
 



PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang beragam. 

Beragamnya sumber daya alam ini seperti keberadaan minyak bumi, gas, nikel, batubara, 

dan sebagainya. Sebagai sumber potensi besar bangsa, hasil bumi semestinya dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Pentingnya pemanfaatan ini tercantum dalam UUD Negara 

Republik Indonesia pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah minyak bumi yang 

manfaat utamanya sebagai bahan bakar.     

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan kebutuhan krusial. BBM salah satu 

kebutuhan pokok bagi masyarakat baik itu kebutuhan rumah tangga, sektor indutri, dan 

transportasi. BBM memiliki peran penting dan pengaruh kuat pada semua sektor, ketika 

BBM mengalami kenaikan harga, semua sektor akan ikut terimbas dampaknya. Menilik 

besar dampaknya, maka seharusnya pihak pemerintah, swasta. dan stakeholder lainnya 

merumuskan kebijakan yang benar-benar tepat dan tidak merugikan negara serta tidak 

memberatkan masyarakat. 

Pada tahun 2021, penggunaan BBM mencapai 73,27 juta kiloliter (CNN:2021). 

Konsumsi ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, 65 juta kiloliter tahun  

2020 dan 70 juta kiloliter pada 2019.  Penggunaan BBM cukup besar di Indonesia 

dimana pada kuartal III tahun 2021 lalu, terdapat kenaikan sebesar 3% menjadi 48.59 juta 

kiloliter. Rincian penggunaan ini mencakup bensin sebesar 24,56 juta kiloliter, solar 

23,32 juta kiloliter, dan avtur 1,21 juta kiloliter, diikuti minyak tanah 380 ribu kiloliter, 

serta LPG 6,1 juta metric ton. Sedangkan untuk tahun 2022, menteri ESDM menyatakan 

bahwa 1,2 triliun rupiah dihabiskan perhari oleh masyarakat indonesia untuk 

mengonsumsi BBM. Merujuk pada penjelasan di atas jelas terlihat bahwa peran BBM 

sangat penting, oleh karena itu kenaikan BBM yang cukup tinggi membuat masyarakat 

merasa dibebankan. 

Adapun beberapa manfaat BBM: pertama, sebagai bahan bakar kendaraan yang 

tidak dapat tergantikan. Karena, kendaraan sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk 



melakukan mobilitas. Berbagai jenis BBM mulai dari pertalite, pertamax, hingga solar 

sangat dibutuhkan demi keberlangsungan kendraan untuk tetap bergerak. Kedua, 

keperluan rumah tangga. Sebagaimana diketahui BBM bersumber dari minyak bumi yang 

bisa diolah menjadi berbagai keperluan manusia. Contohnya bahan pembuatan kasur 

pada bagian yang mengandung busa,  pembuatan gagang pintu, kunci pada jendela, dan 

kulkas. Ketiga, sumber gas cair. Liquefied petroleum gas  (LPG) menjadi salah satu 

produk dari olahan minyak bumi yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. Keempat, sumber bahan serat. Bahan mentah BBM ini menjadi salah satu 

bahan campuran serat yang sangat berguna sehingga tidak mudah terbakar. 

Berdasarkan catatan Kementrian ESDM bahwa BBM Pertalite merupakan jenis 

bahan bakar yang paling banyak dan sering digunakan oleh pengendara, yakni mencapai 

23 juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Lebih banyak 79 persen dari jenis bahan bakar 

mesin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium yang tercatat 21 persen 

penggunaannya. 

Pertalite termasuk salah satu jenis BBM subsidi yang memberikan keringanan 

kepada masyarakat. Selain karena adanya pengurangan harga dari APBN, ini juga 

dikarenakan harga pertalite lebih murah dibandingkan jenis subsidi lainnya. Banyaknya 

pengguna BBM bersubsidi mempengaruhi tingkat pengeluaran APBN. Dengan 

banyaknya jumlah kendaraan pribadi, tentu saja penggunaan BBM akan meningkat. 

Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini. 

Kenaikan BBM juga pernah terjadi sebelumnya, pada masa Presiden Soeharto, hingga 

sekarang pun pada masa presiden Joko Widodo harga BBM terus merangkak naik. 

Kenaikan BBM tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan Pesiden Habibie, pada 

masa itu justru terjadi penurunan harga BBM sebesar Rp 200 per liter. Kebijakan 

perubahan harga yang dilakukan oleh pemerintah belakangan pada awal September 2022 

mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. 

