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PENDAHULUAN 

 Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013 ini pemerintah kembali 

mewacanakan penaikan harga BBM bersubsidi baik untuk premium maupun solar. 

Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan penaikan harga BBM ini pasti direalisasikan 

tengah tahun ini, bahkan DPR melalui Komisi VIII telah besaran angka-angka penting 

dalam kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) seperti jumlah 

keluarga miskin yang diusulkan, total anggaran yang digunakan, periode pengucuran 

bantuan.  

 Argumentasi pemerintah dalam penaikan harga BBM bersubisidi ini tidak jauh 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kekhawatiran akan jebolnya anggaran negara dan 

wacana ketidakadilan terhadap penikmat utama subsidi BBM dari kalangan menengah ke 

atas masih dikemukakan oleh pemerintah. Namun apakah benar hal itu merupakan alasan 

utama di balik penaikan harga BBM ini? Pun jika benar, apakah hal tersebut layak menjadi 

argumentasi pemerintah di saat masalah mendasar APBN dan tata kelola energi belum 

mampu diselesaikan? 

Melihat kasus ini, mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang bermoral harus 

selalu kritis memanggapi kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah apalagi jika 

kebijakan itu langsung berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat terutama rakyat 

kecil. BEM UI sebagai bagian dari pergerakan mahasiswa akan selalu berada dalam sikap 

untuk mengedepankan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil.  

Kajian ini akan mengkritisi kebijakan penaikan harga BBM yang diwacanakan oleh 

pemerintah melalui lima aspek, yaitu aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial, hukum, dan 

politik.. Diharapkan kajian multi-perspektif ini bisa memberi gambaran yang memadai 

terkait masalah dan implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan penaikan harga BBM. 
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A. TINJAUAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN  SOSIAL  

“The more economics drifted in a mathematical-statistical direction, the more it ignored 

that which is un-mathematical and does not always behave predictably: human beings”  

(Wilhelm Röpke). 

 Ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu tidak bisa dilepaskan dari matematika dan statistik 

sebagai bagian dari pisau analisisnya. Namun tentu saja sebagai sebuah disiplin ilmu pula, 

ekonomi merupakan suatu pendekatan untuk memahami kebenaran dan menjawab 

permasalahan sosial masyarakat. Oleh karenanya, sebagai awalan, dalam kebijakan penaikan 

harga BBM ini pun kita jangan sampai hanya terjebak hitungan angka atau perspektif ekonomi 

semata sehingga mengaburkan dampak multidimensional yang ditimbulkan dan implikasi nyata 

terhadap masyarakat secara umum terutama rakyat kecil. 

Di sini mari kita mengkritisi dua argumentasi utama pemerintah dalam kebijakan ini 

yakni alasan tekanan fiskal yang berujung pada jebolnya anggaran negara dan keadilan 

subsidi BBM antara si kaya dan miskin. 

 

APBN Jebol? 

Sebagai suatu komoditas, harga BBM internasional memang bisa saja naik ataupun 

turun yang direfleksikan dari pergerakan harga minyak dunia sehingga jika ada 

argumentasi penyesuain harga, di satu titik tertentu hal itu bisa saja dimaklumi namun kita 

tetap harus kritis dengan alasan penaikan harga BBM ini. Apakah benar subsidi BBM 

merupakan penyebab utamanya jebolnya anggaran negara seperti yang diklaim 

pemerintah? Dari sisi kekhawatiran jebolnya anggaran negara pada dasarnya hal ini bisa 

dikritisi melalui banyaknya celah dan kebocoran dari sisi penerimaan maupun 

pengeluaran dalam APBN.  

Dalam hal argumentasi jebolnya APBN, inefisiensi bisa dilihat dari kedua sisi baik 

penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, kebocoran dan korupsi APBN selalu 

kita dengar di media setiap hari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mencatat 

terhitung dari 20.000 kasus yang masuk tercatat 80 persen merupakan kasus pengadaan 
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barang/jasa dan itu bisa mencapai angka Rp 70 triliun tiap tahun. Belum lagi pemborosan 

lain dalam belanja pegawai, kunjungan kerja atau komponen lain dalam belanja rutin.  

