22 hari konsumsi rata-rata
tetap terjaga. Fenomena panic buying tersebut segera
berakhir setelah harga baru secara resmi diberlakukan.

Pengumuman kenaikan harga bulan November juga
ditanggapi dengan protes yang dibumbui kekerasan
fisik di sejumlah kota, yang kebanyakan dilakukan oleh
kalangan mahasiswa. Salah satu protes mahasiswa yang
paling keras terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Protes di jalan-jalan Makassar telah direncanakan
beberapa hari sebelum pengumuman dan memuncak
pada 18 November 2014, ketika para mahasiswa
memblokir jalan utama di kota tersebut dengan batu
dan membakar ban. Di tengah momen itu terjadi
peristiwa yang tak diduga-duga, yaitu warga setempat
yang kesal dengan pengamanan yang panjang dan
transportasi yang terganggu, akhirnya justru menyerang
mahasiswa dan mengusir mereka dari jalanan (Tempo,
2014b). Banyak protes yang berakhir dengan bentrok
fisik juga dilaporkan di kota-kota besar di Indonesia
termasuk Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Medan,
dan Banjarmasin (Sindo, 2014). Protes mahasiswa secara
sporadis terus berlangsung pada beberapa minggu
setelah pengumuman kenaikan harga.
Menanggapi kenaikan harga BBM, Organisasi Angkutan
Darat (Organda) menghimbau dilakukannya mogok
nasional selama satu hari pada 19 November untuk
mendorong dilakukannya negosiasi untuk mengelola
dampak kenaikan harga BBM di sektor transportasi
umum (Kompas, 2014c; Republika, 2014d). Pemogokan
di berbagai wilayah di Indonesia ini mengakibatkan
beberapa pengguna kendaraan umum, termasuk anak
sekolah, terpaksa berjalan berkilo-kilometer untuk
mencapai tujuan mereka. Anggota-anggota Organda
menyatakan bahwa keputusan tersebut mengejutkan
mereka, karena muncul di tengah-tengah negosiasi
dengan pemerintah tentang bagaimana kenaikan
harga bahan bakar harus dilaksanakan, yang antara
lain mencakup arahan dari pemerintah kepada
operator transportasi darat untuk tidak meningkatkan
tarif mereka selama tiga bulan pertama setelah
diumumkannya harga baru (Radar Tasikmalaya, 2014).
Ketua Organda, Eka Sari Lorena Surbakti, menyatakan
bahwa pemerintah seharusnya mempertahankan subsidi
BBM untuk transportasi umum. Dalam pembicaraan
berikutnya dengan Kementrian Perhubungan, Surbakti
menyatakan kembali posisi Organda, yaitu pemerintah
harus menerapkan diskon separuh harga untuk
biaya pemberian lisensi/izin bagi transportasi umum
(Republika, 2014e).
Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, segera
menanggapi hal ini, dengan mengizinkan para penyedia
transportasi publik untuk meningkatkan tarif sebesar
10 persen. Plafon tarif transportasi umum (bus dan
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taksi) di Indonesia ditetapkan berdasarkan peraturan
pemerintah (The Jakarta Post, 2014). Jonan memahami
bahwa kewenangan tarif transportasi umum tidak hanya
berada di tangan pemerintah pusat, namun tarif untuk
transportasi umum dalam-kota (termasuk tarif taksi) di
seluruh provinsi ditetapkan oleh pemerintah daerah,
sementara Kementrian Transportasi bertanggung jawab
atas tarif transportasi publik dalam-kota antar provinsi.
Organda menyatakan bahwa kenaikan tersebut tidak
dapat mendukung sektor transportasi umum untuk
bertahan dalam goncangan ekonomi aktual sebesar 2732 persen (Kompas, 2014d).
Di sektor lain, berbagai serikat buruh bergabung dalam
protes di jalan-jalan dan serentak meminta pembatalan
kenaikan harga bahan bakar dan meminta kenaikan
segera upah minimum. Besaran upah minimum untuk
2015 adalah inti dari perseteruan serikat terkait kenaikan
harga BBM. Sejak 24 November, 29 dari 33 provinsi di
Indonesia telah menetapkan upah minimum untuk
2015, dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,77 persen
dari plafon upah minimum 2014, yang berarti rata-rata
sebesar Rp 1,78 juta (US$ 142,4) per bulan per pekerja
pada 2015. Rata-rata tersebut adalah 99,5 persen dari
biaya hidup layak nasional minimum yang sebesar Rp 1,8
juta (US$ 144) (Liputan6, 2014c).
Namun demikian, reaksi masyarakat tidak sepenuhnya
negatif. YLKI mendukung kebijakan pengurangan
subsidi BBM tersebut. Akan tetapi, Tulus Abadi, anggota
Pengurus YLKI, memperingatkan pemerintah bahwa
skema realokasi subsidi harus dibuat sedetil mungkin
dan difokuskan untuk mengembangkan sistem
transportasi umum yang terjangkau dan nyaman (Pos
Kota, 2014). Abadi juga memperingatkan pemerintah
bahwa pemerintah harus melakukan suatu terobosan
yang signifikan dalam mempromosikan penggunaan
energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan
bahan bakar cair di sektor transportasi umum (Merdeka,
2014a). Dari pihak universitas, BEM dari Universitas
Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan
terbuka yang mendukung kenaikan harga BBM. Posisi
mereka berbeda dengan posisi sebagian besar organisasi
mahasiswa di Indonesia. Para pemimpin mahasiswa
dari kedua fakultas tersebut menyatakan bahwa skema
subsidi yang salah sasaran telah mengakibatkan semakin
besarnya kesenjangan kesejahteraan di Indonesia (Detik,
2014c).
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra
memimpin tekanan politik terhdapa pemerintah dengan

