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ABSTRAK 

“BBM Naik”: Dampak Pemotongan Subsidi BBM Terhadap Kemiskinan di 

Indonesia 

 

 Sudah ada banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara subsidi 

pemerintah dan kemiskinan, termasuk penelitian tentang kaitan antara pemotongan 

subsidi BBM dan dampaknya terhadap kemiskinan. Selain itu, yang juga menarik 

tetapi belum banyak dijelaskan adalah peran dana program kompensasi untuk 

menurunkan dampak buruk pemotongan subsidi BBM terhadap golongan ekonomi 

lemah, seperti akan dijelaskan dalam penelitian ini. 

 Pada bulan Juni tahun 2013, DPR Indonesia menyetujui pemotongan subsidi 

BBM yang sudah menjadi boros, yang mengakibatkan harga BBM naik 44% sampai 

sebesar Rp 6,500 per liter, dan solar sampai sebesar Rp 4,500 per liter. Indonesia 

memberikan subsidi BBM tanpa berhenti sejak kemerdekaan pada tahun 1945, dan 

pada tahun 2012, 14% pengeluaran total pemerintah Indonesia adalah untuk subsidi 

BBM. Para pakar ekonomi sudah menyatakan bahwa subsidi BBM artinya 

membuang-buang uang, karena manfaat subsidi paling dinikmati oleh orang yang 

paling banyak menggunakan produknya, yaitu warga mampu yang mempunyai 

kendaraan pribadi, bukan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun 

tidak ada yang meragukan subsidi BBM gagal sebagai strategi perlindungan sosial, 

kebijakan pemerintah tentang subsidi tersebut (dan jika subsidi harus dipotong) sudah 

menjadi topik politik yang panas. Demonstrasi melawan pemotongan subsidi BBM 

adalah salah satu faktor kontribusi terhadap keruntuhan Orde Baru, dan keributan 

setelah pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005 dan 2008 menyebabkan politikus 
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Indonesia meragukan memotong lagi subsidi BBM, yang sebetulnya tidak dibutuhkan 

oleh orang mampu. 

 Penelitian ini menjelaskan dampak baik pada jangka pendek maupun pada 

jangka panjang terhadap kaum miskin di Indonesia dari dua pihak, ekonomi dan 

sosial. Analisa perekonomian terdiri dari campuran data kuantitatif dan komentar dari 

para pakar ekonomi dan bankir dan merupakan kerangka pemikiran penelitian dan 

analisa sosial. Di sisi lain, pihak sosial terdiri dari data kualitatif yang dikumpulkan 

dari wawancara dengan penerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

(BLSM), yang diberikan sebagai pasangan dari kebijakan pemotongan subsidi BBM, 

bersama dengan wawancara dengan rumah tangga non-penerima BLSM yang tetap 

kurang mampu.  

 Salah satu penemuan laporan ini adalah bahwa pada jangka pendek, angka 

kemiskinan Indonesia sebetulnya menurun, oleh karena pencairan dana program 

sosial (seperti BLSM) kepada rumah tangga Indonesia yang kurang mampu, 

meskipun inflasi harga-harga terasa dari Sabang sampai Merauke. Namun, dampak 

pemotongan subsidi BBM terhadap rumah tangga kurang mampu adalah buruk sekali, 

dan menyarankan kebutuhan memeriksa ulangi daftar penerima. Hasil lebih baik lagi 

adalah jika jumlah rumah tangga sasaran bisa diperluaskan. 

 Selanjutnya, penemuan lain dari penelitian ini adalah berdasarkan data 

kualitatif, proyek infrastruktur janga pendek (yang juga merupakan sebagian program 

kompensasi pemerintah) dilaksanakan dengan baik, dan ada petunjuk bahwa manfaat 

proyek tersebut dibagi antara seluruh masyarakat wilayah itu. 

 Pada jangka panjang, pemotongan subsidi BBM akan membuat ekonomi 

Indonesia lebih stabil, karena APBN tidak lagi akan tersandera subsidi tersebut, dan 

harga minyak bumi global tidak lagi akan mengganggu pengeluaran pemerintah yang 
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lebih bermanfaat. Selain itu, stabilitas ekonomi Indonesia yang akan dicapai sedikit 

demi sedikit sebagai hasil dari pemotongan subsidi BBM akan menciptakan 

kesempatan angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yang dikatakan adalah cara 

paling efektif untuk mengangkatkan warga dari kemiskinan. 
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ABSTRACT 

“Petrol Prices are Up”: The Impact of Petrol Subsidy Cuts on Poverty in 

Indonesia 

 

There has been a considerable amount of research conducted on the 

relationship between government subsidies and poverty worldwide, including several 

papers into the link between cutting petrol subsidies and the resulting impact on the 

incidence of poverty. Of further interest, and less well-documented, is the role of 

compensation packages and social welfare programs in minimising the negative 

impacts of subsidy cuts on society’s poorest members, as is explored in this report. 

In June 2013, the Indonesian parliament approved a cut in the country’s 

generous provision of petrol subsidies, which saw the official subsidised price jump 

overnight by 44%, from Rp 4,500 to Rp 6,500 per litre (Diesel prices also increased, 

to Rp 4,500 per litre). Indonesia has generously subsidised petrol without cease since 

its independence in 1945, which in 2012 saw 14% of Indonesia’s total government 

expenditure go towards subsidising fuel. Economists have publicly decried this as a 

colossal waste of money, as the nature of subsidies is such that their benefits accrue to 

those who use them most, which in the case of Indonesia is wealthy private vehicle 

owners rather than those below the poverty line. While petrol subsidies are 

unquestionably a failure as social welfare protection for the poor, the government’s 

policy regarding the subsidy and whether to cut it is a contentious political issue. 

Riots over petrol subsidy cuts were a contributing factor to President Suharto’s 

downfall in 1998, and social unrest following further cuts in 2005 and 2008 have 

made politicians reluctant to meddle with the subsidy, which now represents an 

unnecessary form of middle-class welfare. 
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This research examines both the short and long-term impacts of the petrol 

subsidy cut on poverty in Indonesia from two angles, economic and social. The 

economic analysis represents an amalgamation of quantitative economic data and 

commentary from economics and business experts, and forms the analytical 

framework that underpins the research and provides a point of comparison for the 

social analysis. The social side, on the other hand, is made up of qualitative data 

gathered through interviews with recipients of the social welfare program which 

accompanied the subsidy cut, called Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

(BLSM, or Unconditional Cash Transfer program), as well as non-recipients who did 

not qualify for the program but arguably should have. 

This report finds that in the short term, the poverty rate is in fact reduced 

slightly due to the provision of the BLSM funds to Indonesia’s poorest households, 

despite the considerable inflationary effects across the economy. However, the impact 

of the subsidy cut on poor families who do not qualify for social welfare programs is 

extreme, which suggests that the database from which target households are chosen 

merits re-examination, or ideally an expansion in the number of target households. 

Furthermore, this research finds that based on qualitative data, the short-term 

infrastructure projects which also form part of the compensation package are 

generally implemented properly, and early indications suggest that the benefits of 

such projects are shared by the entire community. 

In the long run, the petrol subsidy cuts will put the Indonesian economy in a 

considerably more stable position, as the national budget will no longer be held 

hostage by the huge expenditure on fuel subsidies and there will be less reliance on 

world oil prices in order to determine government expenditures in other areas. 

Additionally, the increased stability of the Indonesian economy that is predicted to 
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gradually occur as a result of the petrol subsidy cut will provide a solid foundation for 

a higher rate of national economic growth as a whole, which has been found to be the 

fastest route to lifting people out of poverty. 
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1 PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Latar belakang masalah pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

terdiri dari tiga aspek penting: dinamika ekonomi Indonesia sekarang ini, pelaksanaan 

subsidi BBM dan pemotongannya, dan bentuk kemiskinan di Indonesia. 

Mengenai aspek pertama, pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mengalami 

defisit transaksi berjalan untuk pertama kali selama 14 tahun. Dengan defisit 2,7% 

dari produk domestik bruto pada tahun 2012, yang naik sampai 4,4% dari PDB pada 

tiga bulan sampai Augustus 2013, Menurut Prof Didik Rachbini, pakar ekonomi dari 

INDEF, “ini, dalam sejarah Indonesia, ekonomi terburuk” (2013). Selain itu, pada 

tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat, seperti yang ditunjukkan 

oleh angka pertumbuhan 5,8% pada kuartal ke-2 tahun 2013, yang jauh lebih kecil 

daripada angka pertumbuhan ekonomi 6,3% yang diramalkan oleh pemerintah untuk 

tahun 2013 (The Economist 2013a). 

Setelah pemotongan subsidi BBM pada bulan Juni tahun ini, angka inflasi di 

Indonesia naik sampai 8,6% pada bulan Juli, namun pakar ekonomi meramalkan 

angka ini akan turun lagi sampai kira-kira 5% sementara pasar ekonomi 

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut (The Economist 2013a). 

Aspek kedua yang berpengaruh terhadap latar belakang masalah adalah 

pelaksanaan subsidi BBM di Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia 

menghabiskan Rp 211,9 triliun untuk subsidi BBM, jumlah yang merupakan hampir 

14% dari pendapatan total Indonesia (Manurung 2013). Di samping itu, pada tanggal 
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17 Juni 2013, DPR Indonesia menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dari Kementerian Keuangan yang memotong subsidi BBM sehingga harga 

naik sampai Rp 6.500 per liter, dan solar sampai Rp 5.500 per liter. Menurut Mandiri 

Investasi, pemotongan subsidi ini akan menghemat uang Rp 88,6 triliun dari APBN 

Indonesia (2013, 8). Meskipun belum ada rencana untuk pemotongan subsidi BBM 

lanjutan di Indonesia, pelaksanaan pemotongan terakhir menunjukkan bahwa 

Kementerian Keuangan Indonesia siap untuk mempertimbangkan kembali subsidi 

BBM. 

Akhirnya, aspek ketiga yang berpengaruh terhadap latar belakang masalah 

subsidi BBM adalah bentuk kemiskinan di Indonesia. Ada 28,6 juta jiwa yang hidup 

di bawah garis kemiskinan di Indonesia, dan ada 65,6 juta jiwa lagi yang hidup tidak 

jauh dari garis ini. Jumlah penduduk ini terdiri atas 21,2 juta rumah tangga (Widianto 

2013, 6-7).  Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, lebih 

dari 70% BBM yang disubsidi digunakan oleh 40% golongan rumah tangga terkaya di 

Indonesia, dan 40% rumah tangga paling miskin menggunakan hanya 15% BBM 

yang disubsidi (Kementerian ESDM 2008, 1). 

Selanjutnya, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

diharapkan mulai pada tahun 2014 akan melindungi orang miskin dari kejutan harga 

dan mengurangkan ketimpangan ekonomi di Indonesia (Bank Dunia 2013a, 34). 

Akhirnya, APBN yang disetujui oleh DPR pada 17 Juni termasuk paket perdanaan 

kompensasi, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang akan diterima 

oleh 15,5 juta rumah tangga termiskin untuk mengurangi dampak kenaikkan harga 

BBM terhadap kesejahteraan mereka (The Economist 2013b). 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Perubahan ekonomi di Indonesia dan strategi perekonomian pemerintah 

mempunyai dampak yang besar terhadap kemiskinan di Indonesia melalui banyak 

faktor, antara lain inflasi harga-harga, suku bunga, dan pemberian bantuan keuangan 

melalui program bantuan sosial. Dampak terbaru terhadap kesejahteraan penduduk 

miskin di Indonesia pasti adalah pemotongan subsidi BBM pada bulan Juni tahun 

2013, yang meningkatkan harga BBM sebesar 44%. Pelaksanaan pemotongan ini 

terjadi bersamaan dengan pemberikan dana kompensasi BLSM kepada 15,5 juta 

golongan rumah tangga termiskin selama 4 bulan (Widianto, 2013, 5) 

Dalam laporan ini, penulis akan mengkaji dampak pemotongan subsidi BBM 

tersebut (yang terjadi baru-baru ini, bersama dengan konsep pemotongan subsidi 

BBM pada umumnya) terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan studi kasus di kota 

Bandung, Jawa Barat. Penulis akan menjelaskan situasi perekonomian Indonesia dan 

kepentingannya dalam pengurangan kemiskinan, bersama dengan pembahasan 

pendapat para pakar ekonomi tentang strategi perekonomian pemerintah dan 

dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Kesulitan untuk pemerintah Indonesia pada saat ini adalah menyeimbangkan 

keperluan memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dengan keperluan 

melindungi golongan kurang mampu dari dampak jangka pendek pemotongan BBM, 

yang termasuk kejutan harga dan angka inflasi yang tinggi. Isu-isu ini sangat terkait 

satu sama yang lain, dan penulis akan membahas hubungan ini dengan merujuk 

kepada strategi ekonomi Bank Indonesia dan sistem pemberian BLSM. 

Penulis juga tertarik pada dampak jangka panjang terhadap kemiskinan di 

Indonesia, khususnya jika ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil dan kuat, 

manfaatnya akan mengalir kepada warga miskin. 
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1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

Dengan laporan penelitian ini, akan dicoba membahas pertanyaan 

berikutnya:‘Apa dampak pemotongan subsidi BBM terhadap penduduk miskin 

Indonesia pada jangka pendek dan pada jangka panjang?’ 

Penting mempertimbangkan dampak jangka pendek bersama dengan jangka 

panjang karena kemungkinan besar hasil penelitiannya berbeda, dan pengalaman 

golongan ekonomi lemah Indonesia selama jangka pendek bisa menjadi dasar untuk 

perkiraan jangka panjang. 

 

1.4 KETERBATASAN PENELITIAN 

Kebijakan pemotongan subsidi BBM di Indonesia mengakibatkan banyak 

golongan ekonomi lemah yang terkena dampak dari pemotongan tersebut. Namun, 

untuk melihat dampak dari pemotongan BBM secara nasional terhadap penduduk 

kurang mampu, penulis menghadapi keterbatasan waktu serta keterbatasan wilayah 

penelitian. Untuk alasan ini, penulis akan memusatkan kepada studi kasus yang terjadi 

di kota Bandung, untuk melihat bagaimana teori perekonomian dan strategi nasional 

terjadi pada tingkat lokal. 

