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JUDUL: Dampak Realokasi Subsidi Bahan Bakar Minyak di Sektor Angkutan 

darat ke Sektor-Sektor Produksi terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga 

(Simulasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2008) 

ISI: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi pendapatan rumah 

tangga pada sektor-sektor produksi berdasarkan SNSE 2008, besarnya 

kecenderungan pengeluaran rata-rata sektor-sektor produksi, dan dampak kebijakan 

realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di sektor angkutan darat ke sektor-

sektor produksi selain angkutan darat terhadap distribusi pendapatan rumah tangga 

melalui simulasi menggunakan SNSE, baik itu dampak total maupun rincian jalan 

dampak tersebut. Teknik analisis dilakukan melalui matriks pengali neraca dengan 

analisis invers Leontief dan rincian dampak dianalisis melalui dekomposisi pengali 

neraca. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pendapatan terbesar dari 

sektor-sektor produksi diberikan kepada rumah tangga bukan pertanian golongan 

atas kota sedangkan yang terkecil kepada rumah tangga buruh tani, kecenderungan 

pengeluaran rata-rata terhadap neraca faktor produksi paling besar berasal dari 

sektor pertambangan yang cenderung mengalokasikan nilai tambahnya terhadap 

faktor produksi modal sedangkan sektor angkutan darat menciptakan nilai tambah 

yang paling kecil. Kecenderungan pengeluaran rata-rata sektor-sektor produksi 

terhadap neraca sektor produksi paling besar untuk membeli input dari sektor itu 

sendiri untuk melakukan proses produksi. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa dampak total dari kebijakan realokasi subsidi BBM di sektor angkutan darat 

menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor tujuan realokasi yang 

paling baik karena menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga yang 

cukup besar dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang paling merata 

diantara keseluruhan simulasi yang dilakukan. 
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