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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Energi adalah sumber penting bagi setiap negara, baik negara maju 

maupun negara berkembang. Sumber energi dapat di gunakan sebagai bahan 

bakar dalam penggunaan diberbagai bidang, seperti industialiasasi maupun rumah 

tangga, bagi Indonesia sumber energi menjadi peran penting dalam perekonomian 

negara. Energi minyak bumi adalah salah satu yang paling bermanfaat bagi 

perkembangan ekonomi negara
1
. Saat ini minyak menjadi salah satu energi yang 

sangat di butuhkan dalam berbagai kebutuhan di setiap negara, bahkan minyak 

dapat menjadi kepentingan yang banyak menghasilkan pendapatan bagi siapa saja, 

baik Negara, perusahaan asing atau organisasi internasional yang berkecimpung di 

dalamnya. Contoh kecil saja di Indonesia sendiri seperti Caltex, Chevron, 

Pertamina menjadi kilang
2
 minyak dalam negeri untuk memproduksi sumber yang 

telah ada, perusahaan swasta ini bukan hanya untuk mencari keuntungan saja akan 

tetapi ikut berperan andil dalam perminyakan di Indonesia. Chevron
3
 sendiri dapat 

memproduksi minyaknya untuk kebutuhan Indonesia hampir 40%nya, sedangkan 

yang 70% dari Pertamina
4
 dan perusahaan minyak lain dalam negeri. 

                                                             
1 Anovianti, 29 April 2014, ekonomi dari minyak dan gas bumi, dalam 
https://www.linkedin.com/pulse/20140429060442-252059340-ekonomi-dari-minyak-dan-gas-

bumi-1 di akses pada tanggal 15 april 2014  
2 Ahmad Baiquni Tanpa Impor Persediaan Minyak Indonesia hanya tahan 21 hari dalam 

http://www.merdeka.com/uang/tanpa-impor-persediaan-minyak-indonesia-hanya-tahan-21-

hari.html di akses pada tanggal 15 april 2014 
3 Esdm.go.id, 09 Desember 2014, EOR sumbang 40% produksi minyak nasional dalam 

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5425-eor-sumbang-40-produksi-minyak-

nasional.html di akses pada tanggal 09 Desember 2014 
4 Prokum.esdm.go.id, Pada data ESDM 2011 PT.Chevron Pasific Indonesia memproduksi terbesar 

dengan tingkat produksi sebesar 356.987 bph, sedangkan dari PT.Pertamina memproduksi 123,518 

https://www.linkedin.com/pulse/20140429060442-252059340-ekonomi-dari-minyak-dan-gas-bumi-1
https://www.linkedin.com/pulse/20140429060442-252059340-ekonomi-dari-minyak-dan-gas-bumi-1
http://www.merdeka.com/uang/tanpa-impor-persediaan-minyak-indonesia-hanya-tahan-21-hari.html
http://www.merdeka.com/uang/tanpa-impor-persediaan-minyak-indonesia-hanya-tahan-21-hari.html
http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5425-eor-sumbang-40-produksi-minyak-nasional.html
http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5425-eor-sumbang-40-produksi-minyak-nasional.html
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Impor minyak Indonesia berawal mula dari bergabungnya dalam 

organisasi internasional bernama OPEC (Organization Petroleum Exporting 

Counties), sejak berdirinya pada tahun 1960
5
, Indonesia sudah menjadi bagian 

dari anggota OPEC, pada tahun 1961 OPEC diresmikan menjadi organisasi 

internasional yang berkecimpung dalam hal perminyakan dunia, seperti impor, 

ekspor minyak, sampai pada kestabilan produksi bahkan konsumsi bagi kalangan 

negara-negara di dunia yang membutuhkan minyak sebagai sumber energi 

perkembangan perekonomian dan pembangunan mereka. Keanggotaan
6
 Indonesia 

dalam OPEC pada tahun 1962, OPEC sendiri merupakan organisasi perjuangan 

dari Negara-negara dunia ketiga dan pada saat itu Indonesia masih berstatus 

pengekspor minyak sehingga yang mana memiliki kepentingan yang sama dengan 

Negara-negara anggota OPEC lainnya. 