Dengan melihat pada studi kasus di kota Bandung, penulis mencoba  

membahas tantangan subsidi BBM dan dampaknya terhadap kemiskinan pada tingkat 

lokal, dan diharapkan hasil penelitian penulis akan relevan untuk seluruh wilayah 

Indonesia. Di samping itu, dengan studi kasus kota Bandung, penelitian akan 

mempunyai aspek lebih khusus dan personal, dengan data dan statistik khusus untuk 

Bandung bersama dengan pengalaman warga kurang mampu di Bandung untuk 

mendukung bukti penelitian. 
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Selain itu, karena waktu penelitian tidak banyak, jumlah orang yang akan 

diwawancarai untuk laporan ini tidak akan cukup untuk membuat statistik yang dapat 

dipakai secara kuantitatif. Akibatnya, semua pendapat yang disampaikan dalam 

proses penelitian ini hanya akan dipakai sebagai data kualitatif. 

Akhirnya, ada keterbatasan jangkauan dalam penelitian ini yang disebabkan 

oleh terlalu luasnya cakupan dari kebijaksanaan moneter (yaitu kebijaksanaan 

keuangan dan suku bunga yang dikelola oleh Bank Indonesia) dan kebijaksanaan 

fiskal (yaitu keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan pendapatan uang, melalui 

pajak, subsidi dan lain-lain). Kebijaksanaan moneter dan fiskal keduanya mempunyai 

dampak penting terhadap kemiskinan melalui cara yang berbeda, tetapi keterbatasan 

waktu dan keterbatasan jumlah kata untuk penelitian ini artinya bahwa ada hanya 

sebagian saja yang bisa diteliti dengan lengkap. Penulis laporan ini lebih tertarik pada 

cerita dan pengalaman orang Indonesia dengan kemiskinan, daripada kebijakan Bank 

Indonesia, dan akibatnya penelitian ini hanya akan membahas kebijakan fiskal tentang 

subsidi dan program sosial pemerintah. 

 

1.5 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah campuran metode 

kuantitatif dengan metode kualitatif. Ini berarti bahwa penulis akan menggunakan 

data, statistik, konsep ekonomi dan model ekonomi untuk mengembangkan teori 

penelitian, serta penulis akan menggunakan wawancara dan survei untuk menguji 

juga mendukung teori penelitian tersebut (Johnson dan Christensen 2008). 

Penelitian kuantitatif akan terdiri terutama atas pembacaan data dan laporan 

statistik. Kalau ada kesempatan, penulis ingin mewawancarai juru bicara dari 

beberapa badan untuk menjelaskan lagi pendapatnya. 
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Penelitian kualitatif akan terdiri terutama dari wawancara dengan warga di 

Bandung yang terkena dampak pemotongan subsidi BBM, antara lain tokoh dari 

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), penerima BLSM, warga miskin yang 

tidak menerima BLSM, supir angkot dan pengendara ojek, pemilik mobil dan lain-

lain. 

 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Laporan penelitian ini akan terdiri dari empat bab, yaitu: 

• Bab 1: Pendahuluan, latar belakang masalah dan metodologi penelitian. 

• Bab 2: Tinjauan pustaka. 

• Bab 3: Analisa kuantitatif, dengan pembahasan konsep ekonomi (termasuk 

subsidi, inflasi dan lain-lain), bersama dengan situasi dan strategi perekonomian 

Indonesia (menurut Bank Indonesia, pemerintah Indonesia dan pakar ekonomi 

yang lain). Bab ini akan menggunakan teori ekonomi subsidi dan dampaknya 

terhadap kemiskinan, dan termasuk pendapat pakar ekonomi dan perbankan yang 

lain tentang masa depan ekonomi Indonesia, dengan atau tanpa pemotongan 

subsidi BBM. 

• Bab 4: Analisa kualitatif, termasuk wawancara dengan warga miskin yang kena 

dampak pemotongan subsidi BBM, dan juga dengan pakar kemiskinan yang 

mewakili kepentingan penduduk kurang mampu di Indonesia. Wawancara ini 

akan memberikan perspektif yang bersifat lebih personal dan bernuansa budaya 

kepada data kuantitatif, dan akan menantang data dan pendapat pakar ekonom 

tentang dampak pemotongan subsidi BBM pada kesejahteraan golongan ekonomi 

lemah di Indonesia. 
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• Bab 5: Kesimpulan dan hasil penelitian, termasuk perkiraan untuk masa depan 

dan kesimpulan tentang hubungan antara ekonomi Indonesia, subsidi BBM dan 

kemiskinan satu dengan yang lain. 

 

1.7 KESIMPULAN SEMENTARA 

Kuat dugaan adalah bahwa warga miskin di Indonesia akan merasakan 

kenaikkan harga BBM secara berat pada jangka pendek, meskipun pemerintah sudah 

memberikan BLSM kepada kebanyakan orang Indonesia paling kurang mampu. Oleh 

karena pemberian dana program sosial seperti BLSM, pada jangka pendek tingkat 

kemiskinan Indonesia tidak akan naik. Namun dimikian, pada jangka panjang, warga 

miskin bersama seluruh penduduk Indonesia akan merasakan manfaat dari 

peningkatan pendanaan untuk infrastruktur dan tujuan lain yang ditanggung dengan 

uang yang dihemat dari pemotongan subsidi BBM. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia akan lebih cepat dan tingkat kemiskinan di Indonesia akan berkurang 

sedikit demi sedikit. 
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2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Indonesia pernah mengalami lebih banyak pasang surut perekonomian selama 

50 tahun terakhir ini daripada hampir semua negara yang lain, dan dinamika subsidi 

BBM mempunyai dampak besar terhadap ekonomi, rakyat dan politik Indonesia. 

Formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemotongan subsidi sangat 

berpengaruh terhadap kesejahteraan golongan ekonomi lemah di Indonesia pada 

jangka panjang maupun jangka pendek, seperti yang akan dijelaskan dalam penelitian 

ini. 

Mempergunakan studi kasus di kota Bandung, Jawa Barat, penelitian ini akan 

menjelaskan dampak pemotongan subsidi BBM terhadap warga miskin dengan 

pemakaian teori perekonomian, data dan statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 

dengan tambahan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi sosial yang 

lain. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan cerita dan pengalaman hidup 

warga miskin di Bandung untuk menjelaskan lebih mendalam dampak sosial dan 

budayawi dari pemotongan subsidi BBM terhadap golongan tersebut. Studi lapangan 

ini di Bandung bisa digunakan untuk mewakili kepentingan golongan miskin di 

seluruh Indonesia dan menunjukkan perjuangan mencari sesuap nasi yang dilalui oleh 

seluruh warga kurang mampu. 

Dampak pemotongan subsidi BBM terhadap golongan miskin di Bandung dan 

kegunaan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyaraka (BLSM) akan 

dievaluasi dengan mengacu pada studi, statistik dan informasi dari beberapa sumber. 

Sejarah subsidi BBM di Indonesia biasanya dibahas dalam konteks sejarah 

politik Indonesia, yang menunjukkan juga bagaimana “subsidi di Indonesia lebih 

merupakan alat politik ketimbang alat ekonomi” seperti dikatakan oleh Alford (2013). 
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Ketergantungan maysarakat Indonesia kepada subsidi (antara lain BBM dan juga 

subsidi listrik, gas dan lain-lain) dicatat dalam laporan ‘Lessons Learned from 

Indonesia’s Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies’ dari lembaga International 

Institute for Sustainable Development (Beaton dan Lontoh, 2010). Laporan tersebut 

menjelaskan peran penting subsidi untuk “melindungi rakyat dari dampak inflasi” 

pada era Orde Lama, serta pengurangan subsidi selama periode penerapan teori 

ekonomi liberal pada era Orde Baru. Laporan ‘Lessons Learned’ ini juga menekankan 

kepentingan memotong bahkan menghapuskan subsidi BBM di Indonesia dengan  

beberapa alasan, antara lain untuk “mengurangi beban anggaran, yang disebabkan 

oleh pengeluaran subsidi yang mencapai sebesar 28% anggaran nasional antara tahun 

2001 dan 2008”. Alasan lain untuk memotong subsidi BBM menurut laporan tersebut 

termasuk memperbaiki efisiensi program kesejahteraan sosial, dan memastikan 

keamanan sumber daya energi di Indonesia. 

Laporan ‘Energy Policy Review of Indonesia’ dari International Energy 

Agency (2008) senada dengan sikap ini, dan meningkatkan pandangan bahwa “subsidi 

BBM membuat Indonesia sangat rentan terhadap kenaikkan harga energi global”, dan 

kebijakan ini membuat pemerintah Indonesia tida dapat secara efektif mengeluarkan 

uang untuk pembelanjaan yang lebih berguna. 

Majalah The Economist dalam artikelnya ‘Unpriming the pump’ (2013b) juga 

menyatakan bahwa neraca pembayaran Indonesia, yang mengalami defisit transaksi 

berjalan pada tahun 2012, berpotensi melemahkan ekonomi Indonesia serta nilai 

rupiah dengan konsekuensi buruk dan luas. Bank Dunia menyimpulkan semua 

argumen melawan pemeliharaan subsidi BBM dalam laporannya ‘Indonesian 

Economic Quarterly’, edisi bulan Juni, dengan mengatakan bahwa penggunaan 
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pengeluaran fiskal lebih efisien dan adil adalah sangat penting daripada pemberian 

subsidi BBM untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia (Bank Dunia, 2013a). 

Tidak adanya laporan atau analisa selama proses pembacaan yang berpendapat 

bahwa lebih baik untuk tidak memotong subsidi BBM, berdasarkan pada alasan yang 

bisa dijelaskan dengan teori-teori ekonomi. Menurut teori pajak dan subsidi (yang 

diterima oleh pakar ekonomi sebagai suatu prinsip dasar mikroekonomi), pemberian 

subsidi menciptakan ketidakefisienan ekonomi yang juga dikenal sebagai deadweight 

loss, karena pembatasan harga di bawah harga pasar membuat penawaran dan 

permintaan BBM tidak efisien secara ekonomi (Mas-Colell, Whinston and Green, 

1995). Selain itu, pemberian subsidi BBM menciptakan distorsi dalam kebiasaan para 

pembeli, misalnya orang kaya yang tetap mengantri untuk mengisi mobilnya dengan 

BBM yang disubsidi meskipun cukup mampu untuk membayar bensin yang tidak 

disubsidi (Alford, 2013). 

Dartanto (2012), dengan pengunaan statistik Badan Pusat Statistik Indonesia, 

berpendapat bahwa 30% orang Indonesia terkaya memanfaatkan 72% BBM yang 

disubsidi, yang menunjukkan secara jelas argumen Hazlitt (1978) dalam bukunya 

‘Economics in One Lesson’ bahwa manfaat subsidi dinikmati oleh orang yang paling 

banyak menggunakan produk yang disubsidi, yaitu “orang kaya yang mempunyai 

lima mobil” (Rachbini 2013). Akibatnya, bisa dilihat bahwa subsidi adalah cara tidak 

efektif untuk membantu warga kurang mampu membeli bahan pokok. Agustina, 

Schulze dan Fengler (2012) setuju dengan statistik tersebut, dan menyimpulkan 

dengan berkata “temuan ini mengusulkan bahwa subsidi biasanya memperbesar 

ketimpangan pendapatan”. 

Di bidang perusahaan, McKinsey Global Institute (2012) melaporkan bahwa 

manfaat subsidi BBM lebih dirasakan oleh “perusahaan energi asing dan beberapa 
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perusahaan energi lokal yang besar, dengan mengorbankan perusahaan entrepreneur 

Indonesia yang lebih kecil”. 

Karena di Indonesia subsidi BBM diberikan selama sepanjang hidup sebagian 

besar rakyatnya, kebanyakan warga Indonesia berpendapat bahwa mengendalikan 

harga BBM adalah tanggung jawab pemerintah (Alford, 2013). Di samping itu, 

Alford meragukan argumen bahwa subsidi BBM diberikan untuk melindungi 

golongan miskin Indonesia dari harga bahan pokok yang terlalu mahal. Alford 

menyatakan prioritas pemerintah Indonesia adalah mempertahankan kepuasan kelas 

menengah, dengan terus memberikan subsidi yang sebetulnya tidak dibutuhkan. 

Perspektif ini didukung secara teoris oleh Hazlitt (1978), yang menggambarkan 

pemberian subsidi umum sebagai ‘middle class welfare’ yang tidak berhasil dengan 

tujuan berbagi manfaat nasional, misalnya dari sumber daya alam. 

Kemanjuran pemberian program kompensasi BLSM merupakan salah satu 

aspek penting dari penelitian ini, dan juga merupakan kesempatan untuk menjelajahi 

pengalaman warga miskin Indonesia secara lebih dalam dan personal daripada 

penelitian yang sudah diterbitkan. Sumber analisa pemberian BLSM terakhir ini (pada 

Juni 2013) terutama berasal dari laporan SMERU, ‘Pemantauan Cepat Pelaksanaan 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013’. Selain laporan tersebut, 

semua analisa lengkap tentang BLSM (juga dikenal tadinya sebagai Bantuan 

Langsung Tunai atau BLT) mengacu pada pemberian bantuan keuangan kepada 

golongan ekonomi lemah setelah pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005 dan 

2008. 

