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Komisaris Independen PT Intraco Penta Tbk. Jugi Prajogo (dari kiri) berbincang 
dengan Direktur Utama Petrus Halim dan Komisaris Leny Halim seusai rapat umum 
pemegang saham di Jakarta, Kamis (20/4). Rapat menyetujui untuk melaksanakan 
transaksi pembelian saham PT TJK Power, perusahaan penyedia listrik swasta 
berbahan bakar batu bara, melalui mekanisme right issue.

 �AKUISISI TJK POWER

Bisnis/Dedi Gunawan

 �KUNJUNGAN WAPRES AS

Negosiasi East Natuna 
Belum Tuntas

JAKARTA — Kunjungan Wakil Presiden Amerika 
Serikat Mike Pence ke Indonesia ternyata belum 

mampu menuntaskan negosiasi kontrak kerja sama 
pengembangan Blok East Natuna. 

Duwi S. Ariyant & Irene Agustine
redaksi@bisnis.com

Pemerintah Indonesia tetap mengupa-
yakan agar mendapatkan bagi hasil dari 
Blok East Natuna sehingga tidak hanya 
memperoleh pendapatan dari pajak saja.

Blok East Natuna akan dikembangkan 
oleh konsorsium ExxonMobil, PTT EP 
Thailand, dan PT Pertamina (Persero). 
Konsorsium mengusulkan skema bagi 
hasil 0%:100%, yaitu seluruhnya untuk 
kontraktor.

Wakil Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Arcandra 
Tahar mengatakan, pemerintah ingin 
mendapatkan bagian dalam kontrak kerja 
sama Blok East Natuna. Namun, dia tidak 
menyebut berapa persen yang bagi hasil 
diinginkan pemerintah. 

Dia hanya memastikan agar bagi hasil 
East Natuna bukan 100% untuk kontraktor. 
Dia mengklaim telah membicarakan hal itu 
dengan Senior Vice President ExxonMobil 
Corporation Mark W. Albers ketika 
berkunjung ke Indonesia pada awal April 
2017. Pihak ExxonMobil akan mengirim 
surat sebagai respons atas permintaan 
Indonesia. 

“Negara itu kan dapat nol. Hanya pajak, 

100:0 dan kita hanya dapat pajak saja. 
Hal-hal yang seperti ini perlu kita bica-
rakan lebih lanjut,” ujarnya, Kamis (20/4).

Menurutnya, masalah kontrak kerja sama 
sudah menjadi perhatian pemerintah dan 
kontraktor sambil menanti rampungnya 
kajian teknologi dan pasar (technology 
market review/TMR). Pemerintah, katanya, 
sedang menanti respons dari konsorsium 
kontraktor. 

Sejak ditemukan pada 1970-an dan 
bernama Natuna D Alpha, proyek tersebut 
belum bisa dikembangkan hingga berganti 
nama menjadi East Natuna. Saat ini, PT 
Pertamina (Persero) sebagai pemimpin 
konsorsium bermitra dengan ExxonMobil 
dan PTT EP Thailand masih melakukan 
kajian yang rencananya selesai pada tahun 
ini. “Semoga dalam beberapa bulan lagi 
bisa terselesaikan,” katanya.

Senior Vice President Upstream Business 
Development Pertamina Denie Tampubolon 
mengatakan, pihaknya tidak mengetahui 

terkait surat yang dimaksud Wakil Menteri 
Arcandra tersebut. 

Terlepas dari itu, dia menuturkan, TMR 
masih berjalan dan ditargetkan selesai 
pada Juni 2017. TMR akan menjadi acuan 
untuk menetapkan syarat-syarat fi skal 
dalam kontrak kerja sama. “TMR masih 
kita kerjakan. Targetnya paling lambat 
Juni,” katanya.

