1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia saat ini masuk sebagai negara net importir migas, meskipun
sebelumnya sempat menjadi salah satu negara eksportir migas dan menjadi
anggota dari Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC). Indonesia
resmi keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008. Jika melihat tren ekspor –
impor migas selama 8 tahun terakhir (2007 – 2014) sebagaimana Gambar 1,
terlihat Indonesia belum ada tanda - tanda akan keluar sebagai negara net importir
migas, bahkan untuk 3 tahun terakhir, rentang antara ekspor dan impor migas
semakin melebar. Ekspor/impor memiliki pengaruh yang sangat signifikan
terhadap cadangan devisa negara (Febriyenti et al. 2013), oleh karena itu
permasalahan posisi Indonesia sebagai negara net importir migas perlu ditemukan
solusinya secepat mungkin agar tidak membebani cadangan devisa.
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Gambar 1 Ekspor - Impor Migas Tahun 2007 – 2014
Apabila dilihat dari sisi penerimaan dan belanja negara, penerimaan migas
(PPh Migas dan PNBP Migas) jika dibandingkan dengan belanja subsidi energi
(subsidi BBM, BBN, LPG dan Listrik), terlihat tren penerimaan migas dari tahun
2004 - 2014 mengalami kenaikan dan tahun 2015 mengalami penurunan. Dari sisi
belanja subsidi energi, dari tahun 2004 - 2014 belanja subsidi energi juga
mengalami tren yang sama, bahkan pada tahun 2012 - 2014, tren kenaikan belanja
subsidi energi telah melebihi penerimaan migas yang diperoleh negara. Pada
tahun 2015, meskipun terjadi penurunan yang signifikan atas belanja subsidi
energi akibat dari kebijakan Pemerintah menghapus dan mengurangi subsidi pada
beberapa jenis BBM, namun belanja subsidi energi masih lebih besar dari pada
penerimaan migas. Penerimaan migas pada tahun 2015 mengalami penurunan
yang signifikan diakibatkan terjadinya penurunan yang tajam terhadap harga
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minyak mentah. Tren penerimaan migas dan belanja subsidi energi Tahun 2004 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2 Tren Penerimaan Migas dan Belanja Energi Tahun 2004 – 2015
Penerimaan migas ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu; lifting, harga
minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah
terhadap US dolar (Kurs), dan cost recovery (biaya). Produksi/lifting, harga
minyak mentah, nilai tukar rupiah terhadap US dolar berkorelasi positif terhadap
penerimaan migas, sedangkan cost recovery (biaya) berkorelasi negatif terhadap
penerimaan (Kemenkeu 2010).
Pada kurun waktu 2004 - 2015, data realisasi lifting menunjukan tren yang
menurun, sedangkan harga minyak mentah (ICP), nilai tukar(Rupiah/1USD), dan
biaya (cost recovery) menunjukan tren meningkat. Dalam hal ini hanya faktor
lifting dan cost recovery yang performanya tidak baik terhadap penerimaan. Tren
tersebut digambarkan pada Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.
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Gambar 3 Tren realisasi lifting Tahun 2004 -. 2015
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Gambar 4 Tren realisasi cost recovery Tahun 2004 - 2015
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Gambar 5 Tren Indonesia Crude Price (ICP) Tahun 2004 - 2015
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Gambar 6 Tren realisasi kurs rata - rata Tahun 2004 - 2015
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Faktor harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar (Rupiah/1