Banyak faktor yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, salah satunya pengaruh 

konflik Rusia dan Ukraina yang sedang meluap akhir-akhir ini. Indonesia saat ini sedang 

berada pada tahap pemulihan kondisi ekonomi pasca Covid-19. Oleh karena itu, kenaikan 



BBM saat ini sangat sulit untuk diterima di kalangan masyarakat. Keadaan seperti ini 

membuat kesulitan masyarakat semakin bertambah.  

 

PEMBAHASAN 

 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM 

Pada tanggal 3 September 2022 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, 

Solar, dan Pertamax resmi naik.  Pemerintah mengakui keputusan ini sangat sulit untuk 

ditetapkan. Sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian, baik itu 

BBM subsidi maupun non subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah 

dalam bentuk uang, materi, sembako, barang, hingga keringanan biaya dari pajak yang 

dipungut pemerintah. 

Berikut perbandingan harga kenaikan BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh 

pihak pemerintah: 

1) Harga Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp 10.00 per liter 

2) Harga Solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter 

3) Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter 

Sementara itu, harga BBM non subsidi seperti: 

a. Pertamax Turbo dari Rp 14.500 - Rp 15.100 per liter menjadi Rp 16.200 - Rp 

16.900 per liter 

b. Dxlite dari Rp 13.700 – Rp14.300 per liter menjadi Rp 16.500 – Rp 17.200 per 

liter 

c. Pertamina Dex dari Rp. 13.700- Rp 14.300 menjadi Rp 16.500 – Rp 17.200 per 

liter.  

Sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Menteri (KEPMEN) ESDM 

Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga. 

Penetapan harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga pada industry minyak 

dan gas dunia. Meskipun kenaikan ini berkisar Rp 2.000-an, tetap saja kenaikan ini 

mempengaruhi pengeluaran masyarakat dan sektor lainnya. 

 



 Dampak Kenaikan BBM 

1) Meningkatnya inflasi  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Makro ekonomi Bank Danamon 

Indonesia memperkiarakan terjadi inflasi sebesar 6 % pada akhir tahun ini dan akan terus 

meningkat hingga tahun 2023. Ketika terjadi inflasi juga berdampak pada meningkatnya 

suku bunga pada Bank Indonesia. Secara normatif inflasi merupakan peningkatan harga 

secara umum dalam waktu yang terus menerus.  Adanya inflasi dapat menurunkan nilai 

mata uang dalam periode waktu tertentu. Hal ini akan berimbas pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. 

 

2) Suku bunga acuan semakin tinggi 

Seorang ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menjelaskan peningakatan harga 

BBM berpotensi meningakatkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin (bps) ke 4,75% 

pada sisa tahun 2022 yang mana ini mengalami peningkatan dari perkiraan awal yakni 

sebsar 50 bps ke 4,25% hingga akhir tahun 2022. 

Ketika suku bunga acuan naik, maka minat masyarakat untuk menabung akan 

semakin rendah.  Selain itu masyarakat juga akan merasa terbebani ketika sedang 

melakukan peminjaman atau kredit pada perbankan karna bunga yang sangat tinggi. 

 

3) Memicu Stagflasi 

Stagflasi merupakan suatu kondisi yang stagnan dan inflasi.  Dimana situasi 

tersebut mengalami inflasi tinggi dan kontraksi sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan 

lamat (stagnan) yang berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. 

Pakar Publik Narasi Achmad Nur Hidayat mengatakan adanya kenaikan harga 

BBM saat ini sangat memberatkan kehidupan masyarakat. Kenaikan BBM ini dilakukan 

pada waktu yang tidak tepat karena akan berdampak besar pada kenaikan harga berbagai 

bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kenaikan BBM juga berisiko 



terjadinya stagflasi, sebagai  imbas dari kenaikan berbagai harga. Ketika berbagai harga 

kebutuhan mengalami kenaikan, tentu menurunkan tingkat daya beli masyarakat. 

Rendahnya tingkat daya beli masyarakat menyebabkan pabrik industri menjadi stagnan 

karena yang menjadi konsumen dari berbagai produk yang dihasilkan adalah masyarakat. 

