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Blok Migas Sepi Peminat
Investor Khawatir pada Ketidakpastian Aturan

Sabtu, 12 September 2009 | 03:56 WIB

Jakarta, Kompas - Sejumlah blok minyak dan gas bumi yang ditawarkan pemerintah sepi peminat.

Dari 16 blok migas yang ditawarkan, hanya lima blok yang diminati para investor. Hal ini

dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target produksi migas secara nasional.

”Hasil lelang jauh di bawah harapan,” kata Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral Evita Legowo pada pengumuman pemenang lelang reguler wilayah kerja

migas tahap II Tahun 2008/2009, Jumat (11/9) di Jakarta.

Bila blok-blok migas itu terus tidak laku, target produksi migas sekitar 1 juta barrel per hari

sampai tahun 2025 sulit tercapai. ”Ada dua cara mempertahankan produksi migas, yaitu

optimalisasi yang ada dan eksplorasi blok baru,” ujarnya.

Pemerintah menawarkan 16 wilayah kerja migas kepada para investor yang bergerak di bidang

perminyakan. Blok migas yang ditawarkan itu, antara lain, adalah Andaman I, II, dan III; South

Bentu Segat; Asam Asam; Karaeng; dan Halmahera Kofiau.

Masa pengambilan dokumen lelang 16 Desember 2008-13 April 2009. Ada 67 dokumen yang

terjual dan 15 blok yang hendak dipelajari para investor. Namun, dokumen penawaran yang

dikembalikan oleh investor hanya untuk 5 blok migas, sementara 11 blok migas lainnya tidak ada

peminatnya.

Penandatanganan kontrak kerja sama blok akan dilakukan 8 Oktober 2009. Komitmen pasti dari

perusahaan-perusahaan itu untuk tiga tahun masa eksplorasi 91,5 juta dollar AS berupa studi

geologi dan geofisika, survei seismik 2D, survei seismik 3D, pengeboran sumur eksplorasi.

Adapun bonus tanda tangan yang akan diterima langsung oleh pemerintah 20 juta dollar AS.

Minimnya jumlah peminat diduga karena kondisi ekonomi global yang sangat buruk saat 16 blok
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migas itu ditawarkan.

Penyebab lain, kata Evita, adalah rencana pemerintah membatasi biaya produksi migas yang

bisa ditagihkan ke negara (cost recovery), yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Saat ini ada dua konsep biaya produksi yang bisa ditagihkan ke pemerintah, yaitu versi

Departemen ESDM terkait UU APBN dan versi Departemen Keuangan sesuai UU Perpajakan.

”Kami dalam proses menyatukan dua konsep ini,” ujar Evita.

Pembahasan PP itu diharapkan selesai akhir 2009 dan digunakan pada 2010.

Selain kendala teknis dalam kegiatan eksplorasi. Sekitar lima daerah bertetangga dengan sumur

kering (dry hole) tidak ada cadangan migas. ”Ada kekhawatiran blok migas yang ditawarkan juga

dry hole,” kata Evita.

Sepinya peminat lelang blok migas, menurut Ketua Asosiasi Perminyakan Indonesia Ron Aston,

karena industri perminyakan sedang berada di situasi yang kurang menguntungkan. Ketika

kondisi ekonomi dunia masih belum pulih dari krisis, pemerintah justru berencana mengubah

aturan pelaksanaan cost recovery.

Hal ini dinilai menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi minat investor. Kepastian aturan

dalam jangka panjang menjadi salah satu syarat jaminan investasi industri migas yang memiliki

risiko tinggi.

”Kami khawatir kalau perubahan aturan itu berlaku surut akan merugikan keputusan bisnis yang

sudah dibuat. Kami sudah membicarakan ini dengan Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral. Kami harap segera ada titik temu,” kata Ron.

Sementara itu, pengamat Pri Agung Rakhmanto menilai, selain masalah kebijakan, hal lain yang

juga harus dilihat adalah kualitas dari wilayah-wilayah kerja migas yang ditawarkan. ”Apakah dari

sisi potensi migasnya menarik atau tidak. Jangan-jangan itu blok-blok migas yang lama, yang

tidak laku-laku, tetapi ditawarkan lagi,” kata Pri Agung. (DOT/EVY)
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