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Sebagai Menteri Perekonomian, Rizal Ramli menjalani hari-hari yang
panjang dan melelahkan. Juga penuh tekanan. Begitu banyak persoalan yang menghadang setiap hari. Meski terus tenggelam hingga
larut malam dalam kesibukan kerja bersama stafnya, bahkan Sabtu
dan Mingggu pun stafnya selalu diuber pekerjaan. Waktu 24 jam
sehari terasa sangat kurang bagi Rizal Ramli.
Ia sadar benar akan tanggung jawabnya kepada rakyat Indonesia
yang belum juga pulih setelah dihantam krisis ekonomi pada tahun
1997/1998. Daya beli merosot, sementara harga aneka barang kebutuhan sehari-hari kian membubung. Rakyat kecil kian sulit men-

Rizal Ramli merasa bertanggung jawab
untuk mengatasi berbagai problem ekonomi
yang pelik, yang menuntut proses
pengambilan keputusan yang cepat,
tepat, dan efektif,
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jangkau barang-barang kebutuhan pokoknya. Rizal Ramli merasa
bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai problem ekonomi yang
pelik, yang menuntut proses pengambilan keputusan yang cepat,
tepat, dan efektif, bahkan kerap lewat terobosan dan inovasi kebijakan.
Celakanya, problem yang dihadapi banyak yang merupakan warisan
Orde Baru. Tak salah jika kita menyebut Rizal Ramli sebagai tukang
cuci piring dari pesta yang dilakukan oleh para pejabat dan kroni
penguasa Orde Baru. Yang kenyang dan foya-foya orang lain, tapi
yang mesti membersihkan “kotoran” adalah tim ekonomi Kabinet Gus
Dur-Megawati, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Rizal Ramli.
Kasus proyek listrik swasta, misalnya, benar-benar menguras energi
dan pikirannya. Betapa tidak? Pada era pemerintahan Soeharto,
untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, pemerintah mengundang sektor swasta masuk ke bisnis pembangkit listrik.
Produksi listriknya kemudian dijual kepada PLN.
Paling tidak, terdapat 27 proyek listrik swasta, yang didirikan oleh
perusahaan listrik dari negara-negara industri maju seperti Amerika
Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman. Mereka menggandeng keluarga dan kroni Soeharto untuk mendirikan perusahaan listrik swasta
itu. Menurut harian The Jakarta Post (19 April 2001), Sengkang
Power, yang beroperasi di Sulawesi Selatan, dimiliki oleh Energy
Equity (dengan saham 47,5%), Elpaso Energy International (47,5%),
dan PT Triharsa Sarana Jaya – milik putri Soeharto Siti Hardijanti
Rukmana alias Tutut (5%). Sementara itu, Jawa Power sahamnya
dimiliki Siemens Power (50%), PowerGen Plc (35%), dan PT Bumi
Pertiwi Tatapradipta – yang terkait dengan putra Soeharto Bambang
Trihatmojo (15%).
Perusahaan listrik swasta independen itu membangun proyek pembangkit listrik dengan pola BOT (build, operate, transfer) , yang
kemudian akan melego energi listriknya kepada PLN selama jangka
waktu 30 tahun. Setelah 30 tahun, pembangkit listrik tadi menjadi
milik pemerintah. Ke-27 perusahaan listrik swasta tadi pada tahun
1996 meneken perjanjian jual beli listrik dari pembangkit swasta ke
PLN yang tertuang dalam PPA (Power Purchase Agreement)/ESC
(Energy Sales Contract). Harga jual energi listrik yang dibebankan
kepada PLN ternyata sangat gila-gilaan, berkisar antara US$ cents 7
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Dahlan Rebo Pahing

Kemampuan keuangan PLN
pada masa krisis ekonomi sangat jeblok.
Pada tahun 2000, selama semester pertama
saja PLN didera kerugian Rp 11,58 triliun.
– 9 per kWh. Bandingkan dengan penjualan listrik swasta di negaranegara Asia lainnya yang waktu itu cuma sekitar US$ cents 3,5 per
kWh.
Jika berpegang pada konrak PPA itu, PLN mesti merogoh koceknya
dalam-dalam. Padahal, kemampuan keuangan PLN pada masa krisis
ekonomi justru sangat jeblok. Bayangkan, pada tahun 2000, selama
semester pertama saja PLN didera kerugian Rp 11,58 triliun. Tahun
2001, kerugian PLN diproyeksikan melambung hingga Rp 24 triliun.
PLN pun melemparkan handuk putih. Tidak sangup membayar ke
perusahaan listrik swasta.
