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[AMBON] Tokoh masyara-
kat, pimpinan pemerintah-
an,  dan akademisi  d i 
Maluku, mengapresiasi ke-
putusan Presiden Joko 
Widodo, bahwa pemba-
ngunan kilang gas alam cair 
(LNG) Blok Masela diba-
ngun di darat bukan di laut 
(terapung). Selain berdam-
pak positif bagi perekono-
mian wilayah, keputusan 
tersebut akan mendorong 
peningkatan kualitas sum-
ber daya manusia (SDM) 
setempat, agar bisa terserap 
pada kegiatan eksploitasi di 
kilang abadi tersebut serta 
industri dan jasa pendu-
kungnya.

Untuk itu, Pemprov 
M a l u k u  d a n  P e m k a b 
Maluku Tenggara Barat ber-
komitmen membantu mem-
perlancar kehadiran kilang di 
darat, agar bisa segera bero-
perasi dan segera dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat. 
Salah satunya, perlu segera 
dibangun infrastruktur untuk 
memperlancar mobilisasi te-
naga ahli dan segala hal 
yang dibutuhkan untuk 
pembangunan dan operasi-
onal kilang.

Demikian disampaikan 
tokoh masyarakat Maluku 
Engelina Pattiasina yang 
juga Direktur Archipelago 
Solidarity Foundation, 
R e k t o r  U n i v e r s i t a s 
Patt imura Ambon, MJ 
S a p t e n n o ,  R e k t o r 
Universitas Darussalam 
Ibrahim Ohorella, dan to-
koh masyarakat Maluku 
Barat Daya, A Watloly, 
yang dihubungi Rabu (23/3) 
dan Kamis (24/3).

“Kami berterima kasih 
untuk Bapak Presiden dan 
Menko Maritim Bapak 

Rizal Ramli, karena mende-
ngar keinginan masyarakat 
Maluku. Ini bukan hanya 
bagus untuk kemakmuran 
Maluku, tapi bagi seluruh 
Indonesia,” kata Engelina.

 Mantan anggota DPR 
dari PDI-P itu mengingat-
kan, setelah keputusan ini 
masih ada pekerjaan rumah, 
agar masyarakat sekitar 
memperoleh dampak positif 
s e c a r a  m a k s i m a l . 
Keberadaan Blok Ichthys di 
Australia, menurutnya, bisa 
menjadi pelajaran, karena 
perusahaan memiliki se-
jumlah komitmen, antara 
lain, meliputi kesehatan dan 
keamanan, kelestarian ling-
kungan hidup, pembangun-
an masyarakat, serta keterli-
batan warga sekitar dan par-
tisipasi industri lokal.

Senada dengan itu, MJ 
Saptenno menilai, keputus-
an Presiden sangat meng-
gembirakan rakyat Maluku, 
termasuk kalangan akade-
misi. Ke depan, katanya, 
masih ada tantangan yang 
berkaitan dengan penyiapan 
sumber daya manusia, in-
frastruktur, dan sebagainya. 
“Yang paling diharapkan, 
tambahnya, keberadaan 
blok ini bisa membawa ke-
sejahteraan dan kemajuan 
di Maluku,” jelasnya.

Ibrahim Ohorella juga 
menyampaikan apresiasi 
yang sama. “Bukan sebatas 
retorika, tetapi Presiden te-
lah membuktikan keberpi-
hakan kepada rakyat. Beliau 
mendengar suara rakyat di 
Maluku. Nanti tinggal ba-
gaimana memastikan se-
hingga implementasinya se-
jalan dengan keinginan 
Presiden untuk kesejahtera-
an rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, A Watloly 
menilai, perbedaan pandang-
an di internal Kabinet Kerja 
yang sempat menajam terkait 
lokasi Blok Masela, bukan 
didasari kebencian tetapi le-
bih kepada kesempatan un-
tuk berdiskusi untuk meng-
hasilkan keputusan yang ter-
baik. 

Aktivitas Ekonomi
A n g g o t a  D e w a n 

Perwakilan Daerah (DPD) 
dari Maluku, John Pieris 
berpandangan, keputusan 
Blok Masela di darat sangat 
berdampak pada masyara-
kat di dua kabupaten, yakni 
di Maluku Barat Daya 
( M B D )  d a n  M a l u k u 
Tenggara Barat (MTB). Dia 
mengemukakan, pemba-
ngunan kilang di darat akan 
mendorong aktivitas ekono-
mi, seperti pembangunan 
perumahan untuk tenaga 
kerja, serta mendorong akti-
vitas perdagangan.

Hal yang juga penting, 
sumber daya manusia se-
tempat memperoleh kesem-
patan lebih besar untuk ber-

partisipasi di dalam proses 
produksi di kilang, maupun 
kegiatan produksi dan jasa 
penunjangnya. 

