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Program Pertalite Seharga 
Premium Segera  Diperluas
DI TENGAH ekonomi  masyarakat 
yang lesu akibat terdampak pan-
demi  covid 19,  sebaiknya  Pertamina 
segera memperluas program promo 
BBM jenis Pertalite seharga Premium 
Rp 6.450 per liter di seluruh daerah  
Jawa . Jadi  jangan  terbatas hanya 
di wilayah Tangerang Selatan.

Setidaknya hal itu bisa membantu 
masyarakat berpenghasilan pas 
pasan seperti saya, yang memang 
pekerjaannya harus ebrkiling dengan 
sepeda motor. Selama kami harus an-
tre bersabar untuk membeli premium 
karena umumnya SPBU hanya mela-
yani satu nozzle khusus premium.

 Jadi kalau nanti pertalite bisa 
seharga premium tentu kami akan 
segera beralih ke pertalite. Apalagi 
pertalite termasuk  bahan bakar 
berkualitas dan ramah lingkungan.

Dan jangan sampai promo diskon 
harga BBM beroktan 90 itu nantinya 
memakai k mensyaratkan apapun 
kepada pelanggan. Selain itu, SPBU 
yang ditetapkan menjual Pertalite 
seharga Premium juga tak dibeda-
bedakan baik itu yang dikelola 
langsung oleh Pertamina atau swasta.

Seperti diketahui, harga Per-
talite turun ke Rp6.450 per liter 
telah diberlakukan pada 38 SPBU 
di Tangerang Selatan mulai Minggu 
(13/9) dalam rangka program Langit 
Biru. Sebelumnya, program se-
rupa diterapkan Kota Denpasar, 
Bali pada Juli hingga Agustus lalu.

Program ini dalam rangka meng-
ajak masyarakat menggunakan BBM 
berkualitas dan mendukung pemerin-
tah tentang pengendalian pencema-
ran udara sesuai Peraturan Peme-
rintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara.

Haidar Agya, Sidoarjo

Lakukan Ini Biar 
Tagihan Listrik Nggak 
Bengkak Saat PSBB!

 PLN akan menggunakan rata-
rata pemakaian 3 bulan sebagai dasar 
perhitungan rekening listrik rumah 
tangga. Langkah ini diambil jika lokasi 
rumah pelanggan tidak bisa didatangi 
oleh petugas selama PSBB Jakarta 
dan pelanggan tidak mengirimkan 
laporan mandiri. Implikasinya, akan 
ada penyesuaian tagihan rekening 
listrik ketika nantinya petugas PLN 
melakukan pencatatan meter ke rumah 
pelanggan tersebut. Namun akan ada 
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

Tidak tertutup kemungkinan potensi 
pelanggan tidak terbaca masih ada 
karena terdapat wilayah yang ditutup 
dalam rangka menjalankan protokol 
COVID-19, atau rumah terkunci dan 
kosong. Jika demikian kami akan 
menggunakan rata-rata 3 bulan sebagai 
dasar tagihan rekening listrik. Namun 
petugas kami akan memberikan surat 
untuk pemberitahuan sebelumnya.

Oleh sebab itu, pelanggan pasca-
bayar bisa juga memanfaatkan layanan 
lapor stand meter mandiri melalui 
WhatsApp Messenger (WA) PLN 123 
dengan nomor 08122123123. Pelaporan 
mandiri bisa dilakukan pada tanggal 
24-27 setiap bulannya. Pelaporan yang 
valid akan dijadikan prioritas utama 
dasar perhitungan rekening listrik.

Sementara untuk area yang masih 
bisa dijangkau, PLN tetap menurunkan 
petugas pencatat meter ke rumah 
pelanggan pascabayar (pelanggan 
tagihan listrik). Hal itu dilakukan 
dengan tetap memperhatikan Pedoman 
Pencegahan Pengendalian COVID-19 
Kementerian Kesehatan untuk an-
tisipasi penyebaran virus Corona.

Agung Murdifi, 

Executive VP Corporate Communication 
& CSR PLN
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Dr.Ibrahim Hasyim 
Pemimpin Umum 

Kesungguhan Menggunakan Produk Dalam Negeri

Belakangan ini, gaung un-
tuk menggunakan produk 
dalam negeri semakin 
nyaring digaungkan. Ada 

sejumlah alasan untuk itu. Pertama 
sangat mungkin kita harus mengu-
rangi impor, seperti yang diingink-
an Pemerintah, karena impor ba-
nyak menguras devisa kita. Kondisi 
seperti sekarang ini dimana, eko-
nomi secara global dapat dikatakan 
minus, maka mengurangi impor  
merupakan salah satu jalan untuk 
“menyelamatkan” perekonomian.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri 
menjadi salah satu jalan bagi Negara ini, dengan 
harapan dapat menolong perekonomian.  Teruta-
ma terkait dengan ancaman resesi eknomi yang 
sudah “hinggap” di sejumlah Negara. Kenyataan 
ini bisa kita “lawan” dengan memperkuat ekono-
mi dalam negeri yang salah satunya yakni meng-
gunakan produk hasil kita sendiri. Tidak hanya 
di sektor energi, tetapi di segala lapisan kehidu-
pan, terutama sektor manufacturing  harus kita 
gaungkan menggunakan produk dalam negeri. 
“Cintailah Produk-Produk Dalam Negeri”. Itu kata 
Alim Markus Presdir Maspion Group. “Stempel” 
Alim Markus ini sudah lama menggelegar di se-
antero negeri.

Lalu bagaimana kenyataannya?  Masih tidak 
seperti yang kita harapkan. Meskipun rambu-
rambu telah dibuatkan, tetapi pada kenyataan-
nya tidaklah demikian. Impor terus melaju, tetapi 
covid-19 diharapkan dapat menyadarkan kita be-
tapa pentingnya memperkuat ekonomi dalam ne-
geri itu. Karena itulah, kita harus  bertekad terus 
menciptakan iklim usaha yang kondusif, khusus-

nya bagi pelaku industri dalam 
negeri. Untuk memperkuat ini, 
diperlukan kebijakan dan lang-
kah strategis yang tepat agar 
geliat sektor manufaktur di Indo-
nesia semakin tumbuh signfikan. 

Industri dalam negeri harus 
bisa merasa nyaman di rumahn-
ya sendiri. Salah satu upaya yang 
perlu dijalankan adalah mengop-
timalkan program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri (P3DN). Salah satu pro-
gram P3DN, mengatur kewajiban 

instansi Pemerintah untuk mengoptimalkan 
penggunaan hasil produksi dalam negeri, teru-
tama kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang 
dibiayai oleh APBN/APBD. Demikian pula bagi 
BUMN/BUMD dan institusi lainnya yang diatur 
dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 57. Selain 
itu, memberikan preferensi harga kepada barang 
dan jasa  produk dalam negeri terhadap produk 
impor  pada proyek-proyek strategis. 

Kalau Pemerintah sudah mempelopori keber-
pihakannya (apalagi produksi barang dan jasa 
Indonesia sudah bersaing dengan asing), bila dit-
ambah dengan regulasi yang benar-benar berpi-
hak yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, 
maka kemandirian itu bisa kita nikmati. Apalagi 
kita sama-sama mengetahui, belanja APBN di 
kementerian dan lembaga cukup besar. Itu sudah 
bisa menjadi tools agar industri di dalam negeri 
dari berbagai sektor bisa ikut berkembang. Me-
mang yang perlu ditekankan, kita harus punya 
satu pandangan yang sama bahwa kepentingan 
kita adalah mendorong tumbuhnya industri da-
lam negeri. *
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Pertamina Jual Pertalite 
Rp 6.450/Liter di Tangsel
MARKETING Operation Region (MOR) III PT Per-
tamina (Persero) memberikan promo khusus bagi 
pelanggan 38 SPBU di wilayah Tangerang Selatan. 
Promo ini yakni penurunan harga Pertalite dari 
Rp 7.650 per liter menjadi Rp.450 per liter.

Unit Manager Communication Relations dan CSR 
MOR III Eko Kristiawan mengatakan melalui pro-
gram ini pelanggan bahan bakar premium di wilayah 
Tangerang Selatan bersedia beralih ke Pertalite.  

“Selain kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, 
Pertamina juga menyasar angkot dan taksi plat kuning 
yang merupakan transportasi publik, sehingga diharapkan 
menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terha-
dap lingkungan dan beralih ke bahan bakar berkualitas,” 
ujar Eko melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).

Eko menuturkan, meski menggelar promo Pertalite, 
Pertamina tetap menyediakan Premium di wilayah 
Tangerang Selatan, yakni di SPBU yang berada di Pon-
dok Cabe, Cirendeu, Rawa Buntu, dan Pondok Jagung. 
Selain itu Ciputat, Pamulang dan Sawah Lama.

Saat ini konsumsi produk Premium di Tangerang 
Selatan mencapai 20 persen dari total konsumsi 
seluruh BBM. Sedangkan konsumsi gasoline di-
dominasi oleh Pertalite sebesar 50 persen.

“Hal ini juga sejalan dengan cita-cita Pemkot 
Tangerang Selatan untuk menciptakan lingkungan 
sehat. Kami harap masyarakat berperan aktif meng-
gunakan BBM yang lebih berkualitas dan memb-
irukan langit Tangerang Selatan,” terang Eko.

BBM berkualitas yang dimaksudkan Pertamina, 
yakni minyak dengan kadar oktan (RON) tinggi. 
BBM jenis itu lebih ramah lingkungan karena rendah 
emisi. Di samping alasan, BBM yang berkualitas akan 
berdampak pada performa kendaraan dan irit.

“Pertamina terus mendorong penggunaan produk 

BBM berkualitas, seperti Pertalite dengan RON 90, Perta-
max RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98,” imbuhnya.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany 
menyambut positif program tersebut sebagai upaya 
pengurangan polusi udara.”Melalui program ini, kami 
juga mengapresiasi peran Pertamina yang tetap men-
jaga kemampuan masyarakat dengan melakukan 
promo Pertalite dengan harga diskon setara harga Pre-
mium, khusus untuk pengguna kendaraan tertentu 
seperti roda dua, roda tiga, angkutan umum, dan taksi. 
Tentu ini sesuai dengan saran pemerintah untuk men-
jaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Airin. agk

IBM Bikin Aplikasi Canggih Buat 
Eksplorasi Migas
PRODUSEN perangkat lunak komputer International 
Business Machines Corporation (IBM) berencana men-
ciptakan platform digital untuk perusahaan minyak 
dan gas asal Amerika Serikat Schlumberger.

Kerjasama itu akan menciptakan sebuah aplikasi Sch-
lumberger yang dinamakan DELFI. Aplikasi buatan IBM 
ini akan mengupayakan perusahaan melakukan pemin-
daian data untuk berbagai kegiatan dalam satu aplikasi.

Seperti survei lokasi pengeboran, melihat mana 
tanah yang cocok untuk dilakukan pengeboran, 
mencari sudut terbaik pengeboran, dan melihat lo-
kasi mana yang memiliki paling banyak minyak.

“Digital telah menjadi keharusan bagi industri 
kami. Seluruh industri menyadari bahwa inilah yang 
dapat membuka tingkat efisiensi, produktivitas, dan 
kinerja berikutnya,” kata CEO Schlumberger Olivier 
Le Peuch, dikutip dari CNN, Rabu (9/9/2020).

Kemitraan dengan Schlumberger adalah bagian 
dari rencana investasi IBM pada teknologi Hybrid 
Cloud miliknya. Kemampuan pada server ini akan 
membuat aplikasi lebih mudah memindai data.”Kami 
berpikir bahwa pendekatan hybrid membuka lebih 
banyak nilai bagi klien kami daripada pendekatan bi-
asa atau cloud saja,” ujar CEO IBM Arvind Krishna.

Dengan menambah platform DELFI dengan Hy-
brid Cloud IBM, perangkat lunak Schlumberger 
sekarang akan tersedia untuk perusahaan minyak 
dan gas mana pun secara global, terlepas dari 
bagaimana mereka menyimpan datanya.

“Ini memungkinkan platform ini untuk digu-
nakan di semua infrastruktur ini dan karenanya 
benar-benar kesempatan investasi,” kata Krishna.
Kesepakatan dengan Schlumberger adalah salah 
satu harapan IBM, perusahaan berencana akan 
banyak melakukan kemitraan semacam itu. Khu-
sunya pada sektor perbankan dan manufaktur.

Strategi itu akan memungkinkan IBM menjadi pemain 
besar sebagai penyedia layanan Hybrid Cloud ke berbagai 
industri migas. Selain itu, Hybrid Cloud bagian dari in-
vestasi US$ 1 miliar yang diumumkan IBM bulan lalu.cnn
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Medco Gandeng Kansai Electric 
Buat Pem-
bangkit 
PT MEDCO Energi 
Internasional 
Tbk melalui 
anak usaha PT 
Medco Power 
Indonesia meng-
gandeng Kansai 

Electric Power 
Company mengembangkan pembangkit listrik di Indo-
nesia. Aliansi ini diharapkan bisa menghasilkan Pem-
bangkit Tenaga Listrik Independen Berbahan Bakar Gas 
(Gas IPP) dan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

 CEO Medco Energi Roberto Lorato menyampaikan 
kolaborasi teknis dan finansial antara Medco Power dan 
Kansai Electric ini akan membuka potensi dan pengem-
bangan perusahaan pada sektor ketenagalistrikan di 
Indonesia. Sementara itu, Presiden Direktur Medco Power 
Eka Satria menyampaikan, aliansi ini akan memperkuat 
kapabilitas Medco Power untuk terus mengembangkan 
bisnis Gas IPP dan O&M di Indonesia melalui penerapan 
teknologi terkini dengan standar internasional.

Didirikan pada 2004, Medco Power adalah salah 
satu produsen listrik independen di Indonesia untuk 
tenaga listrik berbahan bakar gas dan energi terbaru-
kan. Medco Power memiliki kapasitas bruto lebih dari 
3,3 GW dalam bisnis gabungan IPP dan O&M di 18 lokasi 
di Indonesia. Sedangkan, Kansai Electric adalah salah 
satu perusahaan listrik terbesar di Jepang dengan lini 
bisnis mulai dari pengadaan bahan bakar, pembangkit 
listrik, penjualan, dan jasa. Kansai Electric beroperasi 
di 13 negara yang tersebar di Asia, Eropa, dan AS, 
dengan total kapasitas pembangkit 33,5 GW.agk

DEN Luncurkan 
Si-Santer
DEWAN Energi Nasional 
meluncurkan aplikasi 
Sistem Informasi Peng-
awasan Pelaksanaan 
Matriks RUEN (Si-Santer).
Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menyampai-
kan bahwa aplikasi itu dibangun untuk memudahkan 
pengawasan pelaksanaan rencana umum energi nasional 
(RUEN) dan komunikasi antarkementerian/lembaga dalam 
mewujudkan kebijakan energi nasional (KEN) dan RUEN.

“Aplikasi ini dapat membantu kementerian/lem-
baga mewujudkan porsi EBT [energi baru terbaru-
kan] pada bauran energi primer nasional sebesar 
23 persen pada tahun 2025,” katanya seperti diku-

tip dari laman resmi DEN, Kamis (3/9/2020).
Hasil pengawasan akan dilaporkan pada sidang anggota 

yang dipimpin oleh Ketua Harian DEN, yaitu Menteri ESDM 
dan sidang paripurna DEN yang dipimpin oleh Presiden.

Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan 
Pengawasan Energi Ediar Usman menambahkan bahwa 
aplikasi Si-Santer dibangun secara mandiri hasil inovasi 
para pegawai di lingkungan Setjen DEN bertujuan untuk 
mempercepat komunikasi dan kerja sama dengan kemente-
rian/lembaga dalam hal pengawasan pelaksanaan RUEN.

Kementerian/lembaga diharapkan agar dapat me-
mutakhirkan pelaksanaan RUEN pada aplikasi Si-
Santer untuk kemudian dilakukan penilaian oleh 
Setjen DEN atas pelaksanaan RUEN tersebut.agk

Pemulihan CPP Gundih Selesai 
November
PT PERTAMINA EP Asset IV mempercepat proses 
pemulihan Central Processing Plant (CPP) Gundih, 
Jawa Tengah yang sempat terbakar pada April 2020. 
Hal itu dilakukan agar segera bisa dioperasikan guna 
mendukung tingkat produksi migas nasional.

Cepu Field Manager Pertamina EP Afwan Daroni 
menyatakan sejauh ini perbaikan area Thermal Oil 
Heater dikerjakan sesuai S-Curve yang sudah ditetap-
kan. Dia menambahkan progres recovery CPP Gun-
dih secara keseluruhan mencapai 48 persen dan 
target awal selesai pada bulan November 2020.

Dia menyatakan pemulihan CPP Gundih oleh Per-
tamina EP ini dilaksanakan dengan komitmen penuh 
serta menerapkan standar protokol kesehatan yang 
tinggi, seperti penggunaan masker setiap saat.

Perseroan juga memastikan pasokan barang yang dibu-
tuhkan untuk pemulihan CPP Gundih memiliki kualitas 
prima. Perseroan berkoodinasi langsung dengan para 
fabrikator Hot Oil Heater, salah satu komponen Thermal Oil 
Heater CPP Gundih, di antaranya CV Alpha Omega. “Semua 
proses yang dipersiapkan oleh PT Sahabat Nusantara 
Teknologi Inovasi [SANTI Group] didukung CV Alpha Ome-
ga menjadi fokus perhatian bagi kami agar ketika barang 
diterima on site, performanya prima dan bisa langsung bisa 
dioperasikan,” kata General Manager Pertamina EP Asset 
IV Agus Amperianto melalui siaran pers, Jumat (14/8/2020).
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Dia menyatakan perseroan mengupayakan percepatan 
pemulihan ini agar CPP Gundih bisa kembali dioperasikan 
guna mendukung tingkat produksi migas nasional. Pro-
duksi di Asset IV, lanjutnya, mencapai 15.140 barel minyak 
dan 147,05 juta kaki kubik standar kubik gas per hari. 
“Saya menyampaikan pesan Direktur Utama Pertamina 
EP terkait percepatan Recovery CPP Gundih. Maka dari 
itu saya datang kesini untuk membantu apa yang kira-kira 
menjadi kendala dalam proses yang sedang berlangsung, 
sehingga bisa memenuhi target yang ditetapkan,” katanya.

Perwakilan SANTI Group  Abdullah Riza Shahab 
mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman 
kepada Pertamina EP setelah semua progres semua 
komponen komplit. “Kami akan maksimalkan per-
cepatan pekerjaan agar bisa memenuhi tenggat waktu 
yang ditetapkan sehingga progress Recovery CPP 
Gundih bisa selesai sesuai target,” katanya.agk

Petronas-AKR Bentuk Perusahaan 
Patungan 
PETRONAS Chemicals Group Berhad meneken perjanjian 
kerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk untuk mendis-
tribusikan bahan kimia di seluruh Indonesia. Petronas 
Chemicals Group Berhad meneken perjanjian kerja sama 
dengan PT AKR Corporindo Tbk untuk mendistribusikan 
bahan kimia di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama ini, 
nantinya akan dibentuk sebuah perusahaan patungan. 
Penandatanganan perjanjian untuk meresmikan usaha 
patungan dilakukan antara Petronas Chemicals Marketing 
Sdn Bhd, anak perusahaan PCG dan PT AKR Niaga Indo-
nesia, serta anak perusahaan PT AKR Corporindo Tbk. 
Pada saat yang sama, PCG dan PT AKR akan bekerja sama 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. 
Adapun metanol akan menjadi produk pertama yang akan 
didistribusikan bersama kepada pelanggan di Indonesia.   

Managing Director/Chief Executive Officer PCG Datuk 
Sazali, mengatakan Asia Tenggara merupakan pasar pen-
ting bagi perusahaan. Untuk itu, penting bagi pihaknya me-
miliki mitra lokal yang sudah berpengalaman di Indonesia 
dengan infrastruktur logistik serta posisi pasar yang kuat. 
“Pengalaman PT AKR dalam melayani pasar metanol ber-
sinergi dengan bisnis PCG. Selain mendistribusikan meta-
nol, kami juga ingin memperluas jangkauan produk kami 
dengan memasukkan produk kimia lainnya di masa de-
pan,” ujar dia berdasarkan keterangan tertulis, Selasa (1/8).

 Sementara, Direktur PT AKR Corporindo Tbk, Hary-
anto Adikoesoemo menyampaikan rasa senangnya dapat 
bermitra dengan salah satu produsesn bahan kimia 
terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Kerja sama ini 
pun menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk 
memeprkuat posisinya di salah satu distributor BBM 
dan bahan kimia di Indonesia. “Kami yakin bahwa 
bersama kami dapat menghasilkan kemampuan yang 
unggul dalam memberikan solusi inovatif bernilai tinggi 
kepada pelanggan di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

Adapun penandatanganan atas nama PC Marketing 
diwakili oleh Chief Executive Officer, Shakeel Ahmad 
Khan. Sementara PT ANI diwakili oleh Direksi, Mery Sofi 
dan Nery Polim. Penandatanganan perdana kedua be-
lah pihak diadakan di Kuala Lumpur dan Jakarta secara 
virtual bersamaan. Di sisi lain, realisasi penyaluran 
subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) 
menurun tahun ini. Berkurangnya konsumsi BBM diten-
garai karena adanya pembatasan sosial berskala besar. 
Hingga Mei 2020, BBM yang tersalurkan, baik jenis solar 
maupun minyak tanah sebesar 5,8 juta kiloliter.agk

HCML Komitmen Bantu Nelayan 
di Camplong

HUSKY-CNOOC 
Madura Limited 
(HCML) menyatakan 
bahwa pihaknya 
sudah melaksanakan 
semua ketentuan 
yang dipersyaratkan 
regulasi maupun 
kepatutan so-

sial dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mi-
nyak dan gas di perairan Madura, Jawa Timur.

Hal itu kembali ditegaskan perusahaan 
guna menanggapi aspirasi dari perwakilan ne-
layan Camplong yang mempertanyakan kontri-
busi perusahaan minyak dan gas tersebut.

Hamim Tohari, Manager Regional Office HCML, menga-
takan bahwa sejak beroperasi, HCML berkomitmen untuk 
mendukung beragam kegiatan yang berbasis komunitas di 
Pulau Mandangin Kecamatan Kota sebagai daerah terdekat.

Termasuk, lanjutnya, juga komunitas di enam 
desa di pesisir Camplong, yakni Desa Tanjung, Se-
jati, Dharma Camplong, Banjar Talela, Tambaan, 
dan Desa Taddan, Kecamatan Camplong.

“Dukungan ini adalah wujud kepedulian HCML 
terhadap pengembangan komunitas yang berada di 
sekitar wilayah kerja perusahaan,” katanya seperti 
keterangan resmi yang dikutip, Kamis (3/9/2020).

Pihaknya menyatakan bahwa HCML telah bertemu 
dengan perwakilan warga untuk mendiskusikan lebih 
lanjut persoalan ini.”Kami bersama-sama membicarakan 
solusinya dan membicarakan teknis pola dukungan 
atau bantuan terhadap masyarakat sesuai yang dise-
pakati bersama. Intinya ini semua juga untuk kebai-
kan bersama dan kebaikan masyarakat,” ujarnya.

Hamim menegaskan, aspirasi masyarakat sam-
pang menjadi prioritas perusahaan.”Kami akan beru-
paya untuk melaksanakan secara maksimal, hal ini 
juga kami tunjukkan bahwa kami sudah bekerjasama 
dengan BUMD Sampang untuk beberapa pekerjaan 
dan menyerap tenaga kerja lokal sebagai bentuk 
partisipasi kepada masyarakat,” ujarnya.agk
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P3DN, 
JAWABAN 
ATASI RESESI

Sejumlah kalangan menyebutkan 
hanya tinggal menunggu waktu 
saja bagi Indonesia untuk masuk ke 
jurang resesi ekonomi. Benarkah 
begitu? Lalu apa yang harus 
kita lakukan? Kita sama-sama 
mengetahui,  pandemi Covid-19 
membuat pertumbuhan ekonomi dunia 
melesu, tanpa terkecuali Indonesia. 
Angka pertumbuhan ekonomi pada 
kuartal II-2020 ditutup pada angka 
minus 5,32%. Bila pada kuartal III 
pertumbuhan minus lagi, ancaman 
resesi akan menjadi kenyataan. 
Secara teknis, resesi sendiri terjadi 
apabila ekonomi suatu negara minus 
alias terkontraksi selama dua kuartal 
berturut-turut. Jika nanti benar 
ekonomi dalam dua kuartal berturut-
turut minus, maka Indonesia masuk 
ke dalam jurang resesi. Karena itulah, 
salah satu cara agar kita terhindar dari 
resesi, yakni kurangi impor. Terutama 
mengurangi kebutuhan barang-barang 
untuk pembangunan energi yang 
nilainya cukup besar. Gunakanlah 
produk-produk dalam negeri untuk 
membangun Indonesia, seperti yang 
akhir-akhir ini disosialisasikan dengan 
gencar oleh Tim Nasional (Timnas) 
Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN).

OLEH: ERFANDI PUTRA
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Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbu-
han tersebut mengalami kontraksi yang cukup hebat, 
pasalnya di triwulan II tahun lalu (2019) pertumbu-
han masih cukup baik yakni diangka 5,07%. Lalu apa 

yang harus kita lakukan? Melihat kenyataan ini, salah satu 
jurus yang ampuh untuk saat ini, kita harus lebih banyak 
lagi menggunakan produk dalam negeri. Tujuannya untuk 
terus menggerakkan roda perekonomian nasional. Dengan 
adanya belanja produk dalam negeri, maka diharapkan per-
ekonomian akan bangkit dan Indonesia selamat dari jurang 
resesi.

Sebelum datangnya pandemi, sejumlah kalangan menye-
butkan bahwasanya untuk sejumlah produk, pengusaha 
Indonesia “lebih suka” menggunakan produk impor. Pada-
hal, karya anak bangsa ini sudah bisa disejajarkan dengan 
produksi negara maju. Ini terjadi, salah satunya karena ke-
bijakan yang terkadang kurang berpihak. Karena itu, meng-
ubah kebijakan-kebijakan agar mendahulukan produk da-
lam negeri memang diperlukan. Di sini tidak cukup hanya 
dengan himbauan-himbauan. Mendahulukan produk dalam 
negeri memang dibutuhkan kekuatan untuk “menekan”.

Di sinilah dibutuhkan usaha sungguh-sungguh. Kita 
harus bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang 
kondusif khususnya bagi pelaku industri nasional.  Untuk 
itu, diperlukan kebijakan dan langkah strategis yang tepat 
agar geliat sektor manufaktur di Indonesia semakin tumbuh 
signfikan. Kondisi dimana, industri dalam negeri bisa mera-
sa nyaman di rumah sendiri. Salah satu upaya yang perlu 
dijalankan saat ini, mengoptimalkan program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Seperti diketahui, program P3DN mengatur mengenai ke-
wajiban instansi pemerintah untuk mengoptimalkan peng-
gunaan hasil produksi dalam negeri, khususnya terkait kegia-
tan pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.  Selain 
itu, memberikan preferensi kepada barang/jasa dari produk-
si dalam negeri yang ada pada proyek proyek tersebut.

Sementara belanja APBN di kementerian dan lembaga 
cukup besar. Itu sudah bisa menjadi tools agar industri di 
dalam negeri dari berbagai sektor bisa ikut berkembang. 
Memang perlu ditekankan, kita mesti punya satu panda-
ngan yang sama, bahwa kepentingan kita adalah mendo-
rong tumbuhnya industri nasional.

Kita sama-sama melihat, pengadaan barang di lingku-
ngan BUMN seperti Pertamina dan PLN memiliki potensi 
yang sangat besar untuk mengoptimalkan penggunaan 
produk lokal.

Diharapkan BUMN yang merupakan bagian dari peme-
rintah, juga mempunyai pandangan yang sama untuk me-
majukan industri dalam negeri. Pemerintah telah memberi-
kan fleksibilitas bagi offtaker (pembeli) bisa menggunakan 
produksi dalam negeri, meskipun tingkat kemahalannya 
berada di atas 25% dari produk impor. 

“Melihat kenyataan ini, jangan ada lagi kekhawatir bagi 
kementerian, lembaga dan BUMN. Mengapa? Karena seka-
rang peraturannya sudah jelas,” Willem Siahaya, Tim Pokja 
Pemantauan Timnas P3DN kepada Global Energi, Senin  RIG produk dalam negeri yang dibuat Elnusa
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(14/9/2020),
Di samping itu, yang tak kalah 

pentingnya, katanya, perlu adanya ke-
sadaran para pembeli bahwa produk 
industri dalam negeri saat ini sudah 
mampu kompetitif dengan produk 
impor. Kita patut optimistis dan harus 
memiliki rasa bangga terhadap peng-
gunaan produk lokal, karena industri 
kita sudah siap bersaing.

Implementasi program P3DN dinilai 
dapat memberikan ruang bagi industri 
nasional untuk meningkatkan kapa-
sitas produksi serta kualitas barang 
dan jasa yang dihasilkan. Endingnya 
mampu bersaing secara mandiri di 
pasar internasional. Soal aspek untuk 
mengurangi ketergantungan pasar do-
mestik terhadap produk impor, P3DN 
menjadi proteksi tambahan terhadap 
potensi pelemahan nilai tukar.

Tak Ada Hambatan
Timnas P3DN berdasarkan Keppres 

Nomor 24 Tahun 2019, sampai saat 
ini bagaimana efektifitasnya? Sebe-
narnya apa tujuan terbentuknya tim 
ini? Sebenarnya anjuran untuk meng-
gunakan produk dalam negeri sudah 
lama didengungkan, mengapa masih 
dibentuk Timnas P3DN. Apa yang se-
belumnya tidak efektif? 

Tentang ini. Willem Siahaya menga-
takan, kehadiran Timnas P3DN sangat 
efektif, karena menjawab dan menga-
tasi kekosongan kepastian dan jaminan 
hukum perundangan-undangan dan 
kepastian usaha yang selama ini men-
jadi hambatan bagi Produsen Barang 
dan Perusahaan Jasa Dalam Negeri un-
tuk mengembangkan usaha industri 
yang menuju ke sektor industri hulu.

Sebenarnya anjuran menggunakan 
produk dalam negeri sudah ada sejak 
lama, malahan Presiden Jokowi sendi-
ri sudah berkali-kali memerintahkan 
untuk menggunakan produk dalam 
negeri dan meningkatkan kapasitas 
nasional. Sudah banyak sekali peratur-
an dan ketentuan yang mengatur ten-
tang penggunaan produk dalam nege-
ri, namun setiap institusi pemangku 
kepentingan mempunyai ego sektoral 
yang bersifat silo disesuaikan dengan 
target masing-masing, sehingga tujuan 

utama produk dalam negeri menjadi 
bias dan tidak efektif.

“Tiap institusi mempunyai peratur-
an sendiri yang ditafsir dan diimple-
mentasikan secara sendiri,” katanya.

Peranan Timnas P3DN yang mem-
punyai kedudukan hukum yang sangat 
tinggi berupa Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 29 Tahun 2019, menginte-
grasikan dan mengsinkronkan semua 
peraturan, sehingga hanya mempun-
yai satu pedoman peraturan, teruta-
ma pengadaan barang dan jasa yang 
mengatur tentang peningkatan peng-
gunaan produk dalam negeri. 

“Saya pernah menulis tentang “Pro-
curement One”, satu regulasi, satu 
interpretasi dan satu implementasi 
dalam manajemen pengadaan,” kata 
Willem yang juga Ketua Guspenmigas 
Bidang Industri.

Ditanya, program Timnas P3DN 
jangka pendek, menengah dan pan-
jangnya, Willem  mengatakan pro-
gramnya diantaranya: 
• Memantau penggunaan produk da-

lam negeri sejak tahap perencanaan 

(pembuatan FEED) dalam Pengada-
an barang dan jasa.

• Koordinasi dan evaluasi pelaksa-
naan tugas Tim P3DN pada institusi.

• Mengawasi implementasi konsis-
tensi nilai Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) produk barang dan 
jasa. 

• Mengoordinasikan penyelesaian per-
masalahan dan implementasi nilai 
TKDN.

• Promosi, sosialisasi dan mendorong 
pendidikan sejak dini tentang kecin-
taan, kebanggaan, dan kegemaran 
menggunakan produk dalam negeri.
Dengan lahirnya Timnas P3DN ini, 

Produsen Barang dan Perusahaan Jasa 
Dalam Negeri sangat antusias dan se-
olah-olah mendapatkan darah segar, 
karena sudah jelas adanya kepastian 
hukum dan jaminan  berusaha un-
tuk berinvestasi dan lebih produktif 
menuju sektor industri hulu, sekaligus 
meningkatkan nilai TKDN.

Lalu bagaiman mutu produksi ba-
rang dan jasa dalam negeri tersebut? 
Khususnya untuk pekerjaan hulu? 
Tentang ini Willem mengatakan, pada 
prinsipnya yang diperjuangkan adalah 
produk barang dan jasa dalam negeri 
yang telah memenuhi persyaratan spe-
sifikasi dan kualitas sesuai kebutuhan. 

Rata-rata produk dalam negeri te-
lah memenuhi persyaratan spesifikasi 
dan kualitas, karena telah memiliki 
dan memenuhi standar nasional dan 
internasional yang dibuktikan dengan 
mampu ekspor ke mancanegara. 
Praktik killing factor dengan sengaja 
merubah spesifikasi dihentikan seka-
rang juga. Penentuan spesifikasi harus 
disesuaikan dengan kemampuan pro-
duksi dalam negeri dengan menerap-
kan “standar teknis minimal”.

Dengan dukungan penuh, khusus-
nya dari pemerintah dimana agar in-
dustri dalam negeri terus maju, maka 
produk barang dan jasa negara ini dari 
tahun ke tahun menunjukkan perkem-
bangan yang cukup signifikan. Sudah 
bisa bersaing dengan negara lain, 
karena pemerintah juga memebrikan 
dorongan untuk kemajuan industri. 
Di samping itu, semua negara dipasti-
kan berkewajiban untuk memproteksi 

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
MENTERI PERINDUSTRIAN

WILLEM SIAHAYA
TIM POKJA PEMANTAUAN TIMNAS 
P3DN
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industri dan produk dalam negeri, 
sepanjang memenuhi ketentuan dan 
kaidah internasional. 

Dosen Pascasarjana ITL Trisakti ini 
juga mengatakan, pemerintah Indone-
sia juga mempersyaratkan ketentuan 
yang sangat ketat untuk memperoleh 
kategori “Barang Diwajibkan” yaitu 
nilai TKDN + BMP minimal 40% dan 
nilai TKDN minimal 25%. Persyaratan 
40%, sudah sesuai dengan ketentuan 
internasional dan dipakai oleh semua 
negara. Para investor tidak akan per-
soalkan persyaratan kewajiban meng-
gunakan produk dalam negeri, sepan-
jang ketentuan dan implementasi jelas 
dan konsekwen. 

Dalam hal pengadaan barang-ba-
rang untuk migas, apakah kita sudah 
siap untuk menjawab tantangan itu. 
Bagaimana dengan investor migas 
yang mungkin menggunakan barang-
barang asal negaranya.

Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2019 
Pasal 57 Ketentuan kewajiban meng-
gunakan produk dalam negeri berlaku 
bagi  lembaga negara, kementerian, 
lembaga pemerintah non kementeri-
an, lembaga pemerintah lainnya, satu-
an kerja perangkat daerah, badan usa-
ha milik negara, badan hukum lainnya 
yang dimiliki negara, badan usaha mi-
lik daerah, dan badan usaha swasta, 
termasuk pinjaman atau hibah dari 
dalam negeri atau luar negeri yang 
pembiayaannya berasal dari APBN 
atau APBD, pekerjaannya dilakukan 
melalui pola kerja sama antara Peme-
rintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha atau mengusa-
hakan sumber daya yang dikuasai ne-
gara. Ketentuan ini juga berlaku untuk 
Kontraktor Migas Sistem Gross Split.

Sudah banyak Produsen Barang 
dan Perusahaan Jasa dalam negeri 
yang bergabung dalam GUSPENMI-
GAS, mampu memproduksi barang 
dan peralatan, dan mengerjakan pe-
kerjaan jasa yang meliputi EPC, Pem-
boran, Pengangkutan Laut, Fabrikasi, 
Inspeksi Teknis, Instrumentasi dan 
Konsultasi sektor Migas.

“Industri pembuatan Rig Pemboran 
dan Galangan pembuat Kapal penun-
jang kegiatan Migas sudah dapat dibuat 

di dalam negeri. Dalam suatu proyek 
atau pekerjaan kegiatan operasi Mi-
gas, kemampuan tingkat penggunaan 
produk (barang dan jasa) dalam negeri 
dipastikan diatas 60%,” kata Willem.

Apakah ini tidak “memberatkan” 
investor? Soal ini dia mengatakan, 
pedoman dan peraturan tentang pe-
ngadaan barang dan jasa yang harus 
diterapkan dan dipatuhi untuk men-

sukseskan program Pemerintah di bi-
dang P3DN (Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri), seperti:
• Barang Diwajibkan, Produsen dalam 

negeri yang memproduksi barang 
sesuai spesifikasi teknis kebutuhan 
yang memiliki penjumlahan nilai 
TKDN dan BMP minimal 4O% dan 
memiliki nilai TKDN minimal 25%.

• Tatacara Pengadaan Barang Diwa-
jibkan, hanya mengikut sertakan 
Produsen dalam negeri yang mem-
produksi barang sesuai spesifikasi 
teknis kebutuhan yang memiliki 
penjumlahan nilai TKDN dan BMP 
minimal 4O% dan memiliki nilai 
TKDN minimal 25% serta tidak di-
perlakukan preferensi.

• Barang Diwajibkan, dilarang impor.
• Preferensi adalah fasilitas harga 

yang merupakan keberpihakan ke-
pada produk dalam negeri terha-
dap produk impor dimana harga 
penawaran sesudah negosiasi diper-
bandingkan secata langsung. Prefer-
ensi harga sesama produsen dalam 
negeri pada kategori produk yang 
sama tidak diperhitungkan.

• Kategori Produk meliputi, Barang 
Diwajibkan, Barang Tidak Diwajib-

kan dan Barang Impor.
• Konsep dan formula TKDN dan BMP 

perlu diperbaiki supaya lebih simpel 
dan mudah diverifikasi. 
Di sektor migas, kata Dewan Pem-

bina IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan In-
donesia) ini,  berbagai barang yang 
sebelumnya di datangkan dari luar 
negeri, kini sudah diproduksi dengan 
baik di Indonesia. Produk (barang dan 
jasa) dalam negeri yang sudah mampu 
mendukung kegiatan operasi Migas se-
perti, Pipa ERW oleh PT Bakrie Pipe In-
dustries dan PT DSAW yang tergabung 
dalam IISIA/GAPIPA, Valves oleh PT 
Teknologi Rekayasa Katub, OCTG oleh 
PT Citra Tubindo dan PT SPIJ yang ter-
gabung dalam APROPIPE, Wellhead 
dan Flange oleh anggota APWI, Chemi-
cal oleh anggota APROKIP, Pompa oleh 
PT Duraquipt Cemerlang dan Bolts 
& Nuts oleh PT Bukit Baja Nusantara 
yang tergabung dalam INPEMIGAS, 
Cat dan coating oleh anggota APCI, 
Baju Tahan Api oleh anggota APPCI.

Pekerjaan EPCI oleh anggota 
GAPENRI, Pemboran oleh anggota 
APMI, Pengangkutan Laut oleh ang-
gota INSA, Fabrikator oleh anggota 
AFABI, Inspeksi Teknis oleh anggota 
APITINDO, Pekerjaan Instrumentasi 
oleh anggota ASMETI dan Jasa Kon-
sultasi oleh anggota INKINDO. Bahan 
baku produk dalam negeri berbahan 
dasar logam kebanyakan masih diim-
por, diharapkan dalam waktu singkat 
dapat diproduksi oleh PT Krakatau 
Steel.

Di masa pandemi ini, tentunya ber-
bagai proyek agak tersendat, apa yang 
dikerjakan Timnas ini. Kebijakan yang 
ditempuh untuk meningkatkan kapasi-
tas nasional termasuk P3DN adalah me-
meriksa kembali proyek yang sedang 
berjalan apakah ada peluang untuk di-
kerjakan oleh perusahaan dalam nege-
ri dan merencanakan proyek baru yang 
lebih berpihak kepada kepentingan 
nasional. Menerapkan sanksi tegas 
berupa sanksi administratif dan sanksi 
jabatan serta menjadikan kepatuhan 
P3DN sebagai tolok ukur kinerja.

Kepastian-Jaminan Hukum
Kenapa dari dulu sampai sekarang, 

LENNY
DIREKTUR PT TEKNOLOGI REKAYASA 
KATUP
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P3DN kok belum berasil? Tentang ini 
Willem mengatakan, hal itu karena 
selama ini tak ada kepastian dan jami-
nan hukum (ketentuan perundang un-
dangan) dan kepastian jaminan usaha 
untuk pemakaian produk dalam nege-
ri, sehingga investor segan. 

Jadi investor tidak mau berusaha 
atau investasi ke sektor industri hulu 
lagi. Namun sejak diterbitkan PP No 29 
Tahun 2018, mengenai pendayagunaan 
industri, maka disitu ada kepastian hu-
kum untuk penggunaan produk dalam 
negeri. Di dalam PP itu ada pasal,  yaitu 
pasal 61 yang berisikan mengenaik kre-
teria tentang barang wajib dipergunak-
an. Berikut kutipan Pasal 61 tersebut: 
(1). Dalam pengadaan Barang/Jasa, 

pengguna Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57 wajib menggunakan Produk Da-
lam Negeri apabila terdapat Produk 
Dalam Negeri yang memiliki pen-
jumlahan nilaiTKDN dan nilai Bobot 
Manfaat Perusahaan minimal 4O% 
(empat puluh persen).

(2). Produk Dalam Negeri yang wajib 
digunakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memiliki nilai 
TKDN palingsedikit 25% (dua puluh 
lima persen).

(3).Pengadaan BaranglJasa yang 
memenuhi ketentuan nilai TKDN 
dan Bobot Manfaat Perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan melalui tender 
atau pembelian langsung secara ele-
ktronik (e purchasing) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan.

(4). Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat 
Perusahaansebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengacu padadaftar in-
ventarisasi Barang/Jasa produksi da-
lam negeriyang diterbitkan oleh Men-
teri.

(5). Menteri dapat menetapkan batas 
minimum nilai TKDN pada Indus-
tri tertentu di luar ketentuan seb-
agaimanadimaksud pada ayat (2).

(6). Besaran nilai TKDN dan nilai Bo-
bot Manfaat Perusahaanatas Produk 
Dalam Negeri yang diserahkan oleh 
produsenBarang dan/atau penyedia 
Jasa dalam pengadaan Produk Da-

lam Negeri harus sesuai dengan be-
saran nilai yang dicantumkan pada 
daftar inventarisasi Barang/Jasap-
roduksi dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat(4).

(7). Produsen Barang dan/atau penye-
dia Jasa wajibmenjamin Produk Da-
lam Negeri yang diserahkan dalam-
pengadaan Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksudpada ayat (6) 
diproduksi di dalam negeri.
Barang diwajibkan itu wajib digu-

nakan atau produk dalam negeri wajib 
dipergunakan (pasal 57) oleh kemente-
rian dan oleh lembaga negara. 

Kemuadian lembaga pemerintah, 
non kementerian, kemudian satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD), hibah 
dari dalam negeri dan luar wajib me-
makai. BUMN dan BUMD, ada badan 
swasta, pola kerjasama seperti K3S, 
yang mengusahakan sumber daya 
yang dikuasai negara, wajib memakai 
produk dalam negeri.

Sementara, tatacara pengadaan ba-
rang diwajibkan, ada di Permen Per-
industrian no 3 Tahun 2014 Pasal 7…..
bahwa pengadaan barang diwajibakan 
hanya boleh diikuti oleh produsen da-
lam negeri yang memproduksi barang 
itu di wilayah Indonesia, yang sesuai 
dengan kebutuhan dan spesifikasi 
dengan TKDN plus BMP minimal 40% 
dengan memiliki TKDN minimal 25%.

“Memang kita harus jangan berhenti 
mengkampanyekan produk dalam nege-
ri. Kita harus cinta dan membeli produk 
dalam negeri sejak usia dini. Ini harus di-
tanamkan kepada seluruh warga negara. 
Di samping itu harus ditegakkan sanksi 
yang tegas. Baik administratif atau ja-

batan, karena P3DN menjadi tolak ukur 
dari pejabat,” katanya.

Willem mengatakan, selama ini 
setiap kementerian mempunyai pera-
turan sendiri 2—(silo), sehingga tidak 
terintergrasi, namun sejak diterbitkan-
nya PP 29 Tahun 2019, semuanya ter-
tintegrasi. Dari sinilah terbentuklah 
Timnas P3DN berdasarkan Kepres 24 
tahun 2019 dengan Ketua Umumnya 
Menteri Kemaritiman dan Investasi, 
Wakil Ketua Menko Perekonomian 
serta. Pelaksana Harian Menteri Perin-
dustrian.

Timbulkan Gairah
Dampak dari regulasi yang terus di-

luncurkan untuk memberikan ruang 
gerak produk dalam negeri, disambut 
positif sejumlah pengusaha dalam 
negeri. “Sudah pasti kami menyambut 
baik dengan adanya regulasi yang akan 
menggairahkna industri dalam negeri. 
Penggunaan lokal konten yang terus 
digalakkan oleh pemerintah sangat 
bagus dan dapat membantu menum-
buhkembangkan produsen-produsen 
dalam negeri. Kami sangat berharap 
agar penggunaan lokal konten lebih di-
perketat lagi dan tidak terbatas hanya 
untuk perusahaan pengguna akhir, 
tetapi juga berlaku bagi kontraktor EPC 
baik lokal maupun asing karena untuk 
proyek-proyek baru kontraktor EPC 
banyak sekali belanja barang-barang/
mesin-mesin untuk keperluan proyek 
mereka,” kata Ir. Suharto, M.T., IPU., 
ACPE., ASEAN Eng, Direktur Utama PT 
Duraquipt Cemerlang, kepada Global 
Energi, Sabtu (12/9/2020).

Selama ini bagaimana para inves-
tor, khususnya migas dalam menye-
diakan barang-barang kebutuhannya. 
Apa masih banyak yang diimpor atau 
sudah menoleh ke produk dalam nege-
ri? Tentang ini dia mengatakan, khu-
sus untuk di sektor migas up stream, 
para investor dalam hal ini K3S yang 
dibawah SKK MIGAS sangat menguta-
makan produk lokal. 

Produk dalam negeri, katanya, yang 
sudah mempunyai sertifikat TKDN 
dan terdaftar di buku APDN sangat di-
untungkan, bahkan bagi yang sudah 
mempunyai TKDN 40% atau lebih dija-

SUHARTO
DIRUT DURAQUIPT CEMERLANG
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dikan produk wajib. Dibawah SKK Mi-
gas dengan PTK 007-nya maka aturan 
penyediaan barangnya sangat mem-
bantu pabrikan dalam negeri. 

Akan lebih bagus dan cepat imple-
mentasi penyediaan barangnya bagi in-
dustri-industri diluar Hulu Migas apabila 
mereka mengikuti aturan PTK-007 yang 
terbukti sudah berjalan dengan baik. 

“Dalam hal ini perlu bantuan Peme-
rintah agar aturan semacam PTK 007 
ini dijadikan acuan untuk penyediaan 
barang bagi industri-industri lain, terma-
suk bagi kontraktor EPC,” katanya lagi.

Perusahaan yang berlokasi di Jl. 
Limo Raya No. 9, Limo, Depok 16515, 
Jawa Barat, Indonesia dan mulai ber-
operasi sejak Tahun 2000 itu sudah 
cukup berhasil memproduksi baran-
barang berkualitas. Produk-produk 
yang terkait dengan migas atau energi 
adalah: Pompa ANSI/ASME,. Pompa 
sentrifugal API 610 (OH, BB & VS), 
Pompa reciprocating API 674, Pompa 
Self Priming, Fire Pumps.

Para investor dalam hal ini K3S yang 
dibawah SKK Migas berpandangan 
positif terhadap produksi perusahaan 
tersebut. “Semua produk-produk kami 
tersebut di atas telah digunakan di se-
bagian besar K3S seperti: Pertamia EP, 
Pertamina PHE ONWJ, Chevron Pacific 
Indonesia, Petrochina, Petronas, Med-
co, BP, dll,” kata Suharto.

Dari luar negeri, produksi PT Du-
raquipt Cemerlang ternyata sudah 
mendapat pengakuan dari sejumlah 
Negara. Produksinya sudah diekspor 
ke Malaysia, India dan Thailand. Soal 
harga? “Produk kami sangat kompeti-
tif,” katanya lagi.

Dengan diterimanya produksinya 
di luar negeri sudah membuktikan 
bahwasanya produksinya mempun-
yai standart internasional. “Kualitas 
produk kami bagus. Pompa-pompa 
yang kami produksi sesuai dengan 
standarstardar International seperti 
ANSI/ASME B73.1, API 610, API 674, 
NFPA 20 dan Hydraulic Institute. Se-
lain itu kami sudah menerapkan Ma-
najemen Mutu ISO 9001 sejak tahun 
2004,” katanya.

Hal ini tidak terlepas sumber daya 
manusia (SDM) yang dimilikinya su-

dah berpengalaman dibidang pompa 
selama belasan bahkan puluhan ta-
hun dan standarnya bisa sama bahkan 
lebih baik daripada asing.

Suharto mengakui, dengan jatuhnya 
harga minyak dan adanya pandemi co-
vid-19, jelas sejumlah perusahaan mi-
gas terkena dampaknya. Apalagi, seki-
tar 80% bisnis perusahaan ini adalah 
dari industri migas. Hanya saja dengan 
komitmen dari Pemerintah untuk lebih 
menggalakkan penggunaan produk lo-
cal termasuk untuk pembelian yang 
dilakukan oleh kontraktor EPC dan ber-
jalannya proyek-proyek Migas, Suharto 
optimis akan tetap dapat bertahan dan 
bahkan berkembang. 

Dalam hal ini dukungan dan pem-
belaan terhadap produk lokal dari 
Pemerintah sangat kami harapkan. 
Tanpa dukungan dari Pemerintah 
maka produsen lokal hanya akan jadi 
penonton dan akhirnya mati.

Harus Ada Sanksi
Hal senada juga dikatakan Direktur 

PT. Teknologi Rekayasa Katup (TRK), 
Lenny. “Kami sangat mendukung dan 
setuju dengan kebijakan pemerintah un-
tuk menggalakkan penggunaan produk 
dalam negeri di semua lini/lingkup 
kerja. Hal ini dapat mendukung tumbuh 
kembang industri dalam negeri baik itu 
dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang dapat mengurangi pengeluaran 
devisa (karena mengurangi impor ba-

rang) dan meningkatkan penerimaan 
negara devisa (untuk produk yang di 
ekpor),” katanya.

Dan penerimaan negara dari pajak 
yang timbul karena aktivitas industri 
dalam negeri yang sebelumnya tidak 
ada. Harapannya dengan tumbuhnya 
Industri di dalam negeri pada akhirnya 
akan memciptakan lapangan pekerjaan 
dan meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat pada umumnya. Di sisi lain, 
dia juga berharap pemerintah juga me-
nerapkan sanksi dengan tegas terhadap 
pihak-pihak yang tidak mematuhi & 
tidak dengan sungguh-sungguh meng-
implementasikan regulasi tersebut di 
dalam pengadaan barang & jasa. 

Dikatakan, investor (K3S & EPC Con-
tractor ) untuk saat ini belum semua-
nya menjalankan dengan sungguh-
sungguh regulasi pemerintah untuk 
menggunakan produk dalam negeri. 
Berdasarkan pengalaman perusahaan 
ini di dalam pengadaan barang (Ball 
Valve) yang ikuti, masih saja terjadi 
impor barang yang sebenarnya sudah 
dapat diproduksi di dalam negeri (se-
suai regulasi, seharusnya jika barang 
yang sudah dapat diproduksi di dalam 
negeri & diklasifikasikan sebagai ba-
rang wajib, maka K3S & EPC kontrak-
tor wajib menggunakan/membeli dari 
produsen dalam negeri). 

Namun, pada prakteknya, masih 
ada persyaratan pengadaan dengan 
minimum tingkat TKDN 0%. Dan juga 

Produk dalam negeri yang diproduksi PT. Teknologi Rekayasa Katup
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ada pembeli yang mempersyaratkan 
waktu penyerahan barang yang sangat 
singkat untuk barang yang akan dibeli 
yang tidak mungkin dapat dipenuhi 
oleh produsen barang. 

Hingga saat ini PT TRK yang 
pabriknya berada di Jl. Raya Jakarta – 
Serang KM 39, Desa Parigi Kec. Cikan-
de, Kabupaten Serang, Banten 42186 
ini dapat memproduksi Ball Valve 
(Manual dan Actuated), Trunnion dan 
Floating, Soft Seat dan Metal Seat, de-
ngan size ½” – 36” class 150# - 2500#. 

Dengan material/bahan yang 
disesuaikan dengan permintaan dari 
pembeli. Investor sangat puas dengan 
produk (Ball Valve) TRK. “Hal ini dibuk-
tikan dengan Surat Penghargaan yang 
kami terima dari pelanggan.  TRK saat ini 
juga merupakan satu-satunya pabrikan 
ball valve dalam negeri yang dinyatakan 
Lulus kualifikasi oleh PT.Pertamina Hulu 
Mahakam ( ex TOTAL E&P Indonesie ). 
Untuk saat ini TRK hanya memproduksi 
Ball Valve, sehingga Investor hanya ber-
pengalaman dengan produk TRK beru-
pa Ball Valve,” katanya.

“Kami sudah mensuplai Ball Valve 
ke lebih dari  17 perusahaan (baik un-
tuk K3S maupun  EPC) .  Per Juni 2020, 
kami telah berhasi mensuplai lebih dari 
6.000 unit Ball Valve ke seluruh pelang-
gan kami. Produk kami juga di ekspor 
dengan tujuan ke Singapore. Untuk 

pemasaran, kami juga sedang berusaha 
melakukan penjualan ke negara-negara 
produsen migas lainnya,” katanya lagi.

Lenny mengatakan, untuk harga, 
produk ball valve perusahaan ini 
dapat bersaing dengan produk asing. 
Dengan catatan, bahwa dari sisi qual-
ity dan teknikal apple to apple (setara). 

Soal kualitas dia mengatakan, baik 
produk maupun management, TRK 
compliance terhadap Internasional Stan-
dard ( API 6D, API QI, SIL, ASME, ISO, etc 
). Perusahaan ini juga sadar bahwa In-
dustri Migas sangat mementingkan safe-
ty, sehingga produk kami selalu mengu-
tamakan kualitas yang pada akhirnya 
adalah memastikan barang kami aman 
saat digunakan oleh pelanggan kami.

Di sektor SDM, TRK menggunakan 
tenaga 100% lokal ( WNI ) yanhg memi-
liki kemampuan yang  baik yang tidak 
kalah dengan rekan sejawat mereka 
di luar negeri. Hal ini karena SDM se-
lalu dilatih dengan baik sesuai dengan 
kebutuhan mereka untuk melakukan 
pekerjaan dengan baik. Pelatihan pe-
latihan lakukan secara terus menerus 
untuk memastikan bahwa awareness 
tetap terjaga dan improvement dapat 
terus dilakukan di semua lini kerja.  

Dia menyadari kondisi saat ini me-
mang sulit, karena harga minyak jatuh 
dan disusul pandemic covid-19. “Un-
tuk kondisi saat ini, kami akui cukup 

sulit. Hal ini karena dengan harga 
minyak yang cukup rendah, dari sisi 
K3S & EPC menetapkan budget yang 
cukup rendah yang berpengaruh di 
proses pengadaan.  Di sisi lain, bahkan 
dilakukan re-negosiasi untuk PO yang 
sudah berjalan. Hal ini cukup me-
nyulitkan bagi kami,” katanya.

Peluang ke depannya? Tentang ini 
dia mengatakan, jika potential project 
(misal yang saat ini masih status FEED 
&/budget) tetap dilanjutkan ke tahap 
berikutnya, maka berarti permintaan 
akan Ball Valve masih ada; berarti 
kami memiliki peluang untuk berpar-
tisiasi & berpeluang mendapatkan PO. 
Namun, jika dikarenakan kondisi saat 
ini, project tersebut di cancel, maka 
kemungkinan kami akan sulit berta-
han ( no demand no supply). 

Sementara itu, PT Pertamina (Per-
sero) juga secara terus menerus “me-
noleh” kepada produksi dalam negeri. 
Untuk mengimplementasikan Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 
dalam pembangunan Pertashop yang 
mencapai 71%, PT Pertamina (Persero) 
menggandeng 9 perusahaan yang ter-
diri dari 3 Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan 6 perusahaan swasta.

Ketiga BUMN yang bekerja sama 
dengan Pertamina adalah PT Pindad 
(Persero), PT Barata Indonesia (Persero) 
dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Se-

Produk dalam negeri yang diproduksi PT. Teknologi Rekayasa Katup

Duraquipt Cemerlang mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
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mentara 6 perusahaan lainnya merupa-
kan perusahaan swasta nasional dengan 
pabrik yang berlokasi di Purwakarta, Bo-
gor, Bekasi, Padang dan Balikpapan.

Vice President Corporate Commu-
nication Pertamina, Fajriyah Usman 
mengatakan, ke-9 pabrikasi dalam 
negeri yang menjadi mitra Pertamina 
ini menyediakan sebagian besar mate-
rial untuk pembuatan modular terma-
suk totem Pertashop yang dibuat oleh 
100% tenaga kerja Indonesia.

Dengan demikian, TKDN dalam 
Pertashop hingga saat ini telah mencapai 
71% dan akan terus ditingkatkan seja-
lan penambahan mitra pabrikasi dalam 
negeri untuk proses pembangunannya 
dalam rangka mengejar target operasio-
nal yaitu 4.558 outlet Pertashop di akhir 
tahun 2020.

“Tingginya TKDN dalam pembangu-
nan Pertashop merupakan komitmen 
Pertamina untuk mendukung per-
tumbuhan industri manufaktur dalam 
negeri, sehingga dapat membuka lebih 
banyak lapangan kerja dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar 
Fajriyah dalam siaran pers yang diteri-
ma Kontan, Kamis (10/9/2020).

Menurut Fajriyah, hingga September 
2020, Pertamina telah membangun 576 
outlet Pertashop di seluruh Indonesia. 
Lantas, agar pembangunan Pertashop se-
suai target, Pertamina perlu lebih banyak 
lagi menggandeng industri manufaktur 
dalam negeri untuk bersama-sama me-
nyukseskan program tersebut.

Pertashop merupakan program ber-
sama dengan Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) yang didukung Pemerin-
tah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota hingga Pemerintahan Desa di se-
luruh Indonesia untuk mendorong per-
tumbuhan ekonomi di perdesaan.

Harapannya, Pertashop akan menjadi 
pusat bisnis energi desa sehingga menjadi 
sentra pertumbuhan ekonomi baru yang 
akan menyerap tenaga kerja dan mendo-
rong pergerakan ekonomi masyarakat.

“Bagi Pertamina, Pertashop bagian 
dari komitmen Pertamina menjalankan 
amanah dalam pengelolaan energi na-
sional yang mengutamakan availability, 
accessibility, acceptability, affordability, 
dan sustainability,” pungkas Fajriyah.

Perlu Keberpihakan
Lalu apa kata Surya Darma, Ketua 

Masyarakat Energi Terbarukan Indone-
sia (METI)? Dia mengatakan, keinginan 
kita untuk meningkatkan komponen 
dalam negeri sudah sering digaungkan. 

Tetapi faktanya masih jauh dari hara-
pan. Sebagian besar komponen dan 
material kebutuhan baik pembangkit 
listrik maupun fasilitas pendukungnya 
masih bergantung pada produk impor. 

Dimasa lalu, sebagian besar. impor 
berasal dari Amerika, Jepang dan be-
berapa negara Eropa. Tetapi sekarang 
malah impor dari China. Jika berbicara 
dari sisi kualitas  memang produk Chi-
na bisa dari KW 1 sampein ke 5. Artinya 
ada yang kualitas baik tapi ada juga 
yang kualitas  jauh dari harapan. Hal 
ini tergantung pada harga. 

Bagi sektor energi sesungguhnya 
jika hanya ingin dapat harga murah 
dengan kualitas rendah, kenapa tidak 
yakin dengan produk dalam negeri 
saja. “Kan hal ini yang selalu dikeluh-

kan para konsumen kita. Hanya saja 
kita memang tidak konsisten dalam 
implementasi produk dalam negeri. 
Sebut saja untuk produk panel surya di 
Indonesia. Bahan bakunya kan masih 
diimpor. Akibatnya harga produknya 
menjadi lebih mahal karena material 
imporndikenakan berbagai macam 
bea, pajak dan lain-lain,” katanya.

Sedangkan disisi lain, kita bisa saja im-
por panel surya dalam bentuk jadi, yang 
harganya jauh lebih rendah karena ada 
insentif fiskal dll. Jadi, implementasi an-
tara keinginan dan kenyataan itu selalu 
berbeda. Lihat saja disisi lain, utk mate-
rial pemboran baik Panas bumi maupun 
migas, hampir seluruhnya diimpor. 

Banyak pipa dan casing juga diim-
por. Padahal seharusnya kan yang di-
optimalkan adalah penggunaan pipa 
produk Krakatau Steel. Faktanya juga 
tidak begitu. Jadi, kita masih belum 
cair dalam memberikan insentif dan 
disinsentif pada produk dalam negeri 
dan produk impor.

Yang penting harus ada niat, kemu-
dian berikan insentif yang lebih besar. 
Jangan justru sebaliknya. Betul. Perlu 
keberpihakan pada industri dalam ne-
geri dan pihak industrinya juga jangan 
berhenti berinovasi dan berupaya me-
ningkatkan kualitas.

Yang jelas, katanya, pihaknya men-
dukung langkah-langkah pemerintah 
untuk mengoptimalkan dan mendahu-
lukan penggunaan produk barang atau 
jasa untuk kegiatan usaha di dalam 
negeri, khususnya di sektor energi. 
Memang harus ada niatan dan aturan 
yang jelas dan tegas. “Saya yakin kalau 
ada aturan dan tindakan tegas, maka 
kita akan menjadi tuan rumah di nege-
ri sendiri. Kualitas produksi kita bagus-
bagus kok,” katanya.

Mendorong-Proaktif
Terus memacu daya saing industri 

di tanah air agar mampu kompetitif, 
baik di pasar domestik maupun kancah 
internasional memang harus dilaku-
kan terus menerus. Apalagi, di saat 
kondisi perekonomian yang terdampak 
Covid-19. Untuk itu, perlunya langkah 
strategis untuk meningkatkan penyer-
apan produk industri dalam negeri.

Pertamina telah 
membangun 
576 outlet 
Pertashop dengan 
menggandeng 
industri 
manufaktur dalam 
negeri.

SURYA DARMA
KETUA UMUM METI
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Produk industri kita harus menjadi 
tuan rumah di negeri sendiri. Sebab, kita 
punya pasar domestik yang sangat be-
sar, yang merupakan potensi bagi kita. 
Bahkan, kita juga telah banyak memiliki 
produk industri unggulan yang kompeti-
tif dibanding produk dari impor.

Pemerintah bertekad untuk proaktif 
mendukung kegiatan industri manufak-
tur, tidak hanya bagi skala besar saja, 
tetapi juga termasuk sektor industri kecil 
menengah (IKM). Pasalnya, selama ini in-
dustri manufaktur memberikan kontri-
busi signifikan terhadap Produk Domes-
tik Bruto (PDB) sehingga dinilai berperan 
penting untuk memulihkan kembali ge-
liat perekonomian nasional.

Sebagai langkah pemulihan ekonomi 
nasional, Kementerian Perindustrian 
fokus menjalankan strategi pencapaian 
target substitusi impor hingga 35% pada 
tahun 2022. Guna mewujudkan sasaran 
tersebut, antara lain melalui peningka-
tan investasi baru, implementasi peta ja-
lan Making Indonesia 4.0, serta optimal-
isasi program P3DN.

“Kondisi pandemi Covid-19 mem-
buat kita menyadari perlunya pendala-
man struktur industri. Sehingga perlu 
upaya tepat untuk mengatasi ketergan-
tungan impor,” ujar Menteri Perindus-
trian Agus Gumiwang Kartasasmita me-
lalui keterangan yang diterima redaksi 
Industry.co.id pada Selasa (25/8/2020).

Dalam hal ini, Kemenperin akan 
berkolaborasi dengan para stakeholder 

atau kementerian dan lembaga terkait 
untuk menyusun kebijakan dan pera-
turan dalam membangun ekosistem in-
dustri yang kondusif, sehingga mening-
katkan kemandirian sektor manufaktur 
dalam negeri.

Menperin yang juga Ketua Harian 
Tim Nasional P3DN itu mengatakan, pi-
haknya telah memetakan sektor-sektor 
yang perlu dipacu dalam target substi-
tusi impor tersebut, di antaranya in-
dustri mesin, kimia, logam, elektronik, 
dan kendaraan bermotor.

“Langkah ini dijalankan secara simul-
tan dengan upaya peningkatan utilisasi 
produksi seluruh sektor industri pengo-
lahan dengan target hingga mencapai 
85% di tahun 2022,” jelasnya.

Namun demikian, Agus menekankan, 
pihaknya tidak anti-impor. Artinya, se-
lama produk-produk yang belum bisa 
dihasilkan oleh industri di dalam negeri, 
seperti bahan baku dan barang modal, 
masih boleh dipasok dari luar negeri.

“Jadi, industri yang menghasilkan 
substitusi impor ini yang akan kami 
dorong untuk tumbuh. Kami proaktif 
menarik investasi baru di sektor-sektor 
tersebut,” imbuhnya.

Di samping itu, Kementerian Per-
industrian mendorong peningkatan 
Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) untuk produk-produk manu-
faktur Indonesia sebagai upaya untuk 
mewaspadai kemungkinan terjadinya 
resesi di Tanah Air.

“Satu-satunya jalan adalah substi-
tusi impor melalui peningkatan TKDN 
dan peningkatan utilisasi,” kata Sekjen 
Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono 
dihubungi di Jakarta, Rabu (9/9/2020), 
seperti dikutip Antara.

Menurut data Badan Pusat Statistik 
(BPS), impor bahan baku dan penolong 
mengalami penurunan 17,99 persen pada 
Januari-Juli 2020 menjadi 60,12 miliar do-
lar AS dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu yakni 73,31 miliar dolar AS.

Selain itu, impor barang modal juga 
mengalami penurunan 18,98 persen 
pada periode yang sama tahun ini men-
jadi 12,96 miliar dolar AS dibandingkan 
pada Januari-Juli tahun lalu yang men-
capai 16 miliar dolar AS.

Menurut Sigit, penurunan impor 
tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, 
di antaranya utilisasi industri yang turun 
akibat pandemi COVID-19 atau juga dika-
renakan beberapa proyek-proyek substi-
tusi impor yang selesai di awal 2020.

“Ya ini kan proses yang secara terus 
menerus akan kita dorong. Kalau dili-
hat dari data yang ada, penurunan im-
por sudah mencapai 17,99 persen sela-
ma Januari hingga Juli 2020,” ujar Sigit.

Diketahui, Kemenperin fokus men-
jalankan strategi pencapaian target 
substitusi impor hingga 35 persen 
pada 2022 sebagai langkah pemulihan 
ekonomi nasional yang diwujudkan an-
tara lain melalui peningkatan investasi 
baru, implementasi peta jalan Making 
Indonesia 4.0, serta optimalisasi pro-
gram Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN).

Kondisi pandemi COVID-19 membuat 
Indonesia menyadari perlunya pendala-
man struktur industri, sehingga perlu 
upaya tepat untuk mengatasi ketergan-
tungan impor. Untuk mencapai target 
tersebut, diperlukan kerjasama yang 
utuh yang terkait dalam produksi man-
ufacturing. Dan tak kalah pentingnya, 
yakni bagaimana pemerintah membe-
rikan perlindungan dengan kebijakan-
kebijakan yang berpihak dan dijalankan 
dengan serius. Dengan demikian pada 
akhirnya dapat membangun ekosistem 
industri yang kondusif, sehingga mening-
katkan kemandirian sektor manufaktur 
dalam negeri.

Pertamina terus membangun layanan BBM yang jauh dari SPBU
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Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) memastikan 
ada 30 kontraktor migas 
yang menikmati relaksasi 
penundaan setoran 
dana Abandonment Site 
Restoration (ASR). Insentif 
ini sedianya ditawarkan 
kepada 43 Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) namun hanya 30 
KKKS yang mengajukan 
penerimaan relaksasi di 
tahun 2020 ini.

Seperti diketahui, dana ASR 
merupakan dana yang disiap-
kan  KKKS setelah beroperasi. 
Dana tersebut dipakai untuk 

penutupan sumur secara permanen, 
penghentian pengoperasian dan 
menghilangkan kemampuan fasilitas 
produksi dan fasilitas penunjang un-
tuk dapat dioperasikan kembali ter-
masuk pembongkarannya secara per-
manen, serta pemulihan lingkungan 
blok migas. Adapun, para KKKS sebe-
lumnya melakukan evaluasi kemam-
puan finansial keuangan perusahaan 
secara mandiri. 

Total pencadangan dana ASR pada 
semester I 2020 yang diberikan relak-
sasi mencapai  26 juta dollar AS dan 
diperkirakan sampai dengan akhir 
tahun 2020 nilai total pemberian re-
laksasi dana ASR akan mencapai  66,6 
juta dollar AS.

Plt. Kepala Divisi Program dan 
Komunikasi SKK Migas Susana Kur-
niasih  dalam keterangan resmi, Rabu 
(10/9/2020), menjelaskan,  pemberian 
insentif sebagai bagian dari upaya 
pemerintah menjaga stabilitas finan-
sial KKKS. Para KKKS juga diharap-
kan mampu mencapai target produksi 
yang ditetapkan.Sekedar informasi, 
SKK Migas di tahun ini mengajukan 
sembilan insentif ke pemerintah meli-
puti penundaan dana ASR dan insentif 
perpajakan.