Begitu diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
pada Agustus 2000, Rizal Ramli langsung menetapkan pembenahan
listrik swasta sebagai prioritas utama. “Implikasinya akan sangat luas
terhadap beban utang Indonesia,” kata Rizal Ramli. Memang, saat
itu, seiring dengan krisis ekonomi yang mengguncang negara kita,
beban utang luar negeri melonjak drastis, hingga mencapai US$ 150
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– 160 miliar. Nah, kemelut listrik swasta, berpotensi menambah
beban utang Indonesia sebesar US$ 80 miliar. “Jika utang pemerintah ditambah kewajiban kepada perusahaan listrik swasta, secara
teknis Indonesia sudah bangkrut,” kata Rizal Ramli.
Sungguh gawat persoalan yang dihadapi. Maka Rizal Ramli pun
bergerak cepat, mengundang Komite Restrukturisasi PPA yang dipimpin Dirut PLN Kuntoro Mangkusubroto ke kantornya. Rizal Ramli
meminta, Komite Restrukturisasi PPA merenegoisasikan harga jual
listrik swasta ke PLN. “Saya minta harga listrik swasta itu sesuai dengan standar internasional, sekitar US$ cents 3,5 per kWh,” ujarnya.
Rizal Ramli menyadari, permintaan itu tidak akan mudah dipenuhi.
Soalnya, harga listrik swasta yang mencekik leher itu terjadi karena
ada unsur mark up dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Jauh
sebelum duduk di pemerintahan, Rizal Ramli sudah mengkritisi
proyek listrik swasta itu. Berbagai keanehan PPA itu kemudian menjadi laporan utama di harian ekonomi-bisnis terkemuka The Asian
Wallstreet Journal. Lapornnya dimuat selama empat hari berturutturut.
Menurut Rizal Ramli, perusahaan listrik multinasional yang memberikan saham kosong kepada keluarga dan kroni Cendana
(Soeharto) tidak mau memberikan secara gratis begitu saja. Sebagai
kompensasi atas pemberian saham kosong itu, mereka meminta
harga jual listriknya menjadi jauh lebih tinggi dari standar internasional. Dan itu dipenuhi dalam PPA.
Tim Komite Restrukturisasi PPA mengajukan usulan untuk mendapatkan harga jual US$ cents 3,5, maka masa kontrak listrik swasta
itu harus diperpanjang dari semula 30 tahun menjadi 40 tahun atau
lebih panjang lagi. Usul ini ditolak mentah-mentah oleh Rizal Ramli.
Sebab, jika diterima, maka beban keuangan yang mesti ditangung
akan berlipat ganda.
“Bukan begitu caranya bernegosiasi. Coba hitung ulang nilai proyek
yang sebenarnya. Kemudian tetapkan jangka waktunya, nanti akan
ketemu berapa harga jual listrik per kWh-nya. Jadi, yang harus
direnegosiasi adalah harga proyeknya yang bernuansa KKN dan
penuh mark up itu,” kata Rizal Ramli.
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Tim ekonomi yang dikomandani Rizal Ramli menolak usulan pengurangan harga dengan hanya memperpanjang jangka waktu PPA,
karena cara itu hanya akan menambah beban PLN. Ia bersikukuh
agar perusahaan listrik swasta itu menurunkan harga proyeknya,
sehingga otomatis akan diperoleh harga jual listrik swasta yang
sesuai dengan standar internasional. Biaya KKN dan mark up-nya
mesti diamputasi.
Sebagai Ketua Tim Keppres 133/2000, yang bertugas menyelesaikan
restrukturisasi PLN dan renegosiasi kontrak-kontrak pembelian listrik
swasta – bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan
menteri-menteri terkait, Rizal Ramli bekerja ekstra keras. Sejak itu
pula ia mendapat tekanan dari berbagai penjuru untuk membatalkan
renegosiasi kontrak jual beli listrik swasta yang sudah diteken lewat
PPA tahun 1996.
Dalam proses renegosiasi ini, Rizal Ramli mendapatkan tekanan
yang luar biasa besar dari sejumlah duta besar negara-negara asal
kreditor, dari anggota Kongres, Senator, dan lembaga keuangan
anggota konsorsium kreditor. “Mereka datang silih berganti kepada
pemerintah Indonesia untuk tidak mengubah kontrak dengan alasan
kontrak itu adalah sesuatu yang suci. Padahal kontrak tersebut cacat
hukum karena di-mark up dan bernuansa KKN,” kata Rizal Ramli.
Meski tekanan datang bertubi-tubi, termasuk dari pejabat tinggi
sebuah pemerintahan negara adi daya – yang ternyata merupakan
komisaris di perusahaan listrik yang mendapat kontrak dari PLN,
Rizal Ramli sama sekali tidak gentar.