Keikutsertaan Indonesia dalam OPEC juga bertujuan yang sama yaitu 

memberikan kenyamanan dan kesejahteraan terhadap konsumen serta anggota-

anggota OPEC lainnya, status Indonesia sebagai pengekpor minyak menjadi 

andalah bagi kekuatan perekonomian, pendapatan nasional sebab banyak di antara 

Negara-negara industry yang akan membutuhkan minyak, salah satunya adalah 

Jepang. Akan tetapi pada dasarnya Indonesia memiliki keterkaitan sangat tinggi 

                                                                                                                                                                       
bph, dan lainnya dari perusahaan minyak dalam negeri PT.Total E&P Indonesia sebesar 82,232 

bph, Conoco Phillips sebanyak 52,655 bph, CNOOC sebesar 34,690 bph, PHE ONWJ sebesar 

32,119, Medco sebesar 16,463, serta  Chevron Indonesia 28,233, Vico Indonesia 16,29 dan PHE 

West Madura sebesar 13,796. Dikutip oleh Kementrian ESDM Desember 2012 Publikasi Hasil 

Kajian Sumber Daya Energi dalam 

http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20SDE.pdf di akses pada tanggal 09 

Desember 2014 
5 Rudy, Teuku. May, Administrasi Dan Organisasi Internasional. (Refika Aditama, Bandung, 

2005) hal.125-127 
6 Ibid. Hal.128-129 

http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20SDE.pdf
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terhadap OPEC, dari mulai masuknya Indonesia sejak 1960 kemudian pada 1977
7
, 

1985 sampai 1990, Indonesia sebagai negara net eksportir membutuhkan dari 

271,7 ribu barel, sampai pada 914,77 ribu barel
8
. Jika di lihat dari perkiraan 

kebutuhan oleh negara ini sangat ironis sekali, yang mana pada sebelum 1977 

Indonesia adalah sebagai negara yang disebut (net eksportir), akan tetapi 

masuknya pada periode tahun 2000an Indonesia tidak lagi dapat memproduksi 

BBM menjadi (net importir), bukan karena kehabisan stok akan tetapi dalam segi 

pengolahan Indonesia menjadi negara yang sangat minim dalam sumber daya 

manusia atau alat industri untuk mengelola BBM. Dan jika di bandingkan dengan 

tahun – tahun masa 1978 negara adidaya industrialisasi seperti Jepang
9
 yang 

memiliki banyak kebutuhan bahan minyak sampai pada kuota 1.699,6 juta barel 

ternyata Indonesia memiliki peran penting di dalamnya, dalam perhitungan persen 

Indonesia menyumbangkan BBMnya pada Jepang hingga sampai 12,8% 

mengalahkan Kuwait serta UAE yang hanya berkisar antara 9% - 10,3% saja. Ini 

menjadi berita kebanggaan dan kelangkaan tersendiri bagi Indonesia saat itu.  

Perubahan status itu di sebabkan oleh banyak factor, seiring berjalannya 

waktu, tepatnya pada tahun 1996-1998
10

 Indonesia mengalami perubahan dalam 

tatanan politik dalam negeri, diantaranya terdapat krisis sector keuangan, jatuhnya 

nilai tukar rupiah oleh dollar Amerika Serikat. Krisis moneter ini menjadikan 

bencana bagi politik domestic dan politik luar negeri Indonesia, sampai pada 

                                                             
7 Sanusi Bahrawi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan, (Universitas Indonesia-Press, 1984), 

hal.86 
8 Ibid. Hal.87-89 
9 Ibid. Hal..9 
10 Direktori.umy.ac.id, keluarnya indonesia dari OPEC dalam 

http://direktori.umy.ac.id/uploads/skripsi2/20050510272-Bab-I.pdf hal.8-9 di akses pada tanggal 

10 Desember 2014 

http://direktori.umy.ac.id/uploads/skripsi2/20050510272-Bab-I.pdf
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ujungnya Indonesia menjadi kesulitan dalam memperbaiki perekonomiannya, 

pasca lengsernya tahta kepresidenan mulai dari soeharto pada presiden selanjutnya 

pemulihan perekonomian masih berlanjut sampai pada massa presiden SBY. 