 

4) Meningkatnya tarif angkatan darat dengan perkiraan 15% 

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djoolosoetono 

mengatakan kenaikan BBM juga berdampak pada tarif angkutan darat berkisar 5% 

sampai 15% tergantung pada jenis angkutannya. Dampak ini sangat terasa oleh 

masyarakat apalagi bagi masyarakat yang selalu menggunakan transportasi umum dalam 

melakukan mobilisasi. Tidak hanya masyarakat, mahasiswa sekalipun turut merasa 

terbebani dengan kenaikan tarif transportasi.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tak sedikit dari mahasiswa Universitas 

Andalas keberatan mengingat tariff transportasi yang meningkat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari ongkos angkot yang biasanya dari Pasar Baru ke Kampus Universitas Andalas 

itu dikenakan tarif Rp 3.000 sejak BBM naik tarif angkot mengalami kenaikan Rp 4.000. 

Tidak hanya angkot, gojek, maxim, gocar juga mengalami kenaikan harga. Mahasiswa 

mengeluh meningkatnya tariff transportasi memberi pengaruh terhadap kondisi keuangan 

mereka.  

 

5) Harga barang dan jasa ikut menaik mengikuti harga BBM  

Dengan menaiknya harga BBM membuat masyarakat juga menaikkan harga 

barang dan jasa. Kenaikan itu mempengaruhi laju dari inflasi dan akan memicu 

penimbunan-penimbunan barang-barang pokok seperti kasus kelangkaan minyak waktu 

lalu yang mana banyaknya mereka akan menimbun barang untuk mencari untung yang 

berlipat ganda.  

 

6) Menghambat laju pertumbuhan ekonomi  



Harga barang dan jasa semakin menaik namun daya beli dan daya jual masyarakat 

semakin menurun yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Kenaikan 

harga BBM tidak diiringi kenaikan gaji yang membuat masyarakat resah karena gaji tidak 

lagi seimbang dengan pengeluaran yang semakin merangkak.  

 

7) Meningkatnya jumlah pengangguran  

Banyak UMKM yang gulung tikar akibat kenaikan BBM. Ini dikarenakan 

besarnya pengeluaran modal yang tidak diimbangi harga jual, serta rendahnya jumlah 

pembelian. Seperti rumah makan yang terpaksa gulung tikar karena membludaknya harga 

minyak goreng, tepung dan daging ayam membuat pemilik rumah makan mengeluarkan 

modal yang besar namun tidak bisa menaikkan harga karena ketakutan tidak laku dan 

memperoleh untung sedikit atau bahkan rugi. Kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh 

yang berpenghasilan rendah saja, melainkan akan berpengaruh pada semua sektor, baik 

yang berpenghasilan tinggi maupun rendah semuanya terkena imbas kenaikan BBM. 

 

 Kondisi Minyak Dunia dan Pengaruhnya terhadap Indonesia  

Menurut Executive Summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, ada beberapa 

faktor penyebab kenaikan kondisi minyak dunia. Faktor tersebut di antaranya tinggginya 

permintaan minyak mentah Eropa seiring turunnya pasokan gas alam, ketidakmampuan 

OPEC untuk memenuhi target kuota produksi, dan penurunan produksi di beberapa 

negara seperti Arab Saudi, Equador, dan sebagainya.   

Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya lonjakan harga minyak dunia. Invasi yang awalnya dilakukan 

Rusia ini menyebabkan Rusia mendapatkan sanksi, berupa pemboikotan perdagangan dan 

hubungan bilateral,  larangan ekspor, pembatasan perdagangan energi, dan sebagainya 

(Astrov, dkk, 2022). Hal ini membuat AS melakukan larangan impor minyak dan gas dari 

Rusia yang diketahui sebagai salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar 

di dunia (Steinbock, 2020). Konflik dan tindakan ini secara signifikan berpengaruh 

terhadap goncangnya perekonomian dunia saat ini. Tidak hanya berdampak di kedua 

negara tersebut, namun juga beberapa negara lain, salah satunya Indonesia. 



Sebelum terjadi kenaikan BBM di Indonesia, kenaikan harga BBM telah lebih 

dulu berlaku di beberapa negara di dunia. Rata-rata minyak mentah Indonesia ICP 

(Indonesian Crude Price) selama bulan Juni 2022 berdasarkan perhitungan Formula 

Harga Minyak Mentah Indonesia, naik sebesar US$8,01 per barel dari US$109,61 per 

barel pada bulan Mei 2022 menjadi US$117,62 per barel. Penetapan harga ICP ini 

tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor  75.K/MG.03/DJM/2022 tentang 

Harga Minyak mentah Indonesia Bulan Juni 2022, tanggal 1 Juli 2022. 

Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, harga BBM di Indonesia masih 

tergolong rendah, hal ini dapat dilihat pada Katadata.co.id dimana pada bulan Juni harga 

minyak di Hongkong mengalami kenaikan yang tinggi yakni Rp 44.500/liter. Sama 

halnya seperti di negara Singapura, Inggris, Jerman, Amerika dan negara lainnya. Harga 

minyak di Indonesia saat itu Rp. 17.700/liter. 

Kemudian harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada bulan September 2022 

berdasarkan perhitungan Formula ICP ditetapkan sebesar US$86,07 per barel, turun 

sebesar US$8,10 per barel dari US$94,17 per barel pada bulan Agustus 2022. Penetapan 

ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 140.K/MG.03/DJM/2022 tentang 

Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2022 tanggal 3 Oktober 2022.  

Keterlambatan Indonesia dalam menaikkan harga minyak di saat negara-negara 

luar sudah menaikkan harga BBM mereka, salah satunya karena ditopang oleh APBN. 

Namun, setelah terjadi kenaikan BBM di Indonesia, ada beberapa negara yang telah 

menurunkan harga BBM mereka, seperti negara Malaysia. Setelah sebelumnya ada 

kenaikan BBM di Malaysia, harga BBM negara tersebut masih tetap berada di bawah 

harga BBM Indonesia dikarenakan adanya pemberian subsidi terhadap BBM guna 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat meskipun minyak dunia sedang naik.  

Harga BBM di Malaysia bahkan tergolong murah dibandingkan negara 

dibandingkan. Perbedaan harga minyak ini dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya 

perbedaan kebijakan dalam besaran subsidi yang dianggarkan. Negara Malaysia memiliki 

kemampuan fiskal, jumlah konsumen BBM yang lebih sedikit dari indonesia (hal ini juga 

berpengaruh pada presentasi besaran subsidi BBM yang berbeda), serta adanya 

keterbukaan terkait kenaikan harga minyak di dunia. 



Besarnya subsidi BBM Indonesia hampir mencapai Rp 520 Trilyun yang sangat 

membebani dan menguras APBN.  Oleh karena itu, pemerintah sangat terdesak untuk 

menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi. Dengan terjadinya kenaikan BBM 

akan berimplikasi terhadap inflasi harga secara simultan dan secara eksponensial akan 

berpengaruh terhadap fundamental makro ekonomi Indonesia. 

Tujuan utama dari menaikkan harga BBM ialah untuk menyeimbangkan dana 

APBN yang nantinya demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah 

menaikkan harga tersebut sesuai dengan keadaan, mengingat semakin meningkatnya 

jumlah kendaraan yang ada di Indonesia sehingga menambah kebutuhan BBM. 

Persediaan minyak mentah dunia yang semakin menipis juga harus diatasi dengan 

kebijakan-kebijakan yang memang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya menghemat BBM agar dapat bisa terus digunakan oleh generasi ke depannya 

(Qurbani, 2012). 

Menurut Subianto Tjakrawerdaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan 

Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: Pertama, 

perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini 

secara eksplisitdijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, keikutsertaan 

rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan 

rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Ketiga, sesuai 

dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian 

perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang 

didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk 

intervensi jika terjadi kegagalan pasar.16 Keempat, peran Negara harus dijamin, 

sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal 

perencanaan ekonomi nasional(Hambali & Rivai, 2017). 

Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan minyak bumi di Indonesia adalah 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). 

Undang-undang migas ini merupakan dasar dalam hukum pengelolaan minyak bumi dan 

juga merupakan peraturan dalam pengelolaan gas bumi(Nizammudin, 2016). 

 

 



 Upaya pemerintah meminimalisir dampak kenaikan BBM 

Setelah lebih dari satu bulan kenaikan harga BBM berlaku di Indonesia, masih 

terjadi pro kontra dari beragam pihak terkait kebijakan tersebut. Kenaikan harga BBM  

sebagaimana disebutkan oleh menteri keuangan merupakan hal yang tidak dapat 

dihindarkan. Alasan tersebut mencakup: subsidi dan kompensasi BBM belum tepat 

sasaran dan masih banyak dinikmati oleh orang mampu; kenaikan harga BBM dapat 

menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi dan memberikan bantuan langsung 

kepada masyarakat kurang mampu dan rentan sehingga lebih tepat sasaran dan 

berkeadilan; dan harga BBM yang terlalu murah (di bawah harga keekonomiannya) 

menyebabkan kecenderungan orang lebih boros energi sehingga semakin tidak ramah 

pada lingkungan. 