Opsi pengembangan terpisah antara 
minyak dan gas karena dikhawatirkan 
struktur minyak akan mengganggu struktur 
gas. Berdasarkan data Kementerian ESDM, 
Blok East Natuna menyimpan potensi 
gas 222 trilion cubic feet (tcf) dengan 
hanya 46 tcf di antaranya yang bisa 
diproduksi. Pasalnya, 72% komposisinya 
adalah karbondioksida. 

Dengan demikian, diperlukan teknologi 
pemisahan juga injeksi karbondioksida 
yang bisa memproduksi gas secara efi sien.

INVESTASI ENERGI
Terkait dengan kunjungan Wakil Presiden 

Amerika Serikat Mike Pence, Wakil Presiden 
RI Jusuf Kalla mengatakan pemerintah 
telah membicarakan pendahuluan investasi 
di sektor energi, contohnya perihal 
pengembangan Blok East Natuna oleh 
ExxonMobil dan proyek migas laut dalam 
atau Indonesian Deepwater Development 
(IDD) oleh Chevron.

Chevron Indonesia Company tengah 
merevisi rencana pengembangan lapangan 
(plan of development/PoD) IDD karena 
adanya kenaikan nilai investasi dari US$6,9 
miliar pada 2007 menjadi US$12 miliar 
pada 2014. Belum tuntasnya revisi PoD 
berdampak pada penundaan keputusan 
fi nal investasi proyek IDD.

Namun, hingga kini pengembangan 
belum berlanjut sejak pemerintah tak 
menerima usulan pemberian insentif 
berupa kredit investasi untuk membuat 
proyek ekonomis. JK rencananya akan 
memberikan sambutan dalam acara forum 
bisnis Indonesia—Amerika hari ini. Acara 
tersebut akan dihadiri Mike Pence.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menga-
takan perbincangan yang dilakukan pada 
Kamis (20/4) dengan Mike Pence hanya 
menyentuh aspek ekonomi makro.

“Perbincangan sektor energi dalam ling-
kup yang lebih makro sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan perekonomian 
Indonesia,” katanya.

Pence menegaskan kunjungan kali ini 
akan meningkatkan kemitraan strategis 
antara kedua negara khususnya di bidang 
energi. “Kami ingin memprioritaskan 
Indonesia sebagai rekan bisnis di sektor 
energi,” kata Pence. 

 �KERJA SAMA PERTAMBANGAN

India Terpesona Kokas
JAKARTA — Pemerintah India 

berencana meningkatkan kegiatan 
eksplorasi batu bara kokas atau 
coking coal melalui kerja sama dengan 
sejumlah perusahaan tambang nasional.

Menteri Negara Bidang Energi, 
Batu Bara, dan Energi Terbarukan 
India Shri Piyush Goyal mengatakan, 
pengembangan batu bara kokas itu 
merupakan salah satu dari 11 prioritas 
dari negara dengan jumlah penduduk 
terbesar kedua di dunia itu dalam kerja 
sama di sektor energi dengan Indonesia. 
Selain itu, India juga menyasar kerja 
sama di sektor minyak dan gas bumi 
serta energi terbarukan.

“Kami sangat berminat meningkatkan 
kerja sama dengan pemerintah 
Indonesia untuk berbagai bidang di 
sektor energi,” katanya dalam 1st 
Indonesia—India Energy Forum di 
kantor Kementerian ESDM, Kamis 
(20/4).

Nantinya, eksplorasi akan dilakukan 
di tambang-tambang batu bara yang 
memiliki cadangan dengan kualitas 
batu bara kokas. Kerja sama akan 
melibatkan perusahaan-perusahaan 
nasional.

Awalnya, skema kerja sama akan 
berupa kerja sama antarpemerintah 
(government to government). Namun, 
kerja sama itu juga dimungkinkan 
antarperusahaan langsung melakukan 
perjanjian secara bisnis.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM 

Ignasius Jonan menuturkan bahwa 
pihaknya segera mengirim tim langsung 
ke India untuk menindaklanjuti minat 
kerja sama negara yang terletak di 
Asia Selatan tersebut.