Di sisi lain, belum optimalnya sektor penerimaan negara bisa merujuk pada 

sinyalemen dari Indef bahwa rasio perpajakan yang bisa mencapai 20 persen dari posisi 

saat ini 12 persen menandakan adanya potensi penerimaan pajak yang bocor sekitar 40 

persen atau 416,9 triliun rupiah dari target sebesar 1.042,29 triliun rupiah. Selain itu, 

ketidakmampuan pemerintah unutk memaksimalkan potensi pajak juga terlihat dari 

pengakuan pemerintah sendiri: 

Kementerian Keuangan menyatakan dari sekitar 22,6 juta badan usaha di 

Indonesia, hanya 500 ribu perusahaan yang taat membayar pajak.  

(http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/239584-bi--bps--menkeu-kerjasama-data-

ekspor-impor)  

"Dari data 110 juta usia dewasa yang sudah bekerja, baru sekitar 60 juta yang 

punya NPWP. Jadi masih ada 40 juta yang belum bayar pajak," ujar Direktur 

Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Gedung Kementerian Dalam Negeri. 

(http://m.merdeka.com/uang/baru-19-juta-orang-yang-taat-bayar-pajak.html)  

Berdasarkan penjelasan di atas sangat tidak fair bagi pemerintah memberikan 

pembenaran penaikan harga BBM karena besarnya subsidi BBM semata. Benar bahwa 

subsidi ini harus dikelola namun di sisi lain kita masih melihat ada pemborosan dan 

kebocoran anggaran yang masih belum bisa diselesaikan serta penerimaan negara belum 

mampu dimaksimalkan. 

Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran? 

Hasil dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh  BPS 

tahun 2007 menunjukkan bahwa 48,44 persen subsidi BBM dinikmati oleh 20 persen 

kelompok masyarakat berpendapatan teratas dan hanya 5,15 persen subsidi BBM 

dinikmati oleh 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terbawah. Tujuan yang 

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/239584-bi--bps--menkeu-kerjasama-data-ekspor-impor
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/239584-bi--bps--menkeu-kerjasama-data-ekspor-impor
http://profil.merdeka.com/indonesia/f/fuad-rahmany/
http://m.merdeka.com/uang/baru-19-juta-orang-yang-taat-bayar-pajak.html
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subsidi BBM yang awalnya untuk membantu masyarakat berpendapatan menengah 

kebawah berdasarkan fakta ini seakan tujuan tersebut dapat dikatakan tidak tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya, jika memang tidak tepat sasaran maka kebijakan yang diambil 

pemerintah harusnya adalah pembatasan subsidi BBM bagi kelompok menengah ke atas 

dengan skema kendaraan umum dan motor masih diijinkan menggunakan BBM 

bersubsidi dan untuk kendaraan pribadi menggunakan harga ynag lebih tinggi (setelah 

subsidi BBM dikurangi). Dengan skema tersebut maka pendapat ketidaktepatan subsidi 

mendapatkan jawaban yang sesuai dengan alur logika ketidaktepatan subsidi itu sendiri 

dan yang paling penting adalah dampak kepada rakyat kecil dan perekonomian secara 

umum lebih bisa diminimalisir. 

Jika berbicara Pareto efisiensi dalam kebijakan publik, maka kita ketahui bahwa “no 

one is better off without making someone else worse off.” Kita boleh bersepakat atau tidak 

dengan prinsip Pareto tersebut namun paradigma itulah yang selama ini terdapat dalam 

setiap kebijakan ekonomi. Artinya, jika memakai logika tersebut, tidak ada satu pun 

kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak. Salah satu pihak ada yang 

diuntungkan, di sisi lain ada pihak yang dirugikan. Pertanyaannya, dalam kebijakan 

penaikan harga BBM, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? 

