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Negara adalah manifestasi dari kehendak rakyat yang menginginkan adanya norma dan 

aturan yang akan dijalankan oleh orang – orang yang mendapat mandat langsung dari rakyat 

untuk melindungi kepentingan mereka bersama. Negara lahir atas kehendak rakyat, begitupun 

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena kehendak bersama rakyat 

Indonesia. Maka, Sudah sepatutnya Negara Indonesia melindungi kepentingan rakyat 

Indonesia agar rakyat kuat, maka dengan demikian Negara akan ikut kuat. Sebaliknya, jika 

Rakyatnya Lemah, maka Negara pun ikut lemah. Sementara Norma dan aturan – aturan yang 

dikehendaki rakyat, semuanya sudah tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Negara melalui pemerintah, kemudian menjabarkan UUD 1945 dalam sebuah paket 

kebijakan maupun peraturan perundang – undangan lain untuk menjamin kepentingan 

rakyatnya dalam semua sektor kehidupan, khususnya sektor yang menguasai dan 

mempengaruhi kepentingan utama rakyat Indonesia dalam menjamin keberlangungan hidup 

mereka. 

Dalam kehidupan sehari – hari, Masyarakat memiliki ketergantungan kuat terhadap 

kebutuhan BBM. Bahkan, dalam beberapa kondisi tertentu, khususnya  di kalangan Nelayan 

dan Petani, BBM merupakan faktor penopang utama dalam mata pencaharian mereka. 

Sementara keberadaan Nelayan dan Petani merupakan ciri khas bangsa ini yang dijuluki 

sebagai Negara Agraris dan Maritim. Tak ketinggalan kalangan Manyarakat miskin kota yang 

semakin menderita dengan kenaikan harga BBM. Karena, kenaikan harga BBM yang secara 

otomatis akan diikuti oleh kenaikan semua harga kebutuhan pokok sandang pangan serta 

kebutuhan non-pokok lainnya. Ironisnya, kebijakan ini berbanding terbalik dengan 

pendapatan perkapita rakyat indonesia yang masih sangat rendah. Yang pada dasarnya, BBM 

adalah barang atau sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Hal ini sangat jelas tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 

ayat (3) menyatakan bahwa, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran 

Rakyat”. BBM merupakan kekayaan alam Indonesia yang menguasai hajat hidup orang 

banyak yang seharusnya dikuasai oleh Negara dan seharusnya diperuntukkan pula untuk 

mencapai sebesar – besarnya kemakmuran Rakyat. 

Fungsi kekuasaan Negara terhadap kekayaan alam tidak sekedar diartikan sebagai kewajiban 

untuk mengatur, karena hal demikian sudah melekat dengan sendirinya kepada Negara. 

Prinsip lainnya adalah kepemilikan secara perdata oleh Negara bukan berarti “dikuasai 

Negara” karena sumber daya alam secara kolektif dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Menurut pemikir Hukum Jerman tahun 1970, Wolfgang Friedmann dalam tulisannya tentang 

“Negara kesejahteraan dan Ekonomi campuran”, berpendapat bahwa Negara memiliki empat 

fungsi yaitu ; sebagai penyedia, pemutus sengketa, pengusaha, dan pembuat peraturan. 

Pemikiran ini dikonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara kelistrikan, 

perkara Minyak dan Gas yang menjabarkan dalam lima bentuk kegiatan yaitu ; pembuatan 

kebijakan (.beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelandaad), pengelolaan 

(behersdaad), dan pengawasan (toezichtoudensdaad)   

Dalam agenda memajukan kesejahteraan rakyatnya, Negara tidak sekedar menjadi penjaga 

malam. Akan tetapi, Negara harus turun mengambil peran penuh dalam merumuskan 



regulasi, kebijakan untuk mengatur dan mengelola serta mengawasi jalannya mekanisme 

pasar agar kepetingan rakyatnya tetap terjamin sesuai dengan amanah Undang – undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 

