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Awal pemerintahan 
SBY-Boediono, 
ekonomi dunia 
masih buruk 

terbelit krisis.

Ekonomi 
Amerika Serikat 

merosot

gorengan
masih 500 

perak 
bang?

Alhamdulillah masih, 

Dek. Biar dunia lagi 

krisis, Indonesia 

tetap bisa bertahan

Belilah 
Hape baru 

selagi 
mampu

Negara-
negara 
Eropa, 
misalnya 
Yunani, 

terancam 
bangkrut

1



tahun lalu, kita salah 
satu negara yang tumbuh 

paling pesat di dunia

Meski ekonomi 
dunia masih 
bergejolak, 
ekonomi kita 
tumbuh makin 

pesat... Pada 2012 
tumbuh 6,2%

Tetapi akibat 
krisis dunia, ada 
beban berat 

yang harus kita 
tanggung dalam 4 
tahun terakhir.

Pertama, 
defisit neraca 
perdagangan.  

Mister, saya pesan tas LV, 
baju Prada, Jeruk Bangkok, 
Lengkeng Thailand, Kurma 

Iran, dan gunting kuku China. 
Kapan bisa dikirim?

defisit 
anggaran

defisit 
perdagangan

Kita defisit 
alias tekor.

Indonesia 
mengalami 

defisit dalam 
dua hal. 
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Melonjaknya impor itu tak seimbang dengan nilai 
barang dan komoditas yang kita ekspor.

Kok, Rakyat 
Indonesia jadi 
suka barang 
impor ya?

Tapi sebetulnya, impor 
minyak adalah hal 

utama yang membuat 
perdagangan kita tekor

1,63 M 

dolar itu 

bisa beli 

berapa 

triliun 

permen 

ya?

Maaf Tuan, Harga 
di pasar dunia lagi 

anjlok karena eropa 
masih krisis

kalau dihitung, selama 
2012 perdagangan 

kita tekor USD 1,63M
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Di neraca dagang, memang 
kita masih punya kelebihan 
USD 3,97 M dari jual beli 

barang non migas

Tapi di perdagangan migas, 
kita tekor USD 5,6 M!

Kenapa impor minyak 
melonjak sangat tinggi?

Kenapa? Karena nilai minyak 
yang kita beli (impor) jauh 
lebih besar daripada minyak 

yang kita jual (ekspor)
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Pertumbuhan 
ekonomi 

menyebabkan 
konsumsi BBM 
naik luar biasa

Kemarin beli 
Ducati. Tapi 
hidup masih 

hampa sebelum 
gue punya 

Alphard. Huft!

Di 2012, kita 
memakai BBM 
bersubsidi 
sebanyak 45 
miliar liter, 

melonjak jauh 
dari tahun 
2009 yang 
hanya 37,8 
miliar liter

Masalahnya, 
produksi 
kilang kita 
tidak cukup
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Tahun ini, konsumsi 
BBM bersubsidi 

diperkirakan hampir 

50 miliar liter!!!



Harga jual BBM di 
dalam negeri jauh lebih 
murah daripada harga 
saat kita mengimpornya.

boleh nggak 
saya nawar 
jadi seribu 
perak per 

liter?

Harga pokok 
dan ongkos 
distribusinya 
aja sekitar 

Rp 9.000 per 
liter, Neng.

Karena BBM sudah 
disubsidi, maka harga yang 

seharusnya sekitar 
Rp 9.000 itu tetap kita 

jual dengan harga 
Rp 4.500.- 

rp 4.500 
seliter itu 

sudah murah 
abis, cuy

Dari 45 M liter BBM 
yang kita konsumsi, 
hanya sekitar 30 M 
liter yang bisa kita 

produksi

Sisanya, sekitar 15 M 
liter harus kita impor 

dari luar negeri.
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Lho, lalu siapa 
yang nombokin 

Rp 4.500 
kurangannya?

RAKYAT!
Yang nombokin kita 
semua. Uang pajak 
yang masuk ke 

kas Negara dipakai 
untuk menomboki 

kekurangan itu! Gak 
adil, tuh!

Selain itu,
karena uang pajak 
tidak cukup, tekor 
yang besar tadi 

menyebabkan negara 
harus berutang dan 

makin besar tekornya, 
makin besar utangnya.

Anak cucu kita yang akan 
menanggung bebannya.

INI DIA 
DEFISIT KEDUA, 

DEFISIT 
ANGGARAN
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Bukan cuma BBM impor, BBM produksi dalam 
negeri juga harus disubsidi karena juga dijual 

lebih murah dari harga pokoknya.

Gimana nih, 
jualan BBM 
bikin tekor 

melulu

Bang, di tivi ada 
yang bilang, 
harga pokok 
BBM dalam 

negeri harusnya 
rendah banget.

alasannya?

Kita kan punya minyak 
Bang, diolah di dalam 

negeri. Harusnya 
harga jual BBM 

kita nggak usah ikut 
patokan pasar

Ehem. 
Dengarkan 
penjelasan 

saya ...