Sumber informasi tentang BLT tersebut sebetulnya tetap berguna untuk 

laporan ini, karena data dan analisa ini merupakan patokan untuk membandingkan 

hasil pemberian dana kompensasi pada tahun 2013 dengan dahulu. Satriana (2008) 
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menyimpulkan bahwa pada dasarnya, BLT adalah metode yang ‘relevan dan efektif’ 

untuk melindungi golongan miskin Indonesia dari dampak buruk pemotongan subsidi 

BBM pada tahun 2008, khususnya dari dampak inflasi. Akan tetapi, dalam publikasi 

SMERU ‘Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 

dan Evaluasi Penerima BLT 2005 di Indonesia’ yang diterbitkan pada tahun 2008, 

penulisnya Rosfadhila et al menjelaskan mengapa mereka tidak sepenuhnya setuju 

dengan kesimpulan Satriana (2008). Penyusun penelitian SMERU tersebut 

menyatakan bahwa meskipun ada manfaat yang dirasakan oleh para penerima BLT, 

ada masalah besar dengan penargetan dan pemberian dana. Misalnya, pada tahun 

2008, ada sebagian dana BLT yang diambil sebagai ‘biaya tidak resmi’ oleh RT, RW 

atau orang lain dengan akibatnya tidak semua uang BLT diterima oleh rumah tangga 

sasaran, dan juga ada inclusion error tinggi yang berarti ada orang yang sebetulnya 

mampu yang tetap menerima BLT.1 Akan tetapi, SMERU mengukur pelaksanaan 

BLT pada tahun 2008 dengan temuan pelaksanaan tahun itu lebih berhasil daripada 

tahun 2005. Data dan analisa ini penting untuk menjelaskan latar belakang dan sejarah 

pemberian bantuan keuangan kepada golongan ekonomi lemah di Indonesia pada 

tahun 2013. 

Studi lapangan penelitian ini mempunyai peran penting untuk menjelaskan 

dampak pemotongan subsidi BBM terhadap golongan miskin, karena belum ada 

banyak penelitian yang diterbitkan tentang topik ini dan penelitian yang sudah 

tersedia lebih berfokus kepada pengumpulan data kuantitatif daripada kualitatif. 

Penelitian ini akan menelaah hubungan antara pemotongan subsidi BBM dan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Inclusion error adalah proporsi rumah tangga penerima BLSM yang bukan rumah 
tangga sasaran, akibatnya ada penerima BLSM yang bukan miskin. Untuk penjelasan 
lebih lengkap, lihat Appendix A.	  
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kemiskinan melalui wawancara dengan kaum miskin kota Bandung, untuk 

menjelaskan pengalaman mereka dengan lebih mendalam. 

Pembentukan kerangka analisa untuk data kualitatif ini sangat penting, untuk 

menganalisa jika data tersebut seimbang atau tidak dengan data kuantitatif yang sudah 

diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan lapisan baru kepada 

penelitian kuantitatif yang sudah ditulis. Akibatnya, laporan ini bergantung pada data 

dan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Basis Data Terpadu, yaitu hasil 

kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS (2011). Analisa data ini 

telah dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K), dan laporannya ‘Bahan Paparan: Persiapan Pelaksanaan Program 

Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Sosialisasinya’ menjelaskan 

latar belakang program BLSM dan strategi resmi untuk pemberiannya (2013). Kriteria 

kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam survei PPLS 

tersebut dan oleh BPS dalam ‘Konsep: Meta Data Subdit Statistik Kerawanan Sosial’ 

(2012).2  

Pada dasarnya, BPS menggunakan konsep “kemampauan memenuhi 

kebutuhan dasar”, juga dikenal sebagai basic needs approach. Pendekatan ini berarti 

bahwa: 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memeunihi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 

per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan dihitung dengan proses matematika yang kompleks, dan adalah 

kombinasi dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Formulir survei PPLS 2011 yang lengkap tersedia di Appendix B. 
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Akibatnya, ada garis kemiskinan sedikit berbeda di setiap propinsi di Indonesia, oleh 

karena harga makanan dan barang-barang yang beda (BPS 2012). 

Dengan menganalisa data dan statistik dari pemberian BLT pada tahun 2005 

dan 2008, dan juga data kualitatif dari wawancara dengan penduduk miskin sendiri, 

penulis berharap dapat memperkirakan dampak jangka pendek pemotongan subsidi 

BBM terhadap golongan miskin. 

Namun, untuk memperkirakan dampak pemotongan subsidi BBM pada jangka 

lebih panjang tidak dapat dilakukan secara tepat karena penulis terhambat dengan 

kurangnya data empiris dan analisis dari para pakar ekonomi yang dapat menjadi 

acuan untuk prediksi yang lebih baik. 

Suatu aspek kunci dalam analisa dampak jangka pendek dan jangka panjang 

dari pemotongan subsidi BBM adalah pengubahan fiskal anggaran pemerintah 

sebagai akibat dari pengeluaran lebih kecil untuk subsidi BBM. Warta berita 

Kementerian Keuangan (2013) berkata bahwa Rp 18 trilyun ($US1.65 juta) yang 

dihemat dari pemotongan subsidi BBM akan digunakan untuk proyek infrastruktur, 

dan SMERU (2013) setuju bahwa ini penggunaan uang anggaran yang berguna untuk 

golongan miskin Indonesia karena semua anggota masyarakat akan memanfaatkan 

dari perbaikan infrastruktur. Apakah proyek infrastruktur itu dilaksanakan atau tidak 

dan apakah proyek tersebut berguna bagi masyarakat, belum jelas adanya dan akan 

merupakan sebagian penting dari wawancara kualitatif dalam laporan ini. 

Prediksi jangka panjang untuk kemiskinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh 

artikel ‘Poverty: Growth or safety net?’ (The Economist, 2013c). Penulis artikel 

tersebut melakukan observasi berdasarkan data Bank Dunia yang menemukan bahwa 

hampir semua peningkatan dalam pendapatan 40% orang termiskin di dunia 

disebabkan oleh penumbuhan ekonomi pada umumnya, dan tidak dari redistribusi 
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uang. Alford (2013) berkata bahwa penumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan 

menjadi lebih kuat pada tahun yang akan datang bila, jika pemerintah Indonesia 

melaksanakan janjian mereka untuk menghapuskan subsidi BBM sedikit demi sedikit. 
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3 DAMPAK SUBSIDI BBM TERHADAP EKONOMI 

INDONESIA 

 

3.1 PERSPEKTIF TEORETIS: KEMISKINAN, SUBSIDI BBM, TRANSFER 

UANG DAN INFLASI 

Dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian saya, diperlukan 

menggunakan beberapa konsep dan teori ekonomi dan sosial untuk menjelaskan dan 

menganalisa dampak pemotongan subsidi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Terdapat beberapa konsep di bawah ini yang berasal dari ilmu ekonomi, yang 

mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pembaca yang belum pernah belajar 

ekonomi. Akibatnya, saya ingin menjelaskan konsep ekonomi yang paling penting 

untuk laporan ini. 

 

Kemiskinan 

Menurut Bank Dunia, kemiskinan didefinisikan sebagai ‘kalau rumah tangga 

dan orang individu mempunyai cukup sumber dan kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan sehari-hari mereka’. Pengukuran kemiskinan menurut definisi ini termasuk 

tiga aspek: mendefinisikan ukuran kesejahteraan, memutuskan garis kemiskinan dan 

memilih indikator kemiskinan (Bank Dunia, 2013c). Laporan penelitian ini akan 

menggunakan data dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, yang menggunakan teknik lengkap, kompleks dan selaras 

dengan cara pengukuran Bank Dunia untuk mengukur kemiskinan di Indonesia.3  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Untuk metode lengkap mengukur kemiskinan di Indonesia, lihat Badan Pusat 
Statistik, Konsep: Meta Data Subdit Statistik Kerawanan Sosial, 
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=23 
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Namun, penelitian ini akan menggunakan definisi kemiskinan BPS hanya sebagai 

latar belakang penelitian, karena laporan ini tertarik terutama oleh pengalaman orang 

miskin dan dampak pemotongan subsidi BBM terhadap kehidupan mereka. 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangkan Kemiskinan (TNP2K) adalah 

bagian dari departemen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

yang bertanggungjawab untuk program sosial yang bertujuan menurunkan 

kemiskinan dan memperbaiki kualitas kehidupan kaum miskin di Indonesia. TNP2K 

menggunakan data dan statistik yang dikumpulkan oleh BPS, khususnya sumber 

Basis Data Terpadu yang adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan 

Sosial (PPLS) pada tahun 2011 (TNP2K 2013a). Menurut TNP2K, 11,66% penduduk 

Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, dan 25% 

penduduk Indonesia termiskin (yang terdiri dari 15,5 rumah tangga) menerima 

bantuan program sosial dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) (Widianto 2013, 4-

5). 

Gambar 3.1.1: Persentase Penduduk dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang 

Hampir Sama (Sumber: Widianto/TNP2K 2013) 
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Subsidi BBM 

Pada umumnya, subsidi adalah pengunaan dana pemerintah untuk membuat 

sesuatu lebih murah melalui penurunan harga pembeli ke bawah harga penjual 

(Dwivedi 2002, 98-100). Dengan kata lain, subsidi adalah lawan pajak, dan biasanya 

itu diberikan untuk produk atau layanan yang dianggap ‘esensial’, misalnya listrik, 

minyak tanah dan bensin. 

Elasticity of demand berarti bagaimana permintaan untuk suatu produk 

berganti kalau harganya berganti juga. Kalau kenaikkan harga 10% menurunkan 

permintaan suatu produk oleh 20%, artinya produk itu adalah elastic atau mewah, dan 

kalau kenaikkan harga 10% mengakibatkan penurunan permintaan hanya 5%, produk 

itu inelastic. Karena BBM adalah produk andalan untuk kebanyakan orang, elasticity 

of demand BBM rendah atau inelastic karena kenaikkan harga tidak mengakibatkan 

penurunan pengunaan (atau hanya penurunan yang kecil) (Boyes dan Melvin 2007, 

123-130). Akibatnya, garis permintaan BBM digambar dengan curam. Pemberian 

subsidi BBM memindahkan garis persediaan lebih ke kanan, karena pemberian ini 

meningkatkan persediaan BBM yang disubsidi, dan pemotongan subsidi BBM 

memindahkan garis persediaan tersebut lebih ke kiri untuk alasan sebaliknya. 

Subsidi BBM di Indonesia adalah supplier subsidy, artinya bahwa pemerintah 

membayar penjual BBM (terutama Pertamina, yang menjual kebanyakan BBM di 

Indonesia) sehingga harga yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih rendah 

(International Energy Agency 2008, 30). Pelaksanaan subsidi BBM dan pemotongan 

subsidi BBM ditunjukkan oleh dua diagram di bawah: 
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Gambar 3.1.2: Permintaan BBM (Inelastis) (Sumber: Adaptasi dari Boyes dan 

Melvin 2007, 123-130) 

 

 

Gambar 3.1.3: Permintaan Barang Mewah (Elastis) (Sumber: Adaptasi dari Boyes 

dan Melvin 2007, 123-130) 
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Satu hasil yang menarik dari pemotongan subsidi BBM yang ditunjukkan oleh 

diagram di atas adalah pembagian beban pemotongan subsidi. Oleh karena inelasticity 

BBM dan kecuraman garis permintaan, kebanyakan dampak pemotongan dirasakan 

oleh pembeli BBM selain penjual. Ini artinya bahwa konsukuensi kesejahteraan pada 

masyarakat Indonesia jauh lebih buruk daripada kalau subsidinya adalah untuk 

produk yang bukan bahan pokok. 

Secara ekonomi, pemberian subsidi hanya merupakan solusi jangka pendek 

untuk harga barang yang menjadi terlalu mahal bagi rakyat dengan terlalu cepat, 

misalnya pada waktu perang atau bencana alam, untuk melindungi kesejahteraan 

rakyat selama beberapa bulan. Subsidi juga adalah cara berbagi manfaat dari sumber 

daya nasional, supaya semua penduduk dapat merasakan manfaat perekonomian dari 

pengunaan sumber daya seperti minyak bumi, emas dan lain-lain. Seperti bisa dilihat 

di gambaran di bawah, subsidi BBM menciptakan deadweight loss (atau kerugian) 

yang besar, dan yang menjadi lebih kecil ketika subsidi BBM dipotong. 

 

Gambar 3.1.4: Deadweight Loss Subsidi (Sumber: Ruly Pratikto 2013) 
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Karena subsidi BBM di Indonesia diberikan langsung melalui penyalur BBM, 

yaitu terutama Pertamina, lebih banyak BBM yang dibeli, lebih banyak subsidi 

dinikmati. Sebagai contoh, pada tahun 2012, harga global BBM per liter adalah 

$US113 per barel (sama dengan Rp 18,111 per liter) tetapi orang Indonesia hanya 

membayar Rp 4,500 per liter, yang merupakan subsidi BBM 75% (World Bank 

2013a). Jika penulis menggunakan pernyataan Kementerian ESDM bahwa 70% BBM 

yang disubsidi digunakan oleh 40% golongan rumah tangga terkaya di Indonesia, dan 

40% rumah tangga paling miskin menggunakan hanya 15% BBM yang disubsidi, dan 

bahwa konsumsi total BBM di Indonesia adalah 28,24 juta kiloliter pada tahun 2012 

(Kementerian ESDM 2008, 1), bisa digambar pemakaian BBM dan subsidinya seperti 

di bawah ini: 

 

Gambar 3.1.5: Proporsi BBM yang Disubsidi oleh Pemerintah untuk 40% Orang 

Terkaya dan 40% Orang Termiskin di Indonesia (Sumber: Data ESDM 2012) 
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Manfaat dari subsidi BBM (dan subsidi pada umumnya) yang sering 

didengung-dengungkan diantaranya termasuk melindungi masyarakat dari harga 

bahan pokok yang terlalu mahal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

mengamankan persediaan BBM (International Institute for Sustainable Development 

2013). Namun, kerugian dari subsidi BBM termasuk diantaranya adalah mendorong 

masyarakat untuk enggan menghemat energi dan berinvestasi pada sumer energi yang 

dapat diperbarui. Kekurangan subsidi BBM yang paling penting dan yang akan 

dijelaskan dalam penelitian ini adalah bahwa manfaat subsidi dinikmati oleh orang 

yang membeli BBM paling banyak, yaitu orang kaya. Pada dasarnya, subsidi BBM 

menciptakan distorsi dalam pasar yang mempunyai dampak buruk pada kesejahteraan 

warga miskin di Indonesia. 