menyampaikan kritik atas keputusan kenaikan harga
BBM. Ia mempermasalahkan keputusan tersebut tidak
diperlukan karena harga minyak internasional menurun
sepanjang akhir 2014 (Kompas, 2014e). Lebih lanjut,
Zon menganggap bahwa penghapusan subsidi BBM
disebabkan oleh tekanan IMF (Merdeka, 2014b).
Para pemimpin daerah di Indonesia tampak terbagi
dalam opini awal mereka terhadap kenaikan harga BBM
bulan November. Indonesia telah menjalankan pemilihan
langsung untuk jabatan kepala eksekutif dan anggota
legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten sejak 2005,
namun rejim pemilu langsung untuk cabang eksekutif
daerah berakhir pada 2014 setelah terjadinya perseteruan
politik yang mengakibatkan Mahkamah Konstitusi
memutuskan untuk kembali menerapkan sistem
pemilihan berbasis partai untuk pemilihan eksekutif.
Walikota Surakarta, FX Hadi Rudiyatmo, yang sebelumnya
adalah wakil dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai
Walikota Surakarta, menyampaikan keberatannya secara
tertulis terkait kenaikan harga BBM ini kepada Presiden.
Pada 24 November, seluruh gubernur di seluruh
Indonesia, di bawah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI), mengadakan rapat tertutup dengan
Presiden Jokowi di Bogor. Rapat tersebut menghasilkan
resolusi gubernur-gubernur seluruh Indonesia untuk
mendukung keputusan pemerintah pusat terkait subsidi
BBM. Pesan dukungan ini disampaikan oleh Ketua APPSI,
Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
(Republika, 2014f). Selain itu Presiden Joko Widodo juga
menekankan bahwa upaya efisiensi harus diambil pada
tingkat regional dengan memotong pengeluaran untuk
rapat dan perjalanan dinas. Jokowi memperkirakan
bahwa upaya tersebut harus mampu memotong
anggaran daerah keseluruhan untuk rapat resmi dan
perjalanan dinas dari Rp 40 triliun menjadi Rp 25 triliun
(US$ 3,2 miliar menjadi US$ 2 miliar) (Deutsche Welle,
2014).
Upaya Mitigasi
Pada momen pengumuman penurunan harga Januari
2015 terkait dengan reformasi subsidi bahan bakar
tidak ada mekanisme kompensasi yang diumumkan
oleh pemerintah. Hal ini terutama disebabkan karena
perubahan di Januari berbentuk penurunan harga, yang
akan menguntungkan konsumen di sektor bisnis dan
rumah tangga.
Namun demikian perlu diingat juga bahwa kebijakan
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kompensasi telah diluncurkan untuk membantu
masyarakat yang dianggap rentan terhadap kenaikan
harga BBM pada bulan November 2014. Beberapa saat
sebelum diumumkannya kenaikan harga bahan bakar,
pada 3 November, pemerintah meluncurkan skema
bantuan sosial bernama Program Keluarga Produktif,
yang mencakup bantuan keuangan, pendidikan, dan
dukungan layanan kesehatan, yang dilaksanakan dengan
teknologi kartu yang bernama Layanan Keuangan Digital.
Dana yang dialokasikan untuk skema bantuan sosial
ini berasal dari APBN 2014 namun bukan merupakan
realokasi penghematan subsidi BBM. Program ini
memperkenalkan sistem bantuan sosial yang disalurkan
dalam bentuk empat kartu: Kartu Indonesia Pintar (KIP),
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Simpanan Keluarga
Sejahtera (KSKS), dan kartu SIM ponsel yang digunakan
untuk mengecek status rekening mereka tanpa harus
pergi ke bank atau kantor pos. Secara keseluruhan,
program-program tersebut dikoordinasikan di bawah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Harian Nasional, 2014).
Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaksanakan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
Dana pembayaran pertama bantuan melalui KIP pada
2014 adalah Rp 81,8 miliar (US$ 6,5 juta) dengan sasaran
152.364 pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah
menengah atas usia 7-18 tahun. KIP direncanakan
akan memperluas cakupan bantuan pendidikan – yang
sebelumnya dilakukan di bawah program Bantuan Siswa
Miskin (BSM) dengan sasaran penerima 18 juta pelajar
dari keluarga miskin – menjadi 24 juta pelajar, dengan
memasukkan tambahan pelajar dari keluarga hampir
miskin, tunawisma, anak putus sekolah, anak yatim
dan anak penyandang disabilitas. Gelombang pertama
KIP diluncurkan di 18 kabupaten atau kota (Jakarta,
Pandeglang, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang,
Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang,
Mamuju Utara, Pematang Siantar, dan Jembrana)
(Liputan6, 2014d).
Tabel 5. Pembayaran Pertama Bantuan Pendidikan
melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada
2014.
Tingkat Pendidikan

