
BBM, kapan selesai?

BBM, kapan selesai? ..begitulah judul buku saya yang ke 4 yang diterbitkan tahun 2009 yang lalu. Buku
itu menceritakan, kegalauan saya tentang tata kelola BBM di Indonesia, yang sudah saya geluti sejak
dulu, kok sampai sekarang tidak pernah selesai. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Evita Legowo,
Dirjen Migas  yang pada waktu itu mewakili Menteri ESDM untuk peluncuran buku tersebut.“ Kalau tidak
ada perubahan kebijakan yang mendasar, maka 25 tahun lagi belum tentu selesai”, begitu katanya.  Apa
itu betul?  Kini saya mencoba merenung pernyataan itu, setelah pada hari hari ini Indonesia disibukkan
lagi dengan soal BBM bersubsidi,  layaknya seperti agenda tahunan, setiap tahun pasti ada ramainya.
Kalau begitu pasti ada sesuatu yang salah. 

Coba kita melihat tiga tahun terakhir ini saja, apa yang dikatakan Ibu Evita memang benar adanya. Pada
tahun 2012,   subsidi BBM  tiba tiba membengkak,  dan penyebab utamanya adalah karena harga minyak
dunia melonjak tinggi, melebihi angka asumsi makro pada APBN. Solusinya kemudian adalah merubah
asumsi makro APBN beserta ikutannya menjadi APBNP 2012. Ada 4 parameter asumsi makro  utama
disana yaitu angka besaran produksi minyak mentah, harga minyak mentah rata2 Indonesia , nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika dan volume BBM bersubsidi.  Model hitungan kemudian menghasilkan
angka subsidi BBM yang selalu tidak boleh dilanggar. Soal subsidi BBM kemudian ramai lagi pada tahun
2013. Tapi penyebab utamanya  bergeser. Kali ini penyebab utamanya adalah konsumsi BBM bersubsidi
yang meningkat tajam melebihi nilai asumsi makro, memaksa APBN 2013 dirubah sampai 2 kali, menjadi
APBNP  jilid dua. Harga BBM pun harus dinaikkan. Akan tetapi sayangnya, kenapa lagi lagi rumusan
besaran  harga  Premium dan  harga  minyak  solar  yang  ditetapkan  lebih  menekankan  terbatas  pada
perbaikan  fostur  anggaran  saja,  bukan  pada  pertimbangan  dan  tujuan  yang  lebih  luas  dan  jangka
panjang. Harga minyak solar hanya dinaikkan rp. 1000 perliter saja, minyak tanah malahan dibiarkan
tetap hanya rp. 2500 perliter. Padahal harga minyak tanah dan minyak solar dunia adalah lebih tinggi dari
harga  premium.  Kondisi  inilah  yang  membuat  semakin  menganganya  disparitas  harga  yang  ujung
ujungnya menyebabkan peningkatan nilai subsidi BBM yang semakin tajam kedepan. 

Kini, di pertengahan tahun 2014, soal BBM subsidi ramai lagi, penyebab utamanya bergeser pada asumsi
makro lain yaitu berubahnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dan ini sangat berdampak pada
nilai import minyak mentah dan BBM. Pada    APBNP 2014, kuota BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta
kiloliter menjadi 46 juta kiloliter dan tidak cukup hanya itu saja, tapi untuk pertama kalinya volume BBM
bersubsidi digembok , tidak boleh satu liter pun  melebihi angka total 46 juta Kiloliter.  Kini kondisi itu
kemudian  menjadi  sangat  serius,  setelah  melihat  angka  realisasi  konsumsi  BBM bersubsidi  sampai
dengan akhir Juli 2014 menunjukkan angka 23,9 juta Kiloliter dan prognosa realisasi menunjukkan kuota
minyak solar akan habis pada akhir November 2014 dan Premium pada minggu ketiga Desember 2014.
Disinilah pasalnya Badan Pengatur  kemudian membuat sejumlah inisiatif untuk membendung realisasi
konsumsi  minyak  solar  dan  premium agar tidak  melebihi  46 juta  kiloliter.  Inisiatif  ini  sifatnya adalah
terbatas pada bagaimana mengawal kuota 46 juta kiloliter tidak jebol. Karena inisiatif pengendalian itu
bersifat terbatas dan tidak menyeluruh itulah kemudian menuai kritik disana sini. Tujuan kali ini adalah
tetap dalam rangka mempersempit ruang gerak penyalahgunaan karena disparitas harga antara harga
subsidi  dan  harga  keekonomian,  sekaligus  untuk  mendorong  penggunaan  BBM  non  subsidi  yang
berkualitas lebih  tinggi  sesuai  tuntutan teknologi  otomotif  saat  ini.  Semua kelompok konsumen yang
diatur dalam Perpres 15/2012 tetap mendapatkan haknya seperti  sedia kala.  Tidak ada pembatasan
untuk transportasi umum dan angkutan barang.   