Tidak mengherankan pada massa ini SBY masih melanjutkan misi yang sama, 

sehingga pada titik puncak untuk menstabilkan perekonomian Negara, SBY 

menjalani kebijakan dan politik luar negeri dengan maksud untuk kepentingan 

nasional, salah satu kebijakan luar negeri pasca-reformasi yaitu keluarnya 

Indonesia dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008
11

. Pemerintah beranggapan 

kebijakan ini lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi pada saaat itu.  

Resiko keluarnya Indonesia dari anggota OPEC terhadap persediaan 

minyak, menurut mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar 

Kartasasmita dalam pernyataanya, pada 2008 indonesia keluar dari OPEC adalah 

benar akan menjadi penurunan cadangan minyak dan investasi pada persediaan 

minyak kita, sedangkan kita harus menyediakan sumber-sumber energinya untuk 

memenuhi kenaikan konsumsi rakyatnya
12

. Resikonya selain itu, akan kehilangan 

peluang yaitu disaat produksi dalam negeri mengalami penurunan (supply) tetapi 

disisi lain permintaan (demand) sangat tinggi, ini sulit bagi pemerintah kita, 

kehilangan peluang disini kurangnya ekspansi keluar negeri pada negara-negara 

kaya minyak. Pencarian sumber minyak di luar negeri ini penting untuk jangka 

menengah atau kurang lebih 5-10 tahun kedepan, maka dari itu untuk mengurasi 

terjadinya resiko lebih lagi perlu adanya kunci ketahanan energi untuk menjadi 

                                                             
11 Directory Umy, Loc.cit hal 10 
12 Ginanjar Kartasasmita Seandainya Indonesia Tidak Keluar Dari OPEC dalam 

http://migasreview.com/seandainya-indonesia-tidak-keluar-dari-opec.html di akses pada tanggal 

23 April 2014 

http://migasreview.com/seandainya-indonesia-tidak-keluar-dari-opec.html
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cadangan juga dimana saat kita mengalami krisis energi karena sulitnya produksi 

dan impor yang semakin mahal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam setiap penelitian, pastinya peneliti memiliki titik focus untuk 

menentukan berbagai kendala permasalahan dalam pembahasan yang harus dikaji 

bahkan dikritik dan memberi solusi yang terbaik untuk penyempurnaan dari 

adanya tidak kepastian permasalahan.  

Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Memenuhi Persediaan BBM Pasca 

Keluar dari OPEC (Organization Petroleum Exporting Countries)2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa BBM pada tahun 

2008 adalah yang ke-2 kalinya yang cukup singnifikan dan cukup berbeda yang 

dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulagi adanya krisis BBM dan 

menganalisa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah demi 

mempertahankan agar tidak terjadinya inflasi terhadap harga BBM. Begitu juga 

kebijakan keluarnya Indonesia dari anggota OPEC telah menciptakan situasi yang 

baru bagi kebutuhan dalam negeri mengenai persediaan BBM kita, serta apa yang 

dilakukan saja oleh OPEC dalam meregulasi produknya dan upaya apa yang akan 

dilakukan Indonesia kedepannya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih bagi 

intelektual-intelektual masa depan, dan dengan membacanya dapat mengetahui 
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adanya keselarasan kebijakan yang baru agar masyarakat pun tidak menilai 

sebelah mata mengenai kebijakan ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai latar belakang terjadinya 

keputusan keluarnya Indonesia dari anggota OPEC.  Dan bagaimana penelitian ini 

menjadi menarik para pembaca untuk mengertahui adanya perbedaan saat dalam 

naungan OPEC dan pasca keluarnya dari OPEC dalam memenuhi kebutuhan 

persediaan konsumsi BBM oleh masyarakat. 