Pemerintah melalui sosialisasi yang disebar di televisi nasional mengklaim bahwa 

kebijakan ini pada dasarnya adalah kebijakan yang pro rakyat karena akan 

menyelamatkan anggaran negara secara umum dan penghematan dari subisi yang 
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dicabut bisa dialihkan ke proyek pembangunan. Pun jika ada kerugian yang dirasakan 

oleh rakyat hal itu bisa “diselesaikan” program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

(BLSM) yang diluncurkan sepaket. Berdasarkan logika Pareto dan alur sosialisasi 

pemerintah di iklan televisi maka bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah 

mengakui secara sadar bahwa “someone else worse off” adalah rakyat kecil yang akan 

langsung terkena dampak penaikan harga BBM ini. Mereka akan terpukul daya belinya, 

turun kesejahteraannya dan berdampak pada peningkatan kemiskinan 

 

Kemiskinan Meningkat, BLSM sebagai Solusi atau Masalah Baru? 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa salah satu konsep penghitungan 

kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis 

kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. 

BLSM ditujukan kepada mereka yang diaktegorikan sebagai penduduk miskin. Pun 

demikian, belum didapatkan kriteria yang rinci dari pemerintah terkait masyarakat yang 

berhak mendapatkan BLSM hanya disebutkan, 

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad 

Zakaria dari Fraksi Partai Golkar sebagaimana dikutip jurnalparlemen.com, Rabu 

(5/6) malam, Komisi VIII DPR menyebutkan, anggaran program BLSM sebesar Rp 

12,009 triliun itu merupakan anggaran lima bulan, yang terdiri dari bantuan tunai 

Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar untuk 

kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan 

pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan 

untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar. 
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(http://www.setkab.go.id/berita-8953-komisi-viii-dpr-setujui-anggaran-blsm-rp-

12009-triliun.html). 

Sebagai referensi kita bisa merujuk pada kriteria yang dipakai pada kebijakan BLT 

ketika BBM dinaikkan di tahun 2005. Jika suatu keluarga masuk ke dalam minimal 

sembilan kriteria yang disebutkan di bawah  maka ia sudah tergolong dari kelompok yang 

berhak mendapatkan BLT. 

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.  

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.  

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok 

tanpa diplester.  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.  

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.  

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.  

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.  

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu  

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun  

10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.  

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.  

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, 

buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan 

lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.  

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.  

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, 

ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

Di sisi lain, mari merujuk pada data kemiskinan makro yang dihitung BPS per posisi 

Maret 2010 dan dirilis tanggal 1 Juli 2010. Jumlah dan persentase penduduk miskin 

dihitung per provinsi dengan garis kemiskinan yang berbeda‐beda. Di DKI Jakarta 

http://www.setkab.go.id/berita-8953-komisi-viii-dpr-setujui-anggaran-blsm-rp-12009-triliun.html
http://www.setkab.go.id/berita-8953-komisi-viii-dpr-setujui-anggaran-blsm-rp-12009-triliun.html
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besaran garis kemiskinan mencapai Rp331.169 per kapita per bulan, sementara di Papua 

Rp259.128. Data di level nasional merupakan penjumlahan penduduk miskin di seluruh 

provinsi, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 

juta (13,33 persen dari total penduduk) dengan garis kemiskinan sebesar Rp 211.726 per 

kapita per bulan (Press Release BPS tentan Penjelasan Data Kemiskinan, 2011). 

Berdasarkan rilis kesepakatan DPR dan pemerintah didapatkan penduduk yang akan 

memperoleh BLSM ini sebanyak 15.530.897 orang sedangkan rilis BPS pada 2010 saja 

penduduk miskin di Indonesia sebanyak 31,02 juta. Maka mari kita bayangkan potensi 

sangat besarnya potensi masalah yang ditimbulkan dari kebijakan BLT yang berganti 

nama menjadi BLSM ini sekali lagi: 

1. Konflik horizontal antar sesama masyarakat antara yang berharap menerima 

BLSM dengan yang menolak menerima bantuan ini. 

2.  Kecemburuan sosial antara pihak penerima BLSM dengan yang tidak menerima 

bantuan karena merasa sama-sama berhak mendapatkannya. 

3. Kemungkinan ketidaktepatan sasaran penerima BLSM karena basis data yang 

tidak akurat. 

4. Kekacauan sosial karena BLSM ternyata tidak meng-cover seluruh penduduk 

miskin di Indonesia dan tidak menghitung penduduk hampir miskin yang bisa 

masuk kategori miskin karena dampak penaikan harga BBM ini. 