Susana mengatakan, saat ini penga-
juan insentif tersebut masih dalam pro-
ses pembahasan dengan kementerian 
dan lembaga terkait yang berwenang. 
SKK Migas berharap agar kebijakan pem-
berian insentif kepada KKKS mampu 
meningkatkan gairah investasi utama-
nya di hulu migas.  “Per Agustus 2020, 
angka investasi di hulu migas mencapai  
6,12 miliar dollar AS atau 44% dari target 
tahun 2020. Besarnya investasi di indus-
tri hulu migas tentunya akan mendorong 
terciptanya multiplier effect di tengah 
beratnya kondisi ekonomi saat ini. Kami 
berharap industri ini mampu membe-
rikan dukungan bagi perekonomian 
daerah dan pelaku usaha, utamanya 
di sekitar wilayah operasi hulu migas,” 
jelas Susana.

Sekedar informasi, Insentif lain yang 
disetujui yakni terkait penghapusan PPN 
LNG yang baru-baru ini telah diberikan 
pemerintah melalui Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 48 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor 
Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pa-
jak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang 
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Per-
tambahan Nilai yang diteken pada 24 
Agustus 2020.

Sehatkan KKKS
Staf Pengajar Universitas Trisakti 

Pri Agung Rakhmanto menilai,  pem-
berian stimulus berupa penundaan 
penyetoran ASR dapat menyehatkan 
kinerja operasional kontraktor hulu 
minyak dan gas bumi. Hal tersebut 
bisa sangat membantu arus kas KKKS 
ditengah kondisi industri hulu migas 
yang masih cenderung tertekan.

“Seberapa signifikan dan sebera-
pa efektif tentu tidak sama utk tiap 
KKKS nya. Tetapi, di tengah harga 
minyak yang memang masih ren-
dah sepreti ini, perbaikan cash f low 
akan sangat membantu bagi KKKS 
untuk tetap dapat beroperasi secara 
normal menjaga atau mengurangi 
laju penurunan produksi atau lif-
ting,” katanya kepada Bisnis, Kamis 
(15/7/2020).

Pengamat sektor hulu migas Tum-
bur Parlindungan menilai stimulus 
itu diberikan kepada para KKKS un-
tuk menyehat kinerja operasionalnya. 
Pasalnya, pada saat ini, industri yang 
mengalami penurunan permintaan 
dan penurunan harga minyak dunia 
berdampak sangat besar terhadap 
arus kas para kontraktor.

Dengan adanya relaksasi tersebut, 
kata Tumbur, KKKS bisa mengalihkan 
sejumlah anggarannya untuk aktivitas 
operasional produksi. 

Sementara itu, Direktur Teknik dan 
Lingkungan Migas Adhi Wibowo me-
ngatakan bahwa stimulus yang dibe-
rikan tersebut untuk seluruh wilayah 
kerja (WK) migas. Adapun, untuk 
kontraktor yang memerlukan relak-
sasi penundaan penyetoran dana ASR, 
dapat menyampaikan kepada SKK Mi-
gas paling lambat 31 Juli 2020.agung 

kusdyanto, BI, ktn

HULU

30 KKKS NIKMATI 
INSENTIF 
PENUNDAAN ASR
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Keberhasilan ini sebagai upaya 
SKK Migas dalam menggaet 
calon investor kelas dunia 
dimulai sejak 2019 ketika 

SKK Migas melaksanakan roadshow 
ke beberapa negara, salah satunya di 
Amerika Serikat, untuk mempromosi-
kan data potensi migas Indonesia. 
Hasil roadshow SKK Migas ditanggapi 
positif oleh EOG Resources, perusa-
haan yang tercatat berada di peringkat 
ke 186 dari Fortune 500 tahun 2020, 
dengan total produksi minyak 456 ribu 
BOPD, 134.000 BPD LNG, dan 1.366 
MMSCFPD.

Selanjutnya pada Juli 2019 perwakilan 
tim EOG Resources melakukan kujungan 
ke SKK Migas selama dua pekan untuk 
membahas lebih detil langkah-langkah 
yang akan dilakukan dalam rangka me-
mutuskan investasi di Indonesia.

Sejak tahun lalu hingga Desember 

nanti, EOG Resources bersama SKK Mi-
gas, Ditjen Migas, dan Pusat Data dan 
Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM 
melakukan quick look regional stud-
ies unconventional. Kami menemukan 
indikasi awal yang baik terkait dengan 
potensi migas unkonvensional di Indo-
nesia,” “Keberhasilan menggaet investor 
baru ke Tanah Air menunjukkan bahwa 
potensi migas Indonesia dinilai masih 
sangat menarik,” kata Deputi Perenca-
naan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin di 
Jakarta, Selasa (8/9/2020). 

Jaffee menambahkan,  keikutsertaan 
EOG Resources dalam keanggotaan 
data migas Indonesia menjadi langkah 
selanjutnya dalam rangka memutus-
kan investasi di Indonesia. “Tentunya 
kami berharap awal yang baik ini akan 
berkembang menjadi keputusan in-
vestasi ke depannya. Dengan banyaknya 
investor masuk ke hulu migas, maka pe-

luang giant discoveries dan development 
dalam rangka meningkatkan produksi 
akan semakin besar juga,” katanya.

Dikutip dari laman resmi persero-
an, EOG Resources merupakan peru-
sahaan publik asal Houston, Amerika 
Serikat yang tercatat di New York 
Stock Exchange (NYSE). Perseroan 
mengeklaim sebagai salah satu perusa-
haan migas terbesar yang melakukan 
kegiatan eksplorasi dan produksi di 
Amerika Serikat, Trinidad & Tobago, 
serta China.

Per 31 Desember 2019, perkiraan total 
cadangan terbukti bersih EOG adalah 
3,32 juta barel setara minyak yang terdiri 
atas 51 persen minyak mentah dan kon-
densat, 22 persen gas alam cair, dan 27 
persen gas alam. Sekitar 98 persen dari 
cadangan ini berada di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Badan Geologi Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya 

HULU

EOG RESOURCES KEPINCUT 
POTENSI MIGAS RI

Di tengah sejumlah investor migas asing berniat hengkang dari Indonesia, ternyata ada 
khabar ‘gembira’  potensi migas Tanah masih menarik perhatian sebagian investor migas 
lainnya. Salah satunya EOG Resources, perusahaan besar migas unkonvensional dunia 
dari Houston, Amerika Serikat. Di mana, secara resmi mengajukan keanggotaan data 
migas Indonesia pada 12 Agustus 2020.
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Mineral (ESDM) berhasil menemukan 
potensi migas di 12 wilayah kerja. Pen-
emuan tersebut merupakan hasil sur-
vei seismik yang dilaksanakan peme-
rintah di seluruh wilayah Indonesia.  
Indonesia sendiri memiliki 128 cekun-
gan sedimen. Terdapat 20 cekungan 
sudah berproduksi dan 27 cekungan 
telah dibor dan ditemukan minyak. 
Sedangkan 13 cekungan dibor tanpa 
penemuan minyak dan 68 cekungan 
belum dieksplorasi. Sebagian besar 
cekuang tersebut berada di kawasan 
Timur Indonesia. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Geolo-
gi Kementerian ESDM Saleh Abdurrah-
man menjelaskan, merekomendasikan 
38 wilayah kerja migas untuk dieksplora-
si lebih lanjut. Dari 38 rekomendasi terse-
but, terdapat 12 wilayah kerja migas kon-
vensional yang memiliki potensi sumber 
daya migas, di antaranya Teluk Bone 
Utara, Misol Timur, Atsy, Mamberamo, 
Boka, Buru, Aru-Tanimbar Offshore, 
Biak, Wamena, Sahul, Selaru, dan Ara-
furu Selatan. 

Saleh mengatakan, pemerintah te-
lah melaksanakan survei di beberapa 
blok tersebut dengan menggunakan 
data-data seismik 2D, Passive Seismic 
Tomography (PST), rembesan mi-
kro, penelitian geologi dan geofisika, 
serta metode lainnya. Hal tersebut 
diperlukan untuk mengetahui po-
tensi migas di wilayah kerja tersebut. 
“Kami berikan rekomondasi ke Dirjen 
Migas untuk menjadi wilayah kerja 
penawaran,” kata Saleh dalam Rapat 
Dengar Pendapat bersama Komisi VII, 
Rabu (8/7/2020). 

Dari hasil survei yang telah dilak-
sanakan pemerintah, terdapat sumber 
daya potensial di Arafura Selatan un-
tuk skenario minyak sebesar 6.144,54 
MMBO dan gas sebesar 7, 36 TCF. Se-
dangkan Blok Teluk Bone Utara ske-
nario minyak sebesar 239,79 MMBO 
dan gas sebesar 1,16 TCF. Selanjutnya, 
blok Atsy skenario minyak sebesar 750 
MMBO dan gas sebesar 0,9 TCF. 

Kemudian Blok Mamberamo ske-
nario gas sebesar 7,58 TCF. Blok Boka 
Blok Boka total sumber daya potensial 
untuk minyak mencapai 930 MMBO 
dan gas mencapai 1,1 TCF. Blok Buru 
sebesar 118,54 MMBO skenario minyak 
dan 118,13 BSCF skenario gas. Blok Aru-

Tanimbar Offshore untuk gas mencapai 
0,14 TCF. Blok Biak skenario minyak 
sebesar 8,44 MMBO dan gas sebesar 
0,01 TCF. Blok Wamena sebesar 263,75 
MMBO untuk skenario minyak dan 
0,40 TCF skenario gas.  Lalu Blok Sahul 
150,75 MMBO skenario minyak dan 0,18 
TCF skenario gas. Kemudian Blok Se-
laru 4.060 MMBO skenario minyak dan 
4,8 TCF skenario gas.

 SKK Migas juga menyebutkan,  In-
donesia memiliki potensi minyak 
sebesar 7,5 miliar barel yang belum 
tersentuh. Pasalnya kegiatan eksplora-
si masih sedikit. Dari 128 cekungan di 
Indonesia, hanya 54 cekungan yang 
sudah dieksplorasi. “Dari 74 cekungan 

belum tersentuh, ada potensi minyak 
7,5 miliar barel. Jadi masih ada di da-
lam sana potensi sangat besar,” kata 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. 

Jika potensi cadangan minyak terse-
but bisa diproduksi, maka Indonesia bisa 
kembali ke masa keemasan produksi mi-
gas. Indonesia mulai mengalami penu-
runan produksi migas sejak era 90-an. Di 
sisi lain ia  juga memproyeksikan pening-
katan produksi migas dalam negeri akan 
membaik pada lima tahun mendatang. 
Pasalnya, SKK Migas terus berupaya 
untuk bisa menahan decline atau penu-
runan produksi secara alamiah dengan 
kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan 
teknologi lanjutan atau enhanced oil 
recovery (EOR) secara masif. “EOR kami 
harapkan bisa langsung berpangaruh 
pada 2023 dan kemudian eksplorasi,” 
ujar Dwi. 

Selain EOR, kegiatan eksplorasi sa-
ngat penting. Sebab, kegiatan eksplora-
si Indonesia sudah tertinggal 10 tahun 
bila dibandingkan dengan negara lain. 
Baru pada 2017-2018, Indonesia kem-
bali menggiatkan kegiatan eksplorasi. 
Biarpun dalam pelaksanaan kegiatan 
eksplorasi masih dihadapkan dengan 
berbagai tantangan.  “Rendahnya 
stimulasi investasi, cekungan mengala-
mi pergeseran ke timur ke laut dalam, 

SALEH ABDURRAHMAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN 
GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM

PENEMUAN 
POTENSI 

MIGAS 
BARU DI 12 

WILAYAH 
KERJA

Wilayah Kerja Jenis Potensi
1.Arafura Selatan minyak 6.144,54 MMBO 
 gas 7, 36 TCF
2. Blok Teluk Bone Utara minyak 239,79 MMBO 
 gas 1,16 TCF
3. blok Atsy minyak 750 MMBO 
 gas 0,9 TCF. 
4. Blok Mamberamo gas 7,58 TCF. 
5. Blok Boka minyak 930 MMBO 
 gas 1,1 TCF
6. Blok Buru minyak 118,54 MMBO 
 gas 118,13 BSCF 
7. Blok Aru-Tanimbar Offshore gas 0,14 TCF
8. Blok Biak minyak 8,44 MMBO 
 gas 0,01 TCF
9. Blok Wamena minyak 263,75 MMBO 
 gas 0,40 TCF . 
10. Blok Sahul minyak 150,75 MMBO 
 gas 0,18 TCF 
11. Blok Selaru minyak 4.060 MMBO  
 gas 4,8 TCF 
12. Misool  Timur minyak 69,94 MMBO 
 gas 258,79 BSCF 
Sumber : badan Geologi Kementerian ESDM, Ket : TCF (Trillion Cubic Feet) 
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sumur tua dan aturan tumpang tindih. 
Ini sederet tantangan yang perlu kita 
hadapi,” ujar Dwi. 

Dwi pun optimisitis berbagai upaya 
pemerintah bisa menghasilkan cada-
ngan migas baru yang bisa diproduk-
sikan. Sehingga kejayaan migas Indo-
nesia bisa kembali diraih. Cadangan 
migas Indonesia memang terus turun 
dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data BP, cadangan mi-
nyak terbukti Indonesia menunjukkan 
tren penurunan. Pada 1980, cadangan 
minyak Indonesia mencapai 11,6 miliar 
barel namun pada 2017 tinggal 3,17 
miliar barel. Angka tersebut di bawah 
Malaysia (3,6 miliar barel) maupun 
Vietnam (4,4 miliar barel). Turunnya 
cadangan minyak tersebut  salah satu-
nya disebabkan oleh berkurangnya ak-
tivitas eksplorasi , baik untuk offshore 
maupun onshore. 

Pada 2011, realisasi pengeboran 
sebanyak 79 sumur, namun pada 2017 
tinggal 48 sumur. Investasi di sektor 
migas membutuhkan dana yang sangat 
besar, terlebih lagi cadangan minyak 
nasional berada di lautan menjadi ken-
dala eksplorasi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Arifin Tasrif juga mengatakan,  
potensi gas di Indonesia saat ini masih 
terbilang besar dengan kepemilikan 
atas cadangan terbukti sebesar 97,5 
trilliun kaki kubik dan belum sepe-
nuhnya dioptimalkan. “Gas menjadi 
salah satu backbone energi kita yang 

memang bisa kita manfaatkan karena 
ke depannya kebutuhan gas di dalam 
negeri akan bertambah dan itu harus 
kita alokasikan semaksimal mungkin 
pemanfaatannya,” kata Arifin dalam 
keterangan resmi.

Meski demikian, Arifin mengung-
kapkan, jika pengelolaan gas tidak di-
lakukan secara tepat maka sulit kiran-
ya untuk mewujudkan kemandirian 
energi mengingat adanya potensi ener-
gi fosil yang akan habis. 

Arifin menambahkan, perbandin-
gan cadangan gas Indonesia terhadap 
cadangan gas dunia kurang dari 2 
persen. Cadangan gas Indonesia hanya 
1,53% dari cadangan dunia. Sementara 
Rusia menjadi yang terbesar untuk ca-
dangan gas dunia. Hal serupa juga ter-
jadi di minyak bumi, Indonesia hanya 
memiliki 0,2% dari cadangan minyak 
bumi dunia, sedangkan Cadangan mi-

nyak terbesar dimiliki oleh Venezuela.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah 

tengah melakukan berbagai upaya de-
ngan salah satu caranya adalah meng-
aktifkan kembali sumur-sumur tua yang 
masih potensial. “Saya meminta ke Perta-
mina dan SKK Migas, kita punya banyak 
cadangan yang belum teroptimalkan. 
Banyak sumur-sumur tua harus kita ak-
tifkan lagi. Masih ada 74 potensi cekun-
gan yang belum dikerjakan,” tuturnya.

Lampaui Target
SKK migas juga mengklaim produksi 

minyak siap jual pada Agustus 2020 
melampaui target yang ditetapkan 
pemerintah. Per 31 Agustus 2020, real-
isasi produksi minyak siap jual (lifting) 
tercatat 706.900 barel minyak per hari 
(bph) atau 100,3 persen dari target 
APBN-P yakni 705.000 bph.

Plt. Kepala Divisi Program dan Ko-
munikasi SKK Migas Susana Kurniasih 
mengatakan,  pihaknya mengapreasi 
kinerja kontraktor kontrak kerja sama 
(KKKS) yang masih dapat memenuhi 
target produksi di tengah masa pan-
demi Covid-19. “Meskipun kondisi 
pandemi tidak juga membaik, kami 
bersama KKKS berhasil menjalankan 
program kerja sesuai dengan target 
yang ditetapkan. Kami bersyukur lif-
ting migas secara year to date pada 
Agustus melampaui target,” katanya 
melalui siaran pers, Senin (7/9/2020).

Pada sisa periode yang ada, pihaknya 
akan mengupayakan untuk memperta-
hankan kinerja produksi tersebut. Su-
sana menambahkan,  pada sisa 4 bulan 
mendatang pihaknya akan fokus pada 
upaya mitigasi risiko sehingga kendala-
kendala produksi dapat diatasi.

“Kami akan evaluasi sekiranya ada 
pekerjaan operasi produksi yang bisa 
dipercepat. Tentunya juga melakukan 
mitigasi risiko agar angka lifting dapat 
dipertahankan hingga akhir tahun,” 
tuturnya.

Sementara itu, pada realisasi salur 
gas, SKK Migas mencatat sebesar 5.516 
juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) 
atau 99,3 persen dari target APBN-P yak-
ni 5.556 MMscfd. Kendati masih di bawah 
target, realisasi tersebut dinilai telah 
mengalami perbaikan dibandingkan de-
ngan periode-periode sebelumnya pada 
tahun ini.  agung kusdyanto, BI, kdt

Cadangan gas 
Indonesia hanya 
1,53% dari 
cadangan dunia. 
Sementara Rusia 
menjadi yang 
terbesar untuk 
cadangan gas 
dunia. 
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Rendahnya serapan LNG dise-
babkan penurunan pertum-
buhan ekonomi akibat pan-
demi covid-19. Hal ini tak 

hanya membuat penurunan dari sisi 
permintaan (demand) melainkan juga 
produksi (supply). “Kalau dilihat se-
barannya LPG domestik relatif tetap 
kemudian serapan gas untuk lifting un-
tuk proses produksi relatif juga tetap, 
ada sedikit penurunan,” kata Kepala 
SKK Migas Dwi Soetjipto dalam rapat 
kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin 
(24/8/2020).

Rendahnya serapan LNG terlihat 
dari turunnya serapan LNG domestik 
dari 547 BBTUD di  semester pertama 
tahun lalu menjadi 541 BBTUD di tahun 
ini. Selanjutnya serapan dari industri 
pupuk dan petrokimia turun dari 743 
BBTUD pada 2019 menjadi 708 BBTUD 

di tahun 2020.
Selanjutnya serapan sektor kelistri-

kan juga turun dari 839 BBTUD men-
jadi  711 BBTUD. Sementara itu, LNG 
ekspor relatif masih cukup baik lanta-
ran penurunannya tidak terlalu besar 
dari yakni 1.416 ke 1.408 BBTUD.

Kemudian serapan LNG untuk in-
dustri juga terpantau turun dari 1.598 

BBTUD di semester I 2019 menjadi 1.533 
BBTUD sepanjang semester I tahun ini. 
“City Gas naik tapi sedikit sekali dan 
Gas Pipa ekspor naik dari 738 ke-754 
BBTUD,” kata Dwi.

Sementara itu jika dilihat per kuartal, 
penurunan serapan gas terburuk terjadi 
di kuartal II 2020. Untuk sektor industri 
misalnya, penurunan gas mencapai 170 
BBTUD karena libur lebaran, covid-19 
dan PSBB. Sektor pupuk dan petrokimia 
turun 30 BBTUD karena covid-19, peme-
liharaan rutin dan over stock. Ada pula 
penurunan serapan si sektor kelistrikan 
pada kuartal II lalu yang mencapai 73 
BBTUD. “PLN karena serapan listriknya 
juga turun akhirnya operasi tenaga lis-

GAS

SERAPAN LNG LESU, 
IMPOR BEBAS PPN

Penyerapan Liquified Natural Gas (LNG) selama semester 
I 2020 mengalami penurunan sebesar 4,7% dibanding 
periode sama tahun 2019. Dimana serapan LNG semester I 
2020 tercatat  5.848 Billion British Thermal Unit per Day 
(BBTUD), sementara periode sebelumnya mencapai  6.138 
BBTUD.

PERKEMBANGAN
SERAPAN LNG DOMESTIK

Sektor                             Semester I 2019 Semester I 2020 

Industri pupuk-petrokimia 743 BBTUD 708 BBTUD 

Kelistrikan 839 BBTUD 711 BBTUD

Industri lainnya 1.598 BBTUD 1.533 BBTUD

Sumber : SKK Migas
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triknya turun memang sebagian besar 
dari LNG yang diserap oleh PLN masih 
mendukung untuk kebutuhan pick saja,” 
tandasnya.

Tunda Pengiriman
Akibat pandemi Covid-19 membuat 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). 
menunda pengiriman kargo liquified 
natural gas (LNG) ke Sinopec Corp. Di-
rektur Strategi dan Pengembangan Bis-
nis PGN Syahrial Mukhtar menjelaskan, 
pengiriman perdana yang semula dijad-
walkan pada awal tahun harus meleset. 
Sebelumnya PGN telah menandatanga-
ni perjanjian jual beli gas (PJBG) LNG 
dengan Sinopec Corp untuk 2020. 

Dalam kesepakatan awal, PGN akan 
memasok 6 kargo LNG ke Sinopec mu-
lai awal Januari 2020. Selanjutnya, pen-
giriman LNG akan berlangsung hingga 
Maret 2020. “Tahun ini memang karena 
kondisi pandemi tahun ini kami belum 
melakukan pengiriman kargo ke Sino-
pec. Harapannya mungkin di tahun de-
pan dan selanjutnya kerja sama ini bisa 
kami akan penuhi,” kata Syahrial dalam 
paparan publik yang digelar pada Jumat 
(28/8/2020).

Kendati di tengah pandemi, kata Syah-
rial, peluang bisnis LNG masih terbuka 
lebar di pasar internasional. PGN tengah 
melakukan penetrasi ke pasar di Asia Sela-
tan. “Kami belum bisa sampaikan karena 
masih dalam proses ada yang di-bidding 
process. Sehingga harapannya pada saat 
kami bisa berhasil mendapatkan peluang 
tersebut,” jelasnya.

Emiten berkode saham PGAS itu 
membidik dapat meningkatkan volume 
pengelolaan niaga gas bumi untuk Glo-
bal LNG Trading hingga 130 bbtud da-
lam lima tahun pertama.

Sebelumnya, perseroan akan masuk 
ke pasar LNG Eropa pada 2020 dengan 
potensi permintaan 1 hingga 2 kargo. 
Negara lain yang dibidik tahun ini ada-
lah Jepang dengan potensi permintaan 
2 kargo.

Sementara itu, PGN menyebutkan 
akan masuk ke pasar LNG di Myanmar 
dengan potensi perminta 0,5 mtpa atau 
9 kargo per tahun yang akan di mulai 
pada 2021.  Selain itu, potensi permin-
taan datang untuk pasar LNG di Fili-
pina dengan potensi 18 kargo per tahun 
dan yang terakhir adalah negara China 

dengan potensi permintaan 6 kargo - 7 
kargo per tahun.

Bebas PPN
Di tengah kondisi penerimaan yang 

jeblok dan membengkaknya alokasi be-
lanja perpajakan atau tax expenditure, 
pemerintah kembali menambah daftar 
barang kena pajak (BKP) yang menda-
patkan pembebasan PPN.

Kali ini, BKP bersifat strategis yang 
mendapatkan fasilitas fiskal mencakup 
impor Liquified Natural Gas (LNG) serta 
penyambungan dan biaya beban listrik 
di bawah 6.600 VA. Keputusan pembe-
basan PPN ini tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No.48/2020 tentang Pe-
rubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang 
Impor dan/atau Penyerahan Barang 
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Stra-
tegis yang dibebaskan dari Pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pertimbangan beleid tersebut 
pemerintah menjelaskan,  pemberian 
fasilitas fiskal ini dilakukan dengan me-
nimbang sejumlah aspek, salah satunya 
untuk memberikan kepastian hukum 
dan meningkatkan rasio elektrilikasi 
secara nasional.”(Kebijakan ini) juga un-

tuk mempercepat pemenuhan kebutu-
han tenaga listrik yang lebih elisien,” tu-
lis pertimbangan peraturan itu, Minggu 
(30/8/2020).

Adapun, beleid baru ini merevisi 
PP No.81/2015. Dengan bertambahnya 
LNG sebagai BKP yang dibebaskan dari 
pungutan PPN, maka jumlah impor BKP 
yang dibebaskan PPN bertambah men-
jadi 10 BKP.

Sementara BKP tertentu bersifat strate-
gis yang juga mendapatkan fasilitas pem-
bebasan PPN bertambah menjadi 12 ba-
rang kena pajak atau BKP. Jika merujuk ke 
beleid tersebut, ketentuan itu mulai ber-
laku pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu.

Keputusan ini sejalan dengan usulan 
pemberian insentif bagi kontraktor kon-
trak kerja sama atau KKKS terdampak 
pandemi corona. Salah satu dari sem-
bilan insentif yang diusulkan adalah 
penundaan atau penghapusan PPN 
LNG. Insentif ini ditujukan bagi blok mi-
nyak dan gas bumi yang menghasilkan 
produk LNG dengan target perbaikan 
cash flow kontraktor.

Sebelum memberikan relaksasi PPN 
tersebut, pemerintah telah memberikan 
insentif berupa penundaan pembayaran 
dana pascatambang atau abandonment 
and site restoration (ASR) kepada KKKS. 
Namun, insentif ini dinilai tak cukup 
kuat menggairahkan iklim investasi 
hulu migas di tengah pandemi Covid-19. 
Direktur Eksekutif Indonesian Petro-
leum Association (IPA) Marjolin Wajong 
berharap, ada insentif fiskal tambahan 
bagi pelaku usaha migas. IPA pun meng-
ajukan beberapa usulan insentif kepada 
pemerintah. “Tapi belum bisa kami ke-
mukakan karena masih dalam pembi-
caraan dengan pemerintah,” katanya 
pada 23 Juli lalu. Kepala SKK Migas Dwi 
Soetjipto menyebutkan,  pemberian pe-
nundaan pembayaran ASR bertujuan 
untuk menjaga stabilitas keuangan dan 
operasional kontraktor migas. Harapan 
lainnya adalah agar KKKS dapat mem-
percepat kegiatan peningkatan produk-
si. “Agar target tahun ini dan ke depan 
dapat tercapai,” ucap Dwi. 

Target produksi minyak siap jual 
atau lifting pada tahun ini sebesar 755 
ribu barel minyak per hari atau BOPD. 
Angkanya lebih tinggi daripada target 
sebelumnya di 734 ribu BOPD. Semen-
tara target lifting gas bumi tahun depan 
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tidak berubah, sama seperti target da-
lam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel 
setara minyak per hari (BOEPD). 

PPN LNG dan Harga Jual Gas Ren-
cana penghapusan PPN merupakan wa-
cana lama, bukan semata karena ada 
pandemi corona. Salah satu tujuannya 
adalah menurunkan harga jual gas bagi 
industri. Perusahaan Gas Negara (PGN) 
sempat mengusulkan dua solusi untuk 
mencapai hal tersebut, yaitu pengha-
pusan PPN dan iuran gas pipa. Direk-
tur Utama PGN kala itu, Gigih Prakoso, 
mengatakan selama ini PGN dipungut 
pajak pertambahan nilai untuk pembe-
lian gas dari KKKS. “PPN, seperti PPN 
LNG, kami usul dihapuskan,” katanya 
saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 
Jakarta, pada 3 Januari lalu. 

Harga beli gas dari sektor hulu migas 
itu berkontribusi 70% terhadap pem-
bentukan gas industri. “Transmisi 13% 
dan biaya distribusi 17%,” ujar Gigih. 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 
40 Tahun 2016, harga gas industri 
ditetapkan sebesar 6 dollar AS per juta 
British Thermal Unit (BTU). Namun, 
hingga kini harga gas sekitar Rp 87.402 
per MMBTU (dengan kurs Rp 14.567 
per dolar AS) tersebut tak kunjung ter-
wujud. Penyerap terbesar gas PGN saat 

ini, yakni  PLN, produsen listrik nasio-
nal. “Pada sektor listrik, PLN menyerap 
sekitar 41% total penyaluran gas bumi 
PGN per hari,” kata Sekretaris Peru-
sahaan PGN Rachmat Hutama dalam 
keterangan tertulisnya, dikutip dari 
Kompas.com. 

Pada triwulan pertama 2020, PGN 
menyalurkan gas ke pembangkit listrik 
lebih dari 200 billion British Thermal 
Unit per day (BBTUD). Perusahaan saat 
ini sedang mengerjakan proyek strate-
gis regasifikasi LNG untuk pembangkit 
listrik tenaga mesin gas (PLTMG) di 
Tanjung Selor, Nias, dan Sorong. 

“Aturan itu menjadi angin segar bagi 
produsen, penjual, dan pembeli LNG 
domestik,” kata Juru Bicara SKK Migas 
Susana Kurniasih dalam siaran pers 
pada Rabu (2/9/2020).

Ia menjelaskan, aturan pajak pen-
jualan LNG sebelumnya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Ba-
rang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah (UU PPN). Dalam aturan 
tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) bukan Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), karena semua penyerahan 
yang dilaksanakan merupakan non ba-
rang kena pajak (BKP). Namun, terbit 

Putusan Mahkamah Agung (MA) pada 
2018 yang merupakan hasil judicial 
review yang diajukan oleh PT Donggi 
Senoro. Keputusan tersebut menyata-
kan LNG berubah menjadi BKP yang 
dikenai PPN. “Para pelaku kegiatan 
usaha hulu migas sangat menyoroti 
dampak Putusan MA ini,” katanya.  
Dampaknya yang ditimbulkan dari Pu-
tusan MA tersebut di antaranya, KKKS 
sebagai pihak yang menyerahkan LNG 
wajib dikukuhkan sebagai PKP. Hal itu 
berpotensi mengganggu mekanisme 
pengembalian PPN yang seharusnya 
berlaku sesuai kontrak. 

Selain itu, terdapat kendala saat kon-
trak jual beli LNG yang tengah berjalan 
dan belum memasukkan unsur PPN 
dalam komponen harga kontrak. Beban 
tambahan PPN tersebut dapat menjadi 
perkara komersial antara kedua belah 
pihak. Dampak lainnya, potensi kenaik-
kan subsidi atau tarif listrik. Pasalnya, PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau 
PLN merupakan salah satu pihak Pem-
beli LNG yang harus menanggung biaya 
tambahan 10 persen PPN. “Terbitnya PP 
yang baru memberikan kepastian hu-
kum dan meminimalisir dampak negatif 
yang dapat timbul bagi pemerintah,” ujar 
Susana.  agung kusdyanto, BI, ant
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Rencana pembangunan in-
frastruktur regasifikasi LNG 
di Probolinggo merupakan 
proyek strategis yang harus 

didukung semua pihak, khususnya 
sektor ESDM untuk mencukupi supply 
gas bagi industri ketenagalistrikan dan 
manufaktur di wilayah Jatim,”  kata 
Komisaris Utama PJU Setiajit di Sura-
baya, Selasa (1/9/2020).

Pada kesempatan tersebut hadir 
pejabat Dinas ESDM Provinsi Jatim, 
Biro Kerjasama Provinsi, Biro Pereko-
nomian Setda Provinsi Jatim, Dewan 
Komisaris PT PJU, jajaran Direksi PT 
PJU, jajaran direksi Woodside dan com-
missioner pemerintah Australia Barat 
di Indonesia yang dilakukan melalui 
konferensi video.

Woodside merupakan perusahaan 
minyak dan gas bumi terbesar di Aus-
tralia dan produsen LNG terbesar di 
Australia. Agus menambahkan,  kerja 
sama dengan Woodside telah melaku-
kan langkah-langkah finalisasi Proyek 
Regasifikasi LNG Hub di Probolinggo 
yang berlangsung sejak Maret 2019 
hingga Juli 2020.

PT PJU dan Woodside, kata dia, telah 
melakukan beberapa workshop dalam 
mengidentifikasi proyek potensial, ter-
masuk site visit ke Pelabuhan DABN 
Probolinggo yang merupakan aset PJU 
Group.

Sebagai satu-satunya BUMD Jatim di 

bidang migas yang telah lama menan-
gani participating interest di wilayah 
setempat, PJU juga telah mengoperasi-
kan pelabuhan Probolinggo dan Gresik 
melakukan komersialisasi gas dan me-
miliki fasilitas pabrik LPG.”Akhirnya 
kedua belah pihak menilai Proyek LNG 
Regasifikasi Hub dan ini sangat positif 
serta bernilai strategis. Sehingga diper-
lukan ke tahapan engineering detail dan 
mendapatkan letter of intent (Loi) dari 
pasar,” katanya.

LNG merupakan gas alam yang didin-
ginkan menjadi cair pada suhu sekitar 
minus 160 derajat celcius agar mudah 
ditransportasikan. Pada sisi hulu diperlu-
kan fasilitas produksi untuk mencairkan 
gas menjadi LNG. Sedangkan pada sisi 
hilir dibutuhkan Regasifikasi LNG yaitu 
fasilitas produksi untuk mengubah LNG 
berbentuk cair tersebut menjadi gas kem-
bali agar dapat digunakan konsumen.

Meskipun saat ini harga LNG masih 
di atas LPG maupun gas pipa, namun 
ke depannya akan menjadi jawaban 
bagi pemenuhan permintaan gas baik 
di sektor industri, komersial, hingga 
rumah tangga sehingga lebih efisien.

“Jika proyek ini terwujud maka da-
pat meningkatkan utilisasi aset Pelabu-
han Probolinggo yang berdampak sa-
ngat besar untuk wilayah Probolinggo 
dan sekitarnya maupun Jatim dengan 
ketersediaan gas,” kata Agus.

LNG juga diharapkan dapat mengu-

rangi ketergantungan pada impor LPG. 
Saat ini pemanfaatan LNG masih terham-
bat dukungan infrastruktur yang belum 
menjangkau semua konsumen potensial.

Bangun Tiga Hub
Sementara itu, PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk (PGN) bakal membangun 
tiga Hub LNG untuk proyek gasifikasi 
pembangkit listrik.  Hal ini menindak-
lanjuti penugasan PT Pertamina (Per-
sero) untuk penugasan Kepmen ESDM 
No. 13/2020 mulai dari penyediaan pa-
sokan LNG hingga pelaksanaan pem-
bangunan infrastruktur LNG untuk 
pembangkit listrik. PGN melanjutkan 
penugasan tersebut dengan pemba-
ngunan klasterisasi infrastruktur LNG.

Direktur Strategi dan Pengemba-
ngan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar 
mengungkapkan, pembangunan infra-
struktur LNG terbagi menjadi tiga area 
yaitu area barat, area tengah, dan area 
timur. Terdapat rencana proyek tiga 
hub, yang pertama Area Barat akan 
bangun hub di Terminal Arun, untuk 
bisa menyuplai kebutuhan gas di Nias, 
Krueng, dan sekitarnya.

Sementara itu, area tengah, PGN telah 
memiliki fasilitas FSRU Lampung, de-
ngan sistem breakbulking ke kapal-kapal 
kecil untuk memasok small LNG carrier.