KEMENTERIAN
KEUANGAN
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Liat aja deh, negara-negara lain 
yang punya kilang dan minyak sendiri, 
tetap saja tidak bisa menjual BBM 

dengan harga rendah. 

Itu karena Arab 
menghasilkan minyak 

lebih banyak dari yang 
dibutuhkan. Berbeda 
dengan kita, minyak 
kita enggak cukup. 
Lagipula, Itu kan 

enggak adil Neng, yang 
menikmati kan orang 

yang punya mobil, saya 
yang gak punya mobil 

dapat apa coba?

Cuma mereka yang bener-
bener melimpah minyak bisa 
jualan BBM dengan harga 

murah. Misalnya, di Arab Saudi. 

ya deh ya deh

minyak produksi kita gak cukup. 
Sebagian minyak mentah untuk kilang 

kita harus impor.
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Makasih yaaaa. 
Dadaaah!!

Seribu??!!

Tadi katanya 
isi satu liter! 
Kok seribu?!

Nggak apa-apa 
Bang. Gua ikhlas 

kok.

Ya iya elu 
ikhlas! Gua 

tekor.

Dasar anak 
zaman sekarang. 
Udah dikasih BBM 
murah masih juga 

minta lebih

10



harga BENSIN di beberapa negara

harga SOLAR di beberapa negara

rP. 4.500

rP. 4.500

gila, 
murah banget 

bensin di 
indonesia!

Singapura

Singapura

china 

china 

PHILIPINA

PHILIPINA

THAILANd

THAILANd

PAKISTAN

PAKISTAN

indonesia

indonesia

KITa 
dimanjakan 
subsidi dong

6.000

6.000

9.000

9.000

12.000

12.000

15.000

15.000

18.000

18.000

21.000

21.000

3.000

3.000
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... uang sebesar 
itu bisa digunakan 
membangun 16 
sistem MRT

tAHUN INI SUBSIDI BBM BISA MENCAPAI 
RP 251,9 TRILIUN JIKA KITA TIDAK 

BERTINDAK.bayangkan, berapa banyak yang 
bisa kita bangun dengan duit Rp 251,9 

triliun ...
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... atau membangun 
50.000 kilometer 

jalan raya.

... atau membangun 
rel kereta api 

sepanjang 10.000 
kilometer.
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Caranya, subsidi harus 
dikurangi. Harga BBM 
terpaksa dinaikkan

Ni anak kagak 
punya malu apa 

datang lagi

Bang maaf 
waktu itu aye 
salah kasih 
uang. Hehehe

Sekarang bensin 
naik rp 2.000 
rupiah jadi 
rp 6.500 
seliter!

Lho, 
kok gitu sih 

Bang? RP 2000 
nilainya berarti 
banget buat 
hidupku Bang!

Kalau nggak 
begitu, bisa-bisa 
utang negara 

kita makin besar

Kagak ada 
hubungannya 

sama gua Bang. 
Pokoknya 
gua pengen 
RP 4.500. 

Titik
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 Kagak bisa. Ini 
udah ketentuan 
dari sononya

Ketentuan? 
Apa kita 

menghemat 
uang rakyat 
cuman lewat 
menaikkan 
BBM aja 
Bang?

 ya kagak. 
Jatah belanja 
Kementrian 
dan lembaga 

pemerintah juga 
dipotong 24,6 
triliun rupiah 

Neng!.

Naah, gitu 
dong. Harus 
pengertian

Ya udah deh 
Bang, satu liter 

ya.
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Woooy, lu kagak 
salah kasih lagi 
kan?! Ini seribu!)

Ya udah lah 
gua ikhlaskan. 
Mungkin dia 
termasuk 

golongan miskin 
yang miskin 

banget

 Dia kan 
anaknya Lady 
Unyu Bang.

Lady Unyu, tante-tante 
yang pakai tas LV asli 
impor dan naik Alphard 
itu lho. Kaya banget 

itu Bang

Ancur dah. Orang kaya 
begitu belinya kok 

BBM bersubsidi. Kagak 
adil banget
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Begitulah faktanya. 
Sebagian besar pengguna 
BBM bersubsidi adalah 

orang-orang kaya
Orang dengan banyak 
kendaraan bermotor 
seharusnya mampu 
membayar BBM 

non-subsidi

Mamiiih, aku 
nggak sanggup 

hidup lagi! 
Bensin naik, Mih!

Jangan kayak 
orang susah deh. 

6.500 perak doang 
mah kagak akan 

bikin kita 
bangkrut.

Selain itu, penyelewengan dan 
penyelundupan BBM akan menurun.

Kok kita berhenti 
nyelundupin BBM, 

Boss?

Aah, sekarang 
harganya kagak 
beda jauh sama 

harga dalam negeri. 
Untungnya kecil! 
Tobat aja dah!
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Kan lebih sehat,
lagian BBM kan 
mahal. Hemat, 

dong!

Tumben kok 
nggak naek 
motor?
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Bantuan Siswa Miskin

 Berdoa ya Nak, kalau 
DPR setuju, bantuan 
untuk sekolah kamu 
naik jadi 450.000 

rupiah setahun. Ada lagi 
tambahan bonus 

RP 200.000 tahun ini 
saja.