 

Kesejahteraan Sosial dan Transfer Uang 

Seperti akan dijelaskan secara lebih mendalam di dalam laporan ini, 

kebijkakan pemerintah Indonesia adalah memberikan uang kompensasi kepada 15,5 

juta rumah tangga termiskin di Indonesia untuk menurunkan dampak kenaikkan harga 

BBM kepada kesejahteraan golongan tersebut, melalui program Bantuan Sementara 

Langsung Masyarakat (BLSM) (Widianto 2013). Kebijakan ini bisa dijelaskan secara 

ekonomi dengan penggunaan konsep Edgeworth box (University of Minnesota 2012). 

Pada ilustrasi di bawah, terdapat dua orang: O1 dan O2, yang 

memperdagangkan barang atau uang di pasar dengan jumlah barang terbatas. Kalau 

O1 mempunyai sejumlah sumbangan, seharusnya O2 mempunyai lain-lainnya. 

Distribusi barang ini disebut Pareto optimal kalau salah satu pedagangnya tidak bisa 

mendapat barang lagi tanpa merugikan pedagang yang lain. Di gambaran sebelah kiri 

di bawah, distribusi barang tidak efisien karena ada wilayah di tengah garis 
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permintaan yang merupakan distribusi yang lebih efisien. Dengan kata lain, gambaran 

di sebelah kanan menjelaskan distribusi yang efisien (atau Pareto optimal) di titik x. 

 

Gambar 3.1.6: Distribusi Non-Efisien dan Distribusi Pareto Optimal (Sumber: 

University of Minnesota 2012) 

 

Jika distribusi barang atau uang tidak efisien, bisa dicapai distibusi yang 

Pareto optimal dengan re-alokasi uang atau barang. Jadi, bisa dikatakan bahwa 

dengan subsidi BBM, ekonomi Indonesia terletak di titik x dalam gambaran sebelah 

kiri di atas, karena ada cara pengeluaran uang yang lebih efisien untuk O1 (pemerintah 

Indonesia) dan O2 (rakyat Indonesia). Untuk menemukan solusi seperti di gambaran 

sebelah kanan, seharusnya ada re-alokasi uang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional, seperti dejelaskan dalam gambaran yang ada di bawah. Strategi ini 

dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan program pemberian BLSM kepada 

rumah tangga yang miskin. 
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Gambar 3.1.7: Pencapaian Pareto Optimal melalui Wealth atau Goods Transfer 

(Sumber: University of Minnesota 2012) 

 

 
Gambar 3.1.8: Edgeworth Wealth Transfer dengan BLSM (Sumber: Ruly Pratikto 

2013) 
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Inflasi 

Menurut Bank Indonesia (2013), inflasi adalah peningkatan harga-harga 

“secara umum dan terus menerus” yang merupakan hasil alami dari pertumbuhan 

ekonomi. Inflasi biasanya diukur dengan pengunaan Indeks Harga Konsumen (IHK), 

yang menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi 

masyarakat. 

Inflasi mempunyai dua komponen, yaitu inflasi inti atau sebagian inflasi yang 

“cenderung menetap atau persisten” dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti 

ekspektasi inflasi dan lingkungan eksternal. Kemudian, komponen inflasi kedua 

adalah inflasi non-inti, yaitu sebagian inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya. 

Inflasi non-inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak, yaitu inflasi yang dipengaruhi 

oleh kejutan yang disebabkan oleh gangguan alam, perkembangan harga komoditas 

dan lain-lain, dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah, yaitu inflasi yang 

dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik atau harga BBM 

bersubsidi. Akibatnya, penelitian ini terutama tertarik pada hubungan antara 

pemotongan subsidi BBM dan dampaknya pada inflasi pada umumnya, melalui 

kenaikkan inflasi non-inti yang dipengaruhi oleh harga yang diatur pemerintah, 

seperti harga BBM. 

Inflasi mempunyai dua tipe. Pertama, ada yang disebabkan oleh tekanan dari 

sisi persediaan (cost push inflation), dan kedua, yang disebabkan oleh tekanan dari 

sisi permintaan (demand pull inflation). Cost push inflation dapat disebabkan oleh 

depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri (terutama negara-negara pasangan 

perdagangan), peningkatan harga komoditi yang diatur pemerintah dan kejutan 

persediaan negatif, misalnya dari bencana alam. Pemotongan subsidi BBM adalah 

contoh dua penyebab terakhir ini, karena harganya diatur oleh kebijakan pemerintah 
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Indonesia dan pemotongan mendadak subsidi ini juga merupakan sejenis kejutan 

persediaan negatif, atau supply shock. 

Sifat penting inflasi adalah pengaruh ekspektasi inflasi, yang “tercermin dari 

perilaku pembentukan harga di tingak produsen dan pedagan pada saat menjelang 

hari-hari besar keagamaan”. Kalau masyarakat mengharapkan kenaikkan inflasi, 

misalnya dari kenaikkan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah beberapa 

bulan sebelum pelaksanaannya, mereka akan minta gaji lebih tinggi untuk 

mengimbangi kenaikkan harga produk, yang akhirnya akan meingkatkan harga-harga. 

Proses ini disebutkan wage-price spiral dan penting karena menunjukkan bahwa 

kalau penjual menanti inflasi, mereka akan menaikkan harganya, dan akibatnya inflasi 

terjadi. Dengan demikian, inflasi bisa menjadi ramalan yang mampu menjadi nyata 

dengan sendirinya. 

Bank Indonesia (2013) juga menyatakan bahwa “kenaikkan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikkan itu meluas... 

pada barang lainnya.” BBM adalah pengecualian dari aturan ini, karena kenaikkan 

harga BBM menyebabkan kenaikkan harga hampir semua produk yang lain oleh 

karena alasan harga transportasi barang-barang, dan dampak buruknya pada wage-

price spiral. Akibatnya, penelitian ini akan menjelaskan hubungan penting antara 

kenaikkan inflasi yang disebabkan kenaikkan harga BBM dan kesejahteraan warga 

kurang mampu di Bandung. 

Di Indonesia, bulan puasa juga mempunyai dampak pada angka inflasi, oleh 

karena tuntutan makanan lebih banyak untuk berbuka puasa selama waktu Ramadan. 

Kenaikkan inflasi tersebut terjadi setiap tahun dan diduga oleh para penjual dan 

pembeli, dan biasanya menurun lagi setelah Eid Al-Fitri (yaitu akhir bulan Ramadan). 

Kejadian inflasi tahunan ini membuat sulit tugas mengukur inflasi yang disebabkan 
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kenaikkan harga BBM, karena pada tahun 2013, dua-duanya terjadi pada bulan Juni 

dan Juli. Namun, para pakar ekonomi setuju bahwa pemotongan subsidi BBM akan 

berkontribusi pada peningkatan angka inflasi lebih tinggi (International Institute for 

Sustainable Development 2013). 

Tujuan Bank Indonesia adalah mempertahankan angka inflasi antara 3.5% dan 

5.5% per tahun (Barclays 2013), dan alat tunggalnya untuk mengendalikan inflasi 

adalah menaikkan angka suku bunga nasional. Kalau suku bunga naik, orang 

mengeluarkan uang lebih sedikit (karena lebih mahal dipinjam, dan lebih bermanfaat 

jika disimpan di rekening) dan akibatnya permintaan barang-barang menurun. 

Namun, inflasi yang disebabkan oleh kejutan harga seperti kenaikkan harga BBM 

adalah price shock dan bukan inflasi alami. Meskipun inflasi tersebut bisa terkendali 

oleh strategi moneter Bank Indonesia, diskusi kebijakan moneter tersebut di luar 

jangkauan penelitian ini. 
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3.2   DINAMIKA SUBSIDI DALAM EKONOMI INDONESIA 

“Seperti kita tertumpuk lemak dan kolesterol sehingga jantung tersumbat atau 

begadang terus hingga penyakitnya menumpuk, maka jalan untuk mengobati 

jauh lebih berbahaya daripada mencegah.” 

– Professor Didik Rachbini, INDEF 

 

Indonesia pernah mengalami lebih banyak pasang surut perekonomian selama 

50 tahun terakhir dibandingkan hampir semua negara yang lain. Kebijaksanaan 

nasionalis dan proteksionis Presiden pertama Indonesia, Sukarno, sangat berbeda 

daripada liberalisasi perekonomian penerusnya Suharto (besama dengan timnya 

‘Berkeley Mafia’, para pakar ekonomi Indonesia yang mengajurkan liberalisasi 

tersebut setelah belajar di Berkeley, California) (Klein 2008, 83-85). Akhirnya, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia agak stabil setelah Reformasi, Indonesia sudah 

melihat banyak strategi perekonomian yang berbeda, tetapi pada dasarnya semua era 

perekonomian tersebut mencakup pemberian subsidi dalam satu bentuk atau yang 

lain. 

Pada masa Orde Lama, Presiden Sukarno memberikan subsidi untuk 

melindungi mantan perusahaan kolonialis Belanda sehingga mereka menjadi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Selain itu, pada tahun 1965, subsidi BBM 

sudah menghabiskan kira-kira 20% dari pengeluaran total Indonesia (Beaton dan 

Lontoh 2010, 2-4). Kecenderungan Sukarno kepada pengendalian pemerintahan 

dalam ekonomi mengakibatkan kekurangan pendapatan dari ekspor dan kelemahan 

investasi domestik, sehingga akhirnya angka inflasi Indonesia mencapai sebesar 

635% pada tahun 1966 (Museum Bank Indonesia 2006, 16-18). 
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Kenaikkan President Suharto pada tahun 1965 disertai dengan kebijakan 

perekonomian yang sangat berbeda daripada pendahulunya- ‘Bapak Pembangunan’ 

Indonesia telah membuka ekonominya kepada investasi asing dan juga melibatkan 

struktur serta disiplin (Klein 2008, 83-85). Pada tahun 1969, angka inflasi sudah turun 

sampai kira-kira 10% (Sadikin 2010, 1). Meskipun menaikkan harga BBM dari Rp 

250 per liter sampai sebesar Rp 1,000 per liter, rezim Suharto melanjutkan pemberian 

subsidi BBM, listrik, transportasi dan air minum antara lain. Selama rencana 

pembangunan 5 tahun Orde Baru, REPELITA 1 (1969-74), subsidi-subsidi tersebut 

digunakan terutama untuk ‘mendukung kebijaksanaan makroekonomi yang bertujuan 

mendapatkan kembali stabilitas sosial dan politik’ (Beaton dan Lontoh 2010, 2). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Orde Baru banyak didukung oleh 

kejatuhan harga minyak bumi global, dan devaluasi rupiah pada tahun 1980an 

memperbaiki jumlah expor dari Indonesia. Pertumbuhan kuat ini menyembunyikan 

kelemahan struktural ekonomi Indonesia, antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN), hutang asing yang tinggi dan penghancuran sumber daya alam (Ananta, 

Soekarni dan Arifin 2011). Surplus perdagangan Indonesia pada waktu itu artinya 

bahwa pemerintah Indonesia tidak bimbang untuk memberikan subsidi, dan akhirnya 

subsidi tersebut menciptakan distorsi di dalam ekonomi Indonesia, melalui 

mempertahankan harga produk tertentu di bawah harga pasar, yang alhasil 

meningkatkan harga lain (juga dikenal sebagai the law of unintended consequences).4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 The law of unintended consequences atau ‘aturan konsekuensi tidak sengaja’ adalah 
teori bahwa sering ada solusi kepada masalah yang menciptakan masalah baru. 
Misalnya, daur ulang plastik bisa menggunakan lebih banyak energi daripada kalau 
membuang plastiknya saja, dan perbaikan efisiensi BBM menyebabkan orang 
menyetir lebih banyak. Untuk penjelasan lebih lengkap, lihat artikel “The Law of 
Unintended Consequences,” The Economist, 26 Oktober 2006 di 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2006/10/the_law_of_unintended_cons
eque 
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Dengan terjadinya krisis moneter Asia (Krismon) pada tahun 1997, mata uang 

rupiah mulai menurun drastis dan Indonesia (antara banyak negara lain) memerlukan 

intervensi Dana Moneter Internasional (DMI, juga dikenal sebagai International 

Monetary Fund) untuk mengatur hutang asing dan menstabilisasikan ekonominya. 

Kondisi IMF termasuk penghapusan semua subsidi selain yang untuk ‘produk pokok’, 

dan pemerintah Suharto juga menaikkan harga BBM sebesar 71% yang menjadi salah 

satu faktor penyebab demonstrasi dan kekerasan yang berujung kepada pengunduran 

diri Presiden Suharto (Sadikin 2010, 1-4). Krismon 1997 diikuti oleh krisis total 

(Kristal) oleh karena ketidakmampuan pemerintah Suharto mengatur krisis dan 

kelemahan struktural yang disembunyikan pada era pertumbuhan ekonomi sebelum 

1997 (Sadikin 2010, 1-5). 

Tahun 2004 adalah pertama kali Indonesia menjadi pengimpor bersih minyak 

bumi, dan menurut beberapa pakar ekonomi ini waktu ketika pemerintah Indonesia 

sebaiknya memperhentikan menyubsidikan BBM (Alford, 2013). Meskipun ada 

beberapa pemotongan subsidi BBM dari mulai era reformasi sampai sekarang (pada 

tahun 2000, 2001, 2003, 2005, 2008 dan 2013), harga BBM yang disubsidi masih 

jauh dari harga pasar. Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah salah satu dari negara 

dengan BBM termurah di dunia (2013d). 

Grafik di bawah menunjukkan kenaikkan harga BBM di Indonesia sejak tahun 

1965, dan harga global BBM per liter menurut harga pasar minyak bumi, dua-duanya 

dalam Rupiah nominal. Meskipun sulit menghitung harga global BBM per liter oleh 

karena fluktuasi kapasitas kilang minyak, masih bisa dilihat secara jelas perbedaan 

antara harga pasar BBM dan harga yang dibayar oleh masyarakat Indonesia. Ruang 

antara dua garisnya adalah yang dibayar pemerintah Indonesia sebagai subsidi, dan 
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bisa dilihat bahwa fluktuasi dalam harga minyak global sering terjadi dengan skala 

yang besar. 

