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 PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM  jenis pertamax yang berlaku untuk 16 provinsi mulai 1 

april 2022, yang awalnya harga Pertamax Rp 9.000 – Rp 9.200 per liter menjadi 12.500 – 12.750 per liter. 

Dimana pada kenyataannya kenaikan harga tersebut malah membuat stock BBM jenis pertalite banyak yang 

kosong di beberapa SPBU dan membuat masyarakat terpaksa mau tidak mau membeli BBM jenis pertamax 

untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Selain itu, pada tgl 1 April 2022 pemerintah 

juga secara resmi menaikan PPN dari 10% menjadi 11% dimana ketentuan tersebut merupakan amanat dari 

UU No 07 thn 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( HPP ). Kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah saat proses pemulihan ekonomi dirasa tidak memihak rakyat kecil dan justru hanya membuat 

perekonomian kian terpuruk. Dimana seharusnya pemerintah saat pemulihan ekonomi ini berupaya untuk 

membuat perekonomian masyarakat untuk bangkit, namun pada kenyataanya perekonomian kian terpuruk 

dengan kebijakan kenaikan BBM, PPN, dan kebutuhan pokok lainnya. Pertamina tidak mungkin menaikkan 

harga BBM jenis Pertamax tanpa persetujuan dari pemerintah. Pertamina harus mampu menjaga harga BBM 

Pertalite sebesar Rp 7.650/liter karena paling banyak dikonsumsi masyarakat.  

Dampak Kenaikan Harga BBM 

 Dampak kenaikan harga BBM adalah harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, 

angka kemiskinan meningkat, dan pengangguran bertambah. Hubungannya kenaikan harga BBM ini dengan 

APBN adalah pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja negara, dimana pendapat negara 

sebesar Rp 1.846,14 triliun yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 355,55 

triliun dan penerimaan hadiah sebesar Rp 579 miliar, sementara untuk belanja negara sebesar Rp 2.714,16 

triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.943,74 triliun dan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa ( TKDD ) sebesar Rp 770, 41 triliun, sehingga pemerintah selalu mengandalkan pembiayaan 

hutang karena pemerintah secara kebijakan terutama dikeuangan negara sudah tidak kuat bagaimana 

mengantisipasi defisit negara. Untuk mengatasi defisit APBN adalah menaikkan PPh khusus lapisan III, IV, 

dan V, serta efisiensi belanja Kementerian atau Lembaga Negara dan transfer ke daerah dengan cara 

eliminasi korupsi di sektor publik pusat maupun daerah dan efektivitas belanja daerah untuk infrastruktur 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 

Jalan Semarang 5, Malang 65145 

Telepon/Faks: 0341-567475, 551312 Pesawat 235  

Laman: bem.um.ac.id 

 

publik sehingga SILPA di APBD bisa diminimalisir lebih rendah dari 10% belanja daerah. Solusi dari 

pemerintah mengenai defisit negara adalah mengurangi subsidi, pengeluaran, dan menaikkan tarif PPN.  

Dampak Kenaikan Tarif PPN 

Kebijakan menaikkan tarif PPN yang dilakukan pemerintah malah menimbulkan pro dan kontra di 

kalangan masyarakat karena dengan menaikkan tarif PPN memberikan dampak buruk terhadap ekonomi 

yaitu memicu harga barang – barang naik di tengah pemulihan ekonomi. Kenaikan harga akan dialami semua 

barang yang terkena PPN 11% antara lain barang elektronik, pulsa telepon, tagihan internet, rumah / hunian, 

sepeda motor / mobil / kendaraan, baju /pakaian, sabun dan perlengkapan mandi, sepatu, berbagai jenis 

produk tas, beberapa barang dikecualikan seperti bahan pangan; jasa pendidikan dan layanan kesehatan. 

Dampak buruk naiknya tarif PPN terhadap ekonomi lainnya adalah akan memukul daya beli 

masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi 

harga akhir di tangan konsumen. Dampak kenaikan PPN versi pengusaha adalah kenaikan PPN akan 

meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya beli konsumsi masyarakat sehingga dikhawatirkan akan 

mengurangi tingkat penghasilan pengusaha / pedagang, permintaan barang dan jasa akan turun yang akan 

berdampak ke sektor usaha dan utilisasi, penjualan akan turun, adanya utilisasi dan produktivitas yang 

menurun, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan 

masyarakat akan turun dan konsumsi menurun. Alternatif pengusaha karena kenaikan PPN adalah 

mengurangi komponen tenaga kerja, akan tetapi dari hal tersebut menyebabkan pengangguran. Kenaikan 

PPN malah memberikan dampak positif bagi pemerintah karena berhubungan terhadap potensi 

meningkatnya penerimaan negara dari pajak. Sementara, untuk masyarakat sendiri kenaikan tarif PPN 

memberikan dampak negatif / buruk yaitu sulitnya memperoleh penghasilan dan pekerjaan karena 

meningkatnya harga – harga kebutuhan pokok. 

Antisipasi Dampak oleh Pemerintah Selalu Mengandalkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) 

 Implikasi BLT adalah di lapangan BLT seperti JPS ( Jaminan Pengaman Sosial ) hanya solusi jangka 

pendek yang hanya untuk meredam gejolak sosial, membentuk mental masyarakat yang bisa survive di 

kondisi apapun bukan malah mental “ peminta – minta ” atau malas bekerja, segregasi sosial antara 

kelompok penerima dan kelompok bukan penerima, sering tidak tepat sasaran untuk kebutuhan dasar sehari 

– hari ( sembako ), tetapi dibelikan kebutuhan sekunder, memeratakan potensi korupsi / manipulasi sampai 

ke tingkat pelaku / masyarakat bawah. 
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Penutup 

Demikian diskusi kewirausahaan terkait kenaikan harga BBM dan PPN yang kian menyengsarakan 

rakyat, dapat diambil kesimpulan dengan poin-poin sebagai berikut : 

1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat proses pemulihan ekonomi dirasa tidak memihak rakyat 

kecil dan justru hanya membuat perekonomian kian terpuruk. 

2. Dampak kenaikan harga BBM adalah harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, 

angka kemiskinan meningkat, dan pengangguran bertambah. 

3. Pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja negara, sehingga pemerintah selalu 

mengandalkan pembiayaan hutang. Solusi dari pemerintah mengenai defisit negara adalah 

mengurangi subsidi, pengeluaran, dan menaikkan tarif PPN. 

4. Dampak buruk naiknya tarif PPN terhadap ekonomi adalah memicu harga barang – barang naik di 

tengah pemulihan ekonomi, akan memukul daya beli masyarakat terutama kalangan masyarakat 

menengah ke bawah, inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen. 

5. Mahasiswa ialah pelaku perubahan, sampai kapanpun akan tetap berlaku. Mahasiswa mampu 

melakukan perubahan atau tidak tergantung mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, ini adalah 

momentum usia mahasiswa untuk melakukan eksperimentasi terhadap permasalahan yang 

terjadi akibat kebijakan – kebijakan pemerintah yang diasumsikan menyengsarakan rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