“Semuanya [11 sektor yang diminati 
India] jadi prioritas. Nanti kita akan 
segera kirim tim ke sana,” ujarnya.

Selama ini, coking coal memang 
belum dikembangkan secara masif 
di Indonesia. Adapun, sebagian besar 
wilayah pertambangan batu bara kokas 
dipegang oleh izin usaha pertambangan 
(IUP) yang masih berada dalam tahap 
eksplorasi.

Coking coal merupakan batu bara 
yang khusus dipakai dalam tungku 
pembakaran pembuatan baja. Oleh 
karena itu, batu bara tersebut memiliki 
nilai kalori yang tinggi.

Data cadangan batu bara nasional per 
2015 menunjukan, jumlah batu bara 
berkalori tinggi di Indonesia tidak terlalu 
banyak bila dibandingkan dengan yang 
kalori rendah dan sedang.

Total cadangan batu bara kalori 
tinggi tercatat sebanyak 1,52 miliar ton, 
terdiri dari 545,2 juta ton cadangan 
terkira dan 974,33 juta ton cadangan 
terbukti.

Sementara itu, batu bara dengan 
kalori sangat tinggi cadangannya 
sebanyak 924,82 juta ton, terdiri dari 
cadangan terkira sebanyak 761,51 juta 
ton dan cadangan terbukti 163,31 juta 
ton. (Lucky L. Leatemia)

 �KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN

Pengembang Didorong Investasi di Timur
JAKARTA — Pemerintah 

mendorong pengembang 
listrik swasta untuk berin-
vestasi energi baru dan 
terbaru kan di wilayah timur 
Indonesia karena biaya 
pokok produksi listrik di 
wilayah timur masih relatif 
tinggi sehingga akan lebih 
menguntungkan.

Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
mengeluarkan kebijakan 
harga listrik energi baru dan 
terbarukan 85% dari biaya 
pokok produksi (BPP) PT 
Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) di masing-masing 
wilayah. Harga jual listrik 
maksimum itu diatur melalui 
Peraturan Menteri ESDM No. 
12/2017 tentang Pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan 
untuk Penyediaan Tenaga 
Listrik. 

Direktur Jenderal Energi 
Baru Terbarukan dan 

Konservasi Kementerian ESDM 
Rida Mulyana mengatakan, 
BPP listrik di wilayah timur 
Indonesia masih mahal 
sehingga pelaku usaha tidak 
akan rugi. 

Semakin tinggi BPP listrik 
di suatu wilayah, investasi 
pembangkit listrik di wilayah 
tersebut akan semakin 
menguntungkan.

“Itu [Permen ESDM No. 
12/2017] tidak lain untuk 
mendorong teman-teman 
pelaku usaha untuk lebih 
berkontribusi di timur di mana 
BPP pembangkitan PLN itu 
masih sangat tinggi,” katanya 
saat menghadiri diskusi soal 
kelistrikan dengan pelaku 
usaha, Kamis (20/4).

Rida menjelaskan, pelaku 
usaha masih bisa bersaing 
di wilayah timur Indonesia 
kendati infrastruktur masih 
terbatas. 

Sementara itu, pelaku usaha 

meminta intensif dari peme-
rintah dalam pengem bangan 
energi terbarukan. Pelaku 
usaha menilai keten tuan 
harga listrik 85% dari BBP 
tidak terlalu mengun tungkan

Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia Rosan P. Roeslani 
mengatakan, intensif yang 
diberikan pemerintah bisa 
berupa pajak atau pemberian 
dana subsidi. Pengusaha 
menilai, beleid pemerintah 
soal biaya listrik murah 
tersebut tidak menguntungkan 
karena pengembangan energi 
terbarukan memerlukan biaya 
relatif tinggi. 

Namun, pemerintah 
menyatakan bahwa saat 
ini belum ada insentif bagi 
pengembangan energi terba-
ru kan. “Selama ini belum 
ada intensif. Kalau kita lihat 
di negara-negara lain yang 
membangun listrik dari 

EBT [energi baru terba-
rukan], seperti Eropa menda-
patkan banyak intensif dari 
pemerintah,” kata Rida.   