Akibatnya, sulit bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang teliti, dan kemungkinan besar mereka 

akan menghadapi harga minyak bumi global yang tidak diharapkan. Ini memaksa 

pemerintah Indonesia mengeluarkan lebih banyak uang untuk mempertahankan harga 

BBM disubsidi, dan bisa mengakibatkan kekurangan uang untuk proyek APBN yang 

lain, atau revisi APBN supaya dapat menopang subsidi yang menjadi lebih besar. 

 

Gambar 3.2.1: BBM Disubsidi di Indonesia dan Harga Global Minyak Bumi 

(Sumber: Data ESDM 2012, Bank Dunia Commodity Price Data 2013b) 

 

Dari semua pengaruh pemotongan subsidi BBM terhadap ekonomi Indonesia, 

inflasi adalah hasil yang paling buruk dengan dampak terpenting untuk golongan 

ekonomi lemah Indonesia, seperti akan dijelaskan secara mendalam di dalam bab 

berikutnya. Inflasi Indonesia meningkat dari 5.9% pada bulan Juni sampai sebesar 
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8.8% pada bulan Augustus, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa setengah 

kenaikkan ini adalah hasil langsung dari pemotongan subsidi BBM (Bank Dunia 

2013b, 16-18). 

Yang memberikan inflasi sifat terburuk terhadap kekayaan dan kesejahteraan 

golongan ekonomi lemah Indonesia adalah bahwa kenaikkan harga BBM 

menyebabkan peningkatan banyak harga lain, misalnya transportasi, makanan dan 

lain-lain. Tentu saja ada banyak tenaga produksi dan layanan yang disebabkan 

menjadi lebih mahal oleh kenaikkan harga BBM (misalnya bahan-bahan yang dibeli 

oleh restoran, atau gaji yang diminta oleh pemotong rambut), namun yang membesar-

besarkan dampak ini adalah bahwa penyedia barang-barang atau layanan biasanya 

meningkatkan harganya lebih banyak daripada kenaikkan harga BBM (Dartanto 2012, 

11). 

Dari penelitian lapangan di kota Bandung, ada bukti yang mendorong dan 

yang menyangkal pernyataan ini, tetapi kebanyakan hasil penelitian lapangan warga 

miskin mendorong ide bahwa para penjual terlalu banyak meningkatkan harga jualnya 

setelah kenaikkan harga BBM. Misalnya, Pak Dik Dik, sopir taksi dari Primer 

Koperasi Husein Sastranegara berkata bahwa meskipun kenaikkan harga BBM 

sebesar 44%, ongkos taksinya (yang diatur oleh ketua perusahaan dia) hanya naik 

sebesar 30%. BBM, yang dibayar oleh sopir sendiri, merupakan kira-kira 50% 

pengeluaran per hari sopir taksi, jadi kenaikkan harga BBM mengakibatkan 

kenaikkan pengeluaran per hari sebesar 21%. Pak Dik Dik memperkirakan bahwa 

jumlah penumpang taksinya turun sebesar 20-25%, dan sudah menjadi lebih sulit 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Pak Dik Dik 2013). 

Namun, mengenai ongkos angkot, situasinya berbeda. Pak Iwan, pengurus 

angkot di terminal Ciumbuleuit, berkata bahwa sebelum kenaikkan harga BBM pada 
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bulan juni, ongkos angkot dari terminal tersebut adalah Rp 2,000, ke mana saja. 

Sekarang, ongkosnya sudah naik sampai sebesar Rp 2,500 untuk ke Mal Ciwalk 

(4km) dan Rp 3,500 ke Stasiun Bandung (7km) (Pak Iwan 2013). Ini merupakan 

inflasi 25% dan 40% berturut-turut. Meskipun kenaikkan ongkos ini hanya melebihi 

kenaikkan harga BBM sebesar 6%, BBM merupakan hanya 40% dari biaya harian 

untuk sopir angkot (Pak Iwan 2013)5. Akibatnya, dengan kenaikkan harga BBM, 

pengeluaran per hari sopir angkot hanya naik 17.6% tetapi ongkosnya naik sampai 2 

kali jumlah ini. Tentu saja, sopir angkot juga menghadapi kenaikkan harga pasar, 

yang membuat lebih sulit pembayaran makanan dan lain-lain. Sayangnya, ini 

lingkaran setan karena kenaikkan harga transportasi mendorong kenaikkan harga-

harga lain. 

Ini masalah utama yang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah di kota 

Bandung, dan kemungkinan besar di semua kota di Indonesia: mereka ingin 

meningkatkan harga barang atau layanan yang mereka jual untuk menghadapi 

kenaikkan harga BBM, tetapi sebagai akibatnya mereka harus membayar harga lebih 

tinggi di mana-mana. 

Gambaran-gambaran di bawah menunjukkan dampak kenaikkan harga 

makanan dan harga BBM terhadap angka inflasi pada umumnya. Untunglah, bisa 

dilihat bahwa dampak ini cepat dan tajam, tetapi juga cepat turun lagi. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pengeluaran sopir angkot per hari rata-rata adalah Rp 80,000 untuk BBM dan Rp 
120,000 untuk menyewa angkot. Biaya lain (misalnya perbaikan mesin) dibayar oleh 
pemilik angkot (Pak Iwan 2013). 
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Gambar 3.2.2: Inflasi pada Q3 Didorong oleh Harga Makanan dan BBM (Sumber: 

BPS 2013, Bank Dunia 2013b) 

 

Juga, bisa dilihat bahwa ada kenaikkan kecil dalam inflasi inti, yang disebabkan oleh 

harga makanan dan BBM lebih tinggi seperti sudah disebutkan sebelumyna. 

 

Gambar 3.2.3: Kenaikkan Kecil dalam Inflasi Inti (Sumber: BPS 2013, Bank Dunia 

2013b) 
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Selain itu, ada bukti dari Bank Dunia bahwa meskipun kenaikkan inflasi cepat 

dan buruk, setelah pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005 dan 2008, angka inflasi 

menjadi stabil dengan agak cepat (2013b, 17). 

 

Gambar 3.2.4: Inflasi Inti Menyesuaikan Diri Setelah Pemotongan Subsidi BBM pada 

Tahun 2005 dan 2008 (Sumber: CEIC, Bank Dunia 2013b) 

 

 

Proses ini ditunjukkan oleh inflasi yang sudah turun ke 8.4% pada bulan 

September, dan keharapan pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa akan turun lagi. 

Menurut Bank Dunia, angka inflasi akan turun sampai serendah sasaran Bank 

Indonesia pada akhir tahun 2014 (2013b, 17). 
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Gambar 3.2.5: Proyeksi Bank Dunia – Inflasi Tertinggi pada Q4 2013 (Sumber: 

CEIC, Bank Dunia 2013b) 
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3.3  PELAKSANAAN PEMOTONGAN SUBSIDI DAN ISU-ISU TERKINI 

Pada tanggal 17 Juni 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia 

menyetujui undang-undang untuk memotong subsidi BBM, dan kebijakan ini 

dilaksanakan pada bulan Juli berikutnya. Meskipun ada perlawanan dari beberapa 

partai politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mengimplementasi 

kebijakan tersebut yang tidak populer tetapi sangat dibutuhkan (The Economist 

2013b). Menurut Prof Didik Rachbini, pakar ekonomi dari Institute for Development 

of Economics and Finance (INDEF), “struktur APBN menjadi rapuh karena 

pemerintah dan DPR saling melempar tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini” 

(2013). Akhirnya, SBY dipaksa melaksanakan kebijakan pemotongan subsidi BBM 

karena subsidi tersebut sudah menjadi beban terlalu berat untuk APBN Indonesia. 

Meskipun ada argumen yang penting untuk pemeliharaan subsidi BBM, 

seperti yang sudah disebutkan dalam perspektif teoretis penelitian, alasan ini semua 

lemah dibandingkan dengan argumen anti-subsidi. Sebagai kebijakan sosial, 

pemberian subsidi BBM gagal oleh karena sifat bahwa manfaatnya lebih dapat 

dinikmati oleh orang kaya. Menurut Harvard Business Review, “negara yang 

menghapuskan subsidi akan membantu diri mereka sendiri, dan juga investor 

asingnya, oleh karena peningkatan efisiensi dalam ekonomi mereka” (2008).6 

Kebanyakan orang Indonesia belum pernah mengalami hidup tanpa subsidi 

BBM, dan menurut Peter Alford, wartawan bisnis dari koran The Australian, 

masyarakat Indonesia memikirkan bahwa pengaturan harga BBM adalah tanggung 

jawab pemerintah (2013). Namun, seperti sudah dijelaskan dalam perspektif teoretis 

penelitian, pemberian subsidi (antara lain BBM) menciptakan distorsi pasar, dan bisa 

mengancam merugikan APBN Indonesia. Menurut Prof Rachbini, sekarang ini 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 “Ultimately, countries that remove subsidies will help themselves, and the foreign 
investors in them, by making their economies more efficient.” 
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“APBN tersandera subsidi”, dan ada “kegagalan kebijakan fiskal karena subsidi BBM 

sangat boros” (2013). 

Hasil yang paling jelas dari pengeluaran besar untuk subsidi BBM di 

Indonesia adalah penggunaan uang secara tidak efisien, padahal saat ini ada banyak 

kebutuhan keuangan lain di Indonesia yang lebih mendesak mengingat Indonesia 

masih merupakan negara yang sedang berkembang. Pada tahun 2013, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Rp193,8 trilyun ($US17 milyar) untuk subsidi BBM, angka 

ini lebih dari 10 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk kesehatan (sebesar 

Rp17,5 trilyun) dan lebih dari 15 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk 

lingkungan hidup (sebesar Rp12,4 trilyun) (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia 2013). Menurut Prof Rachbini, ‘pos subsidi BBM mengalahkan pos 

pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya’ (2013), 

seperti dijelaskan oleh statistik tersebut. 

Namun, di lain pihak kebijakan yang disetujui oleh DPR pada bulan Juni 2013 

adalah alokasi Rp 9,3 trilyun untuk uang kompensasi yang diberikan kepada 15,5 juta 

rumah tangga termiskin di Indonesia (Widianto 2013, 4). Ini merupakan pemusatan 

kebijakan subsidi BBM Indonesia supaya lebih bermanfaat untuk golongan miskin, 

karena beban kenaikkan harga BBM akan paling dirasakan oleh orang kaya yang 

menggunakan kebanyakan BBM, dan cukup mampu untuk menghadapi kenaikkan ini 

tanpa dampak buruk kepada kesejahteraan mereka. Menurut Harvard Business 

Review, “meskipun warga miskin yang berdemonstrasi di jalanan, sebetulnya orang 

kaya yang meraup manfaat paling banyak dari subsidi” (2008).7 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 “After all, although it is the poor who take to the streets, it’s the rich who take the 
most from subsidies.” 
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Menurut Peter Alford (2013), sudah lama subsidi BBM menjadi isu politik 

selain sosial. Selain komentarnya bahwa rakyat Indonesia memikirkan harga BBM 

yang murah adalah tanggung jawab pemerintah, dia menyatakan “tidak ada yang 

berterima kasih ketika subsidi diberikan, tetapi semuanya menangis ketika subsidinya 

dipotong”.8 Alasan untuk kejadian subsidi BBM sebagai isu politik bisa ditemukan 

dalam sejarah Indonesia- pemotongan subsidi BBM pada tahun 1998 adalah salah 

satu faktor yang penting dalam keruntuhan Orde Baru (Beaton dan Lontoh 2010, 4). 

Akibatnya, para Presiden Indonesia ragu-ragu memotong subsidi oleh karena 

ketakutan pada reaksi rakyatnya, dan bisa dikatakan bahwa subsidi BBM lebih 

merupakan cara mempertahankan kebahagiaan kelas menengah daripada membantu 

golongan miskin (Alford 2013). 

Di belakang keputusan pemerintah Indonesia untuk memotong subsidi BBM 

pada tahun 2013, ada beberapa alasan ekonomis yang penting. Yang pertama adalah 

status Indonesia sebagai pengimpor selain pengekspor minyak bumi, sejak tahun 2004 

(International Energy Agency 2008, 125-126). Ini berarti bahwa sejak waktu itu, 

Indonesia bergantung kepada harga minyak bumi global, yang mengalami lebih 

banyak fluktuasi dan membuat Indonesia lebih mudah diserang oleh kejutan harga. 

Pengurunan subsidi BBM artinya bahwa beban kejutan harga BBM akan ditopang 

oleh pembeli, selain pemerintah. 

Alasan kedua adalah defisit transaksi berjalan Indonesia, yang terjadi pada 

tahun 2012 untuk pertama kali dalam 15 tahun (The Economist 2013b). Dengan harga 

global minyak bumi yang naik setiap tahun, subsidi BBM di Indonesia tidak lagi 

berkelanjutan. Grafik di bawah menunjukkan bahwa meskipun neraca transaksi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “Nobody thanks you when you give out subsidies, but everyone cries when you take 
them away.” 
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berjalan yang negatif, subsidi BBM masih menghabiskan kira-kira 2.5% Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

 

Gambar 3.3.1: Neraca Transaksi Berjalan dan Subsidi BBM Indonesia, % dari PDB 

(Sumber: Bank Indonesia) 

 

Alasan ketiga adalah krisis energi yang sedang dialami oleh Indonesia. 

Ketahanan sumber engeri di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama 

pemerintahnya, dan kekurangan investasi dalam sumber energi alternatif (atau yang 

bisa diperbarui, misalnya energi mengenai matahari). Subsidi BBM yang boros di 

Indonesia melemahkan dorongan investasi terhadap sumber energi alternatif karena 

harganya tidak bisa bertanding dengan harga BBM disubsidi (Kusumah 2012). 

International Energy Agency menasehati pemerintah Indonesia mencampur biofuel 

dengan BBM dan solar biasa, dan tentu saja memotong subsidi BBM sedikit demi 

sedikit supaya menciptakan kesempatan pembangunan industri energi alternatif 

(2008, 86, 93-104). 

