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BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebagai wadah pengusaha minyak, 
Himpunan Pengusaha Minyak Bumi dan Gas (Hiswanamigas) harus 
transparan dalam mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) 
subsidi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kelangkaan minyak tanah dan pengalihan BBM subsidi yang dijual 
ke industri. 

"Hiswanamigas seharusnya mengontrol anggotanya yang menjual 
bahan bakar subsidi ke industri agar tidak terjadi kelangkaan dan 
penimbunan BBM. Namun, sepertinya saya lihat fungsi itu belum 
dijalankan Hiswanamigas. Bahkan sebaliknya, Hiswanamigas justru 
berusaha melindungi kepentingan anggotanya," kata pengamat 
ekonomi Unila, Asrian Hendi Caya, Jumat (16-9). 

Menurut Asrian, adanya disparitas harga yang cukup signifikan 
antara minyak subsidi dan industri, membuat pengusaha minyak 
lebih memikirkn kepentingan pribadinya untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih dengan menjual minyak subsidi ke industri. 
Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak subsidi. 

"Hiswanamigas sebagai wadah pengusaha minyak harus 
mendistribusikan minyak subsidi untuk masyarakat bukannya 
malah dijual ke industri hanya untuk mendapatkan keuntungan 
yang besar. Ini kan bisnis monopoli dan keuntungannya sudah jelas 
tinggal bagaimana mendistribusikannya dengan benar, tidak 
menyimpang hanya semata-mata karena ingin memperoleh untung 
yang besar," katanya. 
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Ia juga menilai jika melihat maraknya kasus kelangkaan minyak dan 
penimbunan BBM dan bahan bakar subsidi yang dijual ke industri, 
sudah selayaknya Pertamina dan Hiswanamigas meninjau ulang dan 
mengubah jalur distribusi bahan bakar yang selama ini rawan 
penyelundupan. 

"Dan, semua ini harus dimulai dari Pertamina kemudian 
Hiswanamigas, selain itu proses distribusi juga harus transparan dan 
terbuka meskipun bisnis perminyakan ini dimonopoli pengusaha-
pengusaha yang ada di dalam organisasi tersebut." 

Sementara itu, pemantauan Lampung Post di Jalan Ratu Dibalau, 
Tanjungsenang, di komplek Pasar Ratu Dibalau salah seorang 
pemilik pangkalan terlihat dengan bebasnya menjual minyak tanah 
subsidi kepada puluhan pengecer yang datang dengan membawa 
jeriken besar dari berbagai daerah. Salah seorang pengecer yang 
ditemui di tempat itu mengaku setiap hari mereka membeli di 
pangkalan itu dengan harga Rp1.200 per liter. "Memang harganya 
mahal karena pangkalan itu tidak beli sama agen, tapi sama sopir 
mobil tangki. Jadi harganya sudah berbeda dari harga agen," kata 
salah seorang pengecer yang mengaku berasal dari Kedaton ini. 

Beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari pangkalan itu mengaku 
sejauh ini mereka tidak pernah kesulitan mendapatkan minyak 
tanah. Namun, harga minyak tanah di daerah itu lumayan tinggi, 
mencapai Rp1.500 per liternya. 
 

 

 