Wakil Ketua Umum Kadin 
Indonesia Bidang Energi Baru 
Terbarukan Halim Kalla 
menambahkan, kondisi itu 
membuat para investor di 
bidang ketenaga listrikan 
terpaksa menghitung ulang 
seluruh biaya. “Jika tidak 
memungkinkan [perhitungan 
bisnisnya], lebih baik tidak 
usah dijalankan,” katanya.

Dia menilai, pemerintah 
seharusnya dapat menanggapi 
persoalan itu lebih cepat untuk 
menambah kapasitas listrik 
dari energi ramah lingkungan 
di Tanah Air. Menurutnya, saat 
ini dominasi EBT di Indonesia 
masih 10% dari total bauran 
energy di dalam negeri. 

Halim menambahkan, 
bunga dari perusahaan 
pembia yaan juga masih tinggi, 

yaitu 12%—17%. Perusahaan 
dalam negeri tentu tidak akan 
mampu untuk berinvestasi 
di sektor energi terbarukan 
dengan ketentuan harga listrik 
85% dari BPP. “Ini yang 
menyebabkan kami khawatir 
dengan iklim investasi EBT,” 
sebutnya. 

Oleh karena itu, pelaku 
masih meminta agar peme-
rintah mengevaluasi peraturan 
tersebut. Kadin dan para 
pelaku usaha lainnya sudah 
mengirimkan surat kepada 
Menteri ESDM Ignasius Jonan 
dan Presiden Joko Widodo dan 
melakukan pertemuan dengan 
pemangku kepentingan terkait 
untuk membahas keputusan 
kebeijakan tersebut.

Namun, pemerintah 
menegaskan belum ada 
insentif bagi pelaku usaha dan 
justru menyarankan investasi 
di wilayah timur Indonesia 
(Gemal AN Panggabean)

 �BAHAN BAKAR MINYAK

Konsumsi Premium Turun Signifi kan
JAKARTA — Konsumsi 

bahan bakar minyak jenis 
Premium pada kuartal I/2017 
sebanyak 3,5 juta kiloliter 
turun 54% bila dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun lalu 7,6 juta kiloliter.

Sebaliknya, konsumsi Solar 
pada kuartal I/2017 justru 
naik 8% menjadi 3,10 juta kl 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu 2,87 
juta kl.  

Vice President Fuel Retail 
Marketing PT Pertamina 
(Persero) Afandi mengatakan, 
konsumsi Premium terus 
tertekan dengan naiknya 
tren pembelian bahan bakar 
khusus (BBK) atau nonsubsidi. 
Bahan bahan khusus terdiri 
atas Pertalite, Dexlite, dan 
seri Pertamax.

Faktor pendorong utama 
penurunan konsumsi BBM 
dengan kadan oktan 85 itu, 

katanya, karena pertumbuhan 
penjualan kendaraan baru. 

Dengan demikian, dia 
menyebut, konsumsi BBK 
akan lebih stabil karena 
jenis kendaraan akan mendo-
rong penggunaan bahan 
bakar yang lebih sesuai 
dengan kualitas mesin. Oleh 
karena itu, kenaikan harga 
minyak diperkirakan tidak 
akan menyusutkan minat 
konsumen untuk menggu-
nakan bahan bakar minyak 
berkualitas dengan kandungan 
oktan lebih tinggi yang tidak 
disubsidi.

“Premium turun 54% kare-
na masyarakat sadar peng gu -
naan bahan bakar yang lebih 
baik kualitasnya,” ujarnya 
saat dihubungi Bisnis, Kamis 
(20/4). 

Namun, dia enggan menye-
but secara detail realisasi 
penjualan untuk jenis BBM 

nonsubsidi. Secara umum, 
kenaikan konsumsi Pertalite 
sebesar 771% dan Pertamax 
naik 89% sepanjang kuartal 
I/2017 dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun lalu.