Abah, lumayan deh, 
duitnya bisa buat 

tambahan beli pulsa?

Hussh itu buat 
keperluan sekolah 

tahu!.

Abaaaah.....
beli pulsaaaaa

Jangan!
itu buat kebutuhan 

sekolaaaaah
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Panggilan kepada 
2,4 juta keluarga 

Indonesia yang paling 
miskin, sebentar lagi 
jika DPR setuju, uang 
kompensasi 1,8 juta 
rupiah akan dibagikan, 
naik dari tahun lalu 
yang cuma 1.390.000

Rupiah

Program Keluarga Harapan

Untuk dapet uang 
kompensasi PKH denger2 

ada syaratnya yah?

Betul, untuk dapat uang 
PKH, kita kudu memenuhi 
beberapa syarat. Kita, 
apalagi ibu-ibu hamil, 
harus rajin periksa 
kesehatan. Anak-anak 
dirumah juga harus 

disekolahkan

Kalau begitu, uangnya 
abis buat berobat dan 
sekolah anak dong

Ya enggak. Kan kita 
juga secara otomatis 
bakal dapat Bantuan 

Siswa Miskin dan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat

Ooh begitu toh
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Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Kabarnya, kalau DPR 
setuju, ada pembagian 
duit 150 ribu rupiah 

sebulan ya? 
Ada apaan sih?

Itu nanti namanya Bantuan 
Langsung Sementara 
Masyarakat (BLSM). 

Rencananya, harga BBM 
kan naik, orang miskin 
kompensasi. Cash Bro... 

Asyik dong, 
ini tiap bulan 
bakalan dapet 

ya?

Ya kagak 
selamanya, 

namanya juga 
kompensasi 
sementara. 

Cuman 
beberapa 
bulan aja.
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selain bantuan kompensasi, pemerintah juga 
mengusulkan program pembangunan infrastruktur

infrastruktur kami usulkan 
RP 6 triliyun untuk 

infrastruktur

desa kita pun 
jadi punya 
jembatan

baik, akan kami 
pelajari

proses pembangunan 
infrastruktur dilakukan 

secara padat karya

percepatan dan perluasan 
akses air minum di desa 

rawan air

wah asik jadi 
dapat job nih .....
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Kartu ini akan dikirim ke 
15,5 juta keluarga miskin 
di Indonesia, tanpa biaya 

apa pun

Cukup tunjukkan satu 
kartu, kita rakyat 

miskin bisa merasakan 
manfaat semua 

program-program 
kompensasi yang 

disetujui wakil-wakil 
kita di Senayan.

26



Jadi, setujukah Anda 
dengan kenaikan BBM?

Kalau saya sih 
nggak setuju. BBM 

bersubsidi sudah sangat 
menguntungkan saya. 

Hahahaha

Eh elu sebulan 
pake 100 liter 

aja berarti makan 
subsidi 450 ribu 
perak Atau RP 5,4 

juta setahun.
Enak aja! 

Kagak adil, dong!

Gak usah naik 
lah, udah enak 

buat gua.

Saya sih nggak punya 
motor, jadi saya nggak 
terlalu terpengaruh. 
Kalau ongkos angkot 

naik kan dapat 
kompensasi
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Alhamdulillah program 
kompensasi sangat bermanfaat 
untuk saya. Justru subsidi BBM 
tidak terlalu terasa manfaatnya

Sejak BBM naik, 
kami berhenti  

menyelundupkan Minyak

Kata boss 
untungnya tipis!
Malah ribet

Kenaikan BBM bikin gua 
lebih hemat
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Seribu?!

Sejak BBM naik, 
omzet saya 
diperkirakan 

akan naik, karena 
cewek di samping 
saya ini berniat 
akan menjadi 
langganan.

Nih bang! 
Makasih
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Sejak BBM naik, 
ada anggaran Negara 
sebagai kompensasi 
untuk rakyat kecil 

seperti kita

Abaaah .......

Anakku .......

terharu .......

Whatever!

mereka pun 
menangis bahagia ....
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Pemerintah berani 
banget ya, ambil langkah 

gak populer

Iya lah Kakanda, 
jika gak berani, 

ekonomi kita makin 
berat bebannya. Nah, 

bagusnya, kalau adinda 
yang menang tahun 

depan, lebih enak ngurus 
negaranya. Ekonomi 

lebih sehat, kas negara 
jadi lebih longgar, bisa  

dipakai bikin banyak 
proyek.

 Adinda ini mikir proyek 
melulu, asal jangan 
dikorupsi lo ya ...

kas negara yang lebih 
longgar bisa dipakai 
untuk bikin jalan, 

pelabuhan, sekolah, dan 
macam-macam. Jangan 

cuma janji sama rakyat. 

Siap, 
Kakanda!
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Mari Selamatkan 
Uang Kita!

Kita semua tahu apa jawabannya. 
Karena itu, ayo sama-sama 

kita teriakkan .....
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SELESAI
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