1.5 Study Terdahulu 

Untuk menjelaskan berbagai masalah yang terdapat dalam rumusan 

masalah mengenai Upaya Indonesia Dalam Memenuhi Persediaan BBM Pasca 

Keluar dari OPEC (Organization Petroleum Exporting Countries) 2008?. Peneliti 

memiliki beberapa perbandingan argument atau pemikiran dari berbagai sumber 

yang telah ada.  

Dalam berbagai kehidupan saat ini minyak menjadi salah satu komodasi 

paling utama dalam sehari-hari, baik dalam bidang transportasi maupun industri. 

Menurut Drs. Sahat Simamora
13

 dalam bukunya yang berjudul Minyak Dalam 

Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional, menyatakan bahwa 

“kebutuhan akan energi yang semakin meningkat dan ketergantungan pada 

minyak akan mendorong penghematan, juga berusaha dalam memperbesar 

produksi, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi output pada sumur-sumur 

lama maupun pencarian sumur-sumur baru”. Sedangkan dengan mempertahankan 

                                                             
13 Drs. Sahat Simamora, Minyak Dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional, 

(Rajawali, Jakarta, 1983), hal.24-25 
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sumber cadangan yang ada juga akan mengakibatkan beberapa kendala, karena 

berdampak pada devisa surplus minyak di luar negeri yang kurang memberikan 

keuntungan. Mengenai harga minyak sendiri tekanan gejolak minyak bisa saja 

terjadi oleh dua hal
14

, di antaranya satu : tinginya tingkat konsumsi dan 

permintaan negara-negara konsumen maju, dua : tingginya laju pertumbuhan 

impor berbagai komoditi disemua negara OPEC.  

Terdapat pemikiran lainnya yaitu menurut Bambang Irawan dalam 

tulisannya yang berjudul pengaruh regulasi produksi minyak OPEC terhadap 

kebijakan pemerintah Indonesia mengenai harga bahan bakar minyak 2008, 

bahwasannya regulasi
15

 minyak yang dilakukan OPEC telah berdampak pada 

stabilitas harga yang ditentukan oleh pasar, sedangkan pada tahun 2008 OPEC 

tidak menambahkan daya produksinya padahal permintaan yang semakin 

tingginya dari konsumsi anggota OPEC semakin sengit bersaing mendapatkan 

kuota, begitu juga dengan harga, disebabkan OPEC tidak menambah daya 

produksi mengakibatkan harga minyak menjadi naik. 

Regulasi yang dilakukan OPEC juga berdasarkan apa yang telah dilakukan 

dan di sepakati oleh anggota-anggota OPEC, sehingga ini menjadikan 

keseimbangan, kestabilan bersama bagi negara anggota, akan tetapi berbeda 

dengan Indonesia, regulasi itu menjadikan Indonesia semakin sulit, dimana 

permintaan dalam negeri meningkat karena faktor produksi dalam negeri 

mencapai batas serta adannya pertambahan penduduk membuat kebutuhan akan 

                                                             
14 Ibid. Hal.210-211 
15 Irawan Bambang, Pengaruh Regulasi Produksi Minyak OPEC Terhadap Kebijakan Peremintah 

Indonesia Mengenai Harga Bahan Bakar Minyak 2008 (Universitas Komputer Indonesia, 

Bandung, 2009) dalam skripsi http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-

bambangira-19782-1-skripsi-n.pdf di akses pada tangal 10 April 2014 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-bambangira-19782-1-skripsi-n.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-bambangira-19782-1-skripsi-n.pdf
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BBM semakin tinggi. Akan tetapi ini tidak membuat OPEC terpengaruh, regulasi 

tetap berjalan, jika permintaan akan minyak meningkat dan penawaran tetap, 

maka harga minyak akan naik. Sebaliknya sedangkan jika permintaan menurun 

dan penawaran tetap, maka harga minyak akan turun. Permintaan konsumen 

terjadi apabila negara-negara pengkonsumsi minyak telah mengalami peningkatan 

akan kebutuhan minyak untuk memenuhi kebutuhannya, dimana kelangkaan 

minyak terjadi karena pertumbuhan penduduk sehingga konsumen meminta untuk 

menambah produksi minyak hingga kebutuhan akan minyak terpenuhi. 