USD) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global. Perhitungan ICP mengikuti
formula tertentu yang merupakan harga rata- rata tertimbang dari sumber –
sumber yang kompeten dalam pencatatan transaksi minyak internasional, yaitu
Platts dan RIM (Lubiantara 2012). Terkait nilai tukar, berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Benazir dan Achsani (2008) disebutkan bahwa yang menjadi
leading indicators pergerakan nilai tukar di Indonesia adalah ekspor riil, impor
riil, foreign currency deposits, dan forex banks demand deposits in foreign
currency. Sedangkan yang menjadi coincident indicators adalah foreign assets,
interbank call money rate 1 day, indeks saham Jerman, dan indeks saham
Amerika Nasdaq.
Tren penurunan lifting migas dan kenaikan cost recovery di Indonesia lebih
disebabkan rata - rata usia sumur migas di Indonesia yang sudah tua. Seiring
dengan diproduksinya minyak ke permukaan, maka tekanan di reservoir secara
alamiah akan mengalami penurunan, konsekuensinya produksi juga akan menurun
(Lubiantara 2012). Dalam rangka menekan penurunan produksi secara alamiah
tersebut dilakukan metode dan teknologi yang membutuhkan biaya yang tidak
sedikit, oleh karena itu cost recovery akan cenderung meningkat, namun dalam
posisi yang masih tetap ekonomis.
Dengan melihat faktor - faktor tersebut, guna merespon dinamika perubahan
energi global (eksternal), menjamin ketersediaan energi (internal) dan
meningkatkan penerimaan migas dalam jangka pendek dan jangka panjang, maka
salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi
dalam operasi hulu migas untuk dapat menemukan cadangan migas baru dan
meningkatkan produksi.
Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang cukup bagus di bidang
migas. Pertama, cekungan hidrokarbon belum seluruhnya di lakukan eksplorasi,
terutama di wilayah timur Indonesia. Kedua, terdapat cadangan hidrokarbon yang
belum dikembangkan karena faktor keekonomian. Ketiga, terdapat lapangan
migas yang sudah tua yang masih dapat diberdayakan kembali dengan penerapan
teknologi EOR (Enhance Oil Recovery), dan terakhir adalah tingginya permintaan
konsumsi gas domestik (Kementerian ESDM Ditjen Migas 2010). Peta cekungan
migas Indonesia digambarkan pada Gambar 7.
Kegiatan investasi hulu migas, merupakan jenis investasi yang “unik”,
Bisnis hulu migas merupakan bisnis yang sangat beresiko, tingkat ketidakpastian
pengembalian (return) dalam melakukan investasi pada bisnis ini sangat besar,
mengandung risiko sampai 100%. Disatu sisi modal yang dibutuhkan dalam bisnis
hulu migas sangat besar, memerlukan peralatan dan teknologi yang canggih serta
tenaga ahli dibidangnya. Secara garis besar industri hulu migas memiliki empat
karakter utama, yaitu:
1. Pendapatan baru diterima setelah bertahun-tahun pengeluaran direalisasikan.
2. Industri ini memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan
teknologi canggih.
3. Industri hulu migas memerlukan investasi yang sangat besar
4. Menjanjikan keutungan yang sangat besar.
Berkenaan dengan investasi migas, dengan memperhatikan jangka waktu
operasi hulu migas dari yang relatif lama (eksplorasi dan eksploitasi), pemerintah
berdasarkan Undang - Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
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mengatur mengenai jangka waktu kontrak migas adalah selama 30 tahun (10
tahun eksplorasi dan 20 tahun ekploitasi) dan perpanjangan kontrak selama 20
tahun (Kementerian ESDM 2001).

