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BAB II
KEBERADAAN OPEC BERKAITAN DENGAN FLUKTUASI HARGA MINYAK DUNIA

Tinjauan Umum OPEC
Sejarah Terbentuknya OPEC
OPEC (Organization of Petroleum Economic Countries) berdiri tanggal  14 September 1960, piagam pendirian organisasi produsen minyak (OPEC) ditandatangani oleh lima negara sebagai negara pendiri yaitu Iran, Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Sekretariat OPEC pada mulanya didirikan di Geneva, Switzerland tahun 1961, tetapi setelah Konferensi I terjalin persetujuan mengenai tempat kesekretariatan OPEC. Maka pada tahun 1965 sekretariat OPEC berpindah di Vienna, Austria. 
Meskipun pada awalnya, OPEC tidak memiliki banyak kekuatan, namun kemudian secara bertahap setelah bergabungnya Al-Jazair, Libya, Nijeria, Qatar, Emirat, Gabon, Indonesia, dan Ekuador, OPEC semakin kuat. Oleh karena itu, pada krisis minyak akibat perang antara Mesir dan Zionis dan embargo minyak di Barat oleh negara-negara Arab, harga minyak naik hingga tiga kali lipat. Peran OPEC di pasar minyak dunia dan penentuan harga minyak selama dekade 70-an hingga kini, sangat besar. Kini, meskipun Ekuador dan Gabon keluar dari OPEC dan saham OPEC dalam produksi dunia telah menurun, organisasi ini masih memiliki peran besar dalam penentuan harga minyak dunia.
Indonesia sebagai negara net eksportir atau net importir minyak mentah telah menimbulkan tanda tanya mengenai kelayakan Indonesia menjadi anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Keraguan itu muncul sebab saat ini sumur minyak di Indonesia tidak mampu lagi menghasilkan minyak mentah di atas 1 juta barrel per hari karena usianya yang sudah puluhan tahun. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri naik melampaui angka 1,3 juta barrel per hari.
OPEC mensyaratkan setiap anggota harus net eksportir minyak mentah. Jadi, Indonesia tak perlu repot-repot mengundurkan diri jika sudah net importir karena secara otomatis akan dicoret dari daftar keanggotaan, atau kasarnya akan terusir. Staf Ahli Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Abdul Muin mengatakan, Ekuador tahun 1992 keluar dari OPEC karena sudah menjadi negara importir minyak mentah. Sekarang negara itu sulit untuk bergabung ke OPEC.
Namun, Muin memastikan Indonesia masih tetap diakui sebagai negara net eksportir karena OPEC menghitung dengan membandingkan crude to crude. Kalau nanti Indonesia terpaksa keluar, harus dengan cara elegan agar hubungan dengan produsen minyak OPEC tetap terjaga. Akan tetapi, tokoh perminyakan nasional, Baihaki Hakim, justru menilai Indonesia sudah tak relevan lagi menjadi anggota OPEC. Dasarnya, volume produksi minyak nasional sudah turun. Keanggotaan Indonesia di dalam OPEC sudah tidak efektif dan hanya menghabiskan dana lebih dari 1 juta dollar AS per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro seperti tak ingin berpolemik soal keberadaan Indonesia di OPEC. Ia menyebutkan pemerintah telah membentuk tim untuk mengkaji pilihan, apakah Indonesia tetap di dalam OPEC atau tidak. Tim terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen ESDM, dan Departemen Luar Negeri.
Namun, mengenai posisi Indonesia sebagai eksportir minyak mentah, Purnomo yang pernah menjabat Presiden dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OPEC sekaligus, menegaskan, Indonesia hingga saat ini masih surplus produksi minyak mentah. Jumlah minyak mentah yang diekspor masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang impor, dengan selisih rata-rata 30.000 barrel per hari.
Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, saat ini memang posisi produksi minyak mentah hanya 1 juta barrel per hari. Konsumsinya mencapai 1,35 juta barrel per hari, yang berarti Indonesia masuk dalam kategori negara net importir minyak. Terlebih lagi dari produksi satu juta barrel per hari itu tidak sepenuhnya milik pemerintah, tetapi milik kontraktor bagi hasil (KPS) yang besarnya 300.000 barrel per hari.
