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Berani Memutar Arah Kebijakan?
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Seorang pengusaha muda terpaksa mengurut dada. Order untuk memproduksi baterai kendaraan

roda empat datang melimpah dari pembeli luar negeri. Tetapi, dia tak mampu memenuhinya

karena persoalan energi listrik yang dibutuhkan untuk menambah kapasitas produksi tak

terpenuhi.

Padahal, order bertambah berarti peluang dan keuntungan bisnis. Juga dampak ikutannya

terbilang tidak kecil, berupa penambahan penyerapan tenaga kerja serta pajak yang bisa didapat

pemerintah atau negara.

Dengan berat hati, ia terpaksa memindahkan produksinya ke Vietnam, negara yang menjadi

saingan Indonesia dalam merebut investasi. Padahal, sebenarnya ia ingin tetap berproduksi di

dalam negeri.

Jangan cap dia tidak nasionalis. Jangan pula dia dicap sebagai pengusaha yang melarikan modal

ke luar negeri. Itu salahnya pengelola negara ini dan pengurus masalah energi. Mengapa energi

tidak dibuat melimpah—sebagaimana melimpahnya potensi cadangan energi nasional—untuk

kepentingan bisnis domestik agar asas manfaatnya, seperti penyerapan tenaga kerja,

pendapatan pajak, dan berbagai dampak ikutan lain, kian membesar.

Cerita tentang persoalan energi itu bukan hal baru. Pengusaha di berbagai daerah terus-menerus

mengeluhkannya, tetapi tak kunjung selesai. Bahkan, kesan yang muncul di kalangan pelaku

usaha dan masyarakat secara umum adalah pengelola kebijakan energi di negeri ini seolah tutup

telinga dan mata akan kondisi masyarakat yang semakin terbiasa dengan mati lampu tidak

keruan. Di daerah tertentu, mati lampu sudah seperti minum obat resep dokter, tiga kali sehari.

Negeri kaya dan terlengkap sumber energinya ini salah urus.

Persoalan listrik memang sudah mulai diatasi dengan program pembangunan pembangkit listrik

10.000 MW yang mulai mengalir masuk ke sistem kelistrikan nasional. Pembangunan 10.000
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MW tahap kedua juga sudah dirancang. Akankah program itu berjalan sesuai dengan target,

masih harus ditunggu arah kebijakan pemerintahan (tepatnya kabinet) baru. Setiap tahun,

permintaan akan energi listrik meningkat sekitar 9 persen.

Akan tetapi, masalah kecukupan listrik bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan bertali-

temali dengan unsur-unsur kebijakan energi secara keseluruhan. Pertamina dan PLN, misalnya,

masih sering kali bersitegang soal pasokan dan pembayaran, padahal sama-sama perusahaan

negara. PLN dengan perusahaan negara lain pemasok batu bara kebutuhan PLN juga tak jarang

bersitegang.

Dalam pemetaan masalah industri nasional yang diselenggarakan Kamar dagang dan Industri

(Kadin) Indonesia, hanya ada tiga persoalan utama yang dikeluhkan pelaku industri, yaitu energi,

infrastruktur, dan pembiayaan.

Ketersediaan energi

Untuk mendorong perkembangan industri, ketersediaan energi jadi hal vital. Itulah mengapa

begitu penting arah kebijakan energi yang jelas dan memihak kepentingan nasional.

Pada tahun 2008, bauran energi primer masih mengandalkan minyak bumi. Dari total konsumsi

energi 1.006,53 juta SBM (setara barrel minyak), minyak bumi memberi kontribusi 48,4 persen,

gas bumi 28,6 persen, batu bara 18,8 persen, panas bumi 1,6 persen, dan air 1,6 persen.

Dari proporsi bauran energi itu, terlihat belum berkembangnya energi terbarukan. Dengan asumsi

tingkat pertumbuhan konsumsi energi 6 persen, kebutuhan energi pada tahun 2014 sebesar

1.539 juta SBM. Industri dan transportasi menjadi pemakai energi terbesar.

