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SIKLUS KRISIS DISEKITAR BBM

Pada tahun 2005,  buku  berjudul  “  SIKLUS KRISIS DISEKITAR ENERGI  “  diluncurkan  saat  itu  oleh

Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral,  Purnomo  Yusgiantoro. Beliau tanya saya, anda tulis apa

dibuku itu. Saya jawab, ternyata setelah berjalan 20 tahun dari sejak ulasan artikel saya di Kompas tahun

1985 ,  pada tahun 2005 ini peran minyak bumi  masih sangat dominan dan masih sama  sebesar 63

persen. Jadi sepertinya  terkesan, Indonesia tidak berbuat apa2, padahal kebijakan diversifikasi energi

sudah lama ditetapkan.  Saat ini belum banyak juga yang berubah.  Apa yang dipertontonkan media

massa tentang kelangkaan solar dimana mana tentulah kita bertanya, adakah yang salah dengan kita?

Saat rakyat antri BBM di SPBU, saat petani dan nelayan kekurangan dan kesulitan memperoleh BBM,

sebenarnya persediaan Minyak solar  cukup tersedia  di  tangki  Pertamina,  tapi  tidak boleh disalurkan

karena ada batasan aturan yang harus dipatuhi, yaitu UU APBN yang tidak lagi hanya mengikat besaran

nilai subsidi, tetapi juga menggembok besaran volume BBM bersubsidi, yang pada tahun 2013 adalah

sebesar 46 juta Kiloliter.

Permasalahan subsidi  BBM saat ini  memang menjadi  sangat komplek sangat banyak variabel,  yang

dimasa yang lalu tidak begitu menonjol, sehingga proses cara penyelesaian masa lalu menjadi kurang

sesuai dengan kekinian. Ada persoalan keadilan, governance, demokrasi, pasar BBM non subsidi, energi

terbarukan dan lainnya menjadi mengemuka, tidak lagi hanya sekedar soal hitung menghitung besaran

subsidi  semata.  Inilah  barangkali  yang  menjadi  penyebab kenapa kebijakan  yang menyangkut  BBM

menjadi  berlarut  lama  diputuskan,  padahal  pasar  sudah  tidak  sabar  menunggu,  pasar  memerlukan

kepastian agar putaran roda perekonomian tidak terganggu.

Kenapa siklus krisis permasalahan BBM ini menjadi berulang ulang setiap tahunnya. Pasti ada persoalan

mendasar  yang  belum  terselesaikan.  Program  diversifikasi  energi  masih  lambat  jalannya,  sehingga

ketergantungan pada BBM masih sangat tinggi. Dan ini diperparah lagi dengan harga BBM yang masih

murah, sehingga pengembangan energi lain tidak kompetitif. Karena itu persoalan harga energi dan BBM

harus dibahas terbuka oleh semua komponen masyarakat. Membicarakan soal harga BBM adalah suatu

keniscayaan dan  banyak Negara berhasil mengembangkan energi nasional melalui strategi harga.    

Itulah  sebabnya  ,  setelah  Presiden  pada  Selasa  30/4/2013  menyatakan  harga  BBM  subsidi  akan

dinaikkan, peluang pengembangan energi menjadi terbuka lagi. Karena itu besaran kenaikan harga BBM,

jangan hanya terbatas pada hitung hitungan berapa besar bisa menekan subsidi, tetapi besaran itu juga

bisa  memicu  semangat  dan  dorongan  banyak  pihak  lain  untuk  memproduksikan  energi  lain  secara



komersial, yang saat ini berhenti. Pemerintah perlu bantuan pihak swasta dan masyarakat, Pemerintah

tidak akan mampu sendiri  untuk menyediakan aneka energi  kebutuhan masyarakat yang akan terus

meningkat kedepan ini. Pemerintah akan lebih baik didepan dalam menetapkan kebijakan energi yang

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri secara berkelanjutan. Itu sebabnya ,

Keputusan dan besaran kenaikan harga BBM dari Pemerintah, kini ditunggu. Sebuah bentuk keputusan

yang tidak membuat masalah baru , sehingga siklus krisis disekitar BBM tidak terjadi lagi.
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