Kendati demikian, kondisinya, Indonesia tak perlu keluar dari OPEC. Indonesia tak perlu khawatir karena sebenarnya negeri ini masih bisa meningkatkan produksi minyaknya jika investor mau melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Paling tidak, Indonesia bisa meningkatkan produksi sekitar 20 persen untuk menembus angka produksi 1,2 juta barrel per hari pada tahun 2008. Salah satunya adalah negosiasi perpanjangan kontrak Blok Cepu, Jawa Tengah, antara Pertamina dan ExxonMobil selesai
Negara-negara Anggota OPEC
·	Arab Saudi  
·	Iran 
·	Uni Emirat Arab 
·	Venezuela 
·	Kuwait 
·	Nigeria 
·	Aljazair  
·	Libya 
·	Qatar
·	Irak
·	Indonesia

Arah dan Tindakan OPEC
OPEC merupakan suatu organisasi dimana negara-negara anggotanya mempunyai suatu hasil devisa yang besar dari minyak. Maka dalam kemajuan pembangunan   negara-negara tersebut sebagian besar hasil dari pendapatan minyak. 
Organisasi ini terdiri dari 11 negara anggota yang berorientasi dalam memproduksi minyak dan mengekspor minyak ke-3 benua di dunia, yaitu Benua Asia, Afrika, dan Amerika. Adapun orientasi dan tindakan organisasi ini adalah untuk mengendalikan produksi minyak dunia (penetapan jumlah kuota minyak) dengan sasaran sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga minyak dunia. Hal tersebut bermaksud sebagai suatu solusi dimana jika tumbuh permintaan minyak dari konsumen bertambah sedangkan negara produsen minyak menghasilkan produksi sedikit, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut OPEC dapat membantu dengan meningkatkan produksi minyak. Sebab apabila dibiarkan hal tersebut akan menimbulkan krisis ekonomi dunia. Selain hal itu juga untuk menghadapi perusahaan-perusahaan minyak besar milik Barat yang memonopoli penemuan, eksplorasi, dan penjualan minyak di tingkat dunia. Perusahaan Barat tersebut juga menentukan harga minyak sesuai dengan kepentingan mereka dan hal ini merugikan para produsen minyak.  
Orientasi OPEC
Pertumbuhan kebutuhan minyak dunia pada tahun ini diproyeksikan menurun sebesar 0,2 juta bph dibandingkan laporan bulanan OPEC sebelumnya menjadi 1,2 juta bph. Sementara untuk tahun 2006, pertumbuhan konsumsi minyak diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta bph.
Dalam laporan “Monthly Oil Market Report” terbitan Oktober 2005, OPEC Sekretariat juga memandang bahwa ketatnya neraca permintaan dan pasokan produk minyak turut menjadi penyebab utama fluktuasi harga minyak mentah meskipun sesungguhnya pasokan minyak mentah cukup tersedia di pasar dan stok minyak berada pada tingkat yang relatif aman.
Dengan melihat perkembangan tersebut diatas dan untuk menjaga stabilitas harga minyak, OPEC siap untuk memasok tambahan hingga sebesar      2 juta bph dari cadangan kapasitas OPEC ke pasar minyak dunia. Sementara pertumbuhan kapasitas produksi OPEC (akhir 2005-akhir 2006) dapat mencapai 0,9 juta bph dan proyeksi penambahan poduksi non OPEC yang mencapai sekitar 1,6 juta bph, dapat turut membantu meneangkan harga minyak mentah dunia.
Pasokan minyak dari non-OPEC pada tahun 2005 juga diperkirakan naik 0,49 juta bph. Proyeksi pasokan non-OPEC pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini direvisi lebih rendah masing-masing menjadi 127 ribu bph dan 331 ribu bph. Pada tahun 2006, pasokan minyak dari non OPEC diperkirakan naik 1,27 juta bph dibandingkan pasokan pada tahun ini.
Neraca pasokan-permintaan minyak untuk 2005 juga direvisi lebih rendah. Kebutuhan terhadap minyak mentah OPEC diperkirakan sekitar 28,7 juta bph atau naik 0,5 juta bph dibanding 2004 tetapi 200 ribu bph lebih rendah dari yang diproyeksikan terbitan sebelumnya.           