Di tahun 2012 yang lalu ketika wacana penaikan harga BBM mengemuka Reforminer 

Institute melakukan simulasi dampaknya terhadap pertumbuhan IHK (Indeks Harga 

Konsumen), kemiskinan, Produk Domestik Bruto, dan pertumbuhan pengangguran. 

Selengkapnya tersaji di tabel berikut: 
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 Data yang disajikan di atas merupakan simulasi, artinya dihitung berdasarkan 

pemodelan tertentu dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya, sehingga didapatkan 

perkiraan yang mungkin terjadi jika penaikan BBM terealisasi. Simulasi di atas bisa jadi 

lebih atau kurang dengan kenyataan di lapangan nantinya. Namun satu hal yang pasti, 

tentu saja logika umum juga sepakat bahwa jika harga BBM dinaikkan maka masyarakat 

menengah ke bawah yang langsung menerima dampak penaikan ini akan terpukul daya 

belinya dan berkurang keseejahteraannya yang berujung pada meningkatnya angka 

kemiskinan secara umum. Belum lagi ancaman inflasi, penurunan pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatnya pengangguran. Hal tersebut merupakan ancaman nyata dari dampak 

kebijakan ini. 

 Dari segi kesenjangan ekonomi, Indonesia sendiri mengalami kecenderungan 

kenaikan Koefisien Gini dari tahun ke tahun. Koefisien Gini menggambarkan 

ketidakmerataan pendapatan antara kelompok berpendapatan tertinggi dengan 

kelompok berpendapatan terendah di suatu negara. Nilai koefisien gini berada pada 

selang 0 sampai 1. Bila 0: kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama 

dari pendapatan) dan bila 1: ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian 

pendapatan dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang ( atau satu kelompok 

pendapatan) disuatu Negara menikmati semua pendapatan negara tersebut. Tabel di 

bawah ini pun menberikan gambaran gamblang bahwa ketimpangan ekonomi di 

Indonesia semakin menigkat tiap tahunnya 

 

 

 

 

 

 Kelompok masyarakat menengah ke atas tidak banyak terpengaruh dengan 

kebijakan penaikan harga BBM ini mengingat struktur konsumsi mereka tidak didominasi 

oleh konsumsi komoditas pokok sedangkan kelompok rakyat miskin akan semakin miskin 
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dan kelompok hampir miskin akan masuk kategori miskin karena kenaikan harga-harga 

komiditas yang terjadi tidak mampu mereka imbangi dengan peningkatan pendapatan 

yang memadai. Ujungnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin besar di negeri ini. 
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B. TINJAUAN POLITIK 

 Harus dipahami bahwa kebijakan naik turunnya harga komoditas yang diatur oleh 

pemerintah (administered price) merupakan kebijakan ekonomi yang diputuskan melalui 

mekanisme politik dan diatur oleh aturan perundang-undangan. Dalam kebijakan 

penaikan harga BBM kita bisa melihat data yang tersaji pada tabel di bawah ini tentang 

harga BBM dan periode pemerintahan ketika kebijakan tersebut dinaikkan:  

Tahun Harga Premium Harga Solar Masa Pemerintahan 

1980 Rp150  Rp52,50  Soeharto 

1991 Rp550  Rp300  Soeharto 

1993 Rp700  Rp380  Soeharto 

1998 Rp1.200  Rp600  Soeharto 

2000 Rp1.150  Rp600  Abdurrahman Wahid 

2001 Rp1.450  Rp900  Abdurrahman Wahid 

2002 Rp1.550  Rp1.150  Megawati 

2003 Rp1.810  Rp1.890  Megawati 

Mar-05 Rp2.400  Rp2.100  SBY 

Okt-05 Rp4.500  Rp4.300  SBY 

2008 Rp6.000  Rp5.500  SBY 

2009-2012 Rp4.500  Rp4.500  SBY 

2013 (rencana) Rp6.500  Rp5.500  SBY 

Sumber: Kementerian ESDM dalam http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2013/117775-Naik-Turun-

Harga-BBM-Sejak-Soekarno-Hingga-SBY   

 Dalam periode pemerintahan SBY kebijakan penaikan harga BBM selalu 

diluncurkan sepaket dengan kebijakan BLT atau yang saat ini disebut BLSM. Pemerintah 

berargumen bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan sebagai satu paket kebijakan 

untuk menahan turunnya daya beli masyarakat kecil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 

ada pola yang coba untuk diulangi oleh pemerintahan SBY dalam rencana penaikan 

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2013/117775-Naik-Turun-Harga-BBM-Sejak-Soekarno-Hingga-SBY
http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2013/117775-Naik-Turun-Harga-BBM-Sejak-Soekarno-Hingga-SBY
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harga BBM tahun 2013 ini yaitu penaikan dilakukan menjelang pemilihan umum yang 

akan digelar 2014 mendatang.  