Pengendalian BBM bersubsidi pertama mulai 1 Agustus 2014, tidak distribusikannya BBM jenis minyak
solar bersubsidi di Jakarta Pusat (Jakpus). Kedua, mulai 4 Agustus 2014 membatasi pembelian BBM



subsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 di lokasi yang ditengarai rawan terjadi tindak penyimpangan dan
menekan BBM nelayan sampai 20 persen sebagai penghematan dari tidak bisa nelayan melaut karena
perubahan iklim dan  cuaca  serta  memprioritaskan nelayan  kecil.  Ketiga, pelarangan penjualan  BBM
Subsidi jenis premium di seluruh jalan tol Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2014.

Setiap  kali  menghadapi  gangguan  APBN,  Pemerintah  hanya  mempunyai  dua  solusi  ,  memperbaiki
kebijakan subsidi  BBM yang ujung ujungnya perubahan harga atau melakukan pengendalian volume
BBM melalui regulasi. Polemik di masyarakat mengenai pilihan mana, selalu ramai soal ini. Pemerintah
pun dipercayai sudah punya list panjang , tentang alternatif  mana yang mungkin dilakukan dalam bentuk
matrik yang menilai setiap alternatif pada seperti apa efektivitas implementasi dan sebesar apa resistensi
masyarakat.  Kalau alternatif kenaikan harga, yang pada pendapat umum dianggap lebih efektif , tapi
tidak  diambil  Pemerintah,  maka  alternatif  pengendalian  volume  lah  yang  dikedepankan.  Alternatif
pengendalian  seperti  apa  yang  dipilih,  tentu  disesuaikan  pula  dengan  target  yang  akan  dicapai.
Sekalipun itulah cara yang tersedia selama ini, tapi cara cara seperti ini tidak perlu dilestarikan kedepan
karena terbukti  tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan,sehingga setiap tahun selalu bisa timbul.
Pasalnya adalah karena ada parameter asumsi makro APBN yang ada dalam kendali Pemerintah, tapi
ada juga yang diluar kendali seperti besaran harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika.  Kita beruntung sekarang karena harga minyak mentah dunia tidak naik turun lagi , setelah
dunia minyak  saat ini sedang menemukan titik keseimbangan baru. Produksi migas Amerika demikian
tinggi meningkatnya mendekati produksi Arab Saudi, sementara itu kemampuan Negara OPEC melemah
sehingga tidak bisa lagi mendikte pasar minyak dunia. Makanya beberapa waktu terakhir dan kedepan
diperkirakan  harga  minyak  dunia  akan  lebih  stabil.  Karena  itu  fokus  semestinya  kedepan   adalah
ditujukan pada mengantisipasi dampak perkembangan nilai tukar.  Soal ini sangat penting, karena volume
impor  minyak  mentah  maupun  BBM kedepan  semakin  besar.  Inisiatif  peningkatan  produksi  minyak
mentah  dalam  negeri   harus  terus  dipacu,  membangun  kilang  BBM  dalam  negeri  harus  dikebut,
manajemen impor  minyak mentah dan BBM harus diperbaiki  ,  pemanfaatan energi  terbarukan terus
digalakkan secara lebih serius lagi dan pola konsumsi energi masyarakat perlu dirubah menjadi lebih
sehat  dan  hemat..  Inisiatif  itu  bukan  sesuatu  yang  baru,  tapi  yang  diperlukan  adalah  keputusan
implementasinya. Politik anggaran harus mendukungnya.

Memperbaiki  tata  kelola  BBM  dalam  negeri,  tidak  hanya  cukup  dengan  kebijakan  harga  dan
pengendalian volume yang lebih bersifat jangka pendek, tetapi haruslah dengan inisiatif besar lain yang
bersifat jangka panjang , agar bisa meminimalkan dampak negative dari parameter asumsi makro APBN
yang berada diluar kendali Pemerintah. Kita berharap Pemerintahan baru memperhatikan serius soal ini. 
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