(http://www.mesdm.net/berita_mesdm.php?news_id=290)
Tujuan OPEC
OPEC adalah organisasi negara eksportir minyak nonpemerintah yang didirikan di Baghdad, Irak, pada pertemuan pertama tanggal 10-14 September 1960 oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kemudian lima negara ini berhasil menggaet delapan anggota baru, yakni Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab (1967), Aljazair (1969), Nigeria (1971), Ekuador (1973; tetapi keluar 1992), dan Gabon (1975; tetapi keluar tahun 1994). Awalnya organisasi ini bermarkas di Geneva, Swiss, selama lima tahun pertama, tetapi kemudian pindah ke Vienna, Austria, sejak tanggal 1 September 1965.
Tujuan pendirian OPEC adalah untuk mengendalikan produksi minyak dunia dengan melakukan penetapan jumlah kuota minyak stabilitas harga minyak dunia tetap terjaga. Oleh karena itu OPEC melakukan koordinasi dan menyatukan kebijakan energi dari setiap negara anggota, dalam rangka menjamin harga minyak mentah yang stabil dan adil bagi produsen. Pertemuan antarmenteri perminyakan dari setiap negara anggota OPEC dilakukan dua kali dalam setahun atau disebut dengan Konferensi OPEC. 
Konferensi OPEC merupakan suatu pertemuan antar negara-negara anggota OPEC, dimana di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai orientasi dan tindakan OPEC terhadap dunia internasional. Hal tersebut tak lepas dari peran Dewan Gubernur, yang berfungsi dalam mengarahkan manajemen organisasi dan mengimplementasikan keputusannya dalam konferensi; mempertimbangkan dan memutuskan atas laporan yang disampaikan Sekretaris Jenderal; menyampaikan laporan dan rekomendasi yang dibuat pada Konferensi; mempersiapkan anggaran organisasi untuk setiap tahun dan menyampaikannya pada konferensi untuk disetujui; mencalonkan auditor organisasi dalam jangka waktu per tahun; mempertimbangkan laporan auditor, saldo rekening dan menyampaikannya pada saat konferensi; menyetujui perjanjian para direktur divisi dan kepala-kepala departemen atas pencalonan yang diajukan oleh negara-negara anggota OPEC untuk dipertimbangkan dan direkomendasikan kepada Sekretaris Jenderal; menyiapkan agenda untuk konferensi; melakukan pertemuan konferensi luar biasa.
   Sebagai negara anggota, isu bahwa Indonesia akan meninggalkan OPEC sudah didengungkan sejak lama, tetapi bukan karena produksi minyak anjlok, melainkan karena Indonesia mendesak OPEC untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu menstabilkan harga. Tercatat dalam sejarah OPEC, Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo ketika masih bertugas sebagai penasihat dari Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto pada tahun 1998 mengeluarkan pernyataan keras, yaitu mundur dari OPEC. Indonesia bersikap seperti itu karena menilai OPEC teledor menangguhkan keputusan pengurangan produksi minyak. Harga minyak pada saat itu hanya di bawah 10 dollar AS, anjlok ke titik terendah dalam 12 tahun terakhir. Pada tahun 2004, ketika harga minyak mentah mencapai rekor tertinggi hingga di atas 50 dollar AS per barrel, Indonesia memegang peran penting dalam berkomunikasi dengan negara non-OPEC dan konsumen untuk menstabilkan harga minyak. Kebetulan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mendapat giliran menjadi Presiden OPEC dan juga dipilih sebagai Sekjen OPEC.(Kompas, 21 Februari 2005)
Strategi OPEC
Semua Negara OPEC harus mengakui bahwa pembangunan ekonomi mereka tergantung pada penerimaan minyak. Selain itu juga mereka memiliki peluang untuk melakukan pilihan atas segala alternatif yang tersedia, sebab hal tersebut sangat penting untuk digunakan sebagai penyangga perluasan aktifitas domestik sekaligus meningkatkan kuota dan jenis komoditi ekspor. Penggunaan devisa minyak biasanya terhalang oleh berbagai tekanan domestik yang biasanya terjadi di Negara anggota OPEC.