”Mengingat kemampuan produksi minyak terus menurun, tantangan ke depan adalah mengurangi

ketergantungan terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak,” kata pengamat perminyakan,

Pri Agung Rakhmanto. Caranya, dengan pengelolaan gas bumi dan batu bara, pengembangan

energi alternatif, yaitu panas bumi, bahan bakar nabati, surya, dan angin.

Akses penduduk terhadap energi serta keandalan sistem distribusi juga perlu dibenahi. Karena

itu, menurut Pri Agung, perlu ada penambahan infrastruktur energi, baik produksi maupun

distribusi, misalnya pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga.

Langkah berani

Permasalahan sektor pertambangan dan energi juga tak kalah kusutnya di bidang perminyakan

dan gas. Kondisi lapangan migas nasional kian menyedihkan. Sektor migas makin didominasi

pengusaha asing.

Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral menunjukkan, kontraktor asing menguasai 65 persen dari total blok migas

di Indonesia. Perusahaan nasional hanya menguasai 24,27 persen. Selebihnya dikuasai

konsorsium perusahaan lokal dan multinasional dengan komposisi kepemilikan saham minoritas

kurang dari 20 persen untuk perusahaan lokal tersebut.

Sementara itu, hingga akhir Mei 2009, data Departemen ESDM menunjukkan keterlibatan

perusahaan nasional dalam bisnis migas baru 29,1 persen. Dari 69,9 persen dominasi asing

dalam industri migas, sekitar 70 persen di antaranya perusahaan asal AS, termasuk perusahaan
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jasa dan barang dengan total nilai bisnis rata-rata 10 miliar dollar AS.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengingatkan betapa berbahayanya jika pengelolaan sumber

daya migas dan energi lainnya didominasi asing.

”Jika terjadi gejolak sedikit saja di dalam negeri, mereka bisa mengirim satu atau dua kapal induk

(perang) ke wilayah kita dengan alasan pengamanan aset dan warganya. Habislah kedaulatan

bangsa ini kalau itu terjadi,” katanya dalam suatu kesempatan.

Pengamat masalah energi, Kurtubi, dalam kesempatan lain mengatakan, dominasi asing dengan

kehadiran Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 menjadi semakin tampak. Jika dengan

UU Pertamina No 8/1971 saja partisipasi Pertamina di sektor migas tidak pernah meraih 10

persen, UU Migas semakin menguatkan dominasi perusahaan tambang minyak dunia dalam

industri migas nasional.

UU No 22/2001, menurut Kurtubi, lahir dalam suatu konstelasi geopolitik minyak yang

menempatkan Amerika sebagai negara yang paling berkepentingan, dengan skenario liberalisasi

industri minyak di seluruh dunia.

Investasi asing tetap dibutuhkan, tetapi perlu keseimbangan dan kesetaraan peran perusahaan

asing dan nasional. Juga pengutamaan kepentingan industri di dalam negeri.

Upaya mengurangi dominasi asing bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya,

pembatasan pemberian izin kontrak kerja sama (KKS) dengan perusahaan asing hanya untuk

satu periode. Apabila harus diperpanjang, harus dilibatkan perusahaan nasional dalam

pengelolaan bersama maupun kepemilikan bersama.

Terhadap KKS asing yang masih berjalan, diberlakukan ketentuan bahwa jika masa kontraknya

selesai, tidak dapat diperpanjang lagi. Kemudian, kontrak itu diserahkan kepada perusahaan

migas nasional yang mampu atau sudah dipersiapkan sebelum masa kontrak berakhir.

Jadi, blok migas yang sudah diperpanjang dua kali seharusnya tidak diperpanjang lagi

kontraknya, tetapi segera didivestasikan ke nasional secara bertahap.

Berbagai persoalan itu harus segera dijawab pemerintahan kabinet mendatang. Tanpa ada solusi

konkret dan tepat, bahkan kebijakan yang radikal, kita tidak bisa berharap adanya lompatan

pencapaian kinerja perekonomian. Kemandirian bangsa Indonesia dalam pengelolaan energi dan

perekonomian di era pasar bebas ini akan sulit tercapai.

(EVY/DIS)
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