Namun demikian, pemerintah telah memperhitungkan dengan cermat dampak dari 

kenaikan harga BBM tersebut dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yakni:  

1. Kenaikan inflasi terjadi pada kisaran 1,88% -2,2% sehingga outlook 2022 akan 

mencapai 6,3 – 6,7%, masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara.  

2. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali 

terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi.  

3. Untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, Pemerintah 

memberikan bansos tambahan sebesar Rp24,17 T guna menekan kemiskinan.  

Di samping itu, pemerintah akan menjamin stok BBM tetap aman sampai akhir 

tahun dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM ke 

masyarakat. Dalam rangka menjaga kondusivitas di lapangan, dilakukan sinergi antara 

POLRI dan Pemda dengan memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan 

pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak 

terdapat penimbunan/permainan harga, mengawasi pada titik-titik lain yang berpotensi 

memicu kerawanan sosial, dan menjaga serta mengawasi proses penyaluran BLT 

(Bantuan Langsung Tunai). 

 BLT adalah program atau kebijakan dalam bentuk pemberian sejumlah uang 

(dana tunai) kepada masyarakat miskin untuk membantu menyejahterakan masyarakat 

tertentu. Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, Program SLT-BBM (BLT) akan 



mengurangi jumlah penduduk miskin yang kesulitan ekonomi. BLT ini bentuk awal 

implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program 

BLT untuk rumah tangga sasaran dalam rangka pengurangan subsidi BBM. 

BLT BBM saat ini berguna untuk mengurangi beban hidup serta membantu untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19. 

BLT telah berlangsung di beberapa wilayah di pertengahan September hingga Oktober 

lalu seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta, dsb dengan nama tahap I. BLT ini telah 

terealisasi Rp6,2 triliun atau 50% dari jumlah anggarannya Rp12,39 triliun. Penerima 

BLT BBM berkisar 20,65 juta bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kebijakan BLT 

BBM ini diperuntukkan bagi 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat yang masing-masing 

menerima Rp150.000 per bulannya melalui PT Pos Indonesia. Untuk tahap II akan 

dilaksanakan Bulan November hingga Desember. 

Kenaikan BBM juga berpengaruh terhadap sektor industri pariwisata dan 

pendukungnya seperti transportasi, akomodasi, dan jasa penyedia makan minum. Oleh 

karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan tiga kebijakan. 

Pertama, bantuan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dan 

ekonomi kreatif pada level kecil dan juga mikro agar bisa mengelola biaya 

operasionalnya lebih baik. Kedua, mendorong wisata minat khusus yang berpotensi 

mengurangi konsumsi BBM baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sport 

tourism, wisata gowes, dan lari atau marathon. Ketiga, industri pariwisata dan ekonomi 

kreatif harus mulai shifting secara konsisten pada pengembangan sumber energi 

terbarukan, sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.  

Upaya lain menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang 

akan diberlakukan ialah memastikan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan 

Solar Subsidi melalui skema BBM tepat sasaran. Upaya ini akan dijalankan setelah 

adanya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencana awal dari 

pembatasan isi BBM ini akan dilakukan melalui mekanisme kriteria kendaraan yang 

diwajibkan melakukan pendaftaran melalui website MyPertamina. PT Pertamina Patra 



Niaga telah mencatat bahwa pendaftar di Mypertamina telah mencapai 2,8 juta unit 

kendaraan per awal Oktober 2022. 

Upaya yang juga harus dilakukan adalah keterlibatan atau partisipasi secara aktif 

Menteri Perhubungan (Menhub) dalam pengendalian BBM bersubsidi terkait dengan 

kebijakan transportasi nasional. Dengan adanya peningkatan subsidi akan ada 

peningkatan pengeluaran APBN, dikarenakan masih banyak orang mampu yang 

menikmati subsidi BBM. Pembatasan subsidi berpengaruh terhadap anggaran yang 

dikeluarkan negara.  