Melalui skema BLSM maka ada indikasi bahwa ada citra positif yang diingat oleh 

masyarakat kecil untuk mengimbangi bahkan menjadi modal kampanye partai berkuasa 

meskipun harga BBM telah dinaikkan. Pada dasarnya memang dibutuhkan hasil penelitian 

yang terpercaya dalam argumentasi ini namun menjadi naif ketika fakta adanya pola 

seperti ini diabaikan begitu saja. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang diungkapkan 

oleh Yudi Latief peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam artikel Kompas 10 April 

2009 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/10/10051538/Demokrat.Terdongkrak.BL

T) tentang indikasi aspek politis dalam kebijakan BLSM yang sepaket dengan kebijakan 

penaikan harga BBM.  

Jangan lupa ketika harga BBM dinaikkan tahun 2008 yang lalu, namun di akhir 

tahun yang sama dan awal tahun baru 2009 pemerintah menurunkan harga BBM. Harga 

diturunkan sebanyak tiga kali dengan besaran penurunan Rp500 per tahap. Hal ini 

menghasilkan harga BBM yang semula berangka Rp6.000 per liter turun menjadi Rp4.500 

per liter. Pemerintah kala itu suskses mengkapitalisasi kebijakan ini menjadi iklan 

kampanye politik dalam pemilihan umum 2009. ‘Prestasi’ menurunkan harga BBM tiga kali 

yang digemborkan Demokrat kala itu merupakan bukti bahwa kebijakan menurunkan 

harga BBM tidak murni untuk rakyat, tapi untuk kepentingan suara semata. Dengan 

kondisi yang sama, jika harga BBM benar-benar akan di tahun 2013 ini maka pemerintah 

mempunyai bola emas lagi untuk menjadikannya sebagai alat kampanye di pemilu 2014. 

Di tahun 2012 sendiri, kita telah melihat drama politik di panggung DPR di tahun 

tentang masalah BBM ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa baik bagi pemerintah maupun 

pihak oposisi, isu ini bisa sama-sama menguntungkan bagi mereka. Pemerintah dan 

partai pendukung memanfaatkan instrumen BLSM untuk mendulang suara nantinya dan 

pihak oposisi juga membuatnya sebagai bahan dagangan kampanye. 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/10/10051538/Demokrat.Terdongkrak.BLT
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/10/10051538/Demokrat.Terdongkrak.BLT
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Maka penting untuk dikritisi di sini apakah kebijakan ini mengarah pada kebijakan 

yang pro-poor atau hanya pro-image dari kalangan politisi. Tentu saja kita tidak 

menginginkan suatu kebijakan menjadi alat politik penguasa untuk melanggengkan 

pengaruhnya atau mencuci dosanya.  
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C. TINJAUAN HUKUM 

Merujuk pada kajian Pugerak BEM UI tahun 2012 yang lalu, dalam kebijakan 

terkait menaikan harga BBM ini, beberapa instrumen hukum yang dijadikan landasan 

analisis diantaranya adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 

3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2012; 

4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi; 

6) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen 

Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Privatisasi Minyak dan 

Gas Bumi. 

 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara 

hukum, tentu saja semua kebijakan-kebijakan pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia 

harus berlandaskan pada hukum. Menurut teori mengenai jenjang norma hukum 

(Stufentheorie) yang dikemukakan Hans Kelsen, suatu norma yang lebih rendah berlaku, 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar 

pada suatu norma yang lebih tinggi lagi. Berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD NRI 1945 yang memiliki hirarki diatas 

peraturan perundang-udangan lainnya harus dijadikan dasar bagi peraturan perundang-

undangan lain yang berada dibawahnya. 