Strategi yang diperlukan dalam pembangunan yang bersifat rasional yang menuntut suatu kerangka yaitu perencanaan, koordinasi, pengarahan, dan keseimbangan pertumbuhan.
Adapun tugas utama yang perlu dilakukan adalah mendiversifikasikan aktifitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi kerja nasional. Adapun tugas utama yang perlu dilakukan adalah mendifersifikasikan aktivitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi kerja nasional. 
Salah satu upaya OPEC dalam menstabilkan minyak dunia  adalah melakukan sesuatu dimana upaya tersebut lebih terfokus pada penambahan jumlah kuota minyak dunia.  Selain itu OPEC juga menjaga stabilitas harga minyak diantara negar-negara OPEC sebab, hal ini seringkali menimbulkan perselisihan politik antar sesame anggota OPEC.
OPEC adalah sebuah kartel, tetapi memiliki ciri-ciri non-kartel. Biasanya sebuah kartel mempunyai syarat-syarat berikut :
	adanya koordinasi diantara sejumlah penjual

pembatasan jumlah produksi yang dijual ke pasaran
persetujuan bersama pada penentuan harga
	adanya suatu politik bersama untuk mendeteksi dan mengawasi tindakan-tindakan para anggota dalam praktek perdagangan.
Krisis ekonomi dunia yang dirasakan sjak tahun 1979, didahului oleh kenaikan harga minyak didahului oleh kenaikan harga minyak OPEC yang semula menguntungkan dilihat dari kenaikan nilai ekspor, sejak semester II/1981 telah berubah, yaitu merugikan negara-negara pengekspor minyak. Inflasi dan resesi yang melanda negara-negara maju telah mempengaruhi negara-negara berkembang, terutama pada ekspor pasaran bahan mentah dan bahan bakunya, maupun hasil industri kecilnya.
Oleh karena itu OPEC mempunyai suatu strategi-strategi dalam upaya untuk memajukan negara-negara anggotanya, yaitu : 
	Meningkatkan produksi minyak untuk mensejahterakan negara-negara OPEC

Melakukan pembaharuan teknologi dalam peralatan pengeboran
	Melakukan restrukturisasi manajemen kearah yang lebih baik
	Membuka investasi modal bagi negara-negara anggota OPEC
(http://www.opec.org/library/FAQs/aboutOPEC/q19.htm).                                                              
Tinjauan Umum tentang Fluktuasi Harga Minyak Dunia
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, M Chatib Basri, mengatakan, dampak lonjakan harga minyak dunia bagi Indonesia dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, kenaikan harga itu akan menaikkan pendapatan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di sisi lain, hal itu juga menyebabkan membengkaknya pengeluaran pemerintah akibat tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Chatib, beban pemerintah pusat akan bertambah berat karena sebagian dana penjualan migas harus dibagi kepada pemerintah daerah. Jadi, kenaikan harga minyak berdampak terhadap pengeluaran pemerintah meski ada tambahan penerimaan devisa dari peningkatan nilai ekspor minyak. Pemerintah hanya dapat mengurangi dampak kenaikan harga minyak mentah tersebut, dengan mempertimbangkan kenaikan angka subsidi BBM. Namun, jika itu dilakukan, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk subsidi BBM. Sebaliknya, jika tidak, akan menyebabkan gangguan perekonomian di dalam negeri.
Lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia yang mencapai level tertinggi dalam 21 tahun terakhir, di atas 41 dollar Amerika Serikat per barrel pada pekan ini, memunculkan kekhawatiran terjadinya krisis minyak dunia. Sejumlah pejabat senior Inggris dan Uni Eropa, mendesak Organisasi Negara- negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk segera menaikkan produksi. Sebab, jika tidak, pemulihan perekonomian global yang baru dimulai bisa terancam. OPEC harus sudah mengumumkan kenaikan produksi. Uni Eropa juga akan bergabung untuk mendesak hal ini, sebagaimana juga Pemerintah Amerika," ujar Menteri Keuangan Inggris Gordon Brown, seperti dikutip AFP. 