“Jadi nanti FSRU Lampung bisa 
dibawa ke Kalimantan, Bali, NTT, dan 
NTB,” katanya. agung kusdyanto,BI

GAS

PETROGAS GARAP HUB LNG DI PROBOLINGGO

PT Petrogas Jatim Utama 
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Meg O’Neill. Petrogas Jatim Utama bekerjasama dengan Woodside membangun proyek LNG regasifi-
kasi hub
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Forrest yang ikut dalam rakor de-
ngan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investas Luhut 
Binsar Panjaitan, beberapa waktu 

lalu memaparkan,  FMG  akan membantu 
kembangkan teknologi baru nol karbon 
dan membangun industri dari hulu ke hilir 
di Indonesia. Delegasi FMG menyebutkan, 
pembangunan industri hijau di Indonesia 
akan melalui beberapa tahap. Pertama, 
proses produksi energi terbarukan. Mereka 
mengatakan bahwa Indonesia memiliki po-
tensi sumber tenaga air sebesar 60 gigawatt 
(GW) dan 20 GW sumber panas bumi.

Selanjutnya, energi terbarukan yang te-
lah diproduksi tersebut melalui tahap trans-
misi, yang menghasilkan berbagai macam 
produk hijau seperti baja, metal, hingga 
bentuk energi lainnya juga pupuk. Produk 
ini kemudian akan diangkut ke pelabuhan, 
untuk kemudian dipasarkan. “Dalam pros-
esnya, FMG berkomitmen untuk membantu 
pemberdayaan ekonomi dan sumber daya 
manusia di Indonesia dengan membuka 
kesempatan pekerjaan dan pelatihan bagi 
warga setempat, sehingga berdampak pada 
diversifikasi dan peningkatan keterampilan. 
Seperti yang sudah kami lakukan di banyak 
tempat termasuk di Australia,” kata Forrest. 

Ia pun menargetkan dalam 10 tahun 
proyek ini bisa diselesaikan. Dari beberapa ne-

gara yang telah dia kunjungi, Indonesia salah 
satu dari beberapa negara yang dipilih untuk 
mengembangkan energi hijau.

Forrest disebut berencana membangun 
PLTA hingga 10.000 MW. Rencana investasi 
itu akan dilakukan di seluruh wilayah Kali-
mantan Timur.

Mengutip Forbes, Forrest sendiri merupa-
kan pengusaha yang memiliki kerajaan bisnis 
di bidang tambang dan energi. Total kekay-
aannya mencapai  9 miliar dollar AS atau seki-
tar Rp 122,4 triliun (kurs Rp 13.600).

Sebelumnya, Januari 2020 lalu Forrest  
sudah bertemu dengan Menteri Koordi-
nator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia. Setelah melakukan per-
temuan di Kemenko Maritim dan Investa-
si, Bahlil menjelaskan, perusahaan FMG t 
ingin berinvestasi di sektor green energy 
dan pembangkit listrik di beberapa wilayah 
di Indonesia, salah satunya yang diminati di 
wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). “Dari 
Australia, itu grup punya Andrew Forrest, 
mereka mau bangun investasi di sektor 
green energy dan power plant di beberapa 
wilayah di Indonesia. Ya salah satu di anta-
ranya adalah Kalimantan Utara,” ujarnya.

Bahlil mengatakan, sampai sejauh ini For-
rest yang merupakan salah satu orang terkaya 
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di Australia baru menyampaikan mi-
natnya. Setelah ini perusahaan Forrest 
akan ke lapangan untuk survei. “Kemu-
dian kalau me reka melihat feasible, oke 
kita lanjut. Prinsipnya kita membuka 
tangan selama mereka memenuhi unsur 
undang-undang dan menguntungkan 
kedua belah pihak,” tambahnya.

Pihak Forrest bersama BKPM sendi-
ri belum membicarakan nilai investasi 
yang akan ditanamkan. Perusahaan 
itu terlebih dahulu melakukan studi 
kelayakan mulai besok di beberapa 
tempat untuk melihat potensi sebelum 
membicarakan nilai investasi.

Bahlil juga mengatakan, pihak For-
rest juga belum menyampaikan per-
mintaan-permintaan spesifik. Seperti 
misalnya insentif pajak. “Belum, masih 
umum saja. Sekalipun insentif fiskal, 
tax holiday, tax allowance, pajak impor 
barang modal sudah di BKPM, tapi be-
lum ada permintaan itu,” tuturnya.

Meski begitu, Bahlil menekankan 
bahwa BKPM akan terus mengawal ni-
atan investasi dari perusahaan tersebut. 

Investasi Ditaksir Rp 34 triliun
Luhut mengatakan, Forrest sebe-

lumnya sudah menyampaikan minat-
nya itu saat bertemu di Davos, Swiss. 
Awalnya dia berniat untuk memba-
ngun PLTA berkapasitas 2.000 MW, 
tapi ternyata kini dia tertarik untuk 
membangun 10.000 MW di seluruh 
Kalimantan. “Oh ya tadi tuh Andrew 
Forrest ini salah satu orang kaya Aus-
tralia. Awalnya saya ketemu dia di Da-
vos. Mau investasi. Tadinya mau 2.000 
MW hydropower. Sekarang dia bilang 
saya mau 10.000 MW aja lah. Jadi selu-
ruh Kalimantan dia ambil,” tuturnya.

Luhut memperkirakan investasi yang 
dibutuhkan membangun PLTA 10.000 
MW di Kalimantan mencapai  2,5 miliar 
dollar AS atau setara Rp 34 triliun (kurs 
Rp 13.600). Itu pun hanya tahap per-
tama, sebab Forrest berniat untuk mem-
bangun industri hijau (green industry) di 
Kalimantan. “Nanti dibikin green indus-
try, produk green. Bagus dia pikirannya 
visioner. Sekarang kita lagi proses semua 
dengan Pak Bahlil supaya terintegrasi 
seluruhnya. Mereka meninjau ke lapa-
ngan mungkin awal bulan depan atau 
awal Maret. Sekarang kita siapin semua 
masalah administrasinya,” tambahnya.

Menurut Luhut, Forrest memang 
fokus pada pengembangan green indus-
try. Konglomerat itu juga dikabarkan 
berniat untuk memindahkan industri 
besinya dari Australia ke Indonesia te-
patnya Kalimantan. “Mungkin juga de-
ngan industri bisa beberapa miliar dolar. 
Industri macam-macam, bisa bikin amo-
nia. Dia mau pindahin industri besi dari 
Australia, itu berapa miliar dolar,” ucap-
nya. “Kita bikin KEK (kawasan ekonomi 
khusus) lah itu sudah besar. Bisa 20-30 
ribu hektar,” tambah Luhut

“Sebagai dua negara dengan potensi 

mineral dan energi terbarukan yang 
cukup besar, Indonesia dan Australia da-
pat berkolaborasi dan menjadi pemain 
utama energi terbarukan dan industri 
hijau terutama di kawasan ini,” ujar 
Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu 
(2/9/2020). 

Luhut ut mengatakan, telah mengeta-
hui rekam jejak FMG dan kualifikasinya 
yang baik. Dia juga ingin memastikan 
bahwa rencana investasi dan pelaksa-
naannya akan berjalan dengan prinsip 
saling menghormati, berkelanjutan, 
pembangunan ekonomi yang diiringi 
pembangunan dibidang sosial serta 
menjaga kelestarian lingkungan. “Kerja 
sama antara Indonesia dan FMG ini 
juga telah mendapatkan dukungan dari 
berbagai pihak yang terlibat, termasuk 
pihak Pemda sehingga proyek ini dapat 
segera dimulai. Hal pertama yang dapat 
dilakukan adalah dengan mengadakan 
rapat secara rutin antara FMG dan Depu-
ti Purbaya untuk memonitor kemajuan 
dari proyek ini secara berkala,” katanya. 

Gubernur Kaltim Isran Noor mem-

berikan sinyal positif terkait rencana 
investasi perusahaan ternama di Aus-
tralia itu. “Tentu kami sangat senang 
dengan rencana investasi ini. Namun 
kami juga perlu tahu, sejauh mana ke-
seriusan perusahaan tersebut untuk 
berinvestasi ke Kaltim,” kata Isran di-
kutip dari Antara, Kamis (3/9/2020).

Rencananya, pihak FMG menjelas-
kan investasi tahun pertama akan di-
lakukan dalam dua tahap. Pertama, 
penelitian dan penyaringan di seluruh 
wilayah (county wide research and 
screening). Kedua, tahap pra studi ke-

layakan (pre-feasibility study).
Isran menyatakan, sempat mena-

nyakan kapan FMG akan datang ke 
Kaltim untuk menindaklanjuti rencana 
investasi mereka.Bahkan, Pemprov 
Kaltim sudah melayangkan surat duku-
ngan kepada pihak FMG atas investasi 
tersebut pada 6 Agustus 2020 lalu.

“Silakan ke sini. Hari ini, besok, atau 
dalam minggu ini, kami akan tunggu 
dan kami mendukung sepenuhnya,” 
sambutnya.Saat ini, potensi penggu-
naan Pembangkit Listrik Tenaga Mi-
kro Hidro (PLTMH) di Kaltim berada 
di 32 titik dengan total daya 3.557 KW. 
PLTMH sudah digunakan di empat ka-
bupaten yaitu Kutai Timur, Paser, Be-
rau dan Kutai Barat dengan kapasitas 
terpasang sebesar 529 KW.

Selain PLTMH, Kaltim juga memi-
liki rencana pengembangan tiga unit 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
sejak 2017 lalu. Meliputi, PLTA Tabang 
kapasitas 360 MW, PLTA Bendungan 
Lambakan 1.860 MW, serta PLTA Kelay 
55 MW.  BI,kcm

Forrest disebut 
berencana membangun 
PLTA hingga 10.000 
MW. Rencana investasi 
itu akan dilakukan 
di seluruh wilayah 
Kalimantan Timur.
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Realisasi alokasi gas yang di-
salurkan pada industri terse-
but kurang lebih sebesar 270 
BBTUD dari total volume 

sebesar 380 BBTUD. Direktur Komer-
sial PGN Faris Aziz mengatakan,  imple-
mentasi harga gas 6 dollar AS per MMB-
TU telah menunjukkan dampak positif 
pada sektor industri penerima man-
faat. Saat ini, hampir semua pelanggan 
sektor industri sesuai Kepmen ESDM 
89.K/2020, pada Semester II 2020 mu-
lai rebound setelah adanya relaksasi 
dari pemerintah untuk menggerakkan 
roda ekonomi.

“Sektor industri yang menunjuk-
kan pertumbuhan realisasi semester I 
tahun 2020, dibandingkan dengan re-
alisasi periode yang sama pada tahun 
2019 adalah sektor industri kaca, oleo-
kimia, dan sarung tangan karet. Bah-
kan di Agustus 2020 industri keramik 
dan kaca memperlihatkan pertum-
buhan penyerapan volume gas yang 
cukup signifikan” kata Faris, Rabu 
(9/9/2020).

Dari volume proporsional yang telah 
disalurkan tersebut, meliputi indus-
tri baja sebanyak 9,2%, kaca sebanyak 
15,4%, keramik sebanyak 25,4%, oleokim-
ia sebanyak 9,8%, petrokimia sebanyak 
20,8%, pupuk sebanyak 18,9% dan sa-
rung tangan karet sebanyak 0,5%.

PGN berjanji penyesuian akan 
terus dilakukan sambil mempersiap-
kan proses penyelesaian LoA dengan 
produsen hulu atau Kontraktor Kon-
trak Kerja Sama (KKKS) yang masih 
berjalan. “Perlu diperhatikan bahwa 
implementasi harga gas US$6 per 
MMBTU kepada pelanggan hilir sesu-
ai daftar di Kepmen ESDM 89.K/2020 
dilaksanakan setelah penyelesaian 
penandatanganan seluruh LoA de-
ngan produsen hulu atau KKKS. LoA 
dengan pemasok di hulu yang sedang 
dalam tahap penyelesaian yakni de-
ngan Triangle Pase Inc (TPI) akan di-
gunakan untuk pemenuhan pasokan 
gas di wilayah Medan dengan volume 
± 2 BBTUD,” ungkap Faris.

Pada prinsipnya, PGN akan lang-

sung menyalurkan gas dengan harga 
tertentu kepada pelanggan yang telah 
sesuai dengan lampiran Kepmen ESDM 
89.K/2020 dan telah tersedia alokasi 
pasokannya sesuai dengan LoA yang 
sudah berlaku efektif. Seiring dengan 
mulai pulihnya kondisi setelah masa 
transisi pembatasan karena pandemic 
Covid-19, industri sektor tertentu juga 
dapat meningkatkan konsumsi gas se-
hingga pemanfaatan gas bumi ini juga 
akan semakin optimum.

“Kami bersama stakeholder terkait, 
baik regulator dan produsen hulu atau 
KKKS berkomitmen penuh terhadap 
kebijakan penetapan harga gas industri 
tertentu sebesar 6 dollar AS per MMB-
TU untuk memberikan stimulus dalam 
produktivitas dan upaya pemulihan 
ekonomi setelah sempat menurun aki-
bat pandemic Covid-19-19,” ujar Faris.

Division Head, Marketing Research 
& Strategy PGN  Houstina Anggraini 
juga menambahkan, PGN menyalur-
kan gas sebanyak 309 BBTUD kepada 
189 pelaku industri penerima manfaat 

KONSUMSI GAS INDUSTRI 
MULAI MERANGKAK

GAS

Penjualan gasnya mulai menunjukkan tren peningkatan seiring implementasi harga gas 
bagi industri yang tertera dalam Keputusan Menteri ESDM No. 89 K/10/MEM/2020. 
Hingga Agustus 2020, PGN menyalurkan gas  ke 173 dari 189 pelanggan di wilayah 
Medan, Dumai, Batam, Jawa Bagian Barat (JBB), dan Jawa Bagian Timur (JBT). 
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harga gas  6 dollar AS  per MMBTU sejak 
Kepmen tersebut berlaku di bulan April 
lalu. Penjualan gas PGN kepada pelang-
gan industri Kepmen ESDM 89K/2020 
berada di level 223 BBTUD di bulan 
April 2020. Angka tersebut kemudian 
turun menjadi 157 BBTUD di bulan Mei 
ketika Pembatasan Sosial Berskala Be-
sar (PSBB) tengah gencar-gencarnya 
diberlakukan.

Penjualan gas PGN mulai merangkak 
naik di bulan Juni menjadi 217 BBTUD 
dan kembali berlanjut di bulan Juli men-
jadi 250 BBTUD. “Pelaku industri per-
lahan-lahan mulai merasakan manfaat 
penurunan harga gas,” imbuh Houstina 
dalam webinar, Selasa (1/9/2020).

Hanya memang, ia mengaku,  tingkat 
penyerapan gas di sektor industri cende-
rung melambat sepanjang tahun ini yakni 
di kisaran 65%. Penyerapan gas baru 
akan membaik di tahun 2021 meski be-
lum begitu maksimal yakni di level 80%. 
Kemudian, jika tak ada kendala berarti, 
persentase penyerapan gas akan maksi-
mal di level 100% mulai tahun 2022.

Houstina juga menilai, di samping 
permintaan gas industri yang belum 
optimal, tantangan PGN lainnya adalah 
menyediakan infrastruktur gas yang 
benar-benar memadai bagi kelompok 
pelanggan tersebut. “Kami sendiri ma-
sih dalam upaya penyambungan infra-
struktur pipa gas terutama di Jawa dan 
Sumatera,” katanya.

Ke depan, PGN berusaha untuk men-
goptimasi alokasi gas industri. Caranya 
dengan mendorong industri melalui 
Kementerian Perindustrian untuk me-
manfaatkan gas bumi sesuai alokasi 
volume dan menyelesaikan segala Gas 
Sales Agreement (GSA) di sektor hulu.

PGN juga akan lebih maksimal dalam 
menjalankan perannya sebagai aggrega-
tor gas bumi. Dalam hal ini, perusahaan 
berkode saham PGAS tersebut mengelola 
portofolio pasokan, integrasi berbagai 
infrastruktur, dan mensinergikan pen-
jualan gas ke semua segmen pengguna. 
“Kami juga terus memperkuat sistem in-
ternal dan peningkatan layanan pelang-
gan,” tandasnya.

Penghematan Subsidi
Sementara itu, industri pupuk 

akhirnya menerima manfaat harga 
gas  6 dollar AS  per MMBTU sebagai 

bagian dari implementasi Peraturan 
Menteri No 8 Tahun 2020 tentang 
Cara Penetapan Pengguna dan Harga 
Gas Bumi Tertentu di Bidang Indus-
tri dan Keputusan Menteri ESDM No 
89K/10/MEM/2020, yang mengatur 
penyesuaian harga gas untuk bebera-
pa sektor industri. Direktur Utama PT 
Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pas-
aman mengungkapkan, penyesuaian 
harga gas ini berpotensi menimbul-
kan penghematan subsidi mencapai 
Rp 1,4 triliun per tahun. 

“Jaminan pasokan gas dengan harga 
yang lebih kompetitif dari sebelumnya, 
memberikan kontribusi efisiensi terha-
dap beban subsidi Pemerintah, belum 
termasuk efisiensi-efisiensi operasional 
lainnya yang selalu Kami tingkatkan,” 
kata Bakir.

Adapun, Penandatanganan Perjan-
jian Jual Beli Gas antara PT Pupuk Ku-
jang dengan PT Perusahaan Gas Nega-
ra (PGN) Tbk dan PT Pupuk Iskandar 
Muda dengan PT Pertagas Niaga di-
lakukan pada Senin (31/8/2020). 

Selain disaksikan secara virtual oleh 
Dirut Pupuk Indonesia beserta jajaran, 
Penandatanganan kontrak jual beli 
tersebut juga disaksikan oleh Menteri 
ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas 
Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Per-
tamina (Persero) Nicke Widyawati, dan 
Direktur Utama PT PGN Tbk Suko Har-
tono.

Bakir mengatakan,  penyesuaian 
harga gas akan berdampak positif bagi 
industri pupuk. Kebijakan tersebut 
memberi manfaat efisiensi yang cukup 
signifikan terhadap ongkos produksi, 
yang pada akhirnya dapat mengurangi 
beban subsidi Pemerintah untuk komo-

ditas pupuk. “Penyesuaian harga gas 
dapat meningkatkan daya saing indus-
tri pupuk. Maka dari itu, Pupuk Indone-
sia Grup sangat berterima kasih kepada 
Menteri ESDM atas kebijakan tersebut,” 
kata dia.

Penyesuaian harga gas kali ini meru-
pakan penuntasan dari persoalan yang 
sudah bertahun-tahun dialami terkait 
dengan harga dan pasokan gas bagi 
industri pupuk. Asal tahu saja, gas me-
rupakan bahan baku utama dan sangat 
krusial terhadap kelangsungan industri 
pupuk di Tanah Air.

Dari PJBG ini, PT PIM kini dapat 
memperoleh tambahan pasokan gas 
dan harga gas yang lebih kompetitif 
dari sebelumnya sehingga operasional 
pabrik bisa lebih optimal dan efisien. 
Begitu juga dengan Pupuk Kujang, yang 
mendapatkan tambahan pasokan dari 
realokasi gas dari Sumatra Selatan. 
“Hal ini sangat menggembirakan bagi 
kami karena berarti kami bisa men-
jalankan pabrik dengan lebih baik dan 
dengan biaya yang lebih kompetitif dari 
sebelumnya,” kata Bakir.

Pulihkan Perekonomian
Direktur The Indonesian Olefin & 

Plastic Industry Association (Inaplas) 
Edi Rivai menyebutkan, saat ini terjadi 
perbaikan kinerja manufaktur tidak 
lepas dari upaya pemerintah melaku-
kan berbagai terobosan memulihkan 
ekonomi. Termasuk di sektor energi.

“Kami harapkan bagaimana peme-
rintah dapat terus memacu daya beli 
masyarakat serta [memberikan] insen-
tif bagi industri seperti diskon biaya 
listrik diperluas, hingga mengevaluasi 
kembali pelarangan penggunaan kan-
tong belanja plastik oleh kepala dae-
rah,” katanya.

Edi menyebutkan, dukungan dari 
pemerintah juga dibutuhkan dengan 
meningkatkan kewajiban tingkat kom-
ponen dalam negeri (TKDN). Tidak 
hanya bagi instansi pemerintah namun 
juga perusahaan swasta. Serta mem-
perkuat penerapan standar nasional in-
donesia dan jaminan produk halal.

“Kami harapkan [pemerintah juga] 
terus mendorong iklim investasi indus-
tri petrokimia nasional bertujuan men-
substitusi barang impor,” ujar Edi. . 
agung kusdyanto, ktn, BI

FARIS AZIZ
DIREKTUR KOMERSIAL PGN
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Yang jelas, Kyushu Electric 
Power Co menjadi satu-sa-
tunya perusahaan dari kon-
sorsium WBX yang masih 

akan membeli tiga kargo LNG hingga 
2022. Toho Gas Co memutuskan tidak 
memperpanjang kontrak. Empat pe-
rusahaan lain, yaitu Chubu Electric 
Co, Kansai Electric Power Co, Nippon 
Steel Corp, dan Osaka Gas Co Ltd, ke-
mungkinan besar melakukan langkah 
serupa.

Seseorang yang mengetahui ma-
salah itu seperti dikutip www.rig-
zone.com dari Bloomberg, Kamis 
(10/9/2020), menyebutkan bahwa Ky-
ushu Electric Power Co., salah satu 
dari enam perusahaan utilitas Jepang 
dalam konsorsium pembeli, tidak 
akan memperbarui kontraknya. Toho 
Gas Co. juga akan mengakhiri kontrak.

Akhir dari kesepakatan itu akan 
menggarisbawahi bagaimana kelebihan 
pasokan global dan harga spot yang te-
rus-menerus rendah merusak perjanjian 
jangka panjang industri LNG.

Menurut International Group of Liq-
uefied Natural Gas Importers, kesepa-
katan semacam itu turun menjadi 66 

persen dari perdagangan LNG pada 
2019 dibandingkan dengan 84 persen 
satu dekade sebelumnya,

Kesepakatan tersebut dapat ditelu-
suri kembali pada tahun 1973, ketika 
sekelompok perusahaan Jepang setuju 
untuk membeli LNG dari Bontang yang 
saat itu kilangnya belum dibangun.

Jaminan pembelian dari perusa-
haan-perusahaan Jepang membantu 
Indonesia mendapatkan pembiayaan 
dan meluncurkan pabrik ekspor per-
tamanya pada 1977. Beberapa pembeli 
menandatangani kesepakatan terpisah 
dengan kilang Bontang pada 1981.

Pada 2009, dengan kesepakatan 
yang hampir berakhir, Pertamina dan 
enam pembeli sepakat untuk meng-
gabungkan mereka menjadi satu kese-
pakatan untuk membeli 3 juta ton per 
tahun hingga 2015 dan 2 juta ton hing-
ga 2020, dengan harga 15,40 persen 
dari biaya minyak di Jepang.

Menurut data dari BloombergNEF, 
harga tersebut menjadikannya salah satu 
struktur harga termahal yang dimiliki Je-
pang. Salah satu pembeli LNG Bontang, 
Osaka Gas Co., tahun lalu mencari arbi-
trase (pembelian dan penjualan secara 

simultan atas barang yang sama di dalam 
dua pasar atau lebih dengan harapan 
akan memperoleh laba dari perbedaan 
harganya) atas kontrak 20 tahun dengan 
harga yang sama dengan Exxon Mobil 
Corp. sebagai bagian dari upayanya un-
tuk mencari biaya yang lebih rendah.

Impor LNG Jepang turun 6,50 per-
sen tahun ini seiring denganpertum-
buhan pembangkit listrik terbarukan, 
restart reaktor nuklir, dan dampak 
wabah Covid-19 yang mengurangi per-
mintaan domestik untuk bahan bakar.

Pembeli Jepang dapat dipaksa un-
tuk tidak memperpanjang kesepaka-
tan yang akan berakhir pada tahun-ta-
hun mendatang karena kerugian pada 
penjualan kembali di tengah harga 
spot yang didiskon.

Tidak semua pembeli global menye-
rah pada kesepakatan jual beli LNG 
jangka panjang, yang memiliki keun-
tungan mengamankan pasokan de-
ngan harga tetap. Total SA asal Prancis 
dan Sonatrach dari Aljazair pada Juni 
memperpanjang kontrak LNG yang 
dibuat pada 1972 yang akan berakhir 
untuk 3 tahun berikutnya.

Perjanjian berjangka juga makin 

Pada akhir 2020 ini menjadi masa penentuan bagi proyek gas alam cair atau LNG Bontang 
di Kalimantan Timur. Para pembeli gas tersebut, yang kerap disebut Western Buyer 
Extention (WBX), dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak yang sudah terjalin 
hampir 50 tahun. Lalu bagaimana langkah-langkah yang akan dimabil oleh pemerintah?

LNG BONTANG YANG 
AKAN DITINGGAL PEMBELI

GAS
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murah. China Petroleum & Chemical 
Corp. (Sinopec), memberi kesepaka-
tan pasokan 10 tahun ke Qatargas bu-
lan ini dengan kaitan 10 persen—10,20 
persen dengan harga minyak Brent.

Bloomberg menyatakan bahwa 
mereka sudah menghubungi seorang 
juru bicara Pertamina terkait jual beli 
LNG pembeli Jepang, tetapi panggilan 
telepon tidak direspons.

Kyushu Electric tidak memiliki 
rencana untuk memperbarui karena 
memiliki kelebihan pasokan, kata Hi-
royuki Tsunetomi, seorang pejabat 
eksekutifnya, dalam wawancara tele-
pon pada Selasa (8/9/2020).

Toho, menurut orang yang menge-
tahui hal tersebut, menginformasikan 
kepada Pertamina bahwa kontrak 
jual beli LNG Bontang tidak akan di-
perpanjang karena alasan harga yang 
lebih mahal. Namun, Seorang juru bi-
cara Toho menolak berkomentar.

Adapun, , Juru Bicara Jera Co. At-
suo Sawaki. menuturkan bahwa peru-
sahaan  sedang mempertimbangkan 
bagaimana mendapatkan volume yang 
diperlukan setelah kontrak berakhir 
pada akhir Desember mendatang.

Masih Negoisasi
Vice President Corporate Commu-

nication Pertamina Fajriyah Usman 
mengatakan saat ini masih menempuh 
negosiasi dengan konsorsium pembeli 

LNG Bontang. “Sales and purchase 
agreement dengan pembeli Jepang 
akan berakhir tahun ini. Namun kami 
sedang proses perpanjangan dengan 
anggota konsorsium yang belum bisa 
kami ungkapkan,” katanya kepada 
Katadata.co.id, Jumat (11/9/2020). 

SKK Migas memastikan gas alam cair 
dari Kilang Bontang masih memiliki pa-
sar, meskipun ditinggalkan WBX pada 
tahun ini. Pelaksana Tugas Kepala Divisi 
Program dan Komunikasi SKK Migas Su-
sana Kurniasih mengatakan Shell sudah 
menandatangani persetujuan membeli 
25 kargo hingga 2025.

Kepergian WBX, menurut Susana, 
karena konsorsium sudah menanam-
kan banyak komitmen di proyek mi-
nyak dan gas (migas) lainnya. “Karena 
kebutuhannya terpenuhi, mereka me-
lepas beberapa kontrak. Salah satunya 
di Bontang,” ucapnya. 

Ia mengatakan kilang yang sudah 
beroperasi hampir 50 tahun terse-
but sudah mengalami penurunan 
produksi. Pemerintah dalam jangka 
menengah berencana lebih fokus me-
netapkan pasar potensial ketimbang 
mencari pengganti WBX. Sebanyak 13 
kargo LNG Bontang tahun ini disalur-
kan ke PT Nusantara Regas, anak peru-
sahaan Pertamina. “Produksi Bontang 
tidak akan sama dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Tahun ini ada penurunan 
jadi kami lebih hti-hati,” ujar Susana. 

Pasokan Berlimpah, Serapan LNG 
Domestik Tidak Maksimal SKK Migas 
mencatat realisasi produksi siap jual 
atau lifting gas pada paruh pertama 
2020 mencapai 104,8 kargo. Dua pe-
masok terbesarnya berasal dari dua 
kilang, yaitu LNG Bontang dan LNG 

Tangguh milik BP di Papua. Angka re-
alisasi lifting itu turun dibandingkan 
semester pertama 2019 di 119,8 kargo. 
Pandemi Covid-19 menyebabkan kon-
sumsi dan permintaan gas turun. 

Penurunan juga terjadi pada realiasi 
serapan LNG domestik. Untuk LNG Bon-
tang hanya 13,2 kargo dan Tangguh 12,6 
kargo. Padahal di 2019 angkanya menca-
pai 29 kargo. Beberapa kargo LNG tidak 
terserap karena pembeli mengubah 
komitmennya. Salah satunya dari kon-
sumen utama LNG domestik, yaitu PLN. 

Penurunan konsumsi listrik yang 
signifikan di sektor industri dan bisnis 
karena pembatasan sosial berskala be-
sar atau PSBB, menjatuhkan pula sera-
pan gas. Permintaan kargo dari PLN 
berkurang 10 kargo dari rencana awal 
24 kargo. Pada tahun lalu realisasi lif-
ting gas pun mengecewakan. 

Dari target anggaran dan pendapa-
tan belanja negara (APBN 2019) sebe-
sar 7 ribu juta standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD), realisasinya hanya 
86%. Ketika itu, LNG Bontang gagal 
terserap maksimal. Hasil LNG domes-
tik sebagian besar diekspor ke negara 
lain. Hanya sekitar 17% dipakai di da-
lam negeri. Tiongkok

Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral mencatat total produksi 
gas alam yang dicairkan pada 2018 
sebanyak 19,1 juta metrik ton. Jum-
lah tersebut berasal dari tiga kilang, 
yakni Bontang, Tangguh, dan Donggi 
Senoro. Sepanjang periode 2014-2018, 
total produksi LNG mencapai angka 
tertinggi pada 2016, yakni 20,2 juta 
metrik ton. Jumlah itu merupakan pe-
ningkatan dari dua tahun sebelumnya, 
tetapi kemudian menurun pada tahun-
tahun berikutnya.

Terhimpit Proyek Negara Tetangga 
Sambil menanti pembeli anyar, Direk-
tur Executive Energy Watch Mamit Se-
tiawan mengatakan Badak LNG perlu 
cermat memperhitungkan proyeksi 
produksinya. “Jangan sampai ketika 
sudah teken kontrak, harus mencari 
ke sana-sini, termasuk pasar spot un-
tuk memenuhi target,” katanya. 

Pencarian pembeli sebenarnya su-
dah terjadi sejak 2019 silam setelah 
WBX tidak menunjukan niat memper-
panjang kontrak. Namun, di tengah 
kontrak yang akan habis dalam hitun-

FAJRIYAH USMAN
VICE PRESIDENT CORPORATE 
COMMUNICATION PERTAMINA
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gan bulan, harga LNG saat ini terus 
merosot dan berpotensi menimbulkan 
kerugian bagi kontraktor. “Kemung-
kinan terburuknya, kelebihan kargo 
dijual ke pasar spot dan pasti harganya 
lebih murah,” ujar Mamit. 

Melansir dari data SKK Migas, harga 
LNG cenderung mengalami penurunan 
sejak 2015 setelah harga minyak dunia 
merosot. Harga rata-rata tertimbang gas 
Indonesia untuk ekspor dalam bentuk 
LNG pada 2016 anjlok hampir 48% ke 
US$ 4,52 per juta British Thermal Unit 
(MMBTU) MMBTU. Harga gas domestik 
dalam bentuk LNG juga turun 47,5% ke 
US$ 3,25 per MMBTU.

Potensi penurunan harga LNG di In-
donesia kemungkinan semakin besar 
setelah Jepang memutuskan mengura-
ngi impor energi sebesar 6,5%. Pasal-
nya, negara itu akan melakukan reak-
tivasi reaktor nuklirnya pascagempa 
2011. Pasar Tiongkok sebenarnya ma-
sih besar. Namun, Indonesia sulit ber-
saing karena Rusia memiliki pipa gas 
yang langsung menuju negara terse-
but. Pandemi Covid-19 juga berpenga-
ruh terhadap berkurangnya permin-
taan bahan bakar dan jatuhnya harga 
minyak global. “Perlu hati-hati dalam 
membuat kontrak baru, jangan sampai 
malah membebankan Bontang karena 
harga beli rendah dan kendala pengiri-
man,” katanya. 

Saat Bontang masih menunggu kon-
trak baru, pemerintah juga harus mem-
beri perhatian terhadap proyek Blok 
Masela. Blok ini diprediksi akan mem-
produksi gas 9,5 metrik ton per tahun 
(MTPA) dan gas pipa 150 juta standar 
kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 
2027. Meski punya kapasitas tinggi, po-
tensinya juga tidak cerah karena adanya 
proyek migas di negara tetangga. 

Papua Nugini sedang mengebut 
mengerjakan proyek LNG. Dengan 
nilai investasi mencapai US$ 13 mili-
ar, negara itu bermitra dengan Total 
SA, perusahaan asal Prancis. Target 
ekspor LNG-nya sebesar 16 juta ton. 
Pembangunan yang sedang digarap, 
antara lain ladang gas, saluran pipa, 
dan unit pencairan baru di sebelah 
barat Port Moresby. 

Poyek ini akan on-stream pada 
2024, tiga tahun sebelum Blok Marsela 
resmi beroperasi. Indonesia juga pu-

nya pesaing lain dari proyek Gorgon 
di Australia. Lapangan gas ini sudah 
beroperasi pada 2017. Operatornya ter-
diri dari konsorsium Chevron 47,3%, 
Exxonmobil 25%, Shell 25%, Osaka Gas 
1,25%, Tokyo Gas 1%, dan JERA 0,417%. 

Kapasitas produksi LNG-nya men-
capai 15,6 juta metrik ton per tahun. 
“Kalau tidak ingin kehilangan momen-
tum, SKK Migas harus cepat cari peng-
gantinya (pembeli LNG Bontang) dan 

Blok Marsela jangan sampai mangkrak 
dari target,” kata Mamit.

Tidak berlanjutnya kontrak jual beli 
gas alam cair (Liquefied Natural Gas/
LNG) dengan perusahaan yang ter-
gabung dalam konsorsium yang dikenal 
dengan Western Buyer Extension (WBX) 
cukup mengejutkan. Mengingat kontrak 
jual beli tersebut sempat menempatkan 
Indonesia sebagai negara pengekspor 
gas No 1 di dunia selama dua dekade. 
Bahkan hingga sekarang juga masih jadi 
andalan ekspor gas Indonesia.

LNG Berakhir?
Tumbur Parlindungan, praktisi mi-

gas dam mantan Presiden Indonesia 
Petroleum Association (IPA), menilai 
masa-masa indah bisnis LNG Indonesia 
sudah berakhir. Ke depan tantangan 
bisnis LNG akan semakin berat.

“The good old days of Indonesia LNG 
was gone, highly competitive market 
yang ada di depan kita,” kata Tumbur 
kepada Dunia Energi, Senin (14/9).