Pada dasarnya, pemotongan subsidi menyediakan uang untuk tujuan lain, 

misalnya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan infrastruktur 
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(Harvard Business Review 2008). Meskipun pemimpin Indonesia ragu untuk 

memotong subsidi BBM oleh karena alasan politik, pada tahun 2013 program sosial 

BLSM diharapkan mampu mempersiapkan golongan miskin Indonesia untuk kejutan 

inflasi dan harga-harga lebih mahal setelah kenaikkan harga BBM. Selain itu, alokasi 

uang kepada proyek infrastruktur jangka pendek mengharapkan menunjukkan kepada 

golongan miskin Indonesia bahwa pemerintah mereka ingin membuat program 

sosialnya lebih dimusatkan kepada kebutuhan yang penting (Bank Dunia 2013a, 27). 

Pemotongan subsidi BBM di Indonesia akan memantapkan ekonomi 

Indonesia, supaya APBN Indonesia kurang bergantung kepada harga minyak bumi 

global, dan investasi dalam sumber energi alternatif bisa didorong. Dengan harga 

BBM lebih dekat dengan harga pasar global, biaya konsumsi BBM akan dibayar 

orang kaya dan pemerintah Indonesia akan mempunyai lebih banyak dana untuk 

tujuan lain. Namun, seperti dikatakan Peter Alford, memotong subsidi BBM tidak 

berarti ‘menghemat uang’. Pemotongan subsidi adalah lebih seperti menurunkan 

rekening kartu kredit- tidak akan mendapat uang, tetapi pada masa depan, urusan 

keuangan negara akan lebih stabil dan dapat diprediksi dengan terpercaya. 
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4 DAMPAK SOSIAL PEMOTONGAN SUBSIDI BBM 

 

4.1 ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM KOMPENSASI 

“Kepada mereka yang terdampak, perlu disediakan suatu bantuan untuk satu 

periode sampai ada keseimbangan baru dalam keuangan keluarga.” –

Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia 

 

Sebagai pasangan dari kebijakan pemotongan subsidi BBM, juga ada 

kebijakan program kompensasi yang disetujui oleh DPR Indonesia pada bulan Juni 

2013. Dengan alokasi Rp 29,05 trilyun (atau kira-kira 74% uang yang diproyeksi 

dihemat dari pemotongan subsidi BBM), ada semacam program sosial dan proyek 

infrastruktur yang ditangani oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangkan 

Kemiskinan (TNP2K) dan dibiayai dari APBN pemerintah Indonesia (Bank Dunia 

2013a, 27). Tujuan utama uang ini adalah Program Kompensasi Khusus, yang terdiri 

dari tiga aspek: 

• Pemberian bantuan tunai (Rp 150,000 per bulan selama 4 bulan, yang diselurkan 

dalam dua tahap) kepada 15,5 juta rumah tangga termiskin, melalui program 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 

• Program infrastruktur jangka pendek, yaitu untuk infrastruktur permukiman, 

sistem penyediaan air minum dan infrastruktur sumber daya air 

• Peningkatan program Beras Miskin (Raskin), yaitu pemberian nasi kepada rumah 

tangga miskin, untuk penerima BLSM selama 3 bulan 

Tiga program tersebut hanyalah sementara (3-4 bulan) dan bertujuan 

mengurangi dampak pemotongan subsidi BBM terhadap golongan ekonomi lemah 
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(Kementerian Keuangan, disebutkan oleh Bank Dunia 2013a, 27). Selain program ini, 

juga ada dua tujuan lain yang tetap dan jangka panjang, yang bertujuan mengurangi 

angka kemiskinan di Indonesia (TNP2K 2013b): 

• Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu pemberian bantuan tunai kepada rumah 

tangga yang sangat miskin 

• Bantuan Siswa Miskin (BSM), yaitu pemberian bantuan tunai kepada keluarga 

miskin untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah 

 

Alokasi pembiayaan program-program tersbut dijelaskan di tabel berikutnya: 

Tabel 4.1.1: Alokasi Pembiayaan Kompensasi 

Program Jumlah (Rp trilyun) 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), 

Rp 150,000 per bulan selama 4 bulan untuk 15,5 

juta rumah tangga termiskin 

9,3 

Program Keluarga Harapan (pemberian bantuan 

tunai kepada rumah tangga yang sangat miskin) 

0,7 

Raskin (pemberian nasi kepada keluarga miskin) 4,3 

Bantuan Siswa Miskin (uang diberikan kepada 

keluarga miskin untuk membantu mereka bayar 

biaya sekolah) 

7,5 

Program infrastruktur 7,25 

Total uang kompensasi 29,05 

(Sumber: Kementerian Keuangan, disebutkan oleh Bank Dunia 2012a, 27) 
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Fokus analisa pelaksanaan pembiayaan kompensasi dalam penelitian ini 

adalah BLSM, karena ini program sosial terbesar, paling langsung dan dilaksanakan 

khususnya untuk mengimbangi dampak pemotongan subsidi BBM terhadap golongan 

ekonomi lemah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas 

pelaksanaan program infrastruktur secara lengkap dalam Bab 4.2. 

 

Gambaran Kemiskinan di Bandung 

Menurut Indikator Propinsi TNP2K, pada tahun 2011, Jawa Barat mempunyai 

proporsi penduduknya di bawah garis kemiskinan paling rendah ke-16 dari 33 

propinsi Indonesia, jadi sekitar rata-rata untuk seluruh Indonesia (2013c). Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung menjelaskan lagi 

gambaran kemiskinan di Bandung, yaitu lokasi studi lapangan penelitian ini. 

Kemiskinan rumah tangga dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia melalui 

survei yang mengukur beberapa aspek, antara lain jenis lantai dan dinding, sumber air 

dan penggunaan fasilitas tempat membuang air besar dan lain-lain. Formulir lengkap 

survei tersebut bisa dilihat di Appendix B. 

 

Tabel 4.1.2: Angka Kemiskinan Kota Bandung (Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat 

2012) 

 



	   45	  

 

 

Dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima BLSM di Indonesia pada tahun 

2013, ada 62,255 di kota Bandung (dari 2,615,790 penerima yang ada di propinsi 

Jawa Barat) (Pos Indonesia 2013). Sayangnya, tidak ada data lebih spesifis tentang 

penerima BLSM oleh karena alasan privasi. Walaupun demikian, mengingat bahwa 

kecamatan di Bandung dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Bojongloa Kaler, 

Babakan Ciparay dan Bandung Kulon (semua di wilayah barat-daya pusat kota 

Bandung), penelitian lapangan laporan ini dilakukan di Keluruhan Babakan, 

Kabupaten Babakan Ciparay. 

 

Sejarah BLSM dan Bentuknya pada Tahun 2013 

Pada waktu pemotongan subsidi BBM di Indonesia pada tahun 2005 dan 

2008, juga ada program pembiayaan kompensasi untuk menurunkan dampak 

kenaikkan harga BBM terhadap golongan miskin, yang bernama Bantuan Langsung 

Tunai (BLT). Perbedaan antara BLT dan BLSM sedikit, yang paling utama adalah 

bahwa BLSM menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mengenal 

penerima program sosial, dan pencairan dana program dilakukan langsung melalui 
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kantor Pos Indonesia, yang membatalkan kebutuhan melibatkan aparat desa atau 

kelurahan yang lain (SMERU 2013, vii). Dahulu, jumlah BLT adalah Rp 100,000 per 

bulan selama 7 bulan, dan pada tahun 2013, jumlah BLSM adalah Rp 150,000 per 

bulan selama 4 bulan. Selain itu, bentuk BLT dan BLSM hampir sama (Simamora 

2013, TKPK 2013). 

Meskipun analisa pelaksanaan BLT pada tahun 2005 tidak banyak, masalah 

utama dengan BLT pada tahun 2005 dan 2008 yang diidentifikasi oleh SMERU 

adalah ketidaktelitian penargetan penerima pembiayaan (SMERU 2008, xi, 11-12). 

Data rumah tangga yang tidak lengkap atau salah mengakibatkan ada rumah tangga 

yang sebenarnya tidak cukup miskin untuk memenuhi syarat kemiskinan. Ini 

menyebabkan beberapa kericuhan, biasanya oleh karena alasan perasaan bahwa 

pemberian dana BLT tidak adil, atau bahwa sistem memilih penerima dana tidak 

cukup transparen (SMERU 2008, xiii). Selain itu, sering terjadi sistem pencairan dana 

terganggu oleh RT dan RW yang mengambil ‘biaya’ dari dana BLT (SMERU 2008, 

17-20). Pada tahun 2013, kesempatan ini dihapuskan karena dana BLSM didistribusi 

langsung kepada penerimanya melalui kantor Pos Indonesia dan tidak melibatkan RT 

atau RW. 

Jadi, BLSM adalah hasil perbaikan BLT, dengan penargetan lebih tepat dan 

proses pencairan dana lebih dapat diandalkan. Ini dibuktikan oleh laporan SMERU 

‘Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 2013’ 

yang menyatakan bahwa ‘secara umum mansyarakat menilai program BLSM lebih 

baik dibanding BLT 2005 dan BLT 2008’ (SMERU 2013, ii). Selain itu, Hastuti, 

peneliti utama laporan SMERU 2013, menyimpulkan bahwa pada dasarnya, 

‘pelaksanaan BLSM lebih berhasil pada tahun 2013 daripada tahun 2005 atau 2008, 
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meskipun masih ada yang bisa diperbaiki dalam beberapa sebagian pelaksanaannya, 

khususnya sosialisasi program’. 

 

Efektifitas Kemanjuran Dana BLSM 2013 dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan 

Sebagian penelitian ini akan mengukur efektivitas BLSM untuk melindungi 

golongan ekonomi lemah di Bandung dari dampak buruk kenaikkan harga BBM, 

untuk menganalisa dampak pemotongan subsidi BBM terhadap kemiskinan pada 

umumnya secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan dengan informasi dari tiga 

sumber utama: laporan SMERU ‘Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung 

Sementara Masyarakat 2013’, data dan analisa Bank Dunia dalam laporan 

triwulanannya ‘Adjusting to pressures’ (Juli 2013a) dan ‘Continuing adjustment’ 

(Oktober 2013b), dan data dari wawancara dan penelitian lapangan di kecamatan 

Babakan Ciparay, dengan bantuan ketua Rukun Warga (RW) 4 untuk mengenal 

penerima dan non-penerima BLSM di Rukun Tetangga (RT) 1 dan 3. 

“Seluruh informan rumah tangga dan sebagian informan lainnya menilai 

bantuan tunai lebih baik dibandung berbagai program bantuan lain, termasuk 

Raskin, karena bantuan dapat diterima utuh dan mudah dimanfaatkan untuk apa dan 

kapan saja” (SMERU 2013, ii). Pernyataan ini didukung oleh wawancara yang 

dilakukan oleh penulis di Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, pada bulan Oktober 

2013. Menurut Ibu Aam, seorang responden survei yang juga menerima Raskin dan 

Bawaku (Bantuan Walikota Khusus Sehat, program yang diatur oleh Dinas Kesehatan 

Kota Bandung), BLSM lebih berguna daripada program sosial yang lain karena bisa 

digunakan untuk pembelian khusus, misalnya kulkas. Bentuk BLSM berarti bahwa 

penerimanya sedikit fleksibel dengan penggunaan uangnya, untuk apapun yang paling 

penting bagi rumah tangga mereka (Aam 2013). Ini tidak terjadi dengan program 
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sosial yang lain, misalnya Raskin, yang meskipun diakui berguna, bantuan tersebut 

tidak memberikan kebebasan bagi penerima terkait pergunaan uangnya. 

Pada tahun 2013 tidak ada laporan keributan atau kekerasan yang terjadi 

dalam kaitannya dengan pencairan uang BLSM, yang berbeda dengan tahun 

sebelumnya. Menurut Hastuti, peneliti SMERU, hal ini dikarenakan pelurusan dan 

penjelasan penerima program, serta perbaikan sistem distribusi uang (Hastuti, 2013). 

Namun, Hastuti juga menyatakan bahwa pada tahun 2013, sosialisasi program BLSM 

sedikit sekali karena tidak ada departemen marketing atau serupa yang 

bertanggungjawab untuk sosialisasi program. Menurut laporan SMERU (2013): 

Di Bandung, informasi [tentang program BLSM] tidak sampai kepada semua rumah 

tangga penerima karena aparat kecamatan hingga ketua RT tidak mengetahui seluruh 

penerima BLSM di wilayah masing-masing. 

Selain itu, pada tahun 2013 terdapat lebih sedikit laporan mengenai penarikan 

‘biaya’ oleh pihak lain dari dana BLSM, yang berarti bahwa semua atau hampir 

semua uang BLSM diterima oleh rumah tangga sasaran. Menurut Bank Dunia, pada 

tahun 2005, 10% penerima BLT mengalami penarikan biaya tidak resmi oleh pegawai 

kantor pos atau orang lain (misalnya ketua RT atau RW), dan pada tahun 2008 angka 

ini naik sampai sebesar 54% (Bank Dunia 2013a, 28). Namun, menurut SMERU, 

pada tahun 2013 ‘rumah tangga menerima dana secara utuh tanpa potongan atau 

pungutan’. Ini dibuktikan oleh wawancara di Babakan Ciparay, di mana tidak ada dari 

penerima BLSM yang diwawancarai yang mengalami pengambilan dana BLSM 

mereka melalui biaya tidak resmi atau pemotongan yang lain. Meskipun tidak berarti 

bahwa uang BLSM pasti cukup, ketidakadaan pemotongan dana BLSM secara tidak 

resmi adalah bukti perbaikan dan pengetatan sistem pencairan uang tersebut. 