Sementara itu, anggota 
D P R D  M a l u k u  a s a l 
K a b u p a t e n  M a l u k u 
Tenggara Barat, Dharma 
Oratmangun yakin, pertum-
buhan akan di daerah akan 
s e m a k i n  p e s a t . 
“Pertumbuhan di sekitar lo-
kasi MBD (Maluku Barat 
Daya) dan MTB (Maluku 
Tenggara Barat),  serta 
Provinsi Maluku akan ber-
gerak maju. Oleh karena itu 
pekerjaan rumah besar bagi 
Pemprov Maluku maupun 
Pemkab MBD dan MTB 
adalah menyiapkan sumber 
daya manusia sesuai kebu-
tuhan pengembangan terse-
but,” ujarnya.

Gubernur Maluku mela-
lui Kepala Bagian (Kabag) 
Humas Pemprov Maluku 
Bobby Palapia menyambut 
baik keputusan Presiden ini. 
“ P a d a  p r i n s i n y a  p a k 
Gubernur berterima kasih 
atas dukungan seluruh kom-
ponen masyarakat Maluku, 

sehingga akhirnya Presiden 
menjawab semua perminta-
an tersebut,” katanya.

Secara terpisah, Bupati 
Maluku Tenggara Barat 
(MTB), Bitto Temmar, me-
nekankan, pihaknya siap 
membantu memperlancar 
persiapan pembangunan ki-
lang LNG Blok Masela di 
darat. Karena sejak awal, 
Pemkab MTB dilibatkan 
dalam proses kajian oleh 
Inpex, selaku kontraktor 
Blok Masela.

D i a  m e n e g a s k a n , 
Pemkab MTB dan masyara-
kat sudah siap mendukung 
p e n g e m b a n g a n  B l o k 
Masela. “Bersama pemprov 
kita koordinasikan agar 
pembebasan lahan tidak 
bermasalah,” tutur dia.

 
 Infrastruktur

Sementara itu, Kepala 
Laboratorium Penelitian 
Pengkajian dan Pelatihan 
Ekonomi (LPPE) Fakultas  
E k o n o m i  U n i v e r s i t a s 
Pattimura, Izaak Tonny 
Matitaputty meyakini, de-
ngan keputusan tersebut, 

akan  mengakselerasi pem-
bangunan  d i  wi layah 
Maluku. “Setelah keputus-
an ini, infrastruktur akan 
terbangun, khususnya trans-
portasi dan komunikasi. 
Selain itu, juga penyerapan 
tenaga kerja,” jelasnya.

Dia menjelaskan, akan 
ada mobilisasi massa dari 
dan ke Kabupaten MTB. 
Hal ini tentu membutuhkan 
dukungan transportasi darat 
dan udara, serta jaringan 
komunikasi. Ke depan, sek-
tor usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) akan 
merasakan dampaknya. 

Khusus mengenai kesi-
apan SDM, menurut Izaak, 
membuka peluang bagi per-
guruan tinggi setempat, 
khususnya Universi tas 
Pattimura, untuk membuka 
program studi yang berori-
entasi pada sektor pertam-
bangan, khususnya migas. 
Hal ini agar putera-putera 
daerah memperoleh kesem-
patan untuk berpartisipasi 
dalam pengembangan dan 
operasional Blok Masela di 
masa mendatang. [156] 

Pembangunan Infrastruktur di Maluku Jadi Prioritas

Harus Berdampak ke Daerah
[PONTIANAK] Presiden Jokowi memutuskan kilang 
LNG Blok Masela dibangun di darat. Alasannya, pe-
ngembangan kilang abadi ini harus memberi dampak 
positif bagi pembangunan di daerah. 

“Kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional 
terimbas dari adanya Blok Masela. Kedua, pembangunan 
wilayah regional juga kita ingin agar terkena dampak dari 
pembangunan besar proyek Masela ini,” kata Presiden 
Jokowi di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara 
Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3).

“Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak ha-
nya setahun, dua tahun, tidak hanya 10-15 tahun, teta-
pi proyek yang sangat panjang menyangkut ratusan tri-
liun rupiah,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akan menin-
daklanjuti keputusan ini. “Juga oleh SKK Migas 
(Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi),” ucap Presiden.

 Keputusan Presiden tersebut mengakhiri “kega-
duhan” soal lokasi Blok Masela, apakah di darat atau 
di laut. Silang pendapat tersebut sebelumnya melibat-
kan dua menteri di kabinet. Menko Maritim dan 
Sumber Daya, Rizal Ramli, mendorong agar kilang di-
bangun di darat. Sebaliknya, Menteri ESDM mengu-
sulkan agar kilang dibangun di laut (terapung). Usul 
Menteri ESDM ini sejalan dengan kajian Inpex, kon-
traktor Blok Masela asal Jepang. [C-6]