Saat ini, hanya jenis Solar 
dan minyak tanah yang 
masih disubsidi pemerintah. 
Sementara itu, Premium 
sudah tidak disubsidi, tetapi 
pemerintah masih mengatur 
harga BBM dengan kandungan 
oktan 85 tersebut.

Berdasarkan data Pertamina, 
konsumsi Pertalite pada 
kuartal I/2017 naik signifi kan 
mencapai 3,27 juta kl naik 
signifikan dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun lalu 376.395 kl. 
Konsumsi Pertamax naik dari 
742.738 kl pada kuartal I/2016 
menjadi 1,40 juta kl pada 
kuartal I/2017. 

Dia menuturkan, penjualan 

jenis gasolin masih dikuasai 
Premium dengan kontribusi 
sebesar 45%, Pertalite 37%, 
dan Pertamax 18%. 

KONSUMSI TUMBUH
Dia meproyeksikan bahwa 

konsumsi bahan bakar minyak 
pada tahun ini tumbuh sebesar 
3% dengan target 70,17 juta 
barel Premium, 43,47 juta 
barel Pertamax, 99,55 juta 
barel Pertalite, 160,61 juta 
barel Solar dan avtur sebanyak 
31,40 juta barel. “Growth rata-
rata 3%,” katanya.

Sebelumnya, Senior Vice 
President Integrated Supply 
Chain Pertamina Daniel S. 
Purba mengatakan, impor 
Premium pada tahun ini ditar-
getkan 62 juta barel atau turun 
16% dari realisasi tahun lalu 
73,7 juta barel. Sementara itu, 
impor Solar yang digunakan 
untuk sektor transportasi pada 

tahun lalu 6 juta barel. 
Di sisi lain, khusus jenis 

Solar dengan sulfur rendah 
dan kandungan biodiesel, 
Perta mina masih akan meng-
impor 22,18 juta barel untuk 
memenuhi kebutuhan sektor 
pertambangan. 

Perkiraan impor telah dise-
suaikan dengan kapasitas 
produksi kilang di dalam 
negeri. Berdasarkan target 
2017, kilang akan mengha-
silkan Solar sebanyak 141,18 
juta barel, Premium 51,78 juta 
barel, avtur 22,13 juta barel, 
dan Pertalite 2,53 juta barel.

 Sementara itu, Pertamina 
mengundang sebanyak 56 
perusahaan untuk mengikuti  
lelang kerja sama pengolahan 
minyak mentah. Produksi 
minyak dari aset Pertamina 
di luar negeri akan diolah 
di kilang sewa tersebut. (Duwi 

S. Ariyanti)

 �Pemerintah masih 
menunggu respons dari 
ExxonMobil terkait dengan 
pengembangan Blok East 
Natuna.

Migas Pemerintah Kontraktor

Minyak 60% 40%

Gas 55% 45% Sumber: Kementerian ESDM & sumber lain, diolah

Profil Blok East Natuna
Lokasi : Perairan Natuna,
   Kepulauan Riau

Potensi gas : 222 tcf

Gas yang dapat
diproduksi : 46 tcf

Potensi 
produksi minyak : 15.000 bph

Kontraktor : Konsorsium Pertamina,
   ExxonMobil, & 
   PTT EP Thailand

Skema kontrak
bagi hasil produksi : Gross split

Membutuhkan area khusus penyimpanan 
CO2.

Pemrosesan khusus untuk pemisahan 
CO2 dengan volume terbesar.

Konstruksi fasilitas pemrosesan 
terapung berkapasitas besar.

Letak lapangan gas jauh dari pasar 
konsumen.

Kompleksitas
Pengembangan
East Natuna

Potensi Bisa Diproduksi

222 tcf 46 tcf

Skema Bagi Hasil Blok East Natuna* Potensi Gas di Blok East Natuna

Ket: *tidak disepakati oleh kontraktor BISNIS/HUSIN PARAPAT
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