Berbagai cara ditempuh Rizal Ramli untuk mendapatkan harga jual
listrik swasta yang lebih murah, antara lain, dengan meminta perwakilan Bank Dunia dan IMF di Jakarta untuk ikut membantu negosiasi,
baik secara teknis maupun bantuan lobby. “Secara informal saya
mengundang makan siang perwakilan Bank Dunia dan IMF antara
lain Anoop Singh (Direktur Asia Pasifik IMF), John Dodsworth
(Kepala Perwakilan IMF di Indonesia), Mark Baird (Kepala
Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia),” kata Rizal Ramli.
Hasilnya ternyata mengecewakan. Perwakilan dari IMF dan Bank
Dunia memang datang memenuhi undangan Rizal Ramli.
Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan bantuan yang diharap-
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kan. “Kami bersimpati kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang
harus dibebani tarif listrik hingga dua kali lipat dari tarif internasional.
Tapi kami minta maaf tidak bisa membantu Indonesia karena
menyangkut perusahaan-perusahaan multinasional dan bank-bank
besar di negara-negara maju. Juga menyangkut tokoh-tokoh penting
di negara maju,” kata Anoop Singh, sebagaimana dituturkan Rizal
Ramli.
Kandas sudah harapan untuk mendapatkan bantuan dari orangorang di lembaga keuangan internasional itu. Rizal Ramli berpikir
keras, akhirnya ia mendapat ide segar: menjelaskan berbagai praktik
KKN dan mark up yang dilakukan perusahaan multinasional kepada
koran berwibawa Wallstreet Journal, yang terbit di Asia dan
Washington (Amerika). “Saya membeberkan fakta-fakta praktik KKN
itu. Saya berpandangan, jika sebuah kontrak sudah ditandatangani
tapi mengandung unsur KKN, maka terbuka kemungkinan untuk
direnegosiasi,” kata Rizal Ramli.
Kasus praktik KKN proyek listrik swasta di Indonesia kemudian
terekspos secara internasional. “Negara-negara besar dan lembaga
multinasional sering gembar-gembor menasihati negara dan pihak
lain untuk tidak melakukan KKN, tapi begitu menyangkut perusahaan
multinasional dari negara besar, mereka tutup mata, tutup mulut, dan
tutup telinga,” kata Rizal Ramli.

Dahlan Rebo Pahing

Kantor PLN di Jakarta.
Revaluasi aset yang
dilakukan di masa
Rizal Ramli menjabat
Menko Perekonomian
membuat modalnya
naik menjadi Rp 119,4
triliun dari sebelumnya
minus Rp 9,1 triliun
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Berita di Wallstreet membuat geger. Ada usaha dari perusahaan
listrik di negara maju untuk menyeret wartawan Wallstreet ke pengadilan. Tapi, karena fakta yang diungkapkan akurat dan ditopang
dengan bukti kuat, mereka tidak jadi melangkah ke pengadilan.
Dengan latar belakang seperti itu, akhirnya mereka bersedia
melakukan negosiasi ulang. Tim Keppres 133/2000 yang dipimpin
Rizal Ramli mampu menyelesaikan 16 dari 27 kontrak pembelian
listrik swasta – sisanya diteruskan oleh Tim Ekonomi Kabinet
Megawati yang menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI.
Dengan renegosiasi yang dilakukan tim Rizal Ramli Ramli itu, harga
listrik swasta bisa ditekan menjadi di bawah US$ cents 4 per kWh.
“Total kewajiban pemerintah dan PLN turun drastis dari US$ 80 miliar
menjadi US$ 35 miliar,” kata Rizal Ramli dengan nada lega.
Selesai? Ternyata belum. Persoalan harga jual listrik swasta ke PLN
memang sudah rampung. Tapi, ada problem lain yang dihadapi PLN
yang menuntut keputusan yang cepat dan inovatif. Perlu kebijakan
dan langkah terobosan.

Revaluasi Aset PLN
Direksi PLN dirombak. Eddie Widiono menjadi Dirut menggantikan
posisi Kuntoro Mangkusubroto. Selang beberapa pekan setelah
dilantik, Eddie bersama direksi PLN menemui Rizal Ramli di kantornya. Mereka memaparkan situasi keuangan PLN yang sangat
gawat: Aset PLN hanya Rp 50 triliun sedangkan modalnya minus Rp
9 triliun. Jadi, kalau dilihat dari posisi keuangannya, secara teknis
PLN sudah bangkrut. PLN tidak bisa meminjam uang ke bank untuk
membiayai modal kerja. Juga tak mungkin menerbitkan obligasi karena posisi keuangannya berantakan.
“Bagaimana usulan PLN untuk mengatasi hal ini?” tanya Rizal Ramli
kepada direksi PLN.