Jumlah
Penerima

Nilai Bantuan

Sekolah Dasar

100.776

Rp 450.000/tahun

SMP

36.229

Rp 750.000/tahun

SMU

5.484

Rp 1 juta/tahun

SMK

9.875

Rp 1 juta/tahun

Source: Liputan6, 2014d.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga melakukan perluasan
jangkauan asuransi kesehatan yang saat ini mencakup
86,4 juta orang menjadi 88,1 juta sasaran penerima,
dengan memasukkan kelompok rumah tangga dari
golongan hampir miskin (Republika, 2014g). Program ini
diselenggarakan di bawah BPJS Kesehatan. Anggaran
yang dialokasikan untuk KIS adalah Rp 6,44 triliun
(US$ 0,5 miliar), yang diambil dari APBN 2014, dan
gelombang pertamanya ditargetkan untuk 432.000
penerima di 19 wilayah.
Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) merupakan
fasilitas bantuan langsung tunai. KSKS dikoordinasi
oleh Kementerian Sosial dan didistribusikan melalui
kantor-kantor pos di seluruh Indonesia. Berbeda dengan
program-program bantuan langsung tunai sebelumnya,
KSKS mendistribusikan dana tunai langsung ke rekening
penerima dan tidak memberikan uang secara fisik.
Besarnya bantuan langsung tunai gelombang pertama
adalah Rp 400.000 (US$ 32) per rekening penerima.
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