Akhirnya, SMERU menyimpulkan bahwa pada tahun 2013, inclusion error 

rumah tangga sasaran rendah, maksudnya hanya ada sedikit orang yang tidak benar-
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benar miskin yang menerima uang BLSM. Namun, ada angka exclusion error yang 

tinggi, yang berarti bahwa ada rumah tangga yang miskin yang tidak menerima uang 

apapun (SMERU 2013, vii). Menurut SMERU, “kekurangtepatan sasaran tersebut 

disebabkan oleh kurang akuratnya pendataan PPLS 2011 dan tidak adanya 

pemutakhiran data sebelum pelaksanaan program”. Ini dibuktikan oleh rumah tangga 

non-penerima BLSM yang ada di Babakan Ciparay, Bandung. Nampaknya, tingkat 

kemiskinan rumah tangga non-penerima BLSM di kecamatan tersebut sama dengan 

tetangganya yang menerima BLSM, dengan ukuran rumah dan pengeluaran untuk 

kebutuhan keluarga kira-kira sama. Dari rumah tangga yang diwawancarai, hanya 

beberapa (kurang dari 20%) memiliki kendaraan pribadi (yaitu sepeda motor), dan 

terjadi itu disewa dari teman dan tidak dimiliki sendiri. Semua orang yang 

diwawancarai yang mempunyai sepeda motor juga menerima BLSM, tetapi juga ada 

non-penerima BLSM yang tidak mempunyai kendaraan apapun, bahkan tidak 

mempunyai cukup uang untuk naik angkot atau becak selain untuk kebutuhan esensial 

(Nurila dan Atin, 2013). Ini menunjukkan ketidaktepatan yang sering terjadi dengan 

program sosial yang luas seperti BLSM, dan memunculkan wacana untuk perbaikan 

daftar penerima program. 

Akibatnya, bisa disumpulkan bahwa pelaksanaan BLSM dan pencairan 

dananya pada tahun 2013 agak berhasil meskipun terdapat beberapa kelemahan, 

terlebih bila dibandingkan dengan BLT tahun 2005 dan 2008. Namun, aspek 

pemberian BLSM yang paling penting untuk penelitian ini adalah kegunaannya dan 

dampak dananya terhadap kemiskinan di kota Bandung. Sementara dampak 

pemotongan subsidi BBM terhadap kemiskinan pada jangka panjang lebih baik 

diukur dengan prediksi pakar ekonomi dan penggunaan mekanisme pasar, dampaknya 
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pada jangka pendek bisa dilihat langsung pada masyarakat dan rumah tangga 

penerima BLSM. 
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Contoh Khusus: Ibu Nurila dan Ibu Atin 

Ibu Nurila dan Ibu Atin adalah kakak dan adik yang sudah tua dan lemah, yang tidak 

mempunyai anak bahkan suami. Mereka tidak menerima BLSM, meskipun rumahnya 

hanya memiliki 2 kamar yang kecil dan sumber pendapatan tunggal mereka adalah 

penjualan makanan ringan di depan rumah. Ibu Atin sakit dan tidak bisa keluar dari 

tempat tidur, dan walaupun Ibu Nurila juga tidak mampu berjalan kaki jauh dari 

rumah karena lemah, beliau ragu naik becak ke pasar karena ongkosnya sudah naik 

sebesar 100% (dari Rp 5,000 sampai Rp 10,000). Mereka menerima Raskin, tetapi 

tidak menerima kabar tentang BLSM dan tidak mengerti mengapa tidak terdaftar 

sebagai penerima. Kata Ibu Nurila, “sulit sekali menyesuaikan diri kepada harga lebih 

tinggi kalau tidak mempunyai uang. Itu membuat saya pusing, tidak bisa memenuhi 

kebutuhan.” Dahulu, mereka menerima BLT, tetapi tidak lagi ingat kalau itu pada 

tahun 2005 atau 2008. Pertama kali mereka mendengar tentang BLSM, mereka 

mendengar kalau mereka tidak akan mendapat bantuan tersebut. Kata Ibu Nurila 

“kalau menerima pensiun bisa relaks sedikit, tetapi tetap harus bekerja meskipun 

sudah tua dan sakit.” 
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Menurut Bank Dunia, bantuan langsung tunai (termasuk BLT, BLSM dan 

lain-lain) pada umumnya berhasil dengan pencegahan rumah tangga miskin dari 

dampak buruk pemotongan subsidi BBM. Mereka menyatakan bahwa dananya 

biasanya “cukup supaya rumah tangga sasaran tidak jatuh lagi ke belakang dalam 

pembayaran kebutuhan sehari-hari mereka”. Hasilnya, diperkirakan bahwa tanpa 

pemberian BLT pada tahun 2008, angka kemiskinan pada bulan Maret 2009 akan naik 

dari 15.8% sampai sebesar 15.4%, tetapi dengan BLT angka kemiskinan turun sampai 

14.2%. Pada bulan Maret 2013, angka kemiskinan adalah 11.4%, yang merupakan 

penurunan oleh 0.6% dari angka satu tahun sebelumnya (Bank Dunia 2013a, 20-28).  

Belum ada data baru-baru ini yang menunjukkan kalau pola tersebut akan 

terjadi lagi setelah pemberian BLSM 2013, tetapi menurut Dartanto, kalau ada 

pemotongan subsidi BBM oleh 25% dan uang yang dihemat digunakan untuk 

pengeluaran pemerintah (60%) dan transfer bantuan keuangan (40%), angka 

kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0.27% (2012). Sebenarnya, dampak pada angka 

kemiskinan mungkin akan lebih drastis daripada contoh ini, karena pemotongan 

pengeluaran untuk subsidi akan lebih dari 25% (kalau proyeksi APBN Indonesia 

tentang harga minyak bumi agak tepat) (APBN 2013). Menurut Bank Dunia (2013a): 

Pemberian BLSM kepada rumah tangga yang miskin dan rentan akan membantu 

Indonesia menurunkan angka kemiskinan. Dengan pemberian dana BLSM selama 4 

bulan, Bank Dunia memperkirakan bahwa angka kemiskinan Indonesia akan 

menurun sampai sekecil 9,4% pada bulan Maret 2014, yaitu penurunan lebih besar 

daripada yang diharapkan kalau ada pemotongan subsidi tanpa program kompensasi 

BLSM, yaitu 10,5%. 

Meskipun data tersebut menunjukkan bahwa ada orang yang keluar dari 

kemiskinan oleh karena pemberian BLT atau BLSM, sebenarnya hal tersebut tidak 

begitu mudah. Penurunan angka kemiskinan tersbut merupakan golongan orang 
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miskin yang berhasil naik ke atas garis kemiskinan, tetapi tidak berarti bahwa mereka 

tidak lagi miskin. Bapak Syaikhu Usman, peneliti dari SMERU, menyatakan bahwa 

pada umumnya uang BLSM “cukup berguna” untuk golongan ekonomi lemah yang 

paling diancam oleh kenaikkan harga-harga, tetapi bahwa ada sedikit sekali orang 

yang berhasil keluar dari ke bawah garis kemiskinan dengan uang BLSM, karena 

uangnya sudah dihabiskan hanya dalam waktu beberapa hari (Usman 2013). Ini 

dibuktikan oleh wawancara dengan penerima BLSM: ada yang mengeluarkan 

uangnya sedikit demi sedikit, tetapi hampir semua penerima menyatakan bahwa dana 

BLSM mereka sudah habis dalam waktu maksimal 2 minggu. Kebanyakan penerima 

BLSM yang diwawancarai menggunakan semua uang BLSM untuk kebutuhan sehari-

hari, dan tidak ada yang mengakui pernah menggunakan uangnya untuk barang 

mewah atau tidak pokok (seperti minuman keras atau lain-lain). 

Namun, agak sering terjadi bahwa ada penerima BLSM yang memberikan 

sebagian uangnya kepada keluarga atau tetangga, yang tidak terdaftar sebagai 

penerima BLSM meskipun mereka seringkali semiskin si penerima. Pak Hendra, yang 

berumur 25 tahun dan belum menikah atau mempunyai anak, memberikan Rp 

200,000 dari jumlah Rp 600,000 kepada kakaknya yang tidak menerima BLSM 

(Hendra 2013). Hastuti dari SMERU memperkirakan bahwa 20% dana BLSM yang 

dicairkan kepada golongan ekonomi lemah kemudian diberikan oleh penerimanya 

kepada keluarga atau tetangga yang tidak menerima BLSM (Hastuti 2013). Mbak 

Santi, dari Babakan Ciparay, belum pernah menikah atau mempunyai anak dan rumah 

tangganya terdiri dari dirinya beserta sang adik, yang masih sekolah. Mbak Santi juga 

memaparkan bahwa dirinya telah memberikan jumlah uang Rp 100,000 kepada 

neneknya (Rp 50,000 setiap kali menerima BLSM), karena rumah tangga Mbak Santi 
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hanya terdiri dari dua orang dan berkata “saya kasihan kepada nenek saya yang masih 

mempunyai cucu-cucu tetapi tidak menerima apapun dari pemerintah” (Santi 2013). 
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Contoh Khusus: Pak Dadan 

Rumah tangga Pak Dadan terdiri dari dirinya, isterinya, ibunya dan empat anak, dan 

semua anaknya sudah keluar dari sekolah meskipun yang paling muda hanya berumur 

12 tahun. Pak Dadan menerima BLSM, tetapi cara pengunaannya berbeda daripada 

tetangganya. Dia menggunakan semua uang BLSM dia untuk modal usahanya, yaitu 

perbaikan barang bekas yang dibuang supaya bisa dijual lagi. Harapan Pak Dadan 

adalah bahwa investasi pada perusahaannya, meskipun agak kecil, akan 

memanfaatkan pendapatan bisnisnya dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya 

selama bulan-bulan yang akan datang. Sebelum kenaikkan harga BBM dia sering 

memberikan sedikit uang kepada anakynya untuk makanan ringan dan lain-lain, tetapi 

sekarang tidak lagi “karena takut kepada kenaikkan harga lagi. Saya kurang mengerti 

kebijakan pemerintah dan kenaikkan harga ini membuat saya bingung... saya berpikir 

lebih baik tidak membuang-buang uang untuk makanan ringan anak-anak.” 
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Selama penelitian lapangan di Babakan Ciparay, yang paling jelas adalah 

bahwa tidak ada perbedaan kekayaan antara rumah tangga penerima dan non-

penerima BLSM. Di samping itu yang juga mengkhawatirkan adalah bahwa tidak ada 

satu pun dari semua responden (penerima dan non-penerima BLSM) yang 

melaporkan pernah dikunjungi oleh perwakilan BPS untuk mencatat data tentang 

kondisi hidup di rumahnya. Ini menunjukkan ketidaklengkapan dari data Basis Data 

Terpadu, yaitu sumber data yang digunakan untuk memilih penerima semua program 

sosial (sejak tahun 2011), yang diciptakan dengan data dari Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 (TNP2K 2013d). Menurut website TNP2K: 

PPLS 2011 mendata jauh lebih banyak rumah tangga dari PPLS 2008 dan dilakukan 

perbaikan metodologi untuk memperhitungkan karakteristik spesifik masing-masing 

kabupaten/kota. 

Namun, website TNP2K tidak memberikan informasi lebih lengkap tentang 

prosesnya, misalnya berapa orang disurvei dan lain-lain.  

Akibatnya, bisa disimpulkan bahwa salah satu masalah paling besar dengan 

pelaksanaan BLSM pada tahun 2013 tidak berkaitan dengan pencairannya diri-

sendiri, tetapi dengan proses pemilihan penerimanya. Sayangnya, analisa masalah ini 

di luar cakupan penelitian ini. Akan tetapi, masalah exclusion error yang tinggi yang 

diidentifikasi oleh SMERU (2013) dapat dikurangi melalui alokasi lebih banyak uang 

kepada program BLSM, bersama dengan pemeriksaan daftar penerima sebelum 

pencairan dana program untuk memperbaiki pendataan rumah tangga sasaran. 
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4.2 PENGGANTIAN APBN INFRASTRUKTUR 

Rp 7,25 trilyun atau 25% dana dari kebijakan kompensasi yang disetujui oleh 

DPRD Indonesia pada bulan Juni 2013, telah dialokasikan untuk proyek infrastruktur 

jangka pendek, yaitu Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 

(P4-IP), Percepatan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-

SPAM) dan Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air 

(P4-ISDA). Karena dana untuk program infrastruktur tersebut dicairkan kepada 

tingkat pemerintah lokal, jadwal pelaksanaan proyek sangat tergantung pada 

pemerintah daerah untuk pelaksanaannya (Bank Dunia 2013b, 38). Akibatnya, sulit 

mengukur pelaksanaan dan hasil proyek infrastruktur ini karena berbeda di setiap 

kecamatan, tetapi contoh dari kecamatan Babakan Ciparay di Bandung dapat kembali 

digunakan untuk mengilustrasikan program ini. 

Pentingnya investasi pada infrastruktur dijelaskan dengan pernyataan bahwa 

infrastruktur “mencerminkan kecakapan ekonomi untuk membuat produk dan 

layanan... ini adalah sumbangan esensial kepada daya produksi dan daya saing” (Bank 

Dunia 2013b, 40). Pengeluaran pada proyek infrastruktur biasanya mempunyai 

dampak yang berguna (atau flow-on effect) kepada ekonomi lokal pada umumnya. 

Perbaikan infrastruktur, misalnya melalui perbaikan jalan atau pembangunan 

jembatan baru, memudahkan transportasi dan mendorong perdagangan untuk 

penduduk wilayah itu (Bank Dunia 2013a, 13). Selanjutnya, perhitungan Bank Dunia 

memperkirakan bahwa kalau angka pertumbuhan belanja infrastruktur Indonesia naik 

sampai sebesar 5% per tahun (2% lebih besar daripada angkanya sekarang) akan 

menangkat PDB tahunan sebesar 5,8%, atau 0,5% lebih besar daripada angkanya pada 

tahun 2011. Ini bisa meningkatkan PDB total Indonesia pada tahun 2011 sebesar 5% 

(Bank Dunia 2013b, iv). 



	   58	  

Laporan SMERU pada tahun 2013 tidak menyebutkan atau mengukur hasil 

proyek infrastruktur jangka pendek tersebut, karena fokusnya adalah pelaksanaan 

program BLSM dan bukan program infrastruktur. Namun, peneliti SMERU sudah 

mempunyai pengetahuan yang dalam tentang semua aspek pelaksanaan kebijakan 

pemotongan subsidi BBM baik pada tahun 2013 maupun sebelumnya, dan Bapak 

Syaikhu Usman dari SMERU menyatakan dia tidak meragukan sistem implementasi 

proyek infrastruktur. Menurut dia, meskipun proyek infrastruktur tersebut tidak rata di 

seluruh Indonesia, infrastruktur adalah tujuan dana yang sangat berguna, karena 

manfaatnya bisa dibagi antara masyarakat lokal tanpa keterbatasan (Usman 2013). 