Kontrak LNG dengan WBX yang 
dipasok dari kilang LNG Bontang ber-
akhir pada tahun ini. Para anggota 
konsorsium terdiri dari Chubu Electric 
Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu 
Electric Power Co., Nippon Steel Corp 

dan Osaka Gas Co. Ltd. dan Toho Gas 
Co memutuskan tidak memperpan-
jang kontrak tersebut. Baru Kyushu 
yang memutuskan akan membeli LNG 
dari Bontang dalam dua tahun 2021-
2022 dengan kontrak terpisah.

Menurut Tumbur, baik pemerintah 
maupun PT Pertamina (Persero) harus 
mulai memikirkan rencana alternatif 
pemanfaatan fasilitas LNG di Bontang. 
Karena tidak bisa terus mengandalkan 
pembeli luar negeri. Inovasi skema kon-
trak LNG juga sulit dicari karena menu-
rutnya skema kontrak jual beli LNG 
dengan WBX adalah salah satu yang ter-
baik yang pernah disepakati di dunia.

Tapi skema tersebut kini sudah sulit 
kembali diberlakukan mengingat LNG 
sekarang mendapatkan saingan berat 
dari Shale Gas. Belum lagi dengan sain-
gan dari berbagai pemasok LNG lainnya.

“Waktu kontraknya di tanda tanga-
ni Antara seller and WBX, it was the 
best price for buyer and seller, it is a 
long term contract around 20 years. 
Sudah nggak relevant lagi contract 
seperti itu karena Pasokan LNG me-
limpah karena ada shale gas di US and 
beberapa new LNG plant seperti di Qa-
tar, Mozambique, Australia and Rus-
sia,” ungkap Tumbur.

Dia menuturkan sebenarnya ada 
salah satu jalan agar fasilitas LNG di 
Bontang tetap beroperasi ditengah 
beratnya tantangan mencari pembeli 
LNG yakni memanfaatkannya menjadi 
terminal LNG.

Dengan kondisi produksi gas di 
sekitar Kalimantan Timur sekarang 
maka kilang Bontang bisa dimodifikasi 
menjadi terminal LNG. “Kalau tidak 
ada penemuan cadangan gas yang 
baru di East Kalimantan, LNG Bontang 
bisa dirubah jadi receiving terminal 
seperti di Arun, Banda Aceh,” kata dia.

Namun demikian salah satu syarat 
yang tidak boleh dilupakan agar modi-
fikasi tersebut bisa berjakan dalam 
waktu tidak sebentar maka keterse-
diaan pasokan gas yang akan diolah 
harus diperhatikan.

Menurut Tumbur,  harus ada pening-
katan kegiatan eksplorasi di wilayah 
Kalimantan Timur untuk menemukan 
cadangan gas yang baru. “Agar Bontang 
bisa tetap bertahan sebagai LNG termi-
nal,” kata Tumbur.  fan, berbagai sumber

TUMBUR PARLINDUNGAN
PRAKTISI MIGAS
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Pertagas berkomitmen melaku-
kan pembangunan infra-
struktur pipa minyak dan gas 
di tengah keadaan darurat 

Covid-19, dengan menerapkan proto-
kol kesehatan yang ketat.“Kegiatan ini 
membuktikan optimisme kami untuk 
merampungkan proyek strategis na-
sional ini dengan penerapan protokol 
kesehatan yang ketat,” ujar Corporate 
Secretary Pertagas Fitri Erika, Minggu 
(13/9/2020).

Proyek pembangunan pipa se-
panjang kurang lebih 360 kilometer 
dengan diameter 4-24 inch ini ditar-
getkan rampung pada 2021. Selain me-
lalui Kabupaten Siak, pipa ini nantinya 
akan melintas di lima kabupaten/kota 
di Propinsi Riau, yaitu Dumai, Bengka-
lis, Siak, Kampar, dan Rokan Hilir.

Pertagas sebagai anak usaha PT 
PGN Tbk, secara proaktif juga melaku-
kan sosialisasi, koordinasi, dan komu-
nikasi dengan pemangku kepentingan 
terkait di lima kabupaten kota dan 
Provinsi Riau khususnya.“Dukungan 
seluruh stakeholders tentunya sangat 
kami harapkan agar pembangunan 
proyek strategis nasional ini bisa berja-
lan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Erika menambahkan, penyelesaian 
penggantian pipa minyak eksisting mi-
lik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) 
ini memiliki arti strategis bagi peme-
rintah. Selain mendukung program 
pemerintah dalam peningkatan lif-
ting dari Blok Rokan yang merupakan 
backbone (sepertiga) produksi minyak 
bumi nasional, sekaligus satu blok ter-
besar di Indonesia.

“Kami mendapatkan penugasan 
dari Pertamina selaku holding migas, 
agar pembangunan pipa ini bisa sele-
sai dan siap beroperasi bersamaan alih 
kelola Blok Rokan dari CPI ke Pertami-
na,” ujarnya.

Erika mengatakan,  proyek peng-
gantian pipa minyak Rokan ini juga 
dilakukan melalui sinergi anak peru-
sahaan Pertamina Grup. Pelaksana 
konstruksi dilakukan oleh Konsorsium 
PT PGN Solution-PT Patra Drilling Con-
tractor (KPP). Selain itu, proyek ini juga 
melibatkan sinergi antar BUMN. Per-
tagas pun menggandeng PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk dalam pengadaan 
material pipa minyak Blok Rokan.

Sesuai keputusan Kementerian 
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), 
PT Pertamina sebagai holding Migas 

HILIR

PERTAGAS KEJAR PENYELESAIAN 
PIPA BLOK ROKAN
Mengawali alih kelola Blok Rokan yang direncanakan 2021, Pertamina melalui subholding 
gas, yakni  Pertamina Gas (Pertagas) telah memulai konstruksi pipa, yang ditandai dengan 
first welding (pengelasan perdana) di Kelurahan Kandis Kota, Kandis, Kabupaten Siak, 
Riau,  Rabu (9/9/2020).Pengelasan perdana ini menandai segera dimulainya konstruksi 
pipa minyak Wilayah Kerja Rokan. 
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nasional, ditetapkan sebagai pengelola 
wilayah kerja blok Rokan mulai tahun 
2021 saat kontrak dengan kontraktor 
eksisting selesai. Sebelumnya wilayah 
kerja Rokan selama lebih dari 50 ta-
hun dikelola oleh Chevron Pacific In-
donesia (CPI).

Direktur Utama PT Pertamina Gas 
(Pertagas) Wiko Migantoro meng-
ungkapkan, proyek ini masih ditar-
getkan rampung pada Agustus 2021 
bersamaan dengan alih kelola Blok 
Rokan.”Perkembangan fisik sudah 
16,5%. Pipa sudah tiba di lokasi dan 
proses pengelasan sudah dimulai,” ujar 
Wiko.

Dikatakan, mayoritas tahapan yang 
telah rampung didominasi oleh fabri-
kasi pipa. Adapun, fabrikasi pipa ini 
dilakukan dengan menggandeng PT 
Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Wiko melanjutkan, proyek pipa 
yang sedianya bakal menelan belanja 
modal sebesar 450 juta dollar ASber-
hasil dipangkas menjadi sebesar 300 
juta dollar AS.

Pemangaksan diperoleh melalui 
optimasi mulai dari tahapan perenca-
naan saat Final Investment Decision 
(FID) dan optimasi pada proses pro-
curement. Kendati demikian, Wiko 
belum mau buka-bukaan soal realisasi 
serapan belanja modal hingga saat ini.
Ia menambahkan, pandemi covid-19 ti-
dak menghambat jalannya proyek. “Ti-
dak ada kendala kita tetap laksanakan 
protokol covid-19,” kata Wiko.

Jaringan pipa berukuran  4 inchi 
sampai 24 inchi itu diharapkan dapat 
memperkuat portofolio dan mening-
katkan pendapatan transportasi mi-
gas PGN, meningkatkan lifting dari 
Blok Rokan, serta mendorong tingkat 
efisiensi biaya pelaksanaan proyek 
strategis nasional.

“Kami targetkan, pipa ini akan 
komersial pada akhir 2021 yang akan 
menyalurkan minyak rata-rata sekitar 
265.000 barel minyak per hari. Selain 
itu, umur ekonomis proyek ini sekitar 
20 tahun,” jelas Sekretaris Perusahaan 
PGN Rachmat Hutama dalam ketera-
ngan pers,  Jumat (28/8/2020)

Rachmat merinci, target on stream 
pada jalur utara melalui koridor 
Balam-Bangko-Dumai dan koridor 
Duri-Dumai dilaksanakan pada kuar-

tal III 2021. Sedangkan pada jalur se-
latan melalui koridor Minas-Duri akan 
on stream pada awal 2022.

Uji Coba di Kuala Tanjung
Selain di Blok Rokan, Pertagas te-

ngah  melakukan ujicoba penyaluran 
gas perdana ke PT Domas Agrointi Pri-
ma di Kawasan Industri Kuala Tanjung 

pada Kamis (10/9/2020). Fitri mengata-
kan,  tahapan ini guna memastikan ke-
siapan operasi infrastruktur pipa gas 
ke KI Kuala Tanjung.

“Ini merupakan outlet baru dan 
sekaligus akan mendukung Kawasan 
Industri Kuala Tanjung menuju kawa-
san energi bersih,” ujar Erika .

Uji coba pengaliran gas ke ruas pipa 
KualaTanjung  sepanjang 23 kilometer 
ini menjadi salah satu bukti dari sub-
holding gas untuk tetap berkomitmen 
menyelesaikan tantangan pembangu-
nan infrastruktur migas di tengah 
pandemi.  “Sebelumnya, dua minggu 
lalu, kami baru saja meresmikan pen-
galiran gas perdana ke BOB Bumi Siak 
Pusako,” katanya. 

Dalam  tahap awal, pipa gas distri-
busi ini akan mengalirkan gas sebesar 
1.200 MMBTU ke PT. Domas Agro-
inti Prima. Namun ke depan, hingga 
jangka waktu tahun 2028, diharapkan 
tingkat serapan gas melalui pipa ini 
akan terus meningkat. 

Pipa distribusi ini memiliki kapasitas 
alir gas maksimal mencapai 6 MMSCFD. 
Konstruksi proyek ini juga berhasil di-
selesaikan lebih cepat dari waktu yang 
ditargetkan, yaitu 29 Agustus 2020. 
“Pada 3 Agustus lalu, konstruksi sudah 
diselesaikan, dan hari ini kita sudah bisa 
uji coba alirkan gas,” jelasnya. 

Rampungnya pembangunan pipa gas 
distribusi Kuala Tanjung juga berpotensi 
untuk meningkatkan utilisasi pipa trans-
misi ruas Arun-Belawan-Kawasan Indus-
tri Medan-KEK Sei Mangke. Di sisi lain, 
dengan rampungnya konstruksi pipa ini, 
Pertagas melalui anak usahanya PT Per-
tagas Niaga akan memiliki potensi untuk 
meningkatkan niaga gas di wilayah lain-
nya di Kuala Tanjung. 

Ruas pipa distribusi baru ini  juga 
diharapkan semakin memperkuat in-
frastruktur gas di wilayah Provinsi Su-
matra Utara. Ke depannya selain un-
tuk menyalurkan gas ke Domas, pipa 
gas distribusi ini juga diproyeksikan 
mampu memenuhi kebutuhan peng-
gunaan gas di industri lain di wilayah 
Kuala Tanjung khususnya. 

“Pengaliran gas pipa menawarkan 
harga gas yang lebih ekonomis bagi in-
dustri Sumatra Utara. Semoga ini bisa 
memberi dampak positif bagi peman-
faatan gas untuk industri dan mening-
katkan daya saing industri Sumatra 
Utara,” harapnya.

Terselesaikannya pipa gas distri-
busi Kuala Tanjung, menambah daftar 
proyek subholding gas yang rampung 
sekaligus juga beroperasi tahun ini. 
Sebelumnya pada 29 Agustus 2020, 
proyek pipa gas BOB Bumi Siak Pusako 
diresmikan . Pada Juli 2020, juga telah 
melakukan uji coba gas in di proyek 
pipa gas Gresik-Semarang.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas) juga berharap pe-
ningkatan produksi dari Badan Ope-
rasi Bersama PT Bumi Siak Pusako, 
Pertamina Hulu (BOB PT BSP, Perta-
mina Hulu) pasca penyaluran gas ke 
pembangkit listrik dari PT Pertamina 
Gas (Pertagas).

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wi-
ratno mengtakan, penyaluran gas ini 
diharapkan mengatasi kendala operasi 
terkait kelistrikan serta mengurangi 
biaya operasi demi meningkatnya pro-
duksi BOB BSP-Pertamina Hulu.

“Selama ini BOB mendapatkan sup-
lai gas dari KKKS Energi Mega Persada 
(EMP) Malacca Strait, namun perjan-
jian jual beli gas dengan EMP telah ber-
akhir pada 4 Agustus 2020 yang lalu,” 
ungkap Julius dalam keterangan resmi, 
Jumat (28/8/2020).Agung kusdyanto,ktn

WIKO MIGANTORO
DIRUT PERTAGAS
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Asia kemungkinan bakal  
mengimpor liquefied 
petroleum gas (LPG) dalam 
jumlah besar tahun ini. 
Hal ini disebabkan banyak 
perusahaan mengambil 
bahan bakar tersebut 
untuk membuat produk 
petrokimia yang digunakan 
sebagai alat pelindung 
terhadap virus corona. 
Sedangkan pemakaian 
LPG rumah tangga akibat 
lockdown terus meningkat.

Analis perusahaan konsultan 
IHS Markit, FGE, dan Wood 
Mackenzie mengatakan, 
Asia akan membeli seki-

tar 67 juta ton hingga 69,5 juta ton 
LPG dari luar negeri tahun ini. Angka 

tersebut melampaui rekor tahun lalu. 
Angka itu setara dengan peningkatan 
1%-3% dibandingkan dengan volume 
impor 2019.

“Permintaan Asia yang kuat dapat 
membebani pasokan dalam beberapa 
bulan mendatang sama, seperti Eropa 
kemungkinan meningkatkan pembe-
lian bahan bakar untuk pemanas pada 
musim dingin,” kata sumber industri 
di Singapura.

Sementara itu, pasokan terpukul 
oleh penurunan produksi komoditas 
pada kuartal kedua. “Kami mem-
perkirakan permintaan impor (LPG) 
meningkat pada 2020 dibandingkan 
dengan 2019 dengan permintaan yang 
lebih kuat baik di sektor peruma-
han dan petrokimia,” kata Rui Hou, 
analis riset Wood Mackenzie, Rabu 
(19/8/2020).

Direktur Eksekutif Riset Gas Alam 
Cair IHS Markit He Yanyu mengatakan, 
lebih kurang 33 juta ton LPG telah di-
impor pada paruh pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, Asia akan men-
dapat sekitar 52 persen pasokan LPG 
tahun ini dari Timur Tengah, 35 per-
sen dari Amerika Serikat, dan sisanya 
dari negara-negara termasuk Kanada 
dan Australia.

Penguncian dan pembatasan perja-
lanan untuk mengekang penyebaran 
corona, meningkatkan permintaan 
LPG sebagai bahan bakar memasak 
di India dan Indonesia karena lebih 
banyak orang tinggal di rumah.

Data FGE menunjukkan India, im-

HILIR

ASIA BAKAL IMPOR LPG 
DALAM JUMLAH BESAR 

Belanja Subsidi Rp 37,8 triliun 

Kuota Volume 7,5 juta Matrik Ton

Sumber : Kementerian ESDM

ASUMSI SUBSIDI 
dan Volume LPG 3 Kg I Tahun 2021
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portir LPG terbesar kedua di Asia di-
perkirakan akan membeli 15,8 juta ton 
LPG dari luar negeri tahun ini, naik 9 
persen dibandingkan dengan 2019. Im-
por negara itu melonjak 16 persen pada 
paruh pertama 2020 dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun lalu 
setelah Pemerintah India mengatakan 
akan menyediakan LPG gratis untuk 
memasak selama 3 bulan hingga Juni. 

Adapun, impor LPG Indonesia, negara 
pengimpor LPG terbesar kelima di 
Asia, diperkirakan mencapai 6,1 juta 
ton tahun ini, naik 7 persen dibanding-
kan dengan 2019 dan rekor volume 
tertinggi.

Penjualan Naik 5,9%
Sementara Pertamina memproyek-

sikan penjualan LPG naik 5,9% pada 
2021 menjadi sekitar 8,28 juta ton dari 
7,82 juta ton pada tahun 2020. CEO 
Commercial & Trading Subholding 
Pertamina Mas’ud Khamid mengata-
kan, kenaikan tersebut karena dipicu 
peningkatan penjualan LPG bersubsidi 
atau Public Service Obligation (PSO) 
menjadi 7,5-7,8 juta ton pada 2021 dari 
7 juta ton pada tahun ini.

Menurut Mas’ud, secara historis 
konsumsi LPG 3 kg setiap tahun per-
tumbuhannya 2%-2,5% atau sekitar 
200 ribu ton. Pada 2020 LPG tabung 3 
kg ini diproyeksikan sekitar 7 juta MT 
dengan kenaikan 200 ribu ton dari 
2019 yang sebesar 6,86 juta ton. LPG 
subsidi sebanyak 75% dipakai kebu-
tuhan rumah tangga, 17% UMKM dan 
sisanya 8% untuk petani.

“Hitungan kami, dengan situasi ini 
7,5 juta ton ini batas bawah, di seki-
tar 7,5-7,8 juta ton pada 2021. Situasi 

seperti ini, adanya Covid-19, penjualan 
LPG non-PSO menurun karena banyak 
restoran dan mall aktivitas pindah ke 
rumah, sedangkan kebutuhan PSO 
naik tajam,” kata Mas’ud dalam Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 
VII DPR RI, Senin, (31/8/2020).

Adapun dari target penjualan LPG 
tersebut, penjualan LPG non subsidi 
diperkirakan mencapai 0,78 juta ton 

pada 2021 dari 0,76 juta ton pada tahun 
ini.

Mas’ud mengatakan, Pertamina 
selalu berupaya untuk menyalurkan 
LPG ini secara tepat sasaran, seperti 
melalui edukasi dan program peng-
gunaan kartu dengan bekerja sama 
dengan beberapa pemerintah daerah 
(Pemda), seperti dengan pemerintah 
provinsi (Pemprov) Jambi dan Kaliman-
tan Barat.

Tujuan dari program ini adalah un-

tuk mengantisipasi antrian, memasti-
kan masyarakat di sekitar pangkalan 
mendapat LPG 3 Kg, dan memastikan 
penjualan tepat harga sesuai dengan 
harga eceran tertinggi.

“Kami tambah channel LPG non 
PSO 2.200 channel,” paparnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati menyebutkan,  jika perhi-
tungan ini masih belum dengan pen-
etrasi kompor listrik. “Ini belum dihi-
tung dengan penetrasi kompor listrik,” 
katanya.

Kuota Subsidi
Sementara itu, Komisi  VII DPR RI 

meminta pemerintah bisa menaikkan 
kuota volume subsidi LPG 3 kilogram 
(kg) tahun depan yang ditetapkan 
sebesar 7 juta metrik ton. Alasannya, 
besaran yang ditetapkan Kementeri-
an Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) lebih rendah dibandingkan 
hasil rapat antara keduanya beberapa 
waktu lalu sebelum penyampaian nota 
keuangan. Sebelumnya, dalam rapat 
kerja antara Komisi VIII DPR dan Ke-
menterian ESDM, kuota volume subsidi 
LPG 3 Kg disepakati di kisaran 7,5 juta-
7,8 juta metrik ton. Sementara, kuota 
yang ditetapkan pemerintah untuk ta-
hun depan sama dengan outlook tahun 
ini yakni 7 juta ton. Adapun, Menteri 
ESDM Arifin Tasrif mengatakan, real-
isasi subsidi hingga Juli 2020 mencapai 
4,1 juta metrik ton. “Seharusnya peme-
rintah dapat menambah alokasi kuota 
volume subsidi seperti yang telah dise-
pakati dalam rapat kerja 29 Juni 2020,” 
kata anggota Komisi VII DPR RI dari 
Fraksi Partai Golkar Rudy Mas’ud da-
lam rapat kerja bersama Kementerian 
ESDM, Rabu (2/9/2020).

Ia mengusulkan, agar subsidi lain 
seperti minyak tanah dapat dialihkan 
menjadi subsidi LPG 3 kg, supaya kuota 
volume subsidi yang telah disepakati 
bisa diterapkan pemerintah. Menurut 
Rudy hal ini seharusnya bisa diimple-
mentasikan mengingat kebutuhan LPG 
yang tinggi, serta sudah mampunya 
pemerintah menerapkan harga bahan 
bakar minyak (BBM) satu harga. 

Anggota Komisi VII DPR RI dari 
Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi 
Oekon mengatakan, kebutuhan LPG 3 
kg terus meningkat rata-rata 200.000 

ARIFIN TASRIF
MENTERI ESDM

RUDY MAS’UD
ANGOOTA KOMISI VII DPR RI

Asia akan 
mendapat sekitar 
52 persen pasokan 
LPG tahun ini dari 
Timur Tengah, 
35 persen dari 
Amerika Serikat, 
dan sisanya dari 
negara-negara 
termasuk Kanada 
dan Australia
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metrik ton tiap tahun dalam kondisi 
normal. Jumlah ini kemungkinan be-
sar meningkat, mengingat kondisi saat 
ini masih diselimuti ketidakpastian 
imbas pandemi virus corona atau Co-
vid-19. “Saat ini jelas berbeda, karena 
situasinya sedang tidak normal dan 
masyarakat betul-betul membutuhkan 
LPG 3 Kg,” ujar Dony.

Setelah melalui berbagai desakan 
dari anggota DPR RI Komisi VII, ak-
hirnya pemerintah menyepakati  vol-
ume LPG 3 kg subsidi sebesar 7,5 juta 
MT. Nantinya pun akan ada relokasi 
anggaran.”LPG pada kondisi normal 
naik sebesar 200.000 MT, namun 
dengan pandemi covid-19 ada kemung-
kinan angka kemiskinan terpengaruh. 
Kami berpendapat bisa 7,7 juta MT de-
ngan catatan relokasi subsidi lainnya. 
Kalau benar-benar diperlukan bisa 
lebih dari itu,” kata Arifin.

Adapun dalam Rencana Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) 2021, pemerintah bakal 
menggelontorkan belanja subsidi  BBM 
dan LPG 3 kg sebesar Rp 54,4 triliuan 
atau meningkat 32,6  dibandingkan 
dengan outlook belanja subsidi pada 
tahun 2020 senilai Rp 41,1 triliun.

Dari total Rp 54,4 triliun sebesar 
Rp16,6 triliun akan dialokasikan untuk 
subsidi jenis BBM tertentu, sedangkan 
Rp 37,8 triliun akan dialokasikan un-
tuk subsidi LPG tabung 3 kg. Anggaran 
tersebut termasuk alokasi pembayaran 
kurang bayar tahun-tahun sebelum-
nya sebesar Rp 10,87 triliun.

Pemerintah menyebutkan, perhitu-
ngan anggaran subsidi jenis BBM ter-
tentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2021 
tersebut menggunakan asumsi dan pa-
rameter, antara lain nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS dan harga minyak 
mentah Indonesia (ICP), subsidi ter-
batas minyak solar sebesar Rp500 per 
liter, volume BBM jenis solar sebesar 
15,8 juta kiloliter, dan minyak tanah 
sebesar 0,5 juta kiloliter, dan volume 
LPG tabung 3 kg sebesar 7 juta ton. 
“Dalam pagu RAPBN tahun 2021 terse-
but, masih dialokasikan pagu untuk 
subsidi LPG tabung 3 kg,” kata peme-
rintah seperti dikutip dalam Buku II 
Nota Keuangan beserta RAPBN 2021, 
Selasa (18/8/2020).

Dalam kurun waktu 2016 -2019, re-

alisasi subsidi jenis BBM tertentu dan 
LPG tabung 3 kg mengalami peningka-
tan rata-rata sebesar 24,5 persen yaitu, 
dari semula Rp 43,68 triliun pada  2016 
menjadi Rp 84,20 triliun pada 2019.

 Peningkatan tersebut dipengaruhi 
oleh perkembangan realisasi asumsi 
dasar ekonomi makro, terutama ICP 
dan nilai tukar rupiah, serta kebijakan 
besaran subsidi tetap untuk minyak 
solar.

Pada 2016—2017, besaran subsidi 
tetap solar sebesar Rp500 per liter. 
Kemudian, pada kurun waktu 2018—
2019, pemerintah menetapkan penye-
suaian besaran subsidi tetap minyak 
solar menjadi Rp2.000 per liter.

Ketika memasuki 2020, perekono-
mian global maupun domestik meng-
alami tekanan sangat berat dipenga-
ruhi pandemi Covid-19. Harga minyak 
mentah dunia mengalami penurunan 
tajam dan rupiah juga mengalami 
depresiasi.

“Dengan memperhatikan perkem-
bangan perkiraan ICP dan nilai tukar 
rupiah serta besaran kebijakan tetap 
solar pada 2020 sebesar Rp1.000 per 
liter, subsidi jenis BBM tertentu dan 
LPG tabung 3 kg pada 2020 diperkira-
kan sebesar Rp 41,11 triliun, lebih ren-
dah dari realisasi 2019 yang mencapai 
Rp 84,20 triliun,” kata pemerintah. 
agung kusdyanto, BI, kdt

Meningkatkannya permintaan LPG sebagai bahan bakar memasak di India dan Indonesia karena lebih 
banyak orang tinggal di rumah.

Pengisian tabung gas 3 kilogram.
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Impor dan subsidi LPG 
masih cukup besar. Dalam 
APBN 2020 nilai subsidi 
LPG 3 kilogram (kg) 
sebesar Rp 50,6 triliun. 
Memang nilai subsidi  
tersebut  sedikit menurun 
dibandingkan APBN tahun 
2019 lalu yang tercatat Rp 
58 triliun.  

Sementara impor LPG setiap 
tahun hampir mencapai  3 mil-
iar dollar AS atau sekitar Rp 
50 triliun. Lantaran itu, agar 

dapat menekan angka impor tersebut, 
pemerintah terus menggalakkan peng-
gunaan kompor listrik dan jaringan gas 
(jargas) untuk kebutuhan rumah tang-
ga. Selain ramah lingkungan, kompor 
listrik dan jargas tergolong lebih murah 
dan aman dibandingkan dengan kom-
por yang memakai gas LPG sebagai 

sumber energi. Tak percaya? Mari kita 
lihat perbandingannya.

Misalnya, dalam satu rumah tangga, 
memakai tabung LPG 3 kg non-subsidi. 
Berdasarkan data Kementerian ESDM, 
tabung LPG ini kalorinya paling tidak 
setara 33.660 kkal, dan efisiensi kom-
pornya 40%, dan kalori final yang 
didapat sekitar 13.464 kkal. Dengan 
besaran kalori final tersebut, jika di-
bandingkan dengan kompor listrik, 
kalori setara LPG-nya pun sama, yakni 
sekitar 13.464 kkal, tapi efisiensi kom-
pornya mencapai 85%. Kalori yang 
dibutuhkan sekitar 15.840 kkal, dan 
listrik yang dibutuhkan 18,3 kWh.

Tentunya, ada tagihan listrik yang 
harus diperhitungkan, besarannya 
kira-kira Rp 24.787. Namun, jika dihi-
tung semua komponennya, ternyata, 
jika dibandingkan dengan biaya LPG 
non-subsidi, kompor listrik memberi 
penghematan sekitar Rp 10.213 per 3 
kg LPG atau Rp 81.707 per bulan, de-

ngan asumsi 8 tabung LPG 3 kg, atau 2 
tabung LPG 12 kg per bulan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan kala 
itu sempat mengajak, konversi kompor 
LPG ke kompor listrik jauh lebih seder-
hana dan mudah, ketimbang mendo-
rong penggunaan kendaraan listrik. 
Lagipula, harga untuk satu buah kom-
por listrik masih relatif terjangkau. 
“Kompor induksi (listrik) itu harganya 
ada yang Rp 300-400 ribu, masih rela-
tif terjangkau, bisa juga pakai cicilan 
bayarnya,” kata Jonan beberapa  waktu 
itu.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
sendiri kini berupaya meningkatkan 
konsumsi listrik masyarakat. Salah 
satu upayanya dengan mengonversi 
kompor elpiji menjadi kompor induksi 
listrik.  Direktur Utama PLN Zulki-
fli Zaini mengatakan, pihaknya akan 
mendorong masyarakat untuk segera 
beralih dari kompor gas menggunakan 
kompor induksi. Apalagi, konsumsi lis-

HILIR

TEKAN SUBSIDI LPG MELON, 
KOMPOR LISTRIK JADI TEROBOSAN
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trik berkaitan erat dengan kemajuan 
perekonomian. “Kami akan konversi 
besar-besaran dari LPG ke induksi. 
Mudah-mudahan dalam beberapa 
waktu yang akan datang kami launch-
ing inisiatif untuk konversi satu juta 
kompor elpiji ke induksi,” kata Zulkifli 
dalam “Webinar Kesiapan Kita Mema-
syarakatkan Kompor Induksi” di Ja-
karta, Jumat (4/9/2020). 

Guna menyukseskan proyek terse-
but, PLN telah memulai progam kam-
pung listrik yang memperkenalkan 
kompor induksi ke beberapa kampung 
di Indonesia. Adapun dua kampung 
yang telah menikmati kompor induksi 
itu di antaranya Kampung Hijau Ke-
muning di Tangerang sebanyak 112 set 
kompor induksi, dan Kampung Batu 
Ampar di Jakarta Timur sebanyak 120 
kompor. “Kami bermimpi dan ber-
harap di masa datang akan lebih ba-
nyak kampung-kampung yang gunak-
an kompor dengan energi bersih dan 
ramah lingkungan di daerahnya agar 
tercipta udara yang sehat,” ujarnya. 

Berdasarkan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
asumsi yang digunakan dalam efisiensi 
energi kompor induksi mencapai 84%. 
Sedangkan efisiensi kompor gas hanya 
sebesar 40%. Dengan begitu, biaya pe-
makaian kompor induksi lebih murah. 
Jika biaya untuk memasak 10 liter air 
menggunakan kompor gas elpiji sebe-
sar Rp. 2.055, maka biaya untuk kom-
por induksi hanya Rp. 1.426. 

Direktur Pembinaan Pengusa-
haan Ketenagalistrikan Kementerian 
ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan, 
pemerintah bakal fokus menggen-
jot wilayah-wilayah yang tak dilalui 
jaringan gas atau jargas untuk dapat 
menggunakan kompor induksi. PLN 
dan pemerintah daerah pun bakal 
bekerja sama memasarkan kompor 
induksi. Pasalnya, penggunaan kom-
por induksi dapat memangkas impor 
dan subsidi elpiji 3 kilogram yang se-
lama ini membebani keuangan negara. 
“Efisiensi di biaya bahan bakarnya dan 
sangat mendukung mengurangi sub-
sisidi elpiji yang mencapai puluhan 
triliun rupiah,” ujar Hendra.

 Direktur Eksekutif Institute for Es-
sential Services Reform (IESR) Fabby 
Tumiwa minilai, kompor listrik secara 

konsumsi energi lebih hemat sekitar 
40% dibandingkan kompor LPG. Ha-
nya saja, sekitar 85% pelanggan PLN 
koneksinya hanya sebesar 450 VA-
1.300 VA. Padahal, agar optimal, satu 
kompor listrik membutuhkan daya di 
atas 1.000 watt, atau paling tidak perlu 
3.300 VA . “Tentunya PLN harus me-
mastikan jaringan distribusinya siap 
dan mampu untuk melayani pening-
katan daya listrik,” kata Fabby.

Sehingga, menurut Fabby, PLN 
perlu menaikan daya pelanggan PLN 
secara gratis, yang disertai dengan 
pemberian insentif bagi yang menggu-
nakan kompor listrik. Di samping itu, 
Kementerian ESDM pun dinilai perlu 
untuk mengeluarkan standar efisiensi 
kompor listrik aagr penggunaan ener-
ginya bisa jauh lebih hemat. “Seperti 
standar labelling di AC, itu cukup 
signifikan dalam konsumsi peralatan 
energi listrik,” ujar Fabby.

Target Jargas
Untuk proyek jargas, Kementerian 

ESDM menargetkan pembangunan 
sebanyak 127.864 sambungan rumah 
(SR) di 23 kabupaten/kota. Hingga 

Agustus realisasi pembangunan fisik 
jargas mencapai 70,66% dan realisasi 
keuangan mencapai 40,04%. 

Awalnya, pembangunan jargas ta-
hun ini ditargetkan sebanyak 266.070 
SR dengan anggaran sebesar Rp 3,029 
triliun. Namun, karena pandemi Co-
vid-19 pembangunan jargas dipangkas 
separuhnya menjadi 127.864 SR de-
ngan alokasi anggaran Rp 1,428 triliun. 

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Ego 
Syahrial  mengatakan, rendahnya re-
alisasi keuangan lantaran proses pem-
bayaran yang masih harus menunggu 
tahap pengujian yang baru akan ram-
pung pada awal kuartal IV tahun ini. 
“Jadi memang realisasi dari anggaran 
daripada kementerian ESDM khusus-
nya Dirjen migas tipikalnya terjadi di 
awal kuartal empat hingga Novem-
ber,” kata Ego dalam Rapat Dengar 
Pendapat bersama Komisi VII DPR, Ka-
mis (3/9/2020).

Ego menegaskan, menjelaskan 
pandemi Covid-19 membutuhkan pe-
nanganan yang serius. Kementerian 
ESDM mengubah fokus (refocussing) 
anggaran belanjanya untuk mem-
bantu penanggulangan pandemi. 
Selain jargas, pembangunan infra-
struktur migas yang juga mengalami 
refocussing yakni konversi BBM ke 
BBG untuk nelayan dan petani sebe-
sar masing-masing 25.000 dan 10.000 
paket dengan total anggaran Rp 302,5 
miliar. 

Kemudian, layanan perencanaan 
dan pembangunan infrastruktur 
sebesar Rp 37,55 miliar. Terkait hal 
itu, Komisi VII DPR RI meminta agar 
jumlah converter kit yang dibagikan 
kepada nelayan dan petani dapat ini 
ditingkatkan. Pasalnya, pembagian 
converter kit ini dinilai dapat berdam-
pak langsung bagi masyarakat. Ada-
pun dalam kesimpulan rapat, Komisi 
VII meminta jumlah converter kit yang 
dibagikan menjadi masing-masing 30 
ribu unit untuk petani dan nelayan. 
Adapun pembangunan jargas tahun 
fokus pada 23 kabupaten dan kota di 
Indonesia. Pembangunan jargas ter-
besar dilakukan di Balikpapan, Pena-
jam Paser Utara, Tarakan. Pemerintah 
menargetkan setidaknya 16.809 SR 
terpasang pada tahun ini.  agung kus-

dyanto, ktn, BI

HENDRA ISWAHYUDI
DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN 
KETENAGALISTRIKAN ESDM

EGO SYAHRIAL
PELAKSANA TUGAS DIRJEN MIGAS
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Sudah tahap finalisasi, kira-
kira telah 95% rampung,” kata 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Energi Baru Kementerian Ener-

gi dan Sumber Daya Mineral Halim Sari 
Wardana, Kamis (10/9/2020) dalam 
acara Launching Accelerating Clean 
Energy Access for Rural Electrification 
to Reduce Inequality (ACCESS) Project 
yang diselenggarakan secara virtual 
oleh Katadata.co.id, Kamis (10/92020). 