Sumber : Kementerian ESDM Ditjen Migas (2011)

Gambar 7 Peta Cekungan Migas Indonesia
Tingkat rata – rata pengembalian investasi (return on investment/ROI)
kegiatan usaha hulu migas di Indonesia periode 2008 - 2013 berdasarkan 5 besar
wilayah kerja pertambangan (WKP) yang telah beroperasi adalah sebesar 325%.
Tingkat rata – rata ROI tersebut dihitung berdasarkan rata- rata selisih total gross
revenue dibagi total investasi. Untuk melihat rincian tingkat ROI per WKP dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Return On Investment (ROI) Tahun 2008 - 2013
No.
1
2
3
4
5

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
ROKAN BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA
SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B", OFF
ATTAKA BLOCK, OFF. EAST KALIMANTAN
MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST KAL.
PERTAMINA EP
TOTAL

2008
714%
445%
475%
498%
188%
450%

2009
412%
229%
316%
322%
139%
279%

2010
2011
2012
Return On Invesment (%)
387%
346%
354%
510%
446%
388%
470%
540%
395%
497%
554%
412%
158%
195%
154%
354%
365%
310%

2013
292%
155%
332%
340%
115%
234%

TOTAL
386%
336%
418%
433%
156%
325%

Sumber : SKK Migas (2014) (diolah)

Untuk dapat meningkatkan produksi/lifting migas secara jangka pendek
maupun jangka panjang, maka operasi hulu migas sangat perlu untuk
ditingkatkan. Namun dengan kondisi keuangan negara saat ini, dan dengan
memperhatikan resiko investasi dari operasi hulu migas serta kemampuan
teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai dalam negeri, negara saat ini hanya
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dapat melakukan investasi secara terbatas melalui Badan Usaha Milik Negara
yaitu PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina EP
dan PT Pertamina Hulu Energi. Oleh karena itu, saat ini negara masih
membutuhkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) untuk
meningkatkan operasi hulu migas di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini perlu
membuat suatu kebijakan yang dapat menarik FDI pada industri hulu migas.
Untuk melihat gambaran mengenai investasi hulu migas di Indonesia tahun 2008 2014 dapat dilihat pada Gambar 8.

Sumber : SKK Migas (2014)

Gambar 8 Tren Investasi Hulu Migas Tahun 2008 – 2014
Dalam hal operasi hulu migas, Pemerintah Indonesia menerapkan
mekanisme bagi hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor (Production
Sharing Contract/ PSC) dimana investasi awal seluruhnya dilakukan oleh
kontraktor, dan apabila telah diperoleh hasil produksi migas, maka dari hasil
produksi tersebut, investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor akan
dikembalikan (cost recovery). Sisa hasil produksi setelah dikurangi cost recovery
akan dibagihasilkan antara pemerintah dengan kontraktor. Disamping itu,
mekanisme PSC melindungi negara dari resiko kegagalan, karena investasi yang
telah dikeluarkan oleh kontraktor tidak akan dikembalikan apabila investasi yang
dilakukan mengalami kegagalan. Berkaitan dengan mekanisme PSC di Indonesia,
dapat digambarkan pada Gambar 9.
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Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan FDI pada
suatu industri tertentu akan berbeda dengan industri lainnya, maka pemerintah
dalam membuat suatu kebijakan untuk dapat menarik FDI pada industri hulu
migas, perlu terlebih dahulu melihat faktor - faktor apa saja yang
mempengaruhinya.
Alasan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dalam menarik FDI,
perlu mempertimbangkan dampak dari FDI tersebut, salah satunya dengan melihat
dari sisi ketahanan energi nasional dan penerimaan negara. Oleh karena itu
disamping analisa faktor - faktor yang mempengaruhi FDI, perlu juga dilakukan
analisa mengenai dampak FDI dalam mendukung penerimaan negara dan
ketahanan energi nasional, serta membandingkannya dengan investasi langsung
dalam negeri (PT Pertamina (Persero)).

Sumber : Diolah oleh peneliti

Gambar 9 Mekanisme PSC di Indonesia
Ketahanan energi merupakan pilar penting Ketahanan Ekonomi. Sistem
Ketahanan Energi dibangun oleh Supply Side Policy (SSP) dan Demand Side
Policy (DSP). SSP mengatur Jaminan Pasokan dalam bentuk Eksplorasi-Produksi
dan Konservasi (Optimasi) Produksi. Sedang DSP mendorong kesadaran
masyarakat untuk melakukan Diversifikasi dan Konservasi (Efisiensi)
(Kementerian ESDM 2008).
Dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas di
Indonesia, pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). BPMIGAS berdiri tahun 2002 dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. Namun dalam
perjalanannya pada akhir tahun 2013, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan
Nomor 36/PUU-X/2012 membatalkan beberapa pasal dalam UU No.22 Tahun
2001 beserta turunannya, termasuk didalamnya mengenai badan pelaksana
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(BPMIGAS), sehingga BPMIGAS secara hukum telah dibubarkan. Berkenaan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait pengendalian dan
pengawasan kegiatan usaha hulu migas, pemerintah melalui Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi membentuk Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu
Migas (SKK Migas) menggantikan tugas dan fungsi BPMIGAS yang telah
dibubarkan.