Namun, pihak OPEC sendiri, seperti diungkapkan oleh Presiden OPEC Purnomo Yusgiantoro dan sejumlah pejabat OPEC lainnya, berpendapat tidak mungkin hanya berharap pada OPEC. Sebab, lonjakan harga yang terjadi akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali OPEC. Purnomo dalam pernyataannya di sela-sela konferensi industri minyak di London, Inggris, menyatakan, kecil kemungkinan OPEC bisa menekan harga minyak dalam jangka pendek karena penyebab lonjakan harga minyak mentah sekarang ini bukan pada terbatasnya suplai OPEC. 
Pemicu utama lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia, serta harga bensin dan bahan bakar lain di pompa bensin-pompa bensin di Amerika Serikat (AS) sekarang ini, adalah spekulasi oleh lembaga-lembaga lindung nilai (hedge fund), pedagang (trader), di samping juga kondisi geopolitik, seperti situasi di Timur Tengah yang tidak aman dan problem struktural di pasar AS sendiri. Menurut Purnomo, akar persoalan sebenarnya adalah permintaan minyak global, terutama dari negara-negara maju, China dan India, yang jauh melampaui perkiraan. 
Menaikkan kuota produksi OPEC, menurut Presiden OPEC juga tidak akan menyelesaikan masalah karena langkah itu tidak akan bisa mengatasi keterbatasan kapasitas kilang dan bottle necks atau problem sisi hilir lain yang dialami AS saat ini. Purnomo juga menuding kebijakan standar emisi mobil di AS yang bervariasi dari negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain sebagai penyebab lain kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar di AS. Ketentuan soal standar emisi itu menghalangi pengalihan ekses kapasitas di satu negara bagian ke negara bagian lain yang kekurangan pasokan.
 Menurut Purnomo, apa pun yang akan dilakukan OPEC tidak akan banyak berpengaruh terhadap harga minyak pada Juni mendatang karena tanker- tanker pengangkut minyak mentah saat ini seluruhnya sudah habis dipesan. Purnomo juga menilai sikap Menteri Keuangan Inggris tidak adil karena membebankan seluruh tanggung jawab ke pundak OPEC. Karena itu, ia mendesak Brown agar menekan negara-negara non-OPEC untuk juga menaikkan produksinya. Menurut Purnomo, OPEC saat ini hanya menyumbang 40 persen produksi dunia dan sudah mengerahkan 85-90 persen kapasitas produksinya. Selain itu, produksi OPEC saat ini juga sudah sekitar dua juta barrel per hari (bph) di atas kuota produksi resminya yang 23,5 juta bph. Meski demikian, dia menjanjikan para wakil negara-negara OPEC akan membahas usulan kenaikan kuota sebesar 1,5 juta bph atau 6,4 persen yang diusulkan Arab Saudi pada pertemuan informal di sela-sela konferensi industri minyak di Amsterdam, Belanda. "Minyak saat ini sudah menjadi ancaman riil yang semakin kuat bagi perekonomian global. Kami mencemaskan dampak tidak menguntungkan kenaikan harga minyak yang tajam ini terhadap perekonomian global," ujar Ed Balls, penasihat ekonomi senior Departemen Keuangan Inggris, seperti dikutip The Oakland Tribune.
 Komisioner Uni Eropa urusan Energi, Loyola de Palacio, kepada wartawan di Brussels, Belgia, mengatakan, OPEC terancam kehilangan kredibilitasnya jika gagal mencapai kesepakatan untuk menaikkan produksi pada pertemuan di Amsterdam. Peringatan soal ancaman tingginya harga minyak terhadap perekonomian global juga dilontarkan Badan Energi Internasional (IEA) serta sejumlah ekonom dan ahli perminyakan dunia. Namun, apa pun kesepakatan yang dicapai di Amsterdam, sejumlah pejabat OPEC mengatakan, keputusan kenaikan kuota masih harus menunggu hingga seluruh 11 negara anggota OPEC bersidang secara resmi di Beirut, 3 Juni mendatang. Sebab, tidak semua wakil negara anggota OPEC hadir pada pertemuan di Amsterdam. 
OPEC telah menjamin bahwa pertumbuhan dalam pengeluaran minyak dapat melebihi permintaan minyak selesai pada tahun ini. Dalam laporan pasar  minyak bulan ini untuk Juli menyiarkan disini, OPEC mengatakan permintaan akan minyak ini akan kenaikan 0.1 mb/d sampai 29.0 mh/d di tahun 2006, atau dapat juga dibawah 0.7 mh/d kenaikan di OPEC mengharapkan kapasitas pada tahun yang sama.