Eddie meminta agar pemerintah mengambilalih utang PLN dan
menyuntikannya menjadi modal baru dalam bentuk penyertaan
modal pemerintah (PMP). Jumlah dana yang diminta Rp 26,9 triliun.
Rizal Ramli menolak usulan itu. “Saya tidak setuju, kecuali kalau
saudara-saudara mau mengundurkan diri. Sebab, nanti akan menjadi
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PLTGU Muara Karang,
salah satu pembangkit listrik
yang dibangun sebelum
krisis ekonomi.

preseden. Setiap kali BUMN mengalami kerugian, kemudian minta duit dari pemerintah.
Kalau seperti itu lebih baik direksi BUMN
diganti saja oleh tukang becak: tinggal bikin
utang setelah itu minta uang kepada pemerintah untuk menyelelesaikan utang itu,”ujarnya.
Lalu, Rizal Ramli pun memberikan solusi berupa langkah terobosan, yaitu dengan meminta
PLN melakukan revaluasi asetnya. Soalnya,
banyak aset PLN berupa tanah dan bangunan
yang belum dilakukan revaluasi selama belasan
tahun. Selain itu, banyak generator dan jaringan distribusi PLN yang
dibeli sebelum krisis dengan kurs di bawah Rp 2.500/US$. Padahal,
pada tahun 2001, kurs rupiah sudah mencapai Rp 10.000/US$. Jadi,
ada selisih sekitar 7.500.
Semula direksi PLN menolak melakukan revaluasi aset karena akan
memakan waktu lama. Mereka juga khawatir jika asetnya direvaluasi
dan menggelembung maka kinerja mereka akan merosot. Return on
equity dan return on asset-nya PLN akan anjlok. Tentu saja hal itu
akan membuat kinerja direksi PLN menjadi memburuk. Selain itu,
pimpinan PLN juga khawatir tidak bisa membayar pajak revaluasi
asetnya. Sebab, begitu direvaluasi, akan terdapat selisih nilai aset
yang besar sekali, dan itu merupakan objek pajak yang harus dibayar. Hal itu tentu saja akan mengganggu cash flow dan operasional
PLN.
“Laksanakan saja revaluasi aset. Soal pajaknya, nanti akan saya
urus ke Departemen Keuangan,” kata Rizal Ramli.
Setelah dilakukan revaluasi aset oleh PT Sucofindo, aset PLN
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melambung dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan
modalnya yang semula minus Rp 9,1 triliun, naik pesat menjadi Rp
119,4 triliun. PLN kini sudah bankable. Tidak perlu lagi meminta duit
ke pemerintah untuk operasionalnya, karena bisa meminjam ke bank
atau menerbitkan obligasi. Persoalannya, kini tinggal mengurus
pajaknya.
Maka, Rizal Ramli pun bertemu dengan para pejabat Departemen
Keuangan. Ia meminta PLN diberi keringanan untuk menunda pembayaran pajak revaluasi asetnya. Pembayarannya akan dilakukan
dengan cara mencicil. Para pejabat Depkeu menolak permintaan itu.
Alasannya: belum ada peraturannya, dan sebelumnya tidak pernah
dilakukan.
“Sekarang saya tanya, ada perbedaan tidak, antara membayar pajak
sekarang, atau membayar pajak dalam jangka waktu 5 – 7 tahun,
dicicil lengkap plus bunga dan dendanya?” tanya Rizal Ramli.
“Sama saja, Pak. Tidak ada bedanya,”jawab salah satu pejabat
Depkeu.
“Kalau begitu, PLN bisa dong mencicil pajaknya,” kata Rizal Ramli.
“Tidak bisa. Belum ada peraturannya,” kata pejabat itu.
Rizal Ramli terdiam sesaat. Ia merasa heran mendapati kekakuan
birokrasi pemerintahan. “Begini, pemerintah itu kan kita. Coba
sekarang bikin peraturannya. Yang penting dari peraturan itu tidak
ada conflict of interest. Bisa enggak dibikin?”
“Bisa, Pak.”
Beres.
Begitulah, untuk menyelamatkan PLN Rizal Ramli mesti pontangpanting ke mana-mana. Melakukan negosiasi yang panjang dan
melelahkan, melobi kanan-kiri, bahkan kalau perlu, main gebrak meja
pun dilakukannya.
Rizal Ramli merasa puas karena berhasil menyelamatkan PLN dari
kebangkrutan. Yang lebih penting lagi, negara terbebas dari tambahan beban utang yang besar. “Masyarakat, terutama rakyat kecil,
juga terhindar dari kemungkinan membayar tarif listrik yang jauh lebih
mahal seandainya harga listrik swasta tidak bisa diturunkan,”
ujarnya.*