Sistem ini yang akan diubah da-
lam Perpres baru, Halim menjelas-
kan, nantinya pemerintah yang akan 
menetapkan feed in tarif EBT. Harga 
yang ditetapkan ini kemudian akan 
dibeli oleh PLN. Bila terdapat selisih di 
wilayah tertentu, maka biaya tersebut 
akan ditambal oleh pemerintah. 

Penerapannya akan mengubah ske-
ma lama yang hanya memilih pengem-
bang dengan tawaran harga listrik 
EBT terendah.  “Jadi, sudah tidak ada 
nego-nego harga lagi kalau memakai 
sistem ini. Apalagi Perpres ini akan 
memilih harga penawaran yang tinggi 
pula. Kalau ada selisih, itu pemerintah 
yang akan ganti atau subsidi,” ujarnya. 

Targetnya, aturan baru tersebut akan 
mengakselerasi target bauran EBT 
sebesar 23,2% pada 2028. Hingga 2020, 
angkanya baru di 9,15%. Kedudukan-
nya bakal menggantikan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mine-
ral Nomor 14 Tahun 2008.  Kementeri-
an ESDM didukung 11 kementerian dan 
lembaga lain dalam percepatan bauran 
EBT di Indonesia. Salah satunya so-
kongan dana datang dari Kementerian 
Keuangan yang akan membantu pem-
biayaan selisih tarif EBT di wilayah 
tertentu yang biaya pokok penyediaan 
(BPP) listriknya lebih tinggi. 

Kementerian Keuangan sebelumnya 
telah merencanakan berbagai insentif 
untuk percepatan EBT di Indonesia. Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut serta 
menerbitkan peta jalan energi bersih In-
donesia. “Kami percaya, perpres ini akan 
menarik investor,” kata Halim.

Direktur Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
(EBTKE) Kementerian ESDM F.X. Su-
tijastoto meyakini  Perpres EBT ini 
telah mendapat dukungan penuh dari 
para pengusaha EBT. Ini ditunjukkan 

dengan adanya sinergi komunikasi ke-
pada mereka selama proses penyusu-
nan regulasi. “Ini kami susun bersama-
sama dengan para pelaku usaha. Jadi 
kami komunikasikan dan melakukan 
benchmarking terhadap proyek-proyek 
yang ada. Fasilitasi ini diharapkan 
mendukung pendanaan bagi dunia us-
aha mereka,” kata Sutijastoto.

Menyoal target penyelesaian beleid 
tersebut, Kementerian ESDM terus 
melakukan komunikasi dengan kemen-
terian terkait agar rancangan Perpres 
EBT cepat diselesaikan. “Sedang dibahas 
antarkementerian. Ya semoga sebelum 
akhir tahun sudah selesai,” katanya.

Sutijastoto menilai, saat ini dengan 
mengandalkan Peraturan Menteri (Per-
men) ESDM saja, belum cukup men-
stimulus lahirnya kontrak-kontrak EBT 
yang baru. “Makanya untuk memba-
ngun level kompetitif, harga EBT nanti 
ditentukan melalui Perpres EBT. Ini 
sangat penting,” ujarnya.

Belum optimalnya pasar EBT di In-
donesia menjadi tantangan tersendiri 
mengingat skala keekonomian sering-
kali dianggap kurang kompetitif ditan-

REGULASI

PERPRES BARU EBT 

SELISIH HARGA JUAL DITAMBAL PEMERINTAH
Rancangan peraturan presiden (Perpres) energi baru terbarukan (EBT) telah mencapai 
tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Regulasi anyar ini akan 
membenahi sistem tarif yang menjadi penghalang utama pengembangan energi ramah 
lingkungan di Indonesia.
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dai dengan tingginya harga beli EBT.
“Pabrikan-pabrikan PLTS kita itu 

baru pabrikan solar panel. Itupun 
kapasitasnya kecil-kecil, paling besar 
100 megawatt (MW). Apalagi bahan 
bakunya masih impor, akibatnya har-
ganya cukup tinggi,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, Sutijastoto 
mengungkapkan, harga PLTS di Indo-
nesia telah mencapai 1 dollar AS per 
wattpeak, sementara di China sudah 
berada di level 20-30 sen dollar AS per 
wattpeak dengan kapasitas 500 MW 
hingga 1.000 MW. “Semoga dengan 
Perpres ini market kita bisa bekem-
bang,” katanya.

Menurut dia, perpres EBT mampu 
menjadi jawaban atas berbagai perma-
salahan saat ini dengan memberikan 
net benefit yang positif. Dengan ma-
sifnya pemanfaatan EBT akan mencip-
takan nilai-nilai ekonomi baru serta 
banyak memberikan manfaat, seperti 
menghasilkan energi bersih, mencip-
takan harga listrik yang terjangkau, 
maupun meningkatkan investasi nasio-
nal dan daerah.

Di samping itu, pengembangan EBT 
juga mendorong pertumbuhan indus-
tri dan ekonomi dalam negeri, men-
dorong munculnya pengusaha baru, 
hingga meningkatkan ketahanan ener-
gi dan ekonomi nasional.

“Banyak sumber-sumber energi 
nasional itu ada dalam negeri sehingga 
mampu keluar dari jebakan neraca per-
dagangan,” kata Sutijastoto.

Urgensi lain dari pembentukan ran-
cangan Perpres ini adalah belum ada 
kontrak atau Power Purchase Agree-

ment (PPA) pembangkit IPP yang 
proses pengadaannya mengikuti ke-
tentuan yang diatur dalam Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Pemanfaatan Sumber Energi 
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 
Listrik.

Secara teknis, Direktur Aneka Ener-
gi Kementerian ESDM Harris meny-
inggung mekanisme penentuan harga 
yang akan ditentukan dalam rancan-
gan Perpres EBT. “Jadi hanya ada tiga, 
yaitu harga Feed in Tariff, Harga Pato-
kan Tertinggi (HPT), dan harga kesepa-
katan,” ujar Harris.

Pemerintah berharap beleid baru 
ini mendapat dukungan dari berbagai 
stakeholder terkait. Dukungan ini 
menjadi bagian dari sinergi dan sink-
ronisasi atas instrumen kebijakan yang 
akan dijalankan di kemudian hari. “Ini 
yang terjadi di PLTA, pungutan air baik 
pusat maupun di daerah cukup besar 
bahkan sampai Rp250 per kWh. Ini 
yang sedang kita perbaiki,” kata Suti-
jastoto.

Buka Lapangan Kerja
Adapun sebaran sumber EBT yang 

berada di wilayah terpencil di Indone-
sia menjadi perhatian Senior Adviser 
for Sustainable Energy United Nation 
Development Programme (UNDP) In-
donesia Verania Andria. Keberadaan 
energi hijau bisa jadi pemecah masalah 
energi sekaligus sosial. Pasalnya, sek-
tor tersebut menyimpan potensi lapa-
ngan kerja yang besar. 

Jumlah serapan kerjanya, menurut 
Verania, bisa melebih sektor batu bara 
dan Migas. Potensi itu dapat digali 
salah satunya lewat rencana program 
Accelerating Clean Energy Access for 
Rural Electrification to Reduce In-
equality (ACCESS) yang menyasar ma-
syarakat rural di Indonesia. “Lapangan 
pekerjaan, terutama di wilayah rural 
bisa terbuka dengan lebar. Hal ini bisa 
mendorong kualitas SDM kita. Renca-
nanya, di awal tahun depan kami mulai 
jalankan programnya,” kata Verania. 

Studi yang dikakukan Greenpeace 
East Asia di Vietnam memaparkan, 
lapangan kerja yang tercipta di sektor 
energi surya dapat mencapai 3,55 pe-
kerjaan per mega Watt (MW). Serapan 
ini jauh lebih tinggi ketimbang sektor 
batu bara yang menyumbang 1,35 pe-
kerjaan per MW. 

Di Indonesia, potensi Energi Baru 
Terbarukan (EBT) di Indonesia men-
capai lebih dari 400 Giga Watt (GW). 
Kesempatan serupa juga bisa didapat 
Indonesia yang saat ini masih terus 
mengeskalasi pemanfaatan EBT.  
agung kusdyanto, kdt, BI

F.X. SUTIJASTOTO
DIRJEN EBTKE
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Artis dan politikus Eko Patrio turut priha-
tin dengan pandemi COVID-19 yang ma-
sih berkepanjangan. Untuk itu, Eko mem-
berikan bantuan berupa Wi-Fi gratis bagi 

guna mendukung proses belajar secara daring atau 
online bagi para pelajar.

“Butuh sekali yang namanya Wi-Fi, karena 
tidak semua orang tua punya handphone atau 
punya pulsa. Mereka jangankan punya uang un-
tuk paket data, untuk kebutuhan sehari-hari saja 
mereka masih kurang. Maka dari itu kita yang 
support mengenai Wi-Fi gratis,” kata Eko di Ja-
karta, baru-baru ini.

Program bantuan untuk mendukung pendidikan 
menurut Eko akan berkepanjangan. Setelah dimulai 
di wilayah DKI, dirinya akan meneruskan ke sejum-

lah daerah lain. Untuk itu, Eko meminta bantuan 
rekan-rekan sesama artis, seperti Raffi Ahmad dan 
Ruben Onsu.

“Saya bilang sama teman-teman. Kalau berkaitan 
dengan pendidikan, alhamdulilah banyak yang sup-
port. Jadi misalnya saya punya keinginan untuk ini 
itu, disupport, didukung,” kata Eko. “Tapi tergan-
tung. Kalau Raffi Ahmad enggak bisa juga, ya mung-
kin saya temuin punya Ruben Onsu. Saya bisa beli 
(channel YouTube) punya Ruben Onsu, atau bukan 
beli tapi bisa kerjasama,” imbuhnya.

Rencananya, Eko Patrio juga akan meminta ban-
tuan para influencer seperti Ria Ricis maupun Atta 
Halilintar untuk mensosialisasikan program terse-
but. “Saya minta mereka support untuk kegiatan 
ini,” ujarnya. inc

Eko Patrio 

Bantu Wifi, Dukung 
Sekolah Daring
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Mundur Akibat Perusakan 
Warisan Aborigin

Jean-Sébastien Jacques  

Sri Mulyani

Harta  Paling 
Berharga adalah 
Keluarga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang 
tahun ke-58 pada Rabu, 26 Agustus 2020. Ia men-
gunggah pernyataan yang menyentuh melalui akun 
media sosial pribadinya.

Sri Mulyani menyatakan harta yang paling berharga adalah 
keluarga. “Saya begitu bersyukur hari ini, di hari jadi saya, kem-
bali saya diingatkan akan hadiah paling berharga ini. Keluarga 
di rumah -suami, anak-cucu, serta sanak saudara, yang doa dan 
perhatian mereka adalah pemberi kekuatan di hari-hari yang 
sangat menantang ini,” kata Sri Mulyani di akun Facebook mau-
pun Instagram resminya.

Ia juga menyebut peran keluarga di Kementerian Keuangan- 
yang dedikasi dan ketangguhan mereka adalah penyulut opti-
misme dan semangat dalam pengabdian negara. Mitra kerja, 
teman, dan kerabat, menurut Sri Mulyani, telah membuat per-
juangan hidup ini semakin bermakna. “Terima kasih untuk doa 
terbaik dan perhatian yang tulus. Ya Allah, semoga seluruh doa 
baik mereka, Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Satu tahun 
bertambah usiaku. Aaaah.. artinya jatah umurku telah menyu-
sut satu tahun,” katanya.  tmp

CEO Rio Tinto Jean-Sébastien 
Jacques  dan dua pejabat tinggi 
Rio Tinto  mengundurkan diri dari 
jabatannya,  Jumat (11/9/2020). 

Keputusan tersebut mereka ambil sebagai 
buntut  atas kehancuran situs warisan Ab-
origin kuno yang dilakukan oleh raksasa 
pertambangan itu saat memperluas tam-
bang bijih besi mereka di Australia.

Chairman Rio Tinto Simon Thomp-
son menyatakan, Jacques mengundur-
kan diri lewat bersama dengan Kepala 
Divisi Inti Bijih Besi perusahaan Chris 
Salisbury dan Kepala bidang hubungan 
Simone Niven. “Apa yang terjadi di Juu-
kan salah dan kami bertekad untuk me-
mastikan bahwa penghancuran situs 
warisan yang memiliki signifikansi arke-

ologi dan budaya yang luar biasa tidak 
pernah terjadi lagi pada operasi Rio 
Tinto,” kata Thompson dalam sebuah 
pernyataan yang dikutip dari AFP, Ju-
mat (11/9/2020).

Meskipun demikian, Jacques masih 
akan menjabat hingga penggantinya 
ditemukan atau sampai 31 Maret tahun 
depan. Sementara, kedua petinggi pe-
rusahaan akan melepas jabatan pada 31 
Desember mendatang.

Sebagai informasi, perusahaan me-
ledakkan gua berusia 46 ribu tahun di 
Jurang Juukan di wilayah Pilbara, Aus-
tralia Barat pada 24 Mei dan menghan-
curkan salah satu peninggalan berseja-
rah yang ditempati oleh penduduk asli 
Australia. CNN
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WISATA

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
terkenal dengan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Tak hanya 
taman laut Bunaken, provinsi ini juga punya tempat terbaik lain yang 

tak kalah menggoda untuk jadi lokasi berlibur, yakni Likupang.

WISATA TERSEMBUNYI 
DESTINASI  LIKUPANG
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Likupang merupakan suatu keca-
matan di Kabupaten Minahasa 
Utara, Sulawesi Utara. Luasnya 
sekitar 200 hektare, yang me-

miliki kawasan pesisir dengan pantai 
berpasir putih. Likupang pun sedang 
disiapkan untuk menjadi KEK (Kawasan 
Ekonomi Khusus) Pariwisata.

Terletak di pesisir utara Sulawesi 
dan berjarak 48 km dari Kota Manado. 
Jika menempuh dengan perjalanan da-
rat dari Manado, dibutuhkan sekitar 
2-2,5 jam untuk sampai ke sana.

Meski jaraknya cukup jauh dengan 
medan jalan yang berkelok-kelok, semua-
nya akan terbayar lunas dengan keinda-
han alam bak surga. Panorama pesisir Li-
kupang mampu memanjakan mata siapa 
pun yang singgah ke tempat ini.

Betapa tidak, hamparan pasir putih 
pantai yang indah terbentang luas seki-
tar 200 hektare. Air lautnya pun sangat 

jernih dan menawan. Satu hal yang tak 
kalah menarik, wisatawan juga bisa 
menikmati pemandangan bawah laut 
dengan menyelam langsung ke dalam 
lautan biru yang menakjubkan.

Tak heran, pada Juli 2019 lalu Pre-
siden Joko Widodo menetapkan Liku-
pang sebagai Destinasi Wisata Super 
Prioritas bersama Danau Toba, Boro-
budur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Likupang memiliki beberapa tujuan 
wisata seperti Pantai Pal dan Pantai 
Pulisan. Dua kawasan pesisir ini dise-
but menjadi pusat Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.
Tidak jauh dari Likupang, terdapat 

beberapa Pulau yang juga memiliki kein-
dahan bawah laut dan terumbu karang 
yang luar biasa, yaitu Pulau Lihaga dan 
Pulau Gangga. Keduanya sering dijadi-
kan tempat snorkeling atau menyelam 
oleh wisatawan mancanegara.

Menjaga Pesona Likupang
Eksotisme pantai berpasir putih, air 

laut yang biru, dan dibingkai dengan 
perbukitan hijau di kejauhan tentunya 
mampu membius wisatawan. Ragam 

pilihan aktivitas yang dapat dilakukan 
di sana, bisa membuat betah dan ingin 
tinggal lebih lama.

Lihaga contohnya, pantai di pulau 
seluas enam hektare ini didominasi 
pasir yang berwarna putih kecokelatan 
berpadu dengan perairan biru jernih 
dengan gradasi warna kehijauan.

Wisatawan juga bisa menikmati be-
ragam kegiatan mulai dari diving atau 
snorkeling. Tentunya ada satu yang 
tidak boleh ketinggalan yaitu aktivitas 
menikmati matahari terbenam yang 
sarat nuansa romantis.

Snorkeling di pulau Gangga
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Kemudian ada juga Pantai Pulisan 
yang didominasi air laut yang tenang 
berwarna biru, batuan karang, dan 
pemandangan laut lepas. Di tempat 
ini wisatawan bisa snorkeling, diving, 
trekking ke bukit-bukit atau sekedar 
menikmati suasana pantai dan laut.

Agak bergeser ke sebelah barat, ada 
desa nelayan bernama Bahoi yang ma-
sih menjaga kearifan lokalnya. Di tem-
pat ini terdapat ekowisata mandiri un-
tuk menjaga ekosistem laut, sehingga 
terumbu karang dan ikan yang cantik 
akan mudah dijumpai di sini.

Tak hanya pemandangan bawah 
lautnya saja, di tempat ini juga terdapat 
hutan bakau yang masih asri.

Perairan jernih Pantai Likupang 
pernah mengejutkan penduduk setem-
pat dan World Wildlife Fund Indone-
sia karena ditemukannya Penyu Hijau 
pada 2007. Kehadiran spesies langka 
ini menjadi bukti bahwa ekosistem laut 
Sulawesi Utara sangat terjaga.

Tidak cuma pantai saja, Likupang 
juga punya atraksi lain yang tak kalah 
menarik yakni Bukit Larata.

Untuk menuju tempat ini memang 
perlu usaha lebih karena harus menem-
puh medan yang terjal, tapi ketika tiba 
di sini pemandangan akan didominasi 
dengan padang rumput yang memben-
tang secara luas, berpadu dengan laut 
lepas.

Namun, semua atraksi yang ada di 
Likupang tidak akan bertahan lama 
jika tidak ada peran serta dan kesa-
daran dari wisatawan. Untuk itulah 
diperlukan semangat untuk menjadi 
wisatawan yang bertanggungjawab 
agar keasrian alam di Likupang bisa 
tetap bisa dinikmati hingga generasi 
selanjutnya.

Selain menjaga kebersihan dan 
menghormati penduduk sekitar, untuk 
fase adaptasi kebiasaan baru di tengah 

pandemi Covid-19 setiap wisatawan 
juga wajib mematuhi protokol kese-
hatan seperti menggunakan masker, 
mencuci tangan, dan menjaga jarak. 
Untuk inspirasi lokasi liburan.

“Kami akan membangunan jalan tol 
dari Manado ke Likupang. Nantinya, 
lebih cepat ke sana dari Manado hanya 
30 menit,” kata Wakil Gubernur Su-

Resort di pulau Gangga

Bukit Pulisan



GLOBAL ENERGI I EDISI 106 I SEPTEMBER 2020      47    

lawesi Utara Steven Octavianus Estefa-
nus Kandouw di Kantor Gubernur Su-
lawesi Utara, Manado, beberapa waktu 
lalu

“Semenjak diputuskan sebagai 
Destinasi Super Prioritas, kami fokus 
untuk pembebasan lahan supaya 
pembangunan infrastruktur dapat di-
percepat. Sekarang, tidak ada masalah 
pembebasan lahan lagi,” tambahnya. 

Data Badan Pusat Statistik menye-
butkan jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara di Sulawesi Utara tahun 
2018 berjumlah 122.101 wisatawan 
atau tumbuh 53 persen dibandingkan 
tahun 2017. Wisatawan mancanegara 
dari China mendominasi kunjungan 
wisata selain wisatawan dari Jerman, 
Amerika Serikat, Singapura, dan Aus-
tralia. 

Di sisi lain, sektor pariwisata di Mi-
nahasa Utara menyumbangkan 1,72 
persen dari total Pendapatan Domes-
tik Regional Bruto (PDRB) Minahasa 
Utara. Adapun di Minahasa Utara pada 
tahun 2018 berdasarkan data Dinas 
Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara 
terdapat empat hotel berbintang, 17 
hotel non bintang, dan 65 restoran. 

Likupang di Minahasa Utara punya 
beberapa obyek wisata unggulan yang 
patut dikunjungi. Potensi wisata ba-
hari yang siap memanjakan mata wisa-
tawan seperti Pantai Sampirang, Pan-
tai Paal Marinsouw, Pantai Pulisan, 

dan Ekowisata Bahoi. 
Seorang warga asli Manado dan jur-

nalis lepas, Ronny Boul mengatakan 
Likupang merupakan kawasan pesisir 
pantai di Sulawesi Utara. Menurutnya, 
Likupang belum banyak dikunjungi 
wisatawan. 

Pantai Sampirang, Pasir Putih Ekso-
tis Nan Elok di Minahasa Utara Daerah 
Likupang merupakan daerah pesisir 
yang banyak diisi oleh orang-orang 
Nusa Utara yang termasuk ke dalam 
etnis Sangir Talaud. Etnis itu ditinggali 

oleh orang-orang dari kabupaten kep-
ulauan di Sulawesi Utara yaitu Kepu-
lauan Sitaro, Kepulauan Sangihe dan 
Kepulauan Talaud. 

“Destinasi di sana masih perawan 
atau apa adanya. Di Likupang ada 
obyek wisata seperti Pantai Pulisan, 
Pantai Paal, Pantai Surabaya, Ekowisa-
ta Bahoi. Itu destinasi utama yang ada 
di Likupang. Di sana ada beberapa des-
tinasi baru yang akan dikembangkan. 
Di Likupang itu semua wisata pantai,” 
kata Ronny.   agk, CNN, kcm

menjaga tradisi etnis Sangir Talaud

•
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Kepala SKK Migas Wilayah Ja-
banusa Nurwahidi menye-
butkan,  pengeboran tersebut 
rencananya dilaksanakan 

pada Juni 2020. Namun, rencananya 
tersebut harus diundur hingga akhir 
bulan ini.  Pengeboran satu sumur 
eksplorasi RBG-3B di Grobogan diker-
jakan oleh TIS Petrolium E&P Blora 
PTE. Ltd.  rencananya tajak pada akhir 
Agustus 2020.”Potensi cadangannya 
masih menunggu hasil drilling,” kata  
Nurwahidi kepada Global Energi, Se-
lasa (19/8/2020).

Meski begitu, dia mengatakan be-
lum dapat memastikan jumlah cada-
ngan gas dari pengeboran tersebut. 
Pasalnya, potensi migas baru dapat 

diketahui setelah proses pengeboran 
selesai. “Setelah mengebor baru bisa 
dihitung perkiraan cadangan dan pro-
duksinya untuk diajukan dalam plan of 
development (POD). Termasuk besaran 
investasinya,” katanya. 

TIS Petroleum E&P Blora PTE.Ltd 
telah mengambil alih kepemilikan Blok 
Blora dari operator lama, Sele Raya 
Energi (SRE). Operator lama (SRE, red), 
memang sudah sekian tahun tidak lagi 
melakukan operasi. Maka sejak diam-
bil alih dengan persetujuan Negara Re-
publik Indonesia (RI) melalui Kemente-
rian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Kementerian ESDM) dan Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Diyakini di sumur RBG-3B terdapat 
potensi cadangan gas. Kini langsung 
digenjot untuk dieksplorasi dengan 
melakukan pemboran satu sumur 
yang diberikan nama sumur RBG-3B 
tersebut. Lokasi titik sumur RBG-3B 
yang hanya berjarak 30-40 meter dari 
sumur Rembang 1. “Pemboran akan 
dimulai Rabu 26 Agustus 2020. Mohon 
doa dan dukungan semua pihak,” kata 
Penanggungjawab Operasi Pemboran 
TIS Petroleum E&P Blora PTE.Ltd, Ir. 
Moh. Rizal, Jumat (7/8/2020).

Bupati Grobogan  Sri Sumarni, 
SH.MM bersama  Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Fokompimda) se-
tempat mendukung penuh proses pem-
boran sumur RBG-3B di Desa, Pranten 

KKKS-SKK MIGAS JABANUSA

ADA POTENSI CADANGAN 
GAS DI BLOK BLORA
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) berharap ada penemuan 
cadangan gas baru. Salah satunya berasal dari pengeboran sumur eksplorasi di Blok 
Blora, Jawa Tengah. 
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Kecamatan Gubug ini,
Menurut Rizal, dukungan banyak 

pihak itu membuat investor semakin 
yakin untuk mengerahkan seluruh ke-
mampuan teknis terbaiknya dalam pro-
ses pemboran, dengan jadwal pembo-
ran yang dimulai pada 26 Agustus 2020.

Sesuai dengan arahan Bupati dan 
ketentuan yang berlaku dalam proses 
pemboran, dilakukan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar lokasi pemboran di-
hadiri 50 warga dan tokoh masyarakat,  
ulama dan tokoh  agama  di Desa Pranten 
dan Desa Gubug, Kecamatan Gubug.

Selain Blok Blora, SKK Migas ber-
harap ada temuan migas dari Blok 
Brantas. Minarak Brantas rencana-
nya memulai survei seismik 2D pada 
kuartal ketiga tahun ini. Kegiatan itu 
dilaksanakan untuk mendapat data 
yang akurat sebelum mengebor sumur 
eksplorasi.

Nurwahidi mengatakan,   pada 
Juli lalu baru selesai melakukan drill-
ing sumur TGA 19. Hasil test ada tiga 
zona, yakni zona E dan F domonasi gas 
berkisar 0,5 sampai dengan 1 mmscfd 
dan zona G potensi minyak antara 200 
hingga 300 bbls.

Dikatakan, proses kegiatan survei 
seismik di Blok Brantas masih me-
nunggu izin dan dokumen lingkungan 
berupa analisis mengenai dampak 
lingkungan (Amdal) atau upaya penge-
lolaan lingkungan–upaya pemantauan 
lingkungan (UKL-UPL). Survei seismik 
3D tersebut akan dilakukan sepanjang 
150 Km. Proses izin lingkungan saat ini 
menunggu persetujuan Dinas Lingku-
ngan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 
Sidoarjo. Setelah persetujuan didapat-
kan, akan dilakukan sosialisasi pada 
September hingga Oktober kepada 
masyarakat di 46 desa. “Jadwal seismik 
rencana Oktober 2020 hingga Desem-
ber 2021,” ujar Nurwahdi

Lapindo Brantas Inc sebelumnya 
telah resmi menandatangani kontrak 
baru gross split Blok Brantas di Jawa 
Timur. Perusahaan yang terafiliasi 
Grup Bakrie akan mengelola kembali 
blok yang pernah menyemburkan 
lumpur itu, selama 20 tahun terhi-
tung setelah 2020. Dalam kontrak itu, 
Lapindo Brantas Inc bertindak sebagai 
operator dengan hak kelola 50%. Lalu 
mitranya PT Prakarsa Brantas sebesar 

32% dan PT Minarak Brantas sebesar 
18%. Nantinya ketiga kontraktor ini 
membagi proporsional hak kelolanya 
untuk memberikan 10% hak kelola ke 
BUMD. Bagi hasil minyak di blok ini 
47% untuk kontraktor, sisanya peme-
rintah. Sementara gas yang jadi bagian 
kontraktor sebesar 52% sisanya untuk 

pemerintah. Turunnya harga minyak 
dunia dan pandemi Covid-19 memukul 
kinerja lifting hulu migas. Ini sudah 
terlihat dari produksi siap jual atau lif-

ting minyak dan gas (migas) semester 
I-2020 yang tak memenuhi target.

Lapangan Paus Biru
Sementara itu, Medco Energy Sam-

pang Pty Ltd bakal mengucurkan in-
vestasi hingga 80 juta dollar AS atau 
sekitar Rp 1,18 triliun untuk pengem-
bangan Lapangan Paus Biru, Blok Sam-
pang, Jawa Timur. Hal itu menyusul 
keputusan Satuan Kerja Khusus Pelak-
sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi atau SKK Migas yang meny-
etujui rencana pengembangan lapa-

ngan migas tersebut. 
Medco rencananya menggunakan 

investasi itu untuk kegiatan pengebo-
ran satu sumur pengembangan, pem-
bangunan wellhead platform (WHP), 
subsea pipeline, dan memodifikasi 
fasilitas eksisting WHP Oyong dan off-
shore production facilities (OPF) Grati. 
Pembangunan fasilitas-fasilitas terse-
but diperlukan karena fluida dari su-
mur WHP Lapangan Paus Biru akan di-
alirkan ke WHP eksisting di Lapangan 
Oyong melalui pipa bawah laut. 

Selanjutnya, fluida dialirkan melalui 
pipa bawah laut eksisting menuju ke 
OPF Grati untuk dipisahkan antara fasa 
cair dan gas. Air yang ikut terpoduksi 
akan diolah sesuai baku mutu sebelum 
dialirkan ke laut. Sedangkan gas yang 
telah sesuai spesifikasi akan dijual ke 
para pembeli,” ujar Plt. Kepala Divisi 
Program dan Komunikasi SKK Migas 
Susana Kurniasih melalui keterangan 
tertulis, Senin (22/8/2020).

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di-
harapkan Lapangan Paus Biru dapat 
memulai kegiatan produksi pada 2022. 
SKK Migas menargetkan volume pro-
duksi gas lapangan tersebut mencapai 
31 juta kaki kubik per hari (MMscfd). 
Berdasarkan analisa keteknikan, 
produksi tersebut dapat dipertahan-
kan hingga batas akhir kontrak kerja 
sama pada 2027.  Adapun, gas yang 
diproduksikan akan digunakan untuk 
sumber energi pembangkit Grati. 

Sebagaimana diketahui, Blok Sam-
pang yang terletak di Selat Madura, 
Jawa Timur, telah beberapa kali ber-
ganti operator. Awalnya, blok tersebut 
dioperatori oleh Santos. Kemudian 
berpindah ke Ophir pada 2018, dan di-
lanjutkan pengelolaannya oleh Medco 
sejak tahun lalu.

Medco Energy juga menjalankan 
proyek pengembangan gas lapangan 
Meliwis di PSC Madura Offshore, Jawa 
Timur. Proyek ini telah beroperasi 
dengan aman yang mana produksi gas 
perdana dilakukan pada 13 Juli 2020. 
Lapangan tersebut dikembangkan de-
ngan anjungan tak berawak dan pipa 
bawah laut sepanjang 11 kilometer yang 
terhubung ke anjungan Maleo untuk 
mensuplai kebutuhan industri domes-
tik di Jawa Timur sebesar 20 MMCFD. 
 agung kusdyanto

NURWAHIDI
KEPALA SKK MIGAS JABANUSA

SKK Migas 
menargetkan 
volume Lapangan 
Paus Biru produksi 
gas lapangan 
tersebut mencapai 
31 juta kaki kubik 
per hari (MMscfd). 
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ENERGI TERBARUKAN

TREN TRANSISI KE ENERGI 
HIJAU BERGERAK CEPAT
Transisi bisnis perusahaan migas ke energi hijau atau  
energi baru terbarukan (EBT) dalam beberapa tahun 
terakhir bergerak  signifikan. Terlebih lagi sejumlah 
perusahaan besar dunia pengguna bahan bakar energi fosil 
menyatakan  mulai beralih ke energi hijau. 

Terbaru, Unilever yang akan 
menyetop penggunaan bahan 
bakar fosil, yakni minyak dan 
gas, untuk produk pembersih 

dan binatu mereka, seperti Omo, Sun-
light, Cif, dan Domestos. Untuk menye-
top penggunaan minyak dan gas, peru-
sahaan menggelontorkan dana sebesar 
1 miliar euro atau 1,2 miliar dollar AS. 
Dana tersebut akan digunakan untuk 
menukar bahan petrokimia dengan ba-
han yang bersumber dari tumbuhan dan 
ganggang laut.

Selain itu, perusahaan akan meng-
gunakan bahan yang diperoleh dari 
limbah plastik sebagai bahan baku. 
“Sebagai sebuah industri, kita harus 
memutuskan ketergantungan kita 
pada bahan bakar fosil,” kata  Direktur 
Produk Rumah Tangga Unilever Pe-
ter ter Kulve dikutip dari CNN, Kamis 
(3/9/2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Unilever bekerja sama dengan sebuah 
perusahaan teknologi asal India. Selain 
itu, Unilever juga bermitra dengan pe-
rusahaan bioteknologi di Slovakia untuk 
mengembangkan bahan yang dapat di-
perbarui dan terurai secara hayati pada 
cairan pencuci piring. Bahan tersebut 
telah digunakan untuk produk cairan 
pencuci piring Sunlight yang dijual di 
Chili dan Vietnam.

Unilever mengatakan produknya 
digunakan oleh 2,5 miliar orang setiap 
hari di 190 negara di seluruh dunia. 
Menurut perusahaan, tujuh dari 10 
rumah tangga di seluruh dunia memi-
liki setidaknya satu produk dari 400 
mereknya.

Perusahaan berjanji pada awal ta-
hun ini untuk mencapai nol emisi dari 
produknya pada 2039. Target itu, lebih 
cepat dari tenggat waktu yang ditetap-

kan dalam Perjanjian Iklim Paris. Mer-
eka juga berjanji untuk membuat 70 ribu 
produknya dapat terurai secara hayati 
selama 10 tahun ke depan dan meng-
gunakan lebih sedikit kemasan plastik.

Unilever diketahui mengeluarkan 
sekitar 100 juta metrik ton setara kar-
bondioksida secara global, tetapi ber-
tujuan untuk menguranginya menjadi 
nol bersih dari operasinya sendiri dan 
pemasoknya pada tahun 2039, sebuah 
rencana yang 11 tahun lebih cepat dari 
tenggat waktu yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Paris 2015 tentang memerangi 
pemanasan global.

Langkah itu dilakukan pada saat 
perusahaan Inggris-Belanda itu meng-
hadapi permintaan yang belum per-
nah terjadi sebelumnya untuk produk 
pembersih sebagai tanggapan terha-
dap pandemi virus corona. “Namun 
rintangan utama saat ini dari mening-
katnya permintaan adalah mendapat-
kan pemasok baru untuk meningkat-
kan produksi bahan guna memenuhi 
persyaratan Unilever,” kata Kulve.

Ia meyakini, dengan memilih mitra 
yang tepat, seperti pembuat bahan 
kimia khusus Evonik yang telah mam-
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pu menghasilkan formulasi nabati 
pada skala industri, perusahaan akan 
mencapai target 2030 pada waktunya.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan 
migas pun mulai mengembangkan 
energi terbarukan. Seperti perusahaan 
migas milik pemerintah Tiongkok mu-
lai berinisiatif mengembangkan proyek 
pembangkit listrik dari energi terbaru-
kan, seperti hidrogen dan angin. Lang-
kah tersebut diambil setelah harga mi-
nyak jatuh cukup dalam pada semester 
pertama tahun ini. 

Dilansir dari Reuters, rencana tenta-
tif Petrochina, Sinopec, dan CNOOC itu 
sejalan dengan rencana perusahaan 
migas multinasional seperti BP, yang 
bersiap menghabiskan dana besar un-
tuk aset energi terbarukan. Hal itu un-
tuk menjaga bisnis perusahaan tetap 
relevan di masa depan dengan tren 
emisi rendah karbon. 

Bahkan perusahaan kilang minyak 
terbesar di dunia, Sinopec ingin me-
mimpin proyek hidrogen Tiongkok. Pe-
rusahaan itu rencananya membangun 
stasiun pengisian bahan bakar hidro-
gen, di samping SPBU-nya, di Pantai 
Timur Tingkok. Namun, proyek terse-
but akan dilaksanakan dengan hati-ha-
ti. “Itu merupakan langkah strategis,” 
ujar Chairman Sinopec Zhang Yuzhuo 
dikutip dari Reuters pada Kamis (3/9). 