Ada beberapa orang yang diwawancarai di Babakan Ciparay yang meragu jika 

dana infrastruktur yang dijanjikan oleh pemerintah dalam program kompensasinya 

setelah pemotongan subsidi BBM sebenarnya akan digunakan sepenuhnya untuk 

proyek infrastruktur, tanpa potongan lain (Dadan dan Aam 2013). Namun, hasil 

proyek Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) sudah 

terlihat di kecamatan tersebut, di mana ada jalan raya yang baru diperbaiki dan 

beberapa gang kecil di mana betonnya baru diperbarui. Memang satu kecamatan tidak 

bisa mewakili pelaksanaan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, tetapi ini adalah 

contoh kecamatan yang rata yang sudah melaksanakan proyeknya dengan cepat, dan 

yang akan memberi manfaat kepada penduduknya. 

Di Babakan Ciparay, kebanyakan orang yang diwawancarai tidak ingat bahwa 

jalan raya mereka baru diperbarui, kecuali kalau sudah diperingatkan. Namun, di 

wilayah lebih terpencil atau di mana infrastruktur sebelumnya lebih buruk, dampak 

perbaikan infrastruktur pasti akan lebih dramatis. 

Pengaruh program proyek infrastruktur terhadap kemiskinan lebih sulit diukur 

dibangingkan dengan pemberian uang, karena pelaksanaannya kurang rata, tidak 
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selangsung program BLSM dan dampaknya terhadap kemiskinan dapat terkesan 

kurang jelas. Akan tetapi, Bank Pembangunan Asia (BPA) memperkirakan bahwa di 

wilayah Indonesia dengan jalan yang sudah lumayan bagus, perbaikan lagi jalannya 

mengakibatkan penurunan angka kemiskinan di wilayah itu sebesar 0,33%, dan di 

wilayah dengan jalan yang jelek, perbaikan jalannya mengakibatkan penurunan 

0,09%. Meskipun kecil, mereka juga mengukur bahwa peningkatan investasi kepada 

infrastruktur jalan sebesar 1% mengakibatkan penurunan angka kemiskinan sebesar 

0,3% selama 5 tahun (Ali dan Pernia 2003, 5). 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, 

menyatakan pada bulan Juli 2013 bahwa dalam APBN Indonesia tahun 2014, belanja 

infrastruktur akan dinaikkan sebanyak Rp 24 trilyun sehingga menjadi jumlah Rp 264 

trilyun (Tempo 2013). Meskipun kebijakan uang kompensasi untuk proyek 

infrastruktur jangka pendek hanyalah untuk tahun 2013, APBN yang dinantikan untuk 

tahun 2014 sudah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai 

pentingnya investasi terhadap infrastruktur sebagai strategi pengentasan angka 

kemiskinan di negaranya. 

Akhirnya, bisa disimpulkan bahwa pemotongan subsidi BBM dan pengeluaran 

dana yang dihemat dari kebijakan itu bisa membawa manfaat banyak sekali kepada 

masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Investasi atas 

infrastruktur merupakan investasi yang jangka panjang dan berkelanjutan, yang 

mempunyai potensi untuk menciptakan flow-on effect bagi seluruh ekonomi melalui 

peningkatan daya produksi dan efisiensi perekonomian. 

Pemotongan subsidi BBM dan pencairan dana untuk program sosial dan 

infrastruktur merupakan perubahan kebijakan pemerintah Indonesia, yang 

memperkuat dasar perekonomian negara dan akan lebih melindungi Indonesia 
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terhadap ancaman kejutan harga global sembari mendorong program sosial yang akan 

menurunkan angka kemiskinan nasional secara lebih efektif. Menurut majalah The 

Economist, hampir 80% perbaikan dalam pendapatan dari 40% penduduk termiskin di 

118 negara dari seluruh dunia disebabkan oleh perbaikan dalam pendapatan rata-rata, 

yang berarti bahwa peningkatan tingkat kekayaan tersebut terjadi melalui proses 

pertumbuhan ekonomi, tidak dari redistribusi uang (2013c, 54). Meskipun program 

BLSM adalah contoh ‘redistribusi uang’ tersebut, sangat penting diingat bahwa 

BLSM merupakan salah satu aspek dari kebijakan pemerintah yang akhirnya 

bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan ekonominya dari 

kejutan harga dan pengaruh pasar internasional. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia baru melaksanakan kebijakan yang sangat berpengaruh dalam perbaikan 

kesejahteraan penduduknya, khususnya golongan ekonomi lemah. 
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5 KESIMPULAN PENELITIAN DAN SARAN 

 Pada dasarnya, subsidi BBM adalah strategi perlindungan sosial yang gagal 

membantu golongan ekonomi lemah, dan manfaatnya terutama dinikmati oleh kelas 

menengah dan atas yang paling menggunakan BBM. Prof Didik Rachbini dari INDEF 

menyatakan bahwa APBN Indonesia sedang ‘tersandera subsidi BBM’, dan meskipun 

pemotongan subsidi BBM menciptakan kejutan harga pada jangka pendek, manfaat 

perekonomian pada jangka panjang ada banyak. 

Ada dua penemuan utama dari penelitian ini, satu mengenai jangka pendek 

dan yang lain mengenai jangka panjang. Pertama, hasil penelitian ini adalah bahwa 

pada umumnya, pencairan program BLSM mencegah kebanyakan golongan ekonomi 

lemah merasa dampak yang buruk dari pemotongan subsidi BBM. Bank Dunia 

(2013a) memperkirakan bahwa: 

angka kemiskinan Indonesia akan menurun sampai sekecil 9,4% pada bulan Maret 

2014, yaitu penurunan lebih besar daripada yang diharapkan kalau ada pemotongan 

subsidi tanpa program kompensasi BLSM, yaitu 10,5%.  

Ini terjadi oleh karena pemberian dana kompensasi BLSM setelah kenaikkan harga 

BBM. 

 Sayangnya, penelitian lapangan di kecamatan Babakan Ciparay, Bandung 

menunjukkan bahwa non-penerima BLSM yang tetap kurang mampu (juga dikenal 

sebagai rumah tangga yang dikecualikan dari daftar rumah tangga sasaran oleh karena 

exclusion error yang tinggi) kena dampak yang buruk sekali setelah pemotongan 

subsidi BBM. Ada banyak rumah tangga non-penerima BLSM yang melapor sudah 

menjadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, oleh karena angka inflasi 

yang mencapai sebesar 8,6% pada bulan Juli tahun ini. Baik Bank Indonesia maupun 

Bank Dunia mengharapkan angka ini akan menurun lagi sampai sekecil kira-kira 5% 
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pada tahun 2014, tetapi pada saat ini warga miskin Indonesia berjuang membayar 

produk bahan pokok mereka. Dampak inflasi kepada kesejahteraan golongan ekonomi 

lemah ditingkatkan oleh kebiasaan para penjual untuk terlalu banyak meningkatkan 

harga jualnya setelah kenaikkan harga BBM, yang mengakibatkan kenaikkan angka 

inflasi lebih besar. Warga kurang mampu sekarang berjuang lebih sulit untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan harus menyesuaikan diri kepada harga-

harga lebih tinggi meskipun sulit. 

 Selanjutnya, kebijakan pemotongan subsidi BBM yang dilaksanakan pada 

bulan Juni berarti bahwa pemerintah Indonesia cepat mulai menghemat uang APBN, 

yang bisa digunakan untuk tujuan yang lebih berguna, seperti program infrastruktur 

jangka pendek yang sudah dilaksanakan di propinsi-propinsi Indonesia. Sudah 

dibuktikan bahwa proyek infrastruktur membawa manfaat banyak sekali kepada baik 

wilayah mampu maupun wilayah kurang mampu, dan bisa menurunkan angka 

kemiskinan di wilayah itu melalui flow-on effect dari peningkatan perdagangan dan 

perbaikan jalan-jalan, jembatan dan sebagainya di wilayah tersebut. 

 Penemuan utama kedua dari penelitian ini mengenai jangka panjang 

kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya, pemotongan subsidi BBM di Indonesia 

menyebabkan Indonesia kurang banyak tergantung kepada harga minyak bumi global, 

dan APBN tidak lagi akan tersandera subsidi BBM, khususnya kalau subsidi tersebut 

dipotong lagi pada bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang. 

 Mandiri Investasi (2013) memperkirakan bahwa pemotongan subsidi BBM 

terakhir ini akan menghemat uang Rp 88,6 trilyun dari APBN Indonesia pada tahun 

2014. Akibatnya, dana ini bisa digunakan untuk tujuan lebih bermanfaat untuk orang 

miskin, antara lain proyek infrastruktur tersebut dan program sosial yang lain seperti 

BLSM dan sebagainya. Dartanto, pakar ekonomi Universitas Indonesia, 
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memperkirakan bahwa pemotongan subsidi BBM dan pengeluaran uang yang dihemat 

untuk program sosial dan infrastruktur bisa menurun angka kemiskinan sebesar 

0,534% (2012).  

 Lembaga penelitian SMERU tidak meragukan kebijakan pemerintah untuk 

melaksanakan program infrastruktur tersebut, dan sudah ada bukti dari kecamatan 

Babakan Ciparay di Bandung bahwa proyek infrastruktur tersebut dilaksanakan tanpa 

masalah penggangguan dananya. 

 Hasil utama pada jangka panjang dari pemotongan subsidi BBM di Indonesia 

adalah ekonomi Indonesia lebih stabil dengan APBN yang kurang tergantung kepada 

harga minyak bumi global. Ekonomi yang stabil akan mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, yang diharapkan mencapai lagi sebesar 6% pada tahun depan 

(Bank Indonesia 2013). Seperti dikatakan oleh The Economist, pertumbuhan ekonomi 

sebetulnya cara lebih cepat untuk memperbaiki kesejahteraan warga kurang mampu, 

alih-alih program sosial seperti BLSM. Mereka menyatakan hampir 80% perbaikan 

dalam pendapatan dari 40% penduduk termiskin di 118 negara dari seluruh dunia 

disebabkan oleh perbaikan dalam pendapatan rata-rata, yang berarti bahwa 

peningkatan tingkat kekayaan tersebut terjadi melalui proses pertumbuhan ekonomi, 

tidak dari redistribusi uang (The Economist, 2013c). 

 Sayangnya, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut sebetulnya dirasakan 

warga miskin sedikit demi sedikit. Selama tahun-tahun yang akan datang penduduk 

kurang mampu tersebut mungkin dapat mengatasi garis kemiskinan melalui trickle-

down effect kekayaan. Meskipun warga miskin tidak akan cepat menjadi kaya dengan 

pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan mereka tidak akan serendah dahulu. 

 Mengenai saran dari penelitian ini, masalah utama yang dihadapi oleh 

golongan ekonomi lemah di Bandung (dan kemungkinan besar di kota dan propinsi 
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lain di Indonesia) adalah exclusion error program kompensasi yang tinggi. Kesalahan 

ini menyebabkan ada banyak orang kurang mampu di Indonesia yang tidak menerima 

dana program sosial sebagai kompensasi untuk harga BBM lebih tinggi, dan 

akibatnya mereka kena dampak paling buruk dari kenaikkan harga-harga tanpa 

bantuan keuangan apapun. Perluasan program BLSM, dengan pencairan dananya 

kepada lebih banyak rumah tangga, akan mempunyai dampak yang bermanfaat 

kepada golongan ekonomi lemah Indonesia karena perluasan ini mampu menurunkan 

lagi angka kemiskinan di Indonesia. 

 Akhirnya, strategi pemerintah Indonesia untuk memotong subsidi BBM dan 

memberikan dana kompensasi kepada golongan ekonomi lemah disetujui oleh peneliti 

dan pakar ekonomi sebagai strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sambil melindungi warga kurang mampu dari kejutan harga. 

Namun, seperti dikatakan Prof Didik Rachbini (2013): 

Tidak ada [strategi] yang enak, seperti sakit jantung yang dioperasi dan beresiko juga 

gagal kalau penyakitnya parah... Karena itu, mengurangi subsidi yang sudah parah 

juga tidak bisa sekaligus yang bisa menimbulkan komplikasi ekonomi dan 

politik.  Tetapi pengurangan subsidi secara bertahap dan pasti harus dikurangi dan 

tidak bisa dibiarkan seperti sekarang. 

Dengan demikian, bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah ambil 

langkah besar untuk progresnya kepada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil. 
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APPENDIX B: Halaman Kedua 

 

        a.              
  

          
        b.      

  8a. Sumber penerangan utama

  
    b. Jika listrik PLN (R.8a=1), daya terpasang

1. Listrik PLN                                  3. Petromak/aladin                       5. Lainnya
2. Listrik non PLN                           4. Pelita/sentir/obor
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i.  HP                                1. Ya         2. Tidak    

                                     Saya menyatakan bahwa informasi ini benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah,

7. Nama responden       : .……………………………………………                                                      (…………..……………...…………...)
    Tanda Tangan

1. Tanggal pencacahan : 

IV. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

4. Tanggal pemeriksaan : 

6.         Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur,

 (…………………...……………………………)
Tanda Tangan

 .……………………...……   Kode 

3.              Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur,

(…………………...……………………………)
Tanda Tangan

 .………………...………….   Kode

       Tanggal           Bulan                  Tahun
2 0 1 1

           Tanggal           Bulan                  Tahun
2 0 1 1

13. Apakah rumah tangga menjadi peserta program berikut  a. Program Keluarga Harapan (PKH)               1. Ya                  2. Tidak  

b. Beras untuk orang miskin (Raskin)                        3. Ya        4. Tidak

c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)     1. Ya           2. Tidak

d. Asuransi Kesehatan lainnya 3. Ya        4. Tidak

e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 1. Ya       2. Tidak

f. Keluarga Berencana (KB)            3. Ya              4. Tidak

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

 f.

2. Nama pencacah : 5. Nama pemeriksa : 

  9. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 1. Listrik                                          4. Arang/briket
2. Gas/elpiji                                     5. Kayu bakar
3. Minyak tanah                              6. Lainnya


