
ABSTRAKSI

Minyak, dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan 
Indonesia telah banyak berperan baik sebagai sumber p e n e r i 
maan negara, maupun sebagai sumber penerimaan devisa.

Sebagai penerimaan ekspor, pengaruh minyak dan gas 
bumi dapat dilacak melalui neraca pembayaran. Pajak p e r s e 
roan minyak sebagai sumber utama anggaran pendapatan akan 
mempengaruhi perkembangan tabungan pemerintah  yang m e r u p a 
kan faktor utama dalam menentukan kesanggupan pemerintah 
untuk membiayai pembangunan di sektor pemerintah, yang pada 
g i l irannya  merupakan faktor penentu bagi laju pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.

Dalam jangka panjang Indonesia bermaksud untuk tidak 
begitu tergantung pada penerimaan migas, namun di sisi lain 
usaha untuk menggantikan peranan minyak selaku tulang 
punggung perekonomian akan memerlukan waktu yang cukup 
panj a n g .

Dengan menggunakan metode OLS dan dengan analisis 
regresi linier berganda, diketahui bahwa pada periode 
pengamatan yaitu, 1969 -1989 perekonomian Indonesia t e r n y a 
ta masih tergantung pada penerimaan ekspor minyak dan gas 
bumi, diman a pengaruh tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi 
adalah positif.

Walaupun peranan minyak dalam perekonomian Indonesia 
semakin menurun, dengan adanya faktor-faktor pesaing bagi 
migas seperti, munculnya sumber energi alternatif diluar 
migas (diversifikasi energi), timbulnya usaha penghematan 
pemakaian minyak bumi (konservasi energi) dan munculnya 
n egara-negara penghasil minyak non OPEC, yang menyebabkan 
turunnya ekspor migas Indonesia, namun ekonomi Indonesia 
masih kuat dipengaruhi oleh industri minyak dan gas bumi di 
I n d o n e s i a .

Sesuai anjuran pemerintah dalam upaya memperbesar 
dan menganekaragamkan sumber penerimaan negara dan p e n e r i 
maan devisa, maka peningkatan kemampuan produksi migas dan 
penerimaan cadangan baru terus dilakuk'an. Disamping itu, 
dalam rangka memperluas pemasaran dilakukan antara lain 
melalui kebijaksanaan harga migas yang tepat.
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