Sedangkan PetroChina pada pekan 
lalu menyatakan sebagai perusahaan 
pelat merah pertama yang menarget-
kan near-zero emissions pada 2050. Se-
dangkan perusahaan eksplorasi offshore 
CNOOC bakal memulai pengembangan 
proyek tenaga angin lepas pantai pada 
akhir 2020.

Meski begitu, target tersebut masih 
tertinggal dari perusahaan energi raksa-
sa asal Eropa. Pasalnya, kebijakan energi 
Tiongkok masih berkutat pada transisi 
energi yang berpatokan pada gas alam 
dan batu bara rendah emisi dibanding-
kan mendorong EBT secara komprehen-
sif. Sinopec mengatakan hanya meren-
canakan membangun proyek hidrogen 
“skala tertentu” dari suplai hidrogen 
murni tingkat tinggi pada 2025. “Ini lang-
kah kecil menuju arah yang benar. Per-
tanyaannya yaitu seberapa cepat mereka 
membuat perubahan,” ujar Peneliti dai 
Bernstein, Neil Beveridge. 

Dekan China Institute for Studies in 

Energy Policy, Lin Boqiang, mengata-
kan risiko ekonomi hidrogen dibesar-
besarkan seiring pemerintah provinsi 
berebut mendapatkan investasi dari 
Beijing. “Sumber EBT Tiongkok ter-
konsentrasi di bagian utara dan barat 
laut, pengangkutan hidrogen berbasis 
energi hijau ke pusat-usat konsumsi di 
timur dan selatan akan menjadi tanta-
ngan yang luar biasa,” kata Lin. 

Di sisi lain, Tiongkok menargetkan 
permintaan gas alam, yang mengelu-

arkan setengah dari kadar karbondiok-
sida batu bara, meningkat 15% dari total 
konsumsi energi primer pada 2030. Hal 
itu didorong oleh konsumsi pembangkit 
listrik dan perumahan. Petrochina se-
juah ini memasukkan pembangkit listrik 
tenaga gas ke dalam investasi hijaunya. 

Sedangkan CNOOC berkomitmen 
meningkatkan pangsa gas alamnya 
menjadi 30% pada 2025 dari 19% pada 
saat ini. Sinopec berencana meng-
gandakan produksi serpihan gas (gas 
shale) selama periode yang sama. 

Sementara itu, pasar tenaga surya 
dan angin di Tiongkok berkembang cu-
kup pesat. Hal itu didukung oleh subsidi 
pemerintah dan penurunan biaya pokok 
produksi listrik. Industri tersebut pun te-
lah dipenuhi oleh produsen listrik swasta 
dan perusahaan pelat merah Tiongkok. 
Sehingga perusahaan minyak raksasa 
kesulitan mewujudkan ambisi energi hi-
jau mereka.

Incar Energi Angin
Perusahaan minyak asal Inggris BP 

juga berencana beralih ke energi tena-
ga angin. Rencana itu terbukti dari in-
vetasi BP ke pembangkit tenaga angin 

di Amerika Serikat. Nilai investasi yang 
digelontorkan sebesar  1,1 miliar dollar 
AS setara Rp 16 triliun (kurs Rp 14.800).

Perusahaan mengaku telah membe-
li 50% saham di proyek tenaga energi 
angin Empire Wind dan Beacon Wind 
milik perusahaan energi angin Equinor 
di pantai timur AS. Proyek itu berpo-
tensi memberi daya listrik ke lebih dari 
2 juta rumah di AS. “Ini adalah langkah 
awal yang penting dalam penyampaian 
strategi dan poros baru kami menjadi 
perusahaan energi terintegrasi,” kata 
CEO BP Bernard Looney, dikutip dari 
CNN, Jumat (11/9/2020).

BP meluncurkan perombakan stra-
tegis besar bulan lalu untuk memenuhi 
janjinya memenuhi nol emisi karbon 
pada tahun 2050. Perusahaan meren-
canakan peningkatan 10 kali lipat da-
lam investasi rendah karbon tahunan 
menjadi  5 miliar dollar AS  (Rp 74 trili-
un) pada 2030. Mengingat produksi mi-
gas telah turun sebesar 40% sejak 2019.

Kesepakatan BP dengan Equinor di-
harapkan akan ditutup awal tahun de-
pan dan dapat membuka jalan untuk in-
vestasi lebih lanjut ke pasar energi angin. 
CEO Equinor Eldar Sætre mengatakan 
perusahaan akan mempertimbangkan 
peluang masa depan di AS. “Kemitraan 
kami menggarisbawahi komitmen kuat 
kedua perusahaan untuk mempercepat 
transisi energi dan menggabungkan ke-
kuatan yang memungkinkan kami untuk 
menumbuhkan bisnis angin lepas pantai 
yang menguntungkan bersama di AS,” 
kata Sætre.

Pembangunan Empire Wind dan 
Beacon Wind masing-masing terletak di 
lepas pantai Kota New York dan pantai 
Massachusetts. Equinor telah memiliki 
ladang energi angin pertama pada 2017 
di lepas pantai Skotlandia Itu menjadi 
energi angin pertama di AS. Proyek tena-
ga angin telah berkembang di Laut Utara, 
Pantai Timur AS, dan Laut Baltik.

BP mengatakan untuk ke energi angin 
memerlukan investasi besar tentunya 
dalam bioenergi dan penyimpanan hi-
drogen dan karbon. Agar kebutuhan in-
vestasi terpenuhi BP akan mengurangi 
portofolio penyulingan migasnya. Hal itu 
bertujuan untuk mengumpulkan 25 mili-
ar dollar AS (Rp 374 triliun) dengan men-
jual aset selama lima tahun ke depan. 
Agung kusdyanto, kdt, BI, CNN
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Tahun ini masih tahap persia-
pan dan aktivitas eksplorasi 
rencananya mulai digelar 
pada 2021. “Eksplorasi di-

lakukan oleh pemerintah tahun 2020-
2024, total ada 20 (wilayah panas 
bumi),” kata  Direktur Panas Bumi 
Kementerian ESDM Ida Nuryatin Fina-
hari, Minggu (9/8/2020).

Eksplorasi tersebut dilakukan pada 
wilayah terbuka maupun Wilayah 
Kerja Panas bumi (WKP). Meski belum 
merinci di wilayah mana saja, tapi Ida 
menyatakan bahwa potensi dari 20 
wilayah panas bumi tersebut menca-
pai 683 Megawatt (MW).

Sebagai gambaran, potensi 683 MW 
dari 20 wilayah panas bumi itu tersebar 
di pulau Jawa sebanyak 365 MW, Bali 
dan Nusa Tenggara (110 MW), Sulawesi 
(85 MW), Maluku (70 MW), Sumatera (40 
MW) dan Kalimantan (13 MW).

Ida mengatakan, setelah eksplora-
si dilakukan dan data sudah leng-
kap, maka Kementerian ESDM mu-
lai melakukan penawaran secara 
bertahap, yang rencananya dimulai 
pada tahun 2022.  Penawaran tersebut 
bisa dalam bentuk penugasan kepada 
BUMN maupun lelang terbuka pada 
pelaku usaha.

“Dilakukan penawaran WKP me-
lalui pelelangan atau penugasan ke-

pada BUMN. Setelah eksplorasi panas 
bumi selesai dilakukan pemerintah,” 
sebut Ida.

Hanya saja, Ida belum bisa membe-
berkan ada berapa wilayah yang akan 
lebih dulu ditawarkan pada tahun 
2022 mendatang. “Belum pasti, nung-
gu hasil eksplorasi,” imbuhnya.

Ida sebelumnya menyatakan bahwa 
Kementerian ESDM tidak akan meng-
gelar lelang Wilayah Kerja Panas Bumi 
(WKP) selama dua tahun ini. Dia me-

ngatakan, ada sejumlah pertimbangan 
mengapa pada tahun ini dan tahun 
2021 pihaknya memilih untuk tidak 
melakukan lelang WKP.  Menurut Ida, 
hal itu dilakukan agar lelang WKP 
berikutnya bisa lebih menarik minat 
pengembang untuk menanamkan in-
vestasinya. Pasalnya, saat ini pihaknya 
sedang menunggu Peraturan presiden 
(Perpres) tentang pembelian tenaga 
listrik energi  terbarukan (EBT) oleh 
PT PLN (Persero) yang diharapkan bisa 

ENERGI TERBARUKAN

PANAS BUMI

EKSPLORASI DIGEBER, 
20 TITIK DIINCAR

Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
(ESDM) bakal menggelar 
eksplorasi (government 
drilling) di 20 wilayah 
panas bumi. Persiapan 
dan eksplorasi bakal 
digelar mulai tahun ini 
hingga 2024 mendatang. 
Eksplorasi panas 
bumi yang dilakukan 
pemerintah akan 
dikerjakan oleh Badan 
Geologi. 
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terbit pada Agustus ini. 
Melalui Perpres tersebut, pemerin-

tah memberikan sejumlah insentif bagi 
pengembangan listrik EBT, termasuk 
yang bersumber dari panas bumi. Kata 
Ida, pemerintah bakal memberi insentif 
untuk mengurangi risiko pengembang 
sehingga tarif pun bisa ditekan.

Salah satu cara untuk  menggenjot 
eksplorasi panas bumi tengah dilaku-
kan  PT Geo Dipa Energi (Persero). Geo 
Dipa  mendapatkan penugasan dari pe-
merintah untuk mengeksplorasi delapan 
wilayah kerja panas bumi (WKP). Bebe-
rapa WKP tersebut di antaranya WKP 
Wilerang, WKP Arjuna, WKP Waeseno, 
WKP Jaelolo, dan WKP Bituan.

“Kegiatan eksplorasi itu sedang ber-
jalan. Pengeboran Waeseno kurang le-
bih akan dikerjakan pada akhir tahun 
ini atau tahun depan,” kata Direktur 
Utama Geo Dipa Riki Firmandha Ibra-
him, Rabu (19/8/2020). 

Setelah WKP itu dieksplorasi, Geo 
Dipa akan menyerahkannya kepada 
pemerintah. Geo Dipa pun tidak bisa 
langsung mengembangkan wilayah 
tersebut tanpa penugasan dari peme-
rintah. “Ini merupakan proyek penge-
boran pemerintah, kami tidak boleh 
mengembangkan,” kata Riki. 

Selain penugasan pemerintah, Geo 
Dipa berencana mengebor 22 sumur 
pada tahun depan. Kegiatan tersebut 
terdiri dari pengeboran 10 sumur un-
tuk proyek Dieng 2 dan 12 sumur un-
tuk proyek Patuha 2. “Tendernya akan 
kami umumkan tahun ini. Mungkin 
pengeboran mulai April atau Mei ta-
hun depan,” ujar Riki. 

Sejalan dengan proses pengeboran, 
lanjut Riki, pihaknya juga menger-
jakan proses Front End Engineering 
Design (FEED) untuk Pembangkit 

Listrik Panas Bumi (PLTP). Ketika pe-
ngeboran selesai, uap yang dihasilkan 
dari proyek tersebut bisa segera disa-
lurkan ke PLTP. 

Dengan begitu, Geo Dipa optimistis 
proyek Dieng 2 dan Patuha 2 bisa ber-
operasi pada 2023. Terlebih lagi Power 
Purchase Agreement (PPA) dengan PLN 
sudah ditandatangani. “Kami pararel 
mengebor dan membangun power 
plant untuk mengejar taarget 2023. 
Kami yakin bisa tercapai,” ujar Riki.

Kapasitas masing-masing proyek 
tersebut mencapai 55 megawatt (MW). 
Riki mengatakan, pihaknya tengah 

mempersiapkan pengeboran untuk 
kedua proyek tersebut. Pihaknya be-
rencana mengebor 10 sumur untuk 
proyek Dieng 2 dan 12 sumur untuk 
proyek Patuha 2. “Tendernya akan 
kami umumkan tahun ini. Mungkin 
pengeboran mulai April atau Mei ta-
hun depan,” ujarnya..

Geo Dipa pun mendapat dukungan 
penuh Kementerian Keuangan me-
lalui PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero) atau PII untuk 
mengembangkan proyek tersebut. Me-
lalui dukungan pemerintah, Geo Dipa 

RIKI FIRMANDHA IBRAHIM
DIRUT GEO DIPA

IMAN SINULINGGA
KEPALA PUSAT SUMBER DAYA MIN-
ERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI

IDA NURYATIN FINAHARI
DIREKTUR PANAS BUMI ESDM
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mendapatkan pinjaman dengan bunga 
rendah dan tenor panjang dari Asian 
Development Bank (ADP). Para pihak 
tersebut  pun menandatangani sejum-
lah perjanjian yang meliputi Perjanjian 
Pinjaman atau Loan Agreement antara 
Geo Dipa dan ADP, Perjanjian Penjami-
nan antara Kementerian Keuangan 
dengan ADB, dan Penandatanganan 
Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan 
antara PII dengan GeoDipa. 

Eksplorasi Cisolok
Kementerian ESDM juga  tengah 

membahas program kerja rencana ke-

giatan eksplorasi panas bumi di wilayah 
Cisolok-Cisukarame dengan Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi. Program ini me-
rupakan tindak lanjut government drill-
ing untuk mengurangi risiko eksplorasi 
panas bumi.  Kepala Pusat Sumber Daya 
Mineral Batubara dan Panas Bumi, Iman 
Sinulingga, menjelaskan program ini 
merupakan salah satu skema mengem-
bangkan eksplorasi panas bumi agar 
lebih menarik minat investor. Sehingga 
diharapkan bisa menurunkan harga jual 
listrik dari panas bumi. “Risiko pengem-
bangan panas bumi di hulu yang selama 
ini ditanggung investor, kini menjadi 
tanggung jawab pemerintah”, kata Iman 
dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).

 Sebagai langkah awal, tim Kemen-
terian ESDM yang terdiri dari perwa-
kilan Badan Litbang ESDM, Badan Ge-
ologi dan Direktorat Jenderal EBTKE, 
bersinergi menyiapkan infrastruktur 
dan perizinan pengeboran eksplorasi 
wilayah kerja panas bumi (WKP) Ci-
solok Cisukarame yang rencananya 
dimulai pertengahan tahun 2021. 
Kegiatan ini diharapkan memberikan 
multiplier effect atau efek pengganda 
bagi pemerintah daerah, masyarakat 
serta stakeholder terkait.

Bupati Sukabumi, Marwan Hama-
mi menyambut baik rencana tim Ke-
menterian ESDM untuk melanjutkan 
pengembangan panas bumi sehingga 
Sukabumi memiliki tambahan pasokan 
sumber energi di masa depan. Marwan 
menekankan Pemda Sukabumi siap 
mendukung untuk segala perijinan 
yang dibutuhkan untuk mempercepat 
kegiatan ini. Desa Sukarame dikelilingi 
oleh masyarakat adat yang bersedia 
diajak kerja sama dengan baik. “Per-
cepatan pengembangan panas bumi 
bisa ikut mengembangkan wilayah 
pesisir selatan Kabupaten Sukabumi”, 
kata Marwan. 

Sehari sebelumnya Tim Kemente-
rian ESDM yang dipimpin Tenaga Ahli 
Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Panas 
Bumi, Eben Siahaan, Direktur Panas 
Bumi, Ida Nuryatin Finahari dan Kepala 
P3TKEBTKE, Chrisnawan Anditya telah 
mendiskusikan rencana ini sekaligus me-
ninjau persiapan penggunaan mobile rig 
PPPTMGB “LEMIGAS” sebagai salah satu 
alat pengeboran. Seperti diketahui, WKP 
Cisolok Cisukarame meliputi wilayah 

15.580 hektar. Secara administratif ber-
ada di Desa Cisolok Kecamatan Cisolok, 
Kabupaten Sukabumi. Tata guna lahan 
yang berkembang adalah hutan lindung, 
perkebunan (PTPN VIII), hutan produksi 
terbatas dan area penggunaan lain.

Maksimalkan Kapasitas
Kementerian ESDM yakin masih 

bisa memaksimalkan pemanfaatan pa-
nas bumi. Pemerintah pun berharap 
target kapasitas terpasang panas bumi 
sebesar 140 megawatt (MW) di tahun 
ini tercapai.Target tersebut terdiri dari 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) sebesar 90 MW, PLTP Sorek 
Merapi Unit 2 sebesar 45 MW, dan PLTP 
Sokoria Unit 1 sebesar 5 MW.

Meski tidak dibeberkan secara rinci, 
Ida memastikan, pembangunan proyek-
proyek PLTP masih berlangsung normal 
hingga saat ini. Ia percaya proyek-proyek 
PLTP yang ada dapat selesai tepat waktu 
di tahun ini.“Proyek yang ada masih ber-
jalan normal walau awalnya ada kendala 
pengiriman logistik dan sebagainya kare-
na PSBB,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya terus 
mengupayakan agar panas bumi dapat 
terus dioptimalkan di masa-masa men-
datang. Pemerintah pun menargetkan 
di tahun 2030 nanti kapasitas panas 
bumi yang terpasang dapat mencapai 
8.007 MW. Target tersebut cukup wajar 
mengingat Indonesia memiliki potensi 
panas bumi mencapai 23,9 gigawatt 
(GW). Akan tetapi, berbekal potensi 
sebesar itu, Indonesia baru bisa me-
manfaatkan sekitar 8% atau setara 
2.130,7 MW.   agung kusdyanto, ktn,kdt

Pemerintah pun 
menargetkan 
di tahun 2030 
nanti kapasitas 
panas bumi yang 
terpasang dapat 
mencapai 8.007 
MW. 

WILAYAH & KAPASITAS EKSPLORASI 
PANAS BUMI  2020-2024
Wilayah                    Kapasitas (MW)

G. Galunggung (Jabar) 110

G. Ciremai (Jabar) 55

G. Guci  (Jateng) 55

G. Tampomas (Jabar) 45

G. Endut (Banten) 40

G. Papandayan (Jabar) 40

G. Batur-Kintamani (Bali) 40

Bora Pulu (Sulsel) 40

Banda Api Maluku) 40

Maritaing (NTT) 30

Jailolo (Maluku Utara) 30

Lokop (Aceh) 20

Sipoholon Ria-ria (Sumut) 20

Cisolok Cisukarame (Jabar) 20

G. Sembalun (NTB) 20

Nage (NTT) 20

Marana (Sulteng) 20

Bituang (Sulsel) 20

Sajau (Kaltara) 13

Lambong (Sulsel) 5

Sumber : Kementerian ESDM 



GLOBAL ENERGI I EDISI 106 I SEPTEMBER 2020      55    

Direktur Bank Dunia untuk 
Indonesia dan Timor Leste, 
Satu Kahkonen  mengung-
kapkan pertumbuhan dalam 

pemangkasan emisi yang dijanjikan 
pemerintah dalam COP Paris 21 yang 
akan turunkan emisi 29% pada 2030 
masih jauh dari harapan karena dalam 
datanya pada  2000 kontribusi energi 
dan transportasi rata-rata hanya 30% 
dari total emisi yang dihasilkan kini 
jumlanya jauh meningkat.

“Sekarang dua sektor itu berkontri-
busi rata-rata 50% total emisi yang ada 
d Indonesia. dan jumlahnya akan terus 
meningkat,” kata Satu dalam disela 
pembukaan Digital Indonesia Interna-
tional Geothermal Convention (DIIGC) 
2020 di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut Satu, pengembangan EBT 
di Indonesia masih cukup jauh dari 
harapan. Padahal Indonesia memiliki 
sumber daya yang mumpuni untuk 

bisa mengejar target-target penurunan 
emisi, misalnya saja geothermal, angin 
serta air. Tiga sumber daya EBT itu 
merupakan sumber utama yang bisa 
dijadikan andalan untuk mengikis pen-
gunaan bahan bakar fosil penyumbang 
utama emisi.

Indonesia hingga kini masih sangat 
bergantung pada batu bara untuk 
pembangkit listrik. Padahal ada pa-
nas bumi yang jumlah cadangannya 
melimpah dan merupakan EBT paling 
cocok untuk bisa gantikan batu bara 
yang selama ini memasuk kebutuhan 
listik melalui siste kelistrikan utama di 
Jawa-Bali dan Sumatera. “Ada potensi 
20 gigawatt (GW) potensi panas bumi 
yang bisa dikembangkan untuk meng-
gantikan PLTU di sistem utama,” kata 
Satu.

Tidak hanya bisa menggantikan 
PLTU yang memasok kebutuhan di 
Jawa-Bali serta Sumatera, panas bumi 

juga bisa mengisi kekurangan paso-
kan listrik yang dialami Indonesia 
bagian timur yang selama ini meng-
andalkan diesel atau BBM. Jika bisa 
dikembangkan, panas bumi diyakini 
bisa menekan biaya tinggi yang harus 
dikeluarkan untuk membeli BBM. “Ada 
potensi memngembangkan 1-2 GW 
pembangkit panas bumi yang biaya 
produksi listriknya bisa lebih efisien 
dibanding diesel,” ujar Satu.

Hanya saja jika mau menjadikan 
panas bumi sebagai andalan untuk 
memangkas emisi maka pemerintah 
Indonesia harus segera menyelesaikan 
masalah yang kini terjadi sehingga 
tidak ada perkembangan signifkan pa-
nas bumi di Indonesia dalam beberapa 
tahun kebelakang. Panas bumi menda-
patkan saingan berat dari penggunaan 
batu bara yang harga listriknya sangat 
murah hanya sekitar 7 sent dollar AS 
per kWh di Jawa-Bali dan 9 sent dollar 

ENERGI TERBARUKAN

GAGAL KEJAR TARGET PANGKAS EMISI, 
PANAS BUMI JADI PILIHAN  
Bank Dunia menilai Indonesia gagal untuk mengejar target penurunan emisi maupun 
pemenfaatan energi baru terbarukan. Ini bisa dilihat dari data yang ada dimana ada 
penigkatan emisi cukup signifikan yang disumbang dari sektor energi dan transportasi 
yang diiringi dengan lambatnya pengembangan energi hijau atau Energi Baru Terbarukan 
(EBT) di Tanah Air.
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AS per kWh di Sumatera. Sementara 
panas bumi harga listriknya masih dis-
ekitar 10 sen dollar AS-12 sen solar AS 
per kWh.

Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menga-
kui, perkembangan panas bumi tidak 
sesuai target. Untuk itu kini pemerin-
tah tengah mempersiapkan aturan 
baru untuk bisa mendorong perkem-
bangannya. Dalam rancangan Perpres 
harga listrik energi terbarukan yang 
kini dinantikan penerapannya, harga 
listrik PLTP menggunakan skema har-
ga patokan tertinggi. 

Harga listrik PLTP ditetapkan sebe-
sar 4,56 sen dollar AS per kWh untuk 
kapasitas di atas 100 MW, 5,57 sen 
dollar AS untuk kapasitas 50-100 MW, 
6,26 sen dollar AS untuk kapasitas 10-
50 MW, dan paling tinggi 6,8 sen dollar 
AS per kWh untuk kapasitas hingga 10 
MW. Sementara harga listrik energi 
terbarukan lainnya ada yang menca-
pai  7-12 sen dollar AS per kWh.

Selain langkah tersebut beberapa 
inisiatif lainnya juga akan dilakukan, 
seperti sinergi BUMN dalam pengem-
bangan panas bumi. Ada juga optimal-
isasi sumber daya panas bumi pada 
WKP yang telah berproduksi dengan 
pengembangan atau ekspansi dan pe-
ngembangan pembangkit skala kecil.

Pemerintah juga berniat mengem-
bangkan sumber daya panas bumi di 
wilayah Indonesia bagian timur. Lalu 
penciptaan demand pada daerah yang 
memiliki sumber daya panas bumi 
tinggi namun demand nya rendah.

Sinergi dengan masyarakat dan pe-
merintah daerah untuk mengelola isu 
sosial atau resistensi dalam pengemba-
ngan panas bumi juga sangat penting 
untuk terus ditingkatkan.

Monitoring dan evaluasi pelaksa-
naan proyek panas bumi secara Na-
sional yang melibatkan Kementerian 
ESDM (Badan Geologi, Ditjen EBTKE, 
Ditjen Ketenagalistrikan), KLHK, Ke-
menkeu, Bappenas, Kemen Perindus-
trian, BKPM, Pemda, dll. Lalu melaku-
kan Join study dan knowledge sharing 
antar stakeholders dalam pengemba-
ngan panas bumi.

“Dari sisi harga memang harus 
diakui harga listrk panas bumi ma-
sih cukup tinggi dibandingkan harga 

listrik dari energi lainnya,” kata Arifin.
Menurut data Badan Geologi total 

cadangan panas bumi di Indonesia 
saat ini mencapai 23,9 ribu Mega Watt 
(MW), sementara yang baru diman-
faatkan baru 8,9% atau 2.130,7 MW 
melalui 16 PLTP pada di 14 WKP. Ini su-
dah menempatkan Indonesia sebagai 
negara teratas di Asia dalam peman-
faatan panas bumi dan berada di uru-
tan no 2 di dunia.

Potensi Sangat Besar
Sementara Ketua Asosiasi Panas 

Bumi Indonesia (API) dan Chairman of 
Digital Indonesia International Geother-
mal Convention (DIIGC) 2020 Prijandaru 
Effendi mengatakan, Indonesia mem-
punyai potensi panas bumi yang sangat 
besar sekitar 40% dari potensi seluruh 
dunia sekitar 25 Gigawatt (GW) dimana 
saat ini total kapasitas terpasang sudah 
lebih 2.000 Megawatt (MW).

“Saat ini, Indonesia menduduki pe-
ringkat kedua setelah Amerika Serikat 
sebagai produsen energi panas bumi 
terbesar. Dengan demikian hal ini bisa 
dijadikan momentum dimana panas 
bumi di Indonesia dapat ikut berperan 
sebagai agenda pembangunan ekono-
mi berkelanjutan serta membantu me-
ningkatkan keekonomian dalam nege-
ri serta membantu menurunkan emisi 
gas rumah kaca,” ujar Prijandaru.

Direktur Jenderal Energi Baru Ter-
barukan dan Konservasi Energi (Dirjen 
EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijas-
toto mengatakan,  pemerintah senan-
tiasa memberikan dukungan bagi 
pengembangan panas bumi dalam men-
capai agenda pembangunan ekonomi 
berkelanjutan atau sustainable develop-

ment goal di bidang energi dimana harus 
dijalankan dengan melibatkan berbagai 
pihak baik dari segi pemerintah maupun 
di luar pemerintah harus bersama-sama 
berkomitmen mengambil langkah-lang-
kah strategis, terukur, dan berkelanju-
tan khusus nya untuk mencapai target 
pengembangan panas bumi yang sudah 
dicanangkan hingga 2025.

“Keikutsertaan Indonesia dalam 
Paris Agreement pada 2015 menjadi 
komitmen kuat untuk meningkatkan 
kontribusi energi terbarukan salah 
satunya pengembangan energi panas 
bumi,” kata Sutijastoto.

Adapun realisasi  investasi sek-
tor panas bumi pada kuartal I 2020 
baru mencapai 163 juta dollar AS atau 
15,52% dari target tahun ini sebesar 
1,05 miliar dollar AS. Pasalnya, ada 
tantangan dan risiko yang cukup be-
sar dalam pengembangan panas bumi. 
Direktur Panas Bumi Kementerian 
ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelas-
kan, investor perlu tambahan insentif 
agar tertarik mengembangkan proyek 
panas bumi di Tanah Air. Apalagi, In-
donesia memiliki keterbatasan akses 
infrastruktur menuju lokasi proyek. 
“Selama ini pembangunan akses ke lo-
kasi dibebankan ke pengembang. Jadi 
berpengaruh ke tarif dan keekonomi-
an proyek,” ujar Ida

Menurut  Ida, potensi panas bumi 
juga banyak tersebar di kawasan hutan 
konservasi. Hal ini pun menjadi tanta-
ngan tersendiri lantaran area konser-
vasi hanya perbolehkan kembangkan 
di zona pemanfaatan panas bumi saja. 
Kemudian, kelayakan proyek panas 
bumi untuk tarif listrik masih kurang 
ekonomis bagi masyarakat. “Kita tahu 
tarif listrik inginnya tidak naik. Tapi 
pengembangan panas bumi dari sisi 
kelayakan proyek keekonomian belum 
bisa kompetitif, dengan PLTU harganya 
lebih tinggi,” ujar Ida. Tak berhenti di 
situ, isu sosial dan perizinan dalam 
pengembangan sektor panas bumi juga 
selalu ada. Apalagi panas bumi juga 
melakukan pengeboran seperti lay-
aknya sektor migas. “Masyarakat ber-
tanya kalau bor gagal apa tidak seperti 
Lapindo. Ini yang sering kali jadi resis-
tance, khawatir lahan rusak, takut ka-
lau ada apa-apa seperti kasus Lapindo,” 
ujarnya .agung kusdyanto, DE, ins

PRIJANDARU EFFENDI
KETUA API ( ASOSIASI PANAS BUMI 
INDONESIA)
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Posisi Maret 2020, konsumsi 
biodiesel di pasar domestik 
masih sebesar 784.266 kiloli-
ter (kl) namun pada Juni tu-

run menjadi 643.602 kl. Ketua Harian 
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia 
(Aprobi) Paulus Tjakrawan mengata-
kan, pandemi Covid-19 membuat kon-
sumsi biodiesel di pasar domestik terus 
menurun, terutama sejak kasus Covid 
pertama merebak pada Maret tahun 
ini. Secara rinci, konsumsi biodiesel 
pada Januari 2020 sebesar 683.433 
kl, pada Februari menjadi 769.784 kl, 
pada Maret 784.266 kl, April turun 
menjadi 643.132 kl, Mei 669.791 kl, dan 
pada Juni hanya 643.602 kl. “Sampai 
Juni, konsumsi biodiesel domestik 4,19 

juta kl, secara total memang berkurang 
tapi tidak lebih dari 10% dari target 
kami, dan harapan kami sampai akhir 
tahun kalaupun turun juga tidak lebih 
dari 10%. Tapi kami informasikan 
bahwa meskipun banyak tantangan, 
program B30 sudah diputuskan ja-
lan terus,” kata Ketua Harian Aprobi 
Paulus Tjakrawan dalam jumpa pers 
virtual Gapki, Rabu (12/8/2020) Dalam 
data Aprobi, produksi biodiesel nasio-
nal pada Januari-Juni 2020 mencapai 
4.876.404 kl dengan konsumsi domes-
tik 4.194.008 kl. Rincian produksi ada-
lah Januari 2020 sebesar 895.547 kl, 
Februari 898.487 kl, Maret 910.595 kl, 
April 841.353 kl, Mei 685.369 kl, dan 
pada Juni hanya 645.053 kl. 

Sejak harga minyak bumi merosot, 
ekspor biodiesel Indonesia sangat min-
im karena memang permintaan mero-
sot dan juga karena banyak hambatan 
dagang atas komoditas tersebut, bahkan 
pada Juni 2020 ekspor biodiesel RI tidak 
lebih dari 10 ribu kl. Lebih jauh Paulus 
mengatakan, agar program mandatori 
B30 tetap berjalan di tengah banyak tan-
tangan memang terdapat sejumlah hal 
yang perlu dilakukan. 

Rinciannya, penyesuaian duku-
ngan Badan Pengelola Dana Perkebu-
nan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti 
menaikkan pungutan ekspor, pengu-
rangan rentang harga solar dan bio-
diesel dan ini sudah dilakukan dalam 
tiga bulan ini, serta janji adanya pem-

ENERGI TERBARUKAN

PANDEMI, MANDATORI 
B30 JALAN TERUS
Meski harga minyak bumi terus merosot dan pandemi Covid-19 berpotensi makin 
mengurangi penggunaan biodiesel di pasar domestik menyebutkan, pemerintah 
dan semua pemangku kepentingan bertekad untuk meneruskan program mandatori 
pencampuran biodiesel 30% (B30),

PRESIDEN Jokowi saat peresmian Implementasi Program Biodiesel 30% (B30) akhir tahun lalu.
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berian dukungan anggaran dari pe-
merintah. “Dengan kondisi pandemi 
ini, investasi biodiesel juga melambat, 
baik untuk pengembangan maupun in-
vestasi baru. Tapi anggota kami tetap 
berupaya mempercepat investasi baru, 
pandemi membuat tenaga ahli yang 
dibutuhkan untuk membangun pabrik 
terhambat masuk ke Indonesia, tapi ini 
akan dipercepat,” jelas Paulus. 

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusi-
ness Strategic Policy Institute (Paspi) 
Tungkot Sipayung menyatakan, di te-
ngah pandemic Covid-19 ini yang mana 
banyak negara belum sepenuhnya pulih 
ekonominya, Indonesia sudah sangat te-
pat apabila memperbesar pasar domes-
tik dengan komit menjalankan program 
B30 secara efektif. “Jangan ditunda atau 
diperlambat tapi harus dilanjutkan dan 
diefektifkan karena untuk saat ini sulit 
mengandalkan permintaan internasio-
nal,” kata Tungkot. 

Tungkot menuturkan, yang akan 
membangkitkan harga tandan buah 
segar (TBS) sawit petani tentunya pro-
gram B30, B30 akan menjadi lokomotif 

untuk menarik industri sawit hulu-hilir. 
“Bagaimana supaya jalan dan efektif di 
tengah pandemi, caranya pemerintah 
bisa memberi stimulus kepada BUMN 
dalam hal ini PT Pertamina, kasih uang 
ke Pertamina, sehingga bisa membeli 
biodiesel sesuai harga yang ditetapkan, 
minyak sawit mentah (crude palm oil/
CPO) terserap, harga TBS bagus. Besaran-
nya tidak harus besar,” jelas Tungkot.

Aprobi menargetkan tambahan pro-
duksi sebesar 3,6 juta kiloliter pada tahun 
ini. Namun, target tersebut terancam tak 
tercapai karena investasi pembangunan 
pabrik baru biodiesel terhambat pande-
mi corona. “Terjadi perlambatan karena 
pabrik yang akan didirikan kesulitan, 
dengan tenaga ahli yang tidak bisa masuk 
karena Covid-19,” kata Paulus.

Selain kendala di dalam negeri, in-
vestasi tersebut juga terhambat lantaran 

para investor tidak bisa berkunjung ke 
Indonesia selama masa pembatasan so-
sial berskala besar (PSBB). Meski begitu, 
ia memastikan investasi tersebut tidak 
dibatalkan.

Guna mengatasi kendala ini, lanjut 
dia, pihaknya tengah berupaya bekerja 
sama dengan Kementerian Perindus-
trian, Kementerian Tenaga Kerja, dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). Paulus berharap, pemerintah 
dapat mempermudah izin pembangu-
nan pabrik, sehingga investasi tersebut 
bisa terealisasi.  Peningkatan kapasitas 
produksi tersebut dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan biodiesel yang di-
perkirakan naik sekitar 3,2 juta kiloliter. 
Kenaikan itu dipicu oleh adanya program 
bauran bahan bakar biodiesel 40% (B40) 
yang dimulai pada tahun depan.  