Perumusan Masalah
Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, untuk dapat
meningkatkan ketahanan energi nasional dan penerimaan negara, maka perlu
meningkatkan produksi/lifting migas dalam jangka pendek maupun jangka
panjang, dalam hal ini operasi hulu migas sangat perlu untuk ditingkatkan. Namun
dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini, dan dengan memperhatikan
resiko investasi dari operasi hulu migas serta kemampuan teknologi yang belum
sepenuhnya dikuasai dalam negeri, negara masih membutuhkan suatu investasi
asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) untuk meningkatkan operasi hulu
migas di Indonesia.
Patmosukismo (2011) terkait industri hulu migas di Indonesia menyatakan
bahwa kegiatan investasi hulu migas merupakan jenis investasi yang “unik”,
mengandung risiko sampai 100%, seluruh dana yang dipakai adalah sepenuhnya
disediakan oleh investor dan apabila tidak ketemukan cadangan migas komersial,
seluruh risiko ditanggung oleh investor. Karenanya adalah wajar apabila
investasinya digolongkan ke dalam sistem investasi asing langsung (foreign direct
investment).
Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan FDI pada
suatu industri tertentu akan berbeda dengan industri lainnya, maka pemerintah
dalam membuat suatu kebijakan untuk dapat menarik FDI pada industri hulu
migas, perlu terlebih dahulu melihat faktor - faktor apa saja yang
mempengaruhinya.
Alasan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dalam menarik FDI
dalam industri hulu migas, perlu juga memperhatikan bagaimana dampak FDI
tersebut dalam mendukung penerimaan negara dan ketahanan energi nasional,
serta membandingkannya dengan investasi langsung dalam negeri (PT Pertamina
(Persero)).
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka rumusan masalah dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya FDI pada industri hulu
migas di Indonesia
2. Bagaimana dampak FDI dalam mendukung ketahanan energi nasional dan
penerimaan negara dengan melihat pengaruh FDI terhadap produksi migas
dan penerimaan negara serta membandingkannya dengan investasi langsung
dalam negeri (PT Pertamina (Persero)).
3. Kebijakan apa yang seharusnya diterapkan terkait FDI pada industri hulu
migas di Indonesia
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Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi FDI di sektor industri hulu
migas di Indonesia.
2. Menganalisis dampak FDI terhadap ketahanan energi nasional dan
penerimaan negara dan membandingkan dengan investasi langsung dalam
negeri.
3. Merekomendasikan kebijakan yang tepat terkait FDI pada industri hulu migas
di Indonesia.

Manfaat Penelitian
Secara garis besar manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Dalam konteks akademik, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi
pengembangan teori tentang FDI, dan sekaligus diharapkan akan dapat
menjadi referensi akademik bagi penelitian - penelitian selanjutnya.
2. Dalam konteks praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan mengenai
FDI pada industri hulu migas.

Ruang Lingkup (Batasan Penelitian)
Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi
pada beberapa hal, yaitu:
1. FDI yang masuk dalam penelitian ini adalah FDI yang terdapat pada wilayah
kerja pertambangan (WKP) yang terdaftar di tahun 2013 dan telah melalui
seluruh tahapan kegiatan hulu migas, yaitu sebanyak 82 WKP.
2. Periode waktu penelitian adalah tahun 2003 - 2013, dengan menggunakan
data tahunan
3. Faktor - faktor FDI yang akan dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada
literature review dan penelitian terdahulu, yaitu: ukuran pasar, infrastruktur,
upah pekerja, tingkat inflasi, keterbukaan ekonomi, teknologi, tingkat
pendidikan, nilai tukar, indeks bebas korupsi, harga minyak mentah, dan
cadangan migas (reserves).
4. Faktor - faktor yang digunakan dalam analisis pengukuran dampak FDI
adalah tingkat penerimaan negara dan tingkat produksi.