 

Hilangnya kekuasaan Negara Atas Sumber daya alam 

Industri minyak dan gas bumi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1960 dengan cara 

kontrak bagi hasil. Para pihak yang dalam penandatanganan kontrak adalah pelaku industri 

yang melibatkan pihak asing seperti perusahaan Shell (Belanda), Chevron (Texaco, 

Amerika), Exonmobil (Amerika), Petronas (malaysia), dll dan pertamina yang berperan 

sebagai regulator sekaligus sebagai pelaku usaha dan pemegang hak monopoli. 

Krisis moneter Asia yang dimulai pada tahun 1997 menghancurkan Ekonomi Indonesia yang 

menyentuh semua aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pengelolaan energi. Dengan 

memikul utang yang besar, Pemerintah RI meminta bantuan IMF (Internasional Monetary 

Funds) untuk memulihkan perekonomian Nasional. Konsekuensi langkah pemerintah RI 

adalah tunduk pada prinsip global dan aturan main IMF dengan menandatangani Letter of 

Intent (LoI). Dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) 

yang menyatakan : “In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the 

following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and 

reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and 

production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect 

international market levels…” (pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU 

yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di 

tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi 

dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik 

mencerminkan harga internasional). Kesepakatan ini mendorong pemerintah RI untuk 

mengurangi penguasaan Negara  serta melakukan liberalisasi dan privatisasi sumber daya 

alam dan cabang – cabang produksi penting yang difokuskan pada sektor energi dan migas. 

Beberapa butir kesepakatannya adalah menghapus subsidi bahan bakar migas dan 

mengizinkan masuknya perusahaan multi-nasional, mengubah status Pertamina menjadi 

Perseroan (PT) dengan fungsi yang sama dengan badan usaha asing baik dalam kegiatan hulu 

maupun hilir. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 

tentang Migas yang ditetapkan pada 13 November 2001 di masa pemerintahan Megawati. 

Pertamina yang dulunya merupakan alat Negara untuk menguasai dan mengontrol seluruh 

kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sekarang berubah menjadi Perseroan (PT) dan 

bersamaan dengan itu, Indoneisa dieserbu oleh perusahaan – perusahaan multi-nasional untuk 

bersaing secara terbuka dengan Pertamina. UU Migas kemudian melahirkan Badan Pelaksana 

untuk melaksanakan peran Negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan explorasi dan 

exploitasi serta mengambil alih peran Pertamina dalam fungsi admnistrasi. Ironisnya, BP 

Migas tidak punya fungsi untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan sumber daya 

energi dan Migas. Fungsi administrasi yang diperankan BP Migas adalah dengan membuka 

peluang sebesar – besarnya bagi perusahaan - perusahaan asing, perusahaan domestik, 

BUMN untuk bersaing dalam pasar explorasi dan exploitasi. Kondisi ini sama saja 

membunuh Pertamina, karena sangat mustahil pertamina dapat bersaing dengan 

perusahaan multi-nasional yang memiliki kekuatan modal lebih besar serta perangkat sumber 

daya yang lebih mempuni. 



Kondisi ekonomi Bangsa semakin parah dengan pengaturan bahwa, kegiatan explorasi dan 

produksi diserahkan pada kompetisi internasional serta membiarkan harga domestik 

menyesuaikan dengan harga internasional. Persaingan secara sehat hanyalah ilusi belaka, 

sebab sangat mustahil perusahaan domestik dan BUMN bisa bersaing dengan perusahaan - 

perusahan multi-nasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan keadaan ekonomi 

Indonesa  sekarang mulai dari hulu sampai hilir telah dikuasai oleh asing sebanyak 90 % 

lebih. Regulasi dalam penguasaan tersebut sepenuhnya diatur oleh mekanisme internasional, 

dengan kata lain Indonesia yang memiliki kekayaan alam tidak bisa berbuat apa – apa, karena 

semua aturan main dalam pasar Migas harus tunduk pula pada mekanisme internasional. 