Adapun saat ini, program B40 masih 
dalam tahap uji jalan oleh pemerintah 
dan asosiasi terkait. Aprobi mencatat, 
saat ini kapasitas terpasang pabrik bio-
diesel saat ini mencapai 11,6 juta kiloliter. 
Pada 2021, asosiasi menargetkan ada pe-
ningkatan kapasitas sebesar 3 juta kiloli-

ter. “Itu sudah komitmen,” ujar dia. 
Ia pun beharap, konsumsi biodiesel 

akan meningkat secara bertahap seja-
lan dengan program B30 di masa Co-
vid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan 
penyesuaian dukungan BPDPKS, se-
perti menaikkan pungutan ekspor.  

Kemudian, perlu ada pengurangan 
rentang harga solar dan harga biodiesel 
untuk meningkatkan permintaan serta 
dukungan anggaran pemerintah. Indo-
nesia merupakan salah satu produsen 
biodiesel terbesar dunia. Produksi 
minyak sawit yang berlimpah men-
dukung produksi bahan bakar diesel 
yang dicampur dengan minyak nabati 
(minyak sawit).

Produksi Semester I 
Sementara sepanjang semester I 

2020, total produksi biodiesel men-

capai 4,87 juta kiloliter. Adapun, pro-
duksi biodiesel pada Juni 2020  menu-
run 5,8% menjadi 645,05 ribu kiloliter 
dibandingkan Juni 2020 sebesar 685,3 
ribu kiloliter. Sementara itu, total kon-
sumsi biodiesel domestik pada semes-
ter I 2020  mencapai 4,36 juta kiloliter 
(kl) atau mencapai sekitar 68 persen 
dibandingkan angka penyerapan se-
panjang 2019. 

Kepala Biro Komunikasi Layanan In-
formasi Publik dan Kerja Sama Kemen-
terian ESDM Agung Pribadi mengata-
kan, sejak diimplementasikan Januari 
2020, campuran 30 persen biodiesel 
(FAME/fatty acid methyl ester) dalam 
minyak solar (B-30) telah mendongkrak 
pemanfaatan biodiesel dalam negeri.

“Pandemi ditengarai sedikit mem-
perlambat penyerapan biodiesel akibat 
penurunan serapan sektor transpor-
tasi, namun pemerintah optimistis di 
akhir tahun penyerapan FAME lebih 
tinggi dari tahun sebelumnya sebagai 
dampak implementasi B-30,” ujar 
Agung melalui keterangan tertulisnya, 
Jumat (4/9/2020).

Peningkatan konsumsi biodiesel 
naik signifikan sejak 2016. Pada 2018, 
konsumsinya sebesar 3,75 juta kl atau 
meningkat hampir 50 persen diban-
dingkan pada 2017 dengan penyerapan 
sebesar 2,57 juta kl. Kebijakan man-
datori berlanjut hingga 2019 sehingga 
konsumsi biodiesel berada pada angka 
6,39 juta kl.

Selain mengurangi ketergantungan 
terhadap impor BBM, pemanfaatan 
biodiesel untuk bahan bakar diharap-
kan mampu memberikan multiplier 
efek yang lebih besar kepada para pe-
tani sawit. 

Program B40
Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) menargetkan 
kajian Biodiesel 40% (B40) ditarget-
kan rampung pada akhir tahun ini., 

Jangan ditunda atau diperlambat tapi harus dilanjutkan dan diefektifkan 
karena untuk saat ini sulit mengandalkan permintaan internasional.

TUNGKOT SIPAYUNG , DIREKTUR EKSEKUTIF PASPI
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langkah ini merupakan tindak lanjut 
penerapan B30 yang telah dilakukan 
sejak 1 Januari 2020. Kajian meliputi uji 
ketahanan  1.000 jam pada engine test 
bench di laboratorium Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Teknologi Minyak 
dan Gas Bumi “LEMIGAS” terhadap 
dua formulasi B40. 

Formulasi yang pertama, yakni  B40, 
yakni campuran 60% solar dengan 40% 
Fatty Acid Methyl Esther (FAME). For-
mulasi yang kedua adalah campuran 
60% solar dengan 30% FAME dan 10% 
Distillated Fatty Acid Methyl Esther 
(DPME). “(Kajian) Akan selesai di akhir 
tahun, mungkin November kita mu-
lai melakukan analisis lengkap dari 
semua. Untuk sementara kita tidak 
akan melakukan uji jalan di jalan raya, 
kan agak sulit ya kita akan memulai, 
agak takut keluar. Jadi kita mencari 
cara yang lain bagaimana ini tetap bisa 
berjalan,” ujar Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan (Balitbang) Kemen-
terian ESDM Dadan Kusdiana meng-
ungkapkan dalam keterangan resmi, 
Jumat (28/8/2020).

Meski kajian diharapkan bisa selesai 
pada tahun ini, pihaknya memutuskan 
untuk tidak melakukan uji jalan seperti 
yang dilakukan saat penerapan B30 kali 
lalu. Langkah ini diambil menyusul efek 
Pandemi Covid-19 yang masih berlang-
sung.

Sementara itu, Ketua Tim Peng-
kajian B40 Sylvia Ayu Bethari menam-
bahkan, metode uji ketahanan telah 
memperoleh persetujuan bersama dari 
Gabungan Industri Kendaraan Bermo-
tor Indonesia (Gaikindo) dan Ikatan 
Ahli Bioenergi Indonesia (Ikabi). “Saat 
ini yang sedang dilakukan adalah uji 
ketahanan untuk dua engine, engine 
yang pertama menggunakan sample 
bahan bakar B40, sekarang sudah 370 
jam. Sedangkan untuk engine kedua 
formulasi B30 dengan DPME 10% sudah 
615 jam,” kata Sylvia.

Adapun, beberapa tahapan ujicoba 
sebelumnya telah dilakukan meliputi 
uji karakteristik fisika-kimia formulasi 
bahan bakar B40 dan uji kinerja terba-
tas formulasi bahan bakar B40. Selain 
itu telah dilakukan pula evaluasi terha-
dap karakteristik fisika-kimia formulasi 
bahan bakar B40, hingga didapatkan 
dua formulasi yang akan diuji lebih 

jauh, yakni uji ketahanan 1.000 jam 
dan uji sampel pelumas.

Tahapan selanjutnya setelah uji ketah-
anan yaitu persiapan dan pelaksanaan uji 
presipitasi dan stabilitas penyimpanan. 
Usai seluruh tahapan rampung maka 
akan digelar evaluasi dan pelaporan serta 
penyusunan rekomendasi terkait hasil ka-
jian penerapan B40.

Dukungan dan apresiasi dari berba-
gai pihak dilontarkan, salah satunya 
disampaikan Manajer Riset Traction 
Energy Asia Ricky Amukti.”Ke depan-
nya dengan mandatori ini kami ber-
harap petani swadaya bisa secara lang-
sung berkontribusi dalam rantai pasok 
biodiesel. Selain itu, saya juga berharap 
ada kebijakan-kebijakan yang mampu 
mendorong kontribusi tersebut,” kata 
Ricky.

Ricky memberikan apresiasi atas 
upaya pemerintah dalam mendukung 
para petani sawit melalui kebijakan pe-
manfaatan biodiesel ini. “Dalam bebe-
rapa kesempatan pun, presiden selalu 
mengatakan biodiesel akan mampu me-
nyerap sawit produksi petani, seperti 
yang terakhir beliau sampaikan dalam 
pidato presiden pada sidang paripurna 
14 Agustus lalu. Semoga akan ada lom-
patan besar mendukung kesejahteraan 
petani tersebut,” katanya.

Namun ekonom senior Faisal Basri 
menilai, tujuan pengembangan bio-
diesel untuk menekan defisit transaksi 
berjalan (CAD) tidak berjalan sebagai-
mana yang diharapkan. Pengembangan 
biodiesel diharapkan mampu menekan 
impor minyak, namun berdasarkan 
perhitungan opportunity cost, justru 
defisit perdagangan masih terjadi.

“Ini justru mengakibatkan defisit 
perdagangan pada tahun 2018 itu Rp 

85,2 triliun bukan angka yang kecil 
dan 2019 itu Rp 72,1 triliun,” ungkap 
Faisal dalam diskusi virtual, Sabtu 
(29/8/2020). Ia menambahkan, kebi-
jakan ini juga  merugikan para petani 
sawit. Sementara yang paling diuntung-
kan dari program ini yaitu para pen-
gusaha biodiesel. 

Adapun pengembangan B30 dan 
B40 oleh pemerintah, menurut Faisal 
bakal membutuhkan tambahan lahan 
sekitar 5 juta hektare. “Akan ada pera-
lihan. Subsidi BBM turun, masuk ke 
subsidi biodiesel. Ini sudah ada item-
nya di APBN kita. Juga tambahan lahan. 
Mengerikan sekali,” kata Faisal.

Bea Masuk Antisubsidi
Sementara Uni Eropa resmi mene-

rapkan bea masuk antisubsidi untuk 
produk biodiesel Indonesia sebesar 
8-18%.  Kebijakan ini ditandatangani 
oleh Presiden Komisi Uni Eropa Jean 
Claude Juncker di Brussels, Belgia, 
Senin (12/8/2020) dan berlaku efektif 
mulai Selasa (13/8/2020). 

 Beberapa produsen biodiesel yang 
dikenai bea masuk adalah PT Ciliandra 
Perkasa 8%, Musim Mas Group terkena 
16,3%, Permata Group terkena 18%, 
Wilmar Group terkena 15,7%, sedang-
kan perusahaan lainnya dikenai tarif 
18%. Perusahaan biodiesel Indonesia 
yang keberatan terhadap kebijakan 
tersebut bisa memberikan jawaban 
tertulis dalam waktu 15 hari setelah 
regulasi berjalan. Komisi Uni Eropa 
akan merespons dalam waktu lima 
hari tetapi tidak ada jaminan apakah 
keberatan tersebut akan diterima atau 
ditolak.

Salah satu strategi pemerintah un-
tuk menghadapi masalah ini adalah de-
ngan mendorong konsumsi biodiesel di 
pasar domestik. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menginginkan penggunaan 
bahan bakar ramah lingkungan (biofu-
el) berbasis biodiesel meningkat tahun 
depan. Ia menargetkan penggunaan 
biodiesel B30 atau bahan bakar hasil 
campuran biodiesel 30% dan solar 70% 
bisa diterapkan mulai Januari 2020. 
Pada akhir 2020, Indonesia diharapkan 
sudah bisa menggunakan B50 alias ba-
han bakar dengan komposisi 50% bio-
diesel dan 50% solar.   agung kusdyanto, 

kdt, BI

DADAN KUSDIANA
KEPALA BALITBANG ESDM
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Keputusan penundaan terpak-
sa dilakukan karena pandemi 
corona telah menghambat 
jalannya proyek. “Kami be-

lum dapat jawaban dari pemerintah 
ditolak atau diterima,” kata Direktur 
Utama PT Freeport Indonesia Tony 
Wenas   dalam diskusi secara virtual, 
Jumat (4/9/2020). 

Hambatan utamanya adalah kon-
traktor yang mengerjakan proyek 
tersebut terkena kebijakan pem-
batasan wilayah sehingga tidak bisa 
bekerja maksimal. Namun, Freeport 
memastikan pekerjaan visibility study, 
early work, dan front end engineering 
design (FEED) tetap berjalan. “Itu ha-
nya dilihat dari kepentingan Freeport, 
bukan bisnis smelter-nya,” katanya. 

Tony  juga menyebutkan, kalau  
pembangunan smelter bukanlah 
proyek yang menguntungkan bagi 
perusahaan. Pasalnya, nilai tambah 
harga jual dari konsentrat tembaga 
menjadi katoda hanya 5%. Namun, 
pihaknya tetap berkomitmen untuk 

melanjutkan pembangunan proyek 
smelter sesuai Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2020 tentang pertambangan 
mineral dan batu bara. 

Ia  menegaskan, hingga saat ini pen-
gajuan permintaan relaksasi target 
waktu penyelesaian pembangunan 
smelter atau fasilitas pengolahan dan 
permunian di Gresik, Jawa Timur be-
lum mendapatkan penolakan dari 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM). Menurut Tony, PTFI 
dan Kementerian ESDM masih mendis-
kusikan permohonan tersebut.

“Belum terima surat penolakan. 
Kami terus berdiskusi dengan Kemen-
terian ESDM dalam hal ini Ditjen Min-
erba soal jadwal pembangunan smelt-
er,” ujar Tony.

Hingga Juli 2020, realisasi pemba-
ngunan smelter katoda tembaga PTFI 
baru mencapai 5,86 persen. Realisasi 
itu berada di bawah perencanaan yang 
seharusnya pembangunan telah menca-
pai 10,5 persen pada Juli 2020. Adapun, 
pembangunan fasilitas precious metal 

refinery (PMR), yang pembangunannya 
terpadu dengan smelter katoda temba-
ga, juga menunjukkan kemajuan yang 
lambat. Hingga Juli 2020, dari target 
rencana pengerjaan 14,29 persen, real-
isasinya baru mencapai 9,79 persen.  

Dalam 6 bulan ini, pengerjaan proyek 
smelter terhenti karena kontraktor EPC 
dan vendor internasional untuk pemba-
ngunan smelter terkendala pembatasan 
di negara masing-masing karena situasi 
pandemi Covid-19.  Oleh karena itu, 
PTFI mengajukan relaksasi target waktu 
penyelesaian proyek selama 12 bulan se-
hingga target waktu penyelesaian mun-
dur menjadi 2024.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, 
Sekretaris Perusahaan MIND ID Rendi 
Witular tak ingin berkomentar lebih 
jauh. “Itu smelter, silakan langsung 
tanyakan ke Freeport ya,” ujarnya. 

Namun, Bisman Bakhtiar, Direktur 
Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi 
Pertambangan (Pushep) melihat sikap 
Freeport sangat aneh karena setelah 
sekian tahun sengaja ditunda-tunda ti-

PERTAMBANGAN

FREEPORT HARUS KONSISTEN 
JALANKAN AMANAT UU MINERBA

PT Freeport Indonesia (FI) kembali meminta penundaan penyelesaian pembangunan 
fasilitas pemurnian mineral atau smelter, karena terdampak pandemi Covid-19. 
Penyelesaian proyek di Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu tertunda satu tahun ke 
2024 meski perusahaan tambang tembaga dan emas itu kini dikendalikan oleh 
perusahaan BUMN. 
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dak segera realisasikan kewajiban ban-
gun smelter justru sekarang  baru ber-
suara rugi. “Kita berharap vokalnya 
Freeport ini tidak alibi untuk menun-
da lagi melanjutkan proses pembangu-
nan smelter, bagaimanapun juga ini 
kewajiban yang sudah tertuang dalam 
kontrak karya dan UU, jadi harus kon-
sisten dilaksanakan,” kata Bisman ke-
pada Dunia Energi, Rabu (9/9).

Selain itu, menurut Bisman, smelt-
er  sudah jelas merupakan kewajiban 
Freeport sejak sebelum divestasi se-
hingga Freeport dengan pemegang 
saham McMoran lah yang harus ber-
tanggungjawab. “Jangan kalau rugi di-
limpahkan ke Indonesia, ke Mind ID,” 
ujar Bisman.

Direktur Center for Indonesian Re-
sources Strategic Studies (Cirrus) Budi 
Santoso juga berpendapat, pemerin-
tah sebaiknya cermat melihat kondisi 
ini. Sebelum pandemi corona terjadi, 
Freeport sebenarnya sudah menunda 
proyek itu berkali-kali. Pembangunan 
smelter seharusnya sudah berjalan 
pada 1997 tapi tidak terlaksana sam-
pai akhirnya terbit Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral 
dan batu bara alias UU Minerba. 

Dalam aturan ini, perusahaan tam-
bang diberi waktu sampai 2014 untuk 
membangun smelter. Tapi sampai ten-
gat waktu tersebut, Freeport tak kun-
jung melakukannya. Komitmen pem-
bangunan smelter akhirnya terjadi 
setelah pemerintah berhasil melaku-
kan divestasi saham Freeport pada 
2018. PT Indonesia Asahan Alumini-
um (Persero) atau Inalum menguasai 
51,23% saham itu seharga 3,85 miliar 
dollar AS atau lebih Rp 55 triliun. 

Di saat yang sama, kontrak karya 
atau KK Freeport pun berakhir pada 
2022. Perusahaan bisa mendapatkan 
izin usaha pertambangan khusus 
(IUPK) hingga 2041 dengan syarat ha-
rus membangun smelter. Perusahaan 
akhirnya menyepakati syarat itu. Free-
port tidak bisa beralasan menunda 
proyek karena pemegang sahamnya 
saat ini induk badan usaha milik ne-
gara (BUMN) pertambangan, Inalum 
alias Mining Industry Indonesia (MIND 
ID). “Pembangunan smelter bukan 
tanggung jawab mayoritas, tapi peme-
gang IUPK,” kata  Budi ketika dihubu-

ngi Katadata.co.id. 
Alasan bisnis smelter tidak meng-

untungkan pun, menurut dia, tidak te-
pat. Banyak perusahaan di Indonesia 
sebenarnya ingin membangun fasilitas 
pemurnian mineral. 

Vice President Corporate Communi-
cation Freeport Indonesia Riza Prata-
ma mengatakan, pihaknya tetap ber-
komitmen membangun proyek smelter 
yang berada di Gresik. Komitmen ini 
sebagai bagian dari kesepakatan da-
lam proses divestasi beberapa waktu 
lalu. Kemajuan pembangunan smelt-

er-nya hingga Januari 2020 mencapai 
4,88%, sedikit lebih tinggi dari ren-
cana 4,08%. “Freeport telah menyele-
saikan tahapan front end engineering 
design (FEED) dan pematangan lahan 
proyek (ground improvement), serta 
tahap memulai aktifitas advance detail 
engineering,” ujarnya.

Namun, dalam enam bulan terakhir 
ada kegiatan yang terkait persiapan 
dan pembangunan yang terhambat 
atau terbengkalai sama sekali. Hal ini 
mengakibatkan pencapaian kema-
juan pembangunan smelter di Gresik 
untuk periode hingga Juli 2020 baru 
5,86% atau tidak memenuhi target 
10,5%. Atas kendala tersebut perusa-
haan menilai perlu melakukan penye-
suaian terhadap rencana pembangu-
nan smelter. “Hingga akhir Juli 2020, 
proses pembangunan smelter ini telah 
menelan dana US$ 290 juta dari total 
investasi US$ 3 milyar yang dianggar-
kan,” kata Riza.

Tetap Menyelesaikan 
Freeport pun secara resmi telah 

melayangkan surat permohonan 
penundaan kepada Kementerian 

ESDM sejak April lalu. Adapun per-
mohonan tersebut disikapi peme-
rintah dengan langsung melakukan 
kunjungan di awal September ini ke 
proyek tersebut. Seusai melakukan 
kunjungannya, Menteri ESDM Arifin 
Tasrif justru meminta Freeport segera 
menyelesaikan proyek tersebut. “Saya 
berharap smelter PT Freeport ini bisa 
segera selesai. Kami akan terus men-
dorong karena jika ini selesai, maka 
dapat mendorong industri hilirnya 
berkembang,” kata Tasrif 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy 

Soeparno menegaskan, agar pembangu-
nan smelter tetap dipatok sesuai target 
yang harus selesai paling lambat Desem-
ber 2023. Komisi VII DPR pun meminta 
Ditjen Minerba Kementerian ESDM un-
tuk tidak mengabulkan permohonan 
penundaan yang diajukan PTFI.

Tak hanya itu, Komisi VII DPR juga 
mendesak Kementerian ESDM agar 
tidak memberikan relaksasi, sehingga 
target penyelesaian pembangunan 
smelter bisa diimplementasikan untuk 
seluruh proyek pada tahun 2023. Hal 
itu sesuai dengan pengaturan dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 
atau UU Minerba baru, yang memberi-
kan batas waktu selama 3 tahun untuk 
melakukan ekspor mineral yang be-
lum dimurnikan. Artinya, setelah ta-
hun 2023 ekspor mineral yang belum 
dimurnikan akan dilarang sehingga 
harus diolah di smelter dalam negeri. 
“Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen 
Minerba Kementerian ESDM agar tar-
get pembangunan smelter pada ta-
hun 2023 dapat dilaksanakan secara 
sungguh-sungguh oleh pelaku usaha, 
untuk itu pemerintah tidak membe-
rikan relaksasi berupa penundaan 

TONY WENAS
DIRUT FREEPORT INDONESIA

EDDY SOEPARNO
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI
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pembangunan smelter PT Freeport 
Indonesia,” kata Eddy membacakan 
kesimpulan RDP yang digelar Kamis 
(27/8/2020).

Politikus dari Fraksi Partai Golkar 
Rudy Mas’ud juga menolak keras per-
mintaan PT Freeport Indonesia itu. Ia 
meminta sejumlah alasan teknis seperti 
adanya pandemi Covid-19, perizinan, 
dijadikan alasan hambatan. “Ujung-
ujungnya tak terwujud,” katanya.

Rudy juga menyoroti permintaan PT 
Freeport Indonesia soal kelonggaran 
waktu penyelesaian kewajiban memba-
ngun smelter. “Apalagi diminta ditunda, 
gak gentlemen sekali. Ini perjanjian tidak 
hanya dengan Freeport, tapi multilateral, 
banyak negara,” ucapnya.

Menurut Rudy, penundaan penye-
lesaian pembangunan smelter hingga 
jangka panjang akan menimbulkan 
banyak dampak negatif terhadap ling-
kungan hidup juga sosial. “Tidak hanya 
di Papua, tapi juga di Gresik,” ujarnya.

Hingga akhir 2018, Indonesia baru 
memiliki 27 smelter. Dari jumlah 
itu sebanyak 17 smelter merupakan 
pengolahan hasil tambang nikel dan 
4 smelter besi. Sisanya merupakan 
smelter tembaga, bauksit dan mangan. 
Fasilitas pemurnian yang masih dalam 
perencanaan berjumlah 30 seperti ter-
lihat pada grafik Databoks di bawah ini. 

Proyek Tambang Terdampak Pandemi 
Tak hanya Freeport, PT Amman Mine-
ral Nusa Tenggara (AMNT), yang me-
rupakan pengendali tambang tembaga 
dan emas Batu Hijau di Nusa Tenggara 
Barat, juga meminta penundaan pem-
bangunan smelter. Perusahaan mengi-
rimkan surat pengajuannya pada April 
lalu. 

Smelter konsentrat tembaga itu 
targetnya beroperasi pada 2022. Tapi 
Amman meminta penundaan hingga 
18 bulan karena terdampak pandemi 
Covid-19. Berdasarkan paparan dari 
BUMN tambang pada rapat dengar 
pendapat bersama Komisi VII pada 
30 Juni lalu, setidaknya ada enam 
proyek tambang yang terpaksa ter-
tunda pembangunannya lantaran 
pandemi corona. Pertama, fasilitas 
pengolahan dan pemurnian smelter 
Grade Alumina Refinery (SGAR) di 
Mempawah dengan nilai investasi 
sebesar US$ 841 juta serta berkapa-
sitas 1.000 kilo tonnes per annmum 
(ktpa) alumunia. 

Selain itu, ada proyek pengemba-
ngan tungku reduksi smelter dan re-
finery alumina. Adapun, proyek itu 
membutuhkan nilai investasi sebesar 
US$ 107,7 juta dengan penambahan 
kapasitas produksi hingga 30 ktpa al-
uminium. Berikutnya, Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tam-
bang Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 
Proyek ini berkapasitas 2 x 621,72 MW 
dengan investasi mencapai  1,68 miliar 
dollar AS. Proyek ini dikerjakan oleh PT 
Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bermitra 
dengan China Huadian Corporation. 
“Mitra kami dari Tiongkok mengalami 
penundaan. Kalau sudah terbuka per-
gerakan dari sana bisa segera melanjut-
kan proyek itu,” ujar Direktur Utama 
Inalum Orias Petrus Moedak. 

Kemudian, proyek smelter feroni-
kel (FeNi) oleh Antam yang membu-
tuhkan investasi sebesar US$ 289 juta. 
Konstruksinya telah mencapai 97,98%, 
tapi pembangunan smelter berkapasi-
tas 13,5 ribu ton Ni itu ditunda karena 
pasokan listrik terganggu. Selanjutnya, 
proyek smelter tin ausmelt di Bangka 
Barat yang berkapasitas 40 ribu ton 
crude tin dengan nilai investasi US$ 80 
juta. Proyek ini ditargetkan beroperasi 
pada tahun depan. 

Adapun pengerjaan engineering 
procurement and construction (EPC) 
direncanakan bakal berlanjut pada Ok-
tober 2020. “Peralatan sudah sampai 
tetapi untuk pembangunan menunggu 
dibukanya kesempatan kontraktor un-
tuk ke sana. Semoga bisa dalam waktu 
dekaat karena EPC dikerjakan Wika,” 
ujar Orias.  agung kusdyanto, ktn, DE, kdt 

JIIPE Manyar Gresik Sudah Siapkan Lahan 100 Ha untuk Smelter Freeport
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Tujuan kepemilikan saham 
tersebut untuk memastikan 
ketersediaan batubara untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) dengan harga terjangkau, 
jumlah memadai, dan kontinuitas ter-
jaga. “Salah satunya dengan cara me-
miliki tambang dalam persentase ter-
tentu sesuai dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan,” kata Direktur Utama PLN 
Zulkifli Zaini dalam rapat dengar pen-
dapat (RDP) dengan Komisi VII, Selasa 
(25/8/2020).

PLN sendiri tengah mengembang-
kan mega proyek pembangkit listrik 35 
ribu mega watt (MW) dan 7.000 MW 
yang ditargetkan selesai pada 2023 
mendatang. Sementara itu, sebagian 
dari PLTU berbasis bahan bakar batu 
bara sehingga akan meningkatkan ke-
butuhan batu bara setiap tahun. “Un-
tuk masa produksi pembangkit listrik 
khususnya PLTU adalah 30 hingga 40 
tahun, sehingga perlu dipastikan ket-
ersediaan batu bara selama PLTU ber-
operasi,” katanya.

PLN juga memiliki entitas anak yang 

bergerak pada sektor batubara, yakni PT 
PLN Batu Bara Investasi. Tercatat, peru-
sahaan sudah melakukan akuisisi saham 
pada sejumlah tambang batubara. 

Secara garis besar, Zulkifli menjelas-
kan, terdapat tiga program terkait 
akuisisi saham tambang batu bara oleh 
PLN Group. Pertama, program akuisisi 
saham tambang batu bara untuk PLTU 
mulut tambang. Saat ini PLTU Mulut 
Tambang Jambi 1 berkapasitas 2×300 
MW telah produksi sebesar 2,3 juta 
Metrik Ton (MT).

Lalu, PLTU Mulut Tambang Kalsel-
teng 3 dengan kapasitas 2x1000 MW 
tengah dalam tahap pembebasan dan 
sertifikasi lahan.

Kedua, perseroan juga melakukan 

akuisisi tambang berikut infrastruktur 
pendukung untuk menjaga pasokan 
batu bara dan efisiensi biaya penyedi-
aan batu bara. Meliputi, pembangkit 
di Provinsi Sumatera Selatan, dan saat 
ini telah produksi sebesar 700 ribu MT. 
Kemudian, PLTU Meulaboh 3-4 dengan 
kapasitas 2x200 MW.”Saat ini dalam 
tahap kajian oleh pihak independen 
untuk valuasi tambang,” katanya.

Selain itu, PLN melakukan kerja 
sama tambang untuk pemanfaatan 
batu bara lokal dengan PLTU Nagan 
Raya 1-2, yang saat ini dalam tahap ka-
jian pihak ahli.

Vice President Public Relations PLN 
Arsyadany Ghana Akmalaputri memas-
tikan, akuisisi tambang batubara yang 
dilakukan oleh PLN terbatas pada porsi 
tertentu. Dalam hal ini, hanya untuk 
menjamin ketersediaan batubara un-
tuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) yang sudah ada.

Pihak PLN tetap berupaya mening-
katkan bauran energi baru terbarukan 
(EBT) di sektor pembangkit listrik. Ter-
lebih, pemerintah telah menargetkan 

SERIUS AKUISISI TAMBANG, 
PLN JANJI TAK LUPAKAN EBT

PERTAMBANGAN

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melebarkan sayapnya bisnis ke sektor hulu energi 
primer, yakni batubara. Perseroan telah mengakuisisi sejumlah perusahaan tambang 
batubara.  . Meski begitu, kegiatan tersebut tidak mempengaruhi rencana PLN untuk 
memaksimalkan sumber energi baru terbarukan (EBT).

Sumber : PLN

SERAPAN BATUBARA PLN 
UNTUK  PEMBANGKIT
Periode kebutuhan (Ton) 

2019-2028 152,63  juta (prediksi) 

2019 97,72 juta 

2020 (hingga semester I) 50,14 juta 
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kontribusi EBT mencapai 23% di tahun 
2025 mendatang. “Kami tetap berko-
mitmen mendukung EBT. Untuk EBT 
sudah diatur dalam RUPTL dan sudah 
direncanakan proses pemenuhan bau-
ran energinya,” ujarnya).

Arsya mengatakan, akuisisi tambang 
batubara pada dasarnya ditujukan un-
tuk menjaga pasokan batubara bagi 
pembangkit listrik perusahaan pelat 
merah tersebut. Ia menyebutkan, ni-
lai kalori batubara untuk pembangkit 
PLN sangat bergantung dari kondisi 
tambang yang tersedia di sekitar PLTU. 
“Kalori batubara yang digunakan juga 
berdasarkan hasil pemetaan dan riset 
yang dibuat oleh konsultan,” katanya.

Ia juga belum bisa membeberkan 
biaya investasi yang dikeluarkan PLN 
untuk kegiatan akuisisi tambang ba-
tubara tersebut. Yang jelas, nilai terse-
but sangat bergantung dari lokasi dan 
akses tambang batubara yang ber-
sangkutan. PLN pun akan memper-
timbangkan ketersediaan anggaran 
belanja apabila hendak mengakuisisi 
tambang batubara lagi di masa-masa 
mendatang.

Menurut Arsya, PLN pada dasarnya 
punya semangat untuk terus melang-
sungkan proyek ketenagalistrikan 
35.000 MW, termasuk di dalamnya me-
mastikan ketersediaan batubara yang 
andal untuk PLTU-PLTU perusahaan 
ini. Lantas, akuisisi tambang batubara 
hanya menjadi salah satu langkah PLN 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
sebagaimana yang dilakukan oleh pe-
rusahaan listrik di negara-negara lain-
nya.

“Untuk memenuhi kebutuhan ba-
tubara caranya dengan membuat kon-
trak jangka panjang atau memiliki seba-
gian saham di perusahaan tambang,” 
katanya.

Dalam RUPTL PLN periode 2019-
2028, kebutuhan batubara untuk 
pembangkit PLN diprediksi meningkat 
hingga 152,63 juta ton pada tahun 2028. 
Sedangkan di tahun lalu, realisasi paso-
kan batubara PLN tercatat sebesar 97,72 
juta ton. Masih merujuk RUPTL, total 
kapasitas PLTU akan mencapai 27 GW 
atau 48% dari total kapasitas pembang-
kitan listrik nasional. Hingga semester I 
2020 realisasi serapan   batubara untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  

milik PLN baru mencapai 46% dari tar-
get dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) tahun ini. Dlam 
RKAP 2020 PLN menargetkan serapan 
batubara domestik mencapai 109 juta 
ton. Ini berarti serapan 46% setara de-
ngan 50,14 juta ton

Kementerian ESDM mencatat konsum-
si listrik PLN Januari—Juli Sementara 2020 
mencapai 138,63 TWh atau hanya tum-
buh sebesar 0,51 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan konsumsi paling 
tinggi berasal dari sektor pelanggan 

rumah tangga yang bertumbuh hingga 
10,08 persen. Peningkatan juga terjadi 
pada golongan traksi, curah, dan pelay-
anan khusus yang naik 40,16 persen, 
sedangkan sektor pemerintah tumbuh 
0,71 persen, seiring dimulainya aktivi-
tas di kantor. Sementara itu, konsumsi 
listrik di sektor bisnis tercatat turun 
7,43 persen, industri turun 8,22 persen, 
dan sosial turun 1,64 persen.

Fokus Listrik
Namun, upaya PLN masuk ke bisnis 

tambang batu bara ini menuai kritik 
dari sejumlah anggota Komisi VII DPR 
RI. Anggota Komisi VII DPR RI Willy 
Joseph menilai, upaya perusahaan se-
trum pelat merah itu justru dikhawat-
irkan memecah fokus kepada tanggung 
jawab utamanya dalam memenuhi ke-
butuhan listrik masyarakat.

“Kepemilikan saham di tambang 
batu bara ini perlu ditinjau kembali. 
Nanti, PLN bisa sibuk dan kuasai tam-
bang batubara,” katanya.

Selain itu, ia menilai, tidak semua 
tambang batu bara menyumbangkan 
laba. Ia khawatir upaya ini justru me-

nimbulkan beban bagi kinerja keuang-
an PLN. “Jadi PLN cukup kerja sama 
beli dari pengusaha tambang tidak per-
lu memiliki share (saham), hemat kami, 
karena ini bukan tugas utama PLN dan 
kita bagi agar perusahaan swasta atau 
lainnya untuk bisa melakukan penam-
bangan bahan baku PLN ini,” katanya.

Namun, Zulkifli mengatakan porsi 
kepemilikan tambang batu bara terse-
but hanya 5 persen dari total kebutuhan 
batu bara PLN. Ia menegaskan kepe-
milikan tambang batu bara itu untuk 
memastikan ketersediaan bahan baku 
pada pembangkit kecil dan terpencil.

“Kalau disampaikan seolah masuk ke 
sana, itu kami hanya pastikan PLTU kecil 
kami di tempat terpencil yang mungkin 
supplier batu bara itu tidak mau untuk 
suplai dalam skala kecil dan tempat kecil, 
itu kami sediakan,” tuturnya.

Pangkas Bisnis
Perusahaan tambang terbesar di 

dunia, BHP (BHPLF) berencana me-
mangkas bisnis batu bara. Pasalnya, pe-
nolakan terhadap sumber energi tinggi 
karbon semakin besar. Perusahaan 
tambang yang berbasis di Melbourne, 
Australia itu akan mencoba untuk men-
jual 80 persen sahamnya pada perusa-
haan patungan BHP Mitsui Coal.

Anak usahanya itu memiliki dua 
tambang batu bara kokas dengan kua-
litas rendah di Queensland. Batu bara 
dengan kualitas rendah sendiri digu-
nakan untuk pembuatan baja.

Selain itu, perusahaan dengan kapi-
talisasi pasar di atas US$100 miliar itu 
juga akan menjual aset batu bara termal 
di Australia dan Kolombia.

CEO BHP Mike Henry menyatakan, 
perusahaan ingin meningkatkan bis-
nis ekstraksi tembaga dan nikelnya 
sembari mendivestasikan aset minyak 
dan gas yang sudah matang.Rencana 
itu menggambarkan upaya perusahaan 
untuk menciptakan bauran energi yang 
berbeda dari saat ini. Tak hanya itu, 
Henry juga ingin memfokuskan porto-
folio batu bara BHP pada tambang batu 
bara kokas dengan kualitas lebih tinggi.

“Dalam dunia dekarbonisasi, kami 
melihat ada sisi positif untuk aset-aset 
itu,” kata Henry kepada para ana-
lis seperti dilansir dari CNN, Rabu 
(19/8/2020). agung kusdyanto, BI      

ZULKIFLI ZAINI
DIRUT PLN
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