Hasil penghematan subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun 

infrastruktur transportasi publik. Selanjutnya harus diimbangi dengan pengarahan kepada 

masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum agar 

kemacetan dan kesemerawutan lalu-lintas bisa dikurangi. Menhub diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak positif pengendalian BBM 

bersubsidi terhadap sistem transportasi nasional. 

Ada beberapa upaya yang bisa diberikan terhadap pemerintah, salah satunya oleh 

pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD yakni meningkatan 

kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak 

terlalu mahal.  Cara tersebut dapat menurunkan emisi karbon serta mengurangi konsumsi 

BBM yang sangat tinggi. Pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan 

kendaraan dan lebih cepat melakukan elektronifikasi. Pemerintah juga harus memberikan 

bantuan tunai kepada masyarakat miskin. 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

Kenaikan harga BBM di Indonesia masih menjadi polemik di tengah masyarakat. 

Dampaknya yang begitu besar berpengaruh pada sektor lainnya sehingga mengakibatkan 

perekonomian masyarakat semakin sulit. Beberapa dampak dari kenaikan harga BBM, 

seperti meningkatnya inflasi, suku bunga acuan semakin tinggi, memicu stagflasi, 

meningkatnya tarif angkatan darat dengan perkiraan 15%, harga barang dan jasa ikut 

menaik mengikuti harga bbm, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, serta 

meningkatnya jumlah pengangguran. 

Dari dampak tersebut muncul ketidaksetujuan terhadap kenaikan yang berdalih 

pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”.  

Namun, tidak bisa disangkal ada banyak faktor yang mempengaruhi harga BBM 

di Indonesia. Faktor tersebut tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional yang 

meliputi: tinggginya permintaan minyak mentah Eropa seiring turunnya pasokan gas 

alam, ketidakmampuan OPEC untuk memenuhi target kuota produksi, penurunan 

produksi di beberapa negara seperti Arab Saudi, Equador, dan sebagainya.  Salah satu 

faktor lainnya ialah konflik antara Rusia dan Ukraina, yang mana Rusia diketahui sebagai 

salah satu negara Pengekspor minyak dan gas alam terbesar di dunia (Steinbock, 2020). 

Konflik dan tindakan ini secara signifikan berpengaruh terhadap goncangnya 

perekonomian dunia, termasuk Indonesia. 

Indonesia termasuk lambat dalam memutuskan menaikkan harga minyak di saat 

negara-negara luar sudah menaikkan harga BBM mereka, salah satu alasannya ialah 

karena ditopang oleh APBN. Hal ini membuat besarnya subsidi BBM Indonesia hampir 

mencapai Rp 520 Trilyun yang sangat membebani dan menguras APBN. Tujuan utama 

dari menaikkan harga BBM ialah untuk menyeimbangkan dana APBN yang nantinya 

demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah menaikkan harga tersebut 

sesuai dengan keadaan, mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di 

Indonesia sehingga menambah kebutuhan BBM. 



Beragamnya tanggapan dari masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini membuat 

pemerintah menyediakan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari kenaikan ini. 

Upaya tersebut mencakup penjaminan stok BBM tetap aman sampai akhir tahun dengan 

melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM ke masyarakat dan proses 

penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai). BLT adalah program atau kebijakan dalam 

bentuk pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin untuk 

membantu menyejahterakan masyarakat tertentu.  

Pemerintah harus bisa memastikan bahwa penerima BLT ialah masyarakat yang 

benar-benar membutuhkan, dikarenakan masih ada penerima BLT yang tidak sesuai 

dengan standar yang ditetapkan.  

Upaya lainnya ialah melalui pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar 

Subsidi melalui skema BBM tepat sasaran. Ada juga upaya yang dikemukakan oleh 

pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD, yakni dengan 

meningkatan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga 

yang tidak terlalu mahal.   

Dalam pembuatan kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah seharusnya dapat 

memperhatikan kondisi dan situasi di tengah masyarakat yang masih dalam proses 

pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Akibatnya banyak ketidaksetujuan dan kritik 

masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini ditolak masyarakat sebagai 

gambaran kondisi perekonomian yang belum stabil dan atas kesulitan yang mereka 

hadapi karena kenaikan BBM ini. 

Dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan pemerintah dapat 

mengoptimalkan upaya tersebut sehingga tidak terjadi kendala dan hambatan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat serta sektor lainnya. Pemerintah juga harus 

bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan untuk kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. 
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