 

Dari Negara menjadi Perseroan (PT) Indonesia 

Kondisi di atas mempertegas akan hilangnya kekuasaan Negara dalam mengontrol dan 

menguasai sumber daya alam indonesia. Negara tidak lebih dari sekedar simbol teritory dan 

simbol, politik karena secara ekonomi Negara tidak punya kekuasaan. Dikatakan simbol 

politik, karena Negara hanya berfungsi sebagai alat regulasi untuk memuluskan perputaran 

ekonomi internasional yang bertentangan dengan kepentingan rakyatnya sendiri. Sedangkan, 

dikatakan sebagai Simbol teritory, karena secara administratif Negara sudah selayaknya 

memilik batas – batas wilayah kedaulatan. Akan tetapi, jika kedaulatan tidak bisa diproteksi 

untuk kesejahteraan rakyatnya, maka sama saja Negara tidak ada.     

Lahirnya  UU No. 22 Tahun 2001 tidak sekedar mengurangi kekuasaan Negara. Akan tetapi, 

secara substansi telah menghilangkan peran Negara terhadap penguasaan sumber daya alam 

dan secara otomatis telah melanggar Pasal 33 UUD 1945. Melalui uji materi tahun 2012, 

Dengan tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, UU ini sangat bertentangan dengan 

UUD 1945. Akan tetapi, putusan MK direspon oleh rezim SBY pada saat itu dengan 

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara substansi tetap mempertahankan 

berlakunya UU No. 22 Tahun 2001. 

Putusan MK  secara tegas membubarkan BP Miagas dan secara otomatis menghapus semua 

kontrak yang sudah terbangun dengan pihak – pihak perusahaan asing. Dengan putusan 

tersebut, Pemerintah RI diperhadapkan pada dua pilihan, antara melindungi kepentingan 

rakyat dengan mengikuti putusan MK ataukah memilih untuk tunduk pada kepentingan asing. 

Maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah adalah sikap nyata pemerintah untuk 

tunduk pada kepentingan asing. Dengan asumsi bahwa, keluarnya PP adalah sebuah 

ketakutan pemerintah pada sanksi dari kontrak dengan perusahaan – perusahaan asing yang 

sudah lebih awal terbangun. Jika kontrak dilanggar maka pemerintah RI akan dituntut pada 

Arbitrase internasional dan  otomatis harus mengeluarkan anggaran yang cukup banyak. 

Maka Undang - Undang ini mulai dijalankan oleh setiap Rezim secara bertahap dengan 

mengeluarkan Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dengan menyebar 

kebohongan berulang – ulang, seperti  terjadinya Fluktuasi harga minyak dunia, dan efisiensi 

peruntukan APBN karena minimnya anggaran, pemborosan anggaran. 

Rezim baru Jokowi yang yang digembor – gemborkan sebagai pro-rakyat ternyata tidak bisa 

berbuat apa – apa. Bahkan siapapun Presidennya, tetaplah tidak bisa merubah keadaan. 

Kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur adalah kebohongan 

lama dan rakyat sudah bosan mendengar semua itu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, 



sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 Negara bukan lagi milik Rakyat Indonesia. 

Kekuasaan Negara atas Sumber Daya Alam tidak lagi bersandar atas kepemilikan kolektif 

bangsa Indonesia, melainkan kepemilikan secara Perdata. Pemerintah RI atas nema Negara 

seenaknya membangun kesepakatan – kesepakatan dengan pihak asing yang sangat 

merugikan Bangsa Indonesia. Maka, dengan itu Negara tidak lebih dari Perusahaan kapital. 

Negara tidak lebih dari mesin kapital yang menghisap dirinya sendiri dan Filosofi 

terbentuknya sebuah Negara mejadi hilang. 
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