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Menurut Pemerintah bahwa kenaikkan harga BBM bersubsidi ini tidak bisa dihindari

t
karena dampak semakin tingginya harga minyak dunia ,"nn rJn*pai US$ 105/barer

lebih, tentunya akan semakln membengkak anggaran subsidi APBN, bahkan
pemerintah sudah t"r6h""o"Gn reniitan: :n"rg" BBM bersubsidi teo"ortiiilnt"r"
Rp.1.000,- sampai Rp.1.500,-.. .

Tentunya dengan kenaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada tingginya

inflasi,ketidakpastian struktur harga pasar yang berdampak pada menurunnya

pendapatan perkapita masyarakat khususnya kaum marginal, antara lain : buruh,,tani,
r,

nelayan dan peiqku ekonomi sektor informal. Pada sektor industri, biaya produksi yang

tinggi akan inkan industri tidak berkembang dengan baik dan gkan

p€ngangguran

adalah stabilitas pemerintahan dan keamanan nfgara, yang tentunya
*

i{, ' aanrliri dmerugikan itu sendiri.

Pihak APINDO ihensinyalir bahwa akan ada kenaikan harga bararlg pada kisaran &5%'

bahkan Ketua Organda DKI Jakarta menyatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan

harga BBM bersubsidi Organda akan menaikkan tarif angkutan sekitar 35 persen.
;

Kenaikan harga dan tarif angkutian jelas akan mematikan kehidupAn buruh. Upah buruh

habis hanya untuk makan dan transportasi sebesar 80% perbulan,f Apatagi dalam waktu

yang bersamaan juga pemerintah akan mengagendakan kenaikkan tarif dasar Listrik

(TDL) sebesar 10 persen yang akan diberlakukan dalam bebeqapa pekan ked$an.

Hasil akhir dari kenaikan BBM yang selalu dilakukan oleh setiat' rezim pemerintbhan

akan melahirkan kemiskinan permanen bagi bangsa lndonesia, makin meningkatnya

pesimistis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta kejatahan

sosial kemasyarakatan yang semakin meningkat'
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KSBSI menitai :

f G ti,ndakan pemerintah menaikkan subsidi eBM dafr menaikkan TDL adarah

I yqcililtutn nanya Ollakukan
', . *i,,; ;- .-,' 

'":'I ^"u-uulrva Jawa oan eafi' Ma[ra yang patut dilakukan

:::: fl-trintah adarah : merakukan pembara""n r.oi"umsi BBM bensubsidi
untuk /ary? dan Bati. Bukan menaikkan subsidiBBM. j

2' Pemprinfiih hanya mengamankan realisasi APBN dengan jatan menaikkan

:::::::i,tanpa 
metihat berbasai resiko kemiskinan absotut yans dihadapi

oleh madyarakat marginal khususnya buruh, tani dan nqlayan. pemerintah tidak
berusaha untuk meningkatkan pendapatan maupun mraupun adanya efisiensi
APBN, anggaran A'BN sebesar T0% diperuntukkan un$.rk gaji pegawai Negara
dan pemborosan dan kebocoran anggaran. Har ini tentr.r menyakitkan ffigi 230
juta penduduk Indonesia yang hidup daram garis krmiskinan. jumrah oj4ouor*
Indonesia yang berjumrah 230 an juta menerima kenyataan yang menyakitkan.

3. Bahwa pemerintah seharusnya merakukan perubahan_perubahan secara
mendasar kesepakatan hukum tentang pengeroraan minyak dan Gas bumi yang
terah dirakukan dan diraksanakan dengan pihak Asing sehingga diharapkan
adanyarkenaikan penerimaan Royarty negara dari sektoi minyak , seperti yang
dilakukan presiden Venezuela.Hguo Chaves.

ri

4' tul*"gluharusnya Pemerintah berani bertindak tbgas menertibkan adanya
nenvn$3,fan Pajak yang dirakukan oreh perusaha{n M|GAS asing dan
t."""t?l*1n Pajak Progressif terhadap perusahaan M|GAS asing yang setama
ini selalu 

,T"ro"tur 
dibawah ketentuan uu rvo.znr{ 19g3 tentiang pajak

Penghasildhl dan upay€Hipaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daramI# .i. 
^membdraritils mafia pajak yang selama ini masih berlangsung.

'i i, l5' Bahwa koldfensasi kenaikan BBM bersubsidi melalui Bantuan Lahgsung Tunai
(BLT) meltipakan proses pembodohan masyarakat: dan i,o"* akan.i r' r-rr'vvv..sr. .rrqgycllcl^r 

.

r"ny"i"ruilrLn akar masarah karena sifatnya hanya l""r"nt"r" dan tidak,11 i "-"r" 
!permanen""Karena BLT setama ini sebagai bentuk punnitr""n yang dilakukan

'I 
- ioleh Pemeiiritah yang sumber uangnya dari dana utang Nug"r". Menurut survei

tahun 2005 Kompensasi kepada masyarakat hanya 4,g tritirn, ,"J'{isr."n
pencabutan subsidi sebesar 32,6 tririun. Moder pembodohah seperti ini
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berlarigsung pada setiap pergantian rejim negara ini.
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',tit6' Bahwa dengan lahirnya UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminana Sosial
Nasional dan terah disahkannya uu No.24 Th 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosiaf tentu merupakan peluang dan landasan hukum
bagi pemerintah untuk dapat dilaksanakannya Jaminan social bagi seluruht-
rakyat,'lndonesia. Tentunya nantinya pemerintah mempunyai dana cadangan
yang !i* digunakan untuk mengatasi dampak negative akibat turunnya
pendad,Atan masyarakat akibat kenaikan harga barlang dan jasa datam

, ,.,t) rma.sya.fakat. :, l, i
7. Bahwali'rencana menaikkan subsidi BBM r"nunlufr"n ketidakmampuandi'".'.v..gl!r

eemer.ffjT secara hukum dan poritik datam mengelok{ negara, menunjukkan

bahwa{l{ndakan pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro kaum marginal, tidak pro

IGUM IBURUH, TANI DAN NELAYAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka KSBSI dengan ini menyatakan sikap:

1' Menolak Kenaikan harga BBM bersubsidi, apalagi rencarla kenaikan TDL serta
serta menolak pemberian BLT sebagai proses pembodohan iezim pemerintahan.

2. Mendesak kepada Pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi

apalagi merencanakan kenaikan tarif dasar listrik. t\,,:1.

3' Menyerukan kepada seluruh unsur masyarakat yang perduli terhadap /encana

kenaikan BBM seperti, serikat Buruh/serikat pekerja, LSM, oRMAS, Mahasiswa

untuk melakukan gerakan turun kejalan menolak rencana pemerintah tersebut,

apabila pemerintah tetap berisikeras merealisasikan rencananya.

i

Demikian kanlrj sampaikan untuk menjadi perhatian.

" Buruh aersalg,tak bisa dikalahkan "
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