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sektor pemenuhan kebutuhan rakyat 

akan energi, yang menjadi sangat penting karena mempengaruhi ketahanan ekonomi 
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nasional dan ketahanan energi nasional. Maka dari itu, diperlukan adanya pengelolaan 

yang baik, serta berbagai kebijakan yang mendukung sektor Migas benar-benar bisa 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan yang 

diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945). 

Untuk menyelenggarakan perekonomian nasional terkait sektor Migas tersebut, 

maka kemudian pemerintah membuat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (UU Migas) yang mengatur segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam ini. Namun dalam perjalanannya, banyak pihak yang menentang UU Migas ini 

karena dianggap terlalu liberal karena sangat pengelolaan sumber daya Migas dapat 

diserahkan kepada asing. Hal itu tentu tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Pasal 33 UUD NRI 1945. Berangkat dari hal itu, keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

002/PUU-I/2003 yang menyatakan beberapa pasal dalam UU Migas bertentangan 

dengan Konstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengakibatkan beberapa pasal 

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah: 

 Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan “Menteri menetapkan badan Usaha atau bentuk 

Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan 

eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)” 

 Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib 

menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi 

dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negri”. 

 Pasal 28 ayat (2)  yang menyatakan “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi 

diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. 

 Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kebijaksanaan harga 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial 

pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”. 

Terdapat implikasi penting terkait putusan MK tersebut dengan kebijakan subsidi 

BBM, yaitu negara tidak dapat membiarkan harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar 
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sehingga negaralah yang bertanggungjawab untuk menetapkan harga BBM dengan 

tujuan dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga kebijakan subsidi merupakan 

konsekuensi dari adanya putusan MK tersebut untuk tetap mengendalikan harga BBM 

untuk konsumsi rakyat Indonesia. 

Kewajiban memberikan subsidi itu kemudian dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) 

UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2012 dengan menyatakan berapa besaran subsidi yang dikeluarkan untuk BBM. 

Namun apabila melihat ketentuan di ayat selanjutnya dalam pasal tersebut, dapat 

diartikan bahwa akan ada pengurangan jumlah subsidi BBM pada APBN Perubahan 

Tahun 2012 untuk menghemat dan anggaran dari penghematan volume BBM jenis 

premium tersebut akan dialihkan untuk belanja infrastuktur, pendidikan, dan cadangan 

risiko fiskal. Pengendalian anggaran subsidi BBM tersebut dilakukan melalui pengalokasian 

BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM 

bersubsidi. 

Yang menarik adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2011 

yang menyatakan bahwa harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Ada 

sebuah kontradiksi dimana pemerintah menginginkan pengurangan anggaran untuk 

subsidi BBM, tetapi juga tidak diperkenankan untuk menaikan harga eceran BBM 

bersubsidi sebagaimana harga tersebut dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 15 

Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar 

Minyak Tertentu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah yang harus 

dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kedua ketentuan dalam undang-undang ini. 

 

Resiko Pelanggaran Hukum 

Penaikan harga BBM akan memicu dampak yang sangat besar tehadap 

perekonomian rakyat. Hal tersebut akan secara tidak langsung menimbulkan resiko-resiko 

pelanggaran hukum yang bisa saja diakibatkan oleh penaikan harga BBM ini.  
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Resiko pelanggaran pertama datang dari pemerintah sendiri selaku pengambil 

kebijakan. Mengapa? Perlu diingat, bahwa segala produk hukum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya 

sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hal itu menjadikan kebijakan 

menaikkan harga BBM bersubsidi yang memang harus dikeluarkan melalui produk 

hukum, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dalam hal 

ini yang perlu dicermati adalah kemungkinan pelanggaran Konstitusi sebagai dampak 

pengambilan kebijakan untuk menaikan harga BBM bersubsidi. 

Pertama adalah, ketika kebijakan tersebut jadi direalisasikan, maka kebijakan 

APBN tersebut haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945. Rakyat yang dalam hal 

ini merupakan segenap rakyat Indonesia, harus mendapatkan kemakmuran dari kebijakan 

APBN yang dibuat oleh pemerintah. Jika ada rakyat yang tidak mendapatkan 

kemakmuran sebagai akibat kenaikan harga BBM ini, maka sudah jelas kebijakan yang 

diambil telah melanggar Konstitusi. 