Kenaikan di OPEC kapasitas melebihi dua tahun yang lalu juga pendirian pada perbedaan kenaikan  untuk perkembangan di dunia kilang minyak kapasitas dimana kenaikan mengalami ketinggalan dibelakang permintaan pertumbuhan dan kenaikan pada persediaan OPEC dan non-OPEC, laporan menerangkan.
	Ini merupakan sambutan perjanjian baru saja oleh kelompok dari delapan perindustrian negara untuk mempertimbangkan tindakan untuk mendorong pengembangan dari kapasitas kilang  minyak. Bagaimanapun, ini merupakan titik keluar bahwa “ Ini merupakan pernyataan positif yang diperlukan untuk mewujudkan sampai dengan tindakan konkrit apabila pertumbuhan dari persediaan produk adalah untuk menunjukan langkah dengan mengharapkan  kenaikan pada permintaan. “Negara anggota OPEC menambahkan laporan, telah siap untuk meningkatkan investasi modal mereka ke hilir. Sebagai catatan, “tanpa berarti dan tepat pada waktunya tindakan pada induk negara yang mengkonsumsi, tinggi dan menguapnya catatan harga minyak pada pengumuman resmi G8 adalah kemungkinan besar sisa dari keutamaan dari pasar,”yang dijanjikan.
Cara yang paling banyak digunakan untuk memperkirakan mulainya krisis minyak adalah Hubbert Peak yang diperkenalkan oleh ahli geofisika M. King Hubbert. Hubbert Peak adalah sebuah model untuk mengestimasi puncak dari produksi minyak dunia.
Pada tahun 1956, Hubbert memprediksikan bahwa produksi minyak di Amerika Serikat akan mencapai puncaknya pada tahun 1970. Dan ternyata puncak tersebut terjadi pada tahun 1971. Menurut Hubbard, cadangan minyak Amerika Serikat akan habis pada akhir abad ke-21.
Pada tahun 1971, Hubbert kembali mencoba untuk memprediksi puncak produksi minyak, kali ini untuk produksi minyak dunia. Menurut beliau, puncak produksi minyak dunia akan terjadi pada tahun 1995-2000. Prediksi ini meleset karena sampai saat ini produksi minyak dunia masih menunjukkan peningkatan. Tetapi ada kemungkinan ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat menunda peak ini, yaitu: krisis energe 1997, perang teluk, dan resesi pada tahun 1980 dan 1990-an.
Salah satu organisasi yang paling konservatif dalam memprediksi Hubbert Peak adalah the Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO). Organisasi ini pernah memprediksikan bahwa Hubbert Peak akan terjadi pada tahun 2000, 2002, 2004 dan kini mereka memperkirakan bahwa Hubbert Peak akan terjadi pada tahun 2007. Walaupun akibatnya kini banyak yang tidak mempercayai organisasi ini, perubahan tersebut terjadi karena peningkatan produksi di Rusia serta peningkatan produksi dari sumber-sumber non konvensional seperti pasir minyak. 
Freddie Hutter dari Trendlines.ca salah satu kritikus dari ASPO berpendapat bahwa Hubbert Peak akan terjadi pada tahun 2010. Freddie Hutter juga melakukan kompilasi beberapa pendapat mengenai kapan Hubbert Peak ini akan terjadi. Hubbert Peak diprediksikan akan terjadi paling cepat tahun 2007 (prediksi Colin Campbell dari ASPO) dan paling lama sekitar tahun 2050 (prediksi Exxonmobil, OPEC dan EIA). Namun perlu diperhatikan bahwa pihak-pihak yang memprediksikan bahwa peak masih lama terjadi adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksploitasi minyak bumi. 
Namun sebagian besar reaksi ini memperhitungkan kenaikan harga BBM semata-mata dari sisi makroekonomi saja. Seakan-akan diasumsikan bahwa sumber daya minyak adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu penggunaan sumber daya alam hidrokarbon, terutama bahan bakar minyak perlu direduksi untuk menghindari semakin parahnya krisis energi di masa yang akan datang.(http://www.tempointeraktif.com/2005/economict.htm) 