Lalu yang kedua adalah mengenai ketentuan yang ada dalam Pasal 28H ayat 1 

UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menjadikan negara bertanggungjawab untuk 

memenuhi hak-hak warga negara yang memang tercantum dalam Konstitusi tersebut. 

Apabila nanti APBN Perubahan yang merupakan produk hukum dari pemerintah ini tidak 

bisa menjamin apa yang ada dalam pasal tadi, maka dapat disimpulkan hal itu 

menjadikan APBN Perubahan tadi menjadi bertentangan dengan Konstitusi. 

Kedua pelanggaran tadi memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadi 

mengingat dampak kenaikan harga BBM akan terasa begitu nyata terhadap masyarakat 

Indonesia terutama masyarakat miskin yang jumlahnya masih sangat besar. 

Kemungkinan pelanggaran yang ketiga adalah merupakan fenomena yang 

memang sudah jamak kita temui apabila ada wacana pemerintah untuk menaikan harga 
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BBM, yaitu tindak kejahatan penimbunan BBM. Dengan dikeluarkannya rencana 

pemerinah untuk menaikan harga BBM, kemungkinan untuk dilakukan penimbunan BBM 

baik dalam skala kecil maupun besar sangatlah tinggi. Hal tersebut jelas merupakan tindak 

pidana karena melanggar Pasal 53 huruf c mengenai penyimpanan tanpa izin. 

Pelanggaran-pelanggaran yang dijabarkan adalah beberapa resiko yang 

memang sangat mungkin untuk terjadi. Sehingga yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana pemeritah selaku pengambil kebijakan untuk menaikan harga BBM juga harus 

meminimalisasi resiko agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi. Karena ketika 

pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, bukan hanya masalah hukum yang muncul, tetapi 

juga masalah ekonomi. Banyaknya pelanggaran hukum akan mengakibatkan kestabilan 

politik yang goyah. Perlu dicermati bahwa kestabilan politik adalah salah satu unsur 

terpenting dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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KESIMPULAN DAN TUNTUTAN 

 BEM UI melihat bahwa pemerintah tidak fair dalam argumentasi jebolnya 

anggaran negara hanya ditujukan kepada subsisi BBM mengingat kebocoran anggaran 

dan  pemborosan di sisi pengeluaran sertabelum optimalnya penerimaan juga masih 

nyata terjadi. Implikasi nyata dari kebijakan ini adalah: 

1. Penaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga-harga 

barang, memukul daya beli rakyat, dan menambah jumlah rakyat miskin. 

2. Penaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong gejolak sosial dan resistensi 

publik secara umum dan terdapat potensi pelanggaran hukum. 

3. Penaikan harga BBM Bersubsidi sangat rawan menjadi pintu masuk untuk 

kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. 

Sedangkan argumentasi ketidakadilan penerima subsidi karena mayoritas 

penikmatnya adalah masyarakat menengah ke atas bisa dijawab dengan solusi 

pemberlakuan larangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi dan pemberian 

ijin konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan umum dan kendaraan bermotor dengan 

mekanisme pengawasan yang ketat bukan pencabutan subsisi bagi semua kalangan. 

Dalam jangka panjang, pemerintah dituntut serius untuk: 

1. Melakukan pengelolaan APBN yang lebih sehat dengan mengoptimalkan 

potensi penerimaan  dan efisiensi pengeluaran di pos-pos yang dianggap masih 

boros seperti belanja pegawai non operasional. 

2. Melaksanakan roadmap divesifikasi energi yang berorientasi kepentingan 

nasional agar dominasi konsumsi BBM bisa diarahkan ke energi yang lebih 

terbarukan. 
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Kajian, aksi dan gerakan advokasi yang BEM UI lakukan tidak akan berhenti dalam 

isu insidental seperti isu BBM semata namun akan terus dilanjutkan dalam jangka panjang 

yakni melalui kajian energi Indonesia demi mencapai kedaulatan, ketahanan energi 

bangsa dan merealisasikan amanat konstitusi dalam memajukan kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia. 
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