Pada dasarnya Indonesia telah banyak belajar mengenai keterkaitannya 

dengan OPEC dalam produksi minyaknya akan tetapi sampai pada saat ini, yang 

mana sudah 50 tahun lebih Indonesia dalam anggota OPEC tidak mengalami 

perubahan, sejak tahun 2000an Indonesia sudah dalam proses menjadi negara 

(net-importir), ini sudah berbeda dengan keinginan masyarakat, karena  

banyaknya permintaan yang semakin meningkat, kebutuhan minyak akan 

kunsumsi minyak dalam negeri menjadikan pemerintah akan dalam posisi yang 

rumit, dikala harga minyak meroket tinggi sedangkan Indonesia juga masih 

membayar iuran 2 juta setiap tahunnya, ini yang menjadikan alasan bahwa 

indonesia mempunyai kebijakan untuk keluar dari anggota OPEC.  

Adapun beberapa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi kebutuhan konsumsi minyak yang kurang dari produksi kilang 

minyak oleh perusahaan minyak di Indonesia, salah satunya impor minyak dari 

timur tengah, serta mencari lahan untuk membuat kilang-kilang yang berpotensi 

menghasilkan minyak mentah yang cukup produktif dan memberikan kesempatan 
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pada para investasi-investasi
16

 yang ingin memberikan modal pada perusahaan 

minyak untuk mempercanggih alat produksi minyak sehingga tidak perlu untuk 

impor lagi. 

Menurut Ibnu Sutowo sebagai Dirut Pertamina, dalam bukunya Sanusi 

Bahrawi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan beranggapan bahwa
17

 “indonesia 

banyak belajar dari OPEC, karenanya indonesia masuk OPEC”. Sehingga dari 

perkataan Dirut Pertamina tersebut banyak pendapat yang mendukung indonesia 

masuk OPEC, salah satu  tokoh  itu adalah Ir.Racmat Witular sebagai ketua 

komisi VI DPR, yang mana beliau menyatakan bahwa meskipun nasib dari 

negara-negara berkembang yang menjadi anggota OPEC pada saat itu akan selalu 

tergantung dengan OPEC dan juga akan membayar adanya iuran, akan tetapi 

sebagai anggota yang senasib dengan negara berkembang tersebut, yang menjadi 

berbeda yaitu antara yang kaya dan yang miskin semakin menjauh. 

Pada tahun 1960 OPEC melakukan konferensi pertamanya oleh beberapa 

anggota penghasil minyak yang sudah berjalan sejak lama diantaranya terdapat 

negara Arab Saudi, Venezuela, Iran, Iraq, dan kuwait serta pada saat itu bulan 

september 1960 juga meresmikan terbentuknya OPEC di baghdad. Dari hasil 

konferensi pertama tersebut menghasilkan
18

 penetapan tujuan dari organisasi 

OPEC ialah mempersatukan kebijaksanaan di bidang perminyakan dan penentuan 

                                                             
16 Investor.co.id, Indonesia butuh investasi bidang energi dalam 

http://www.investor.co.id/energy/indonesia-butuh-investasi-bidang-energi/50224 di akses pada 

tanggal 15 april 2014 
17 Sanusi Bahrawi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan, (Universitas Indonesia-Press, 1984), 

hal.5-6 
18 Ibid. Hal.72 

http://www.investor.co.id/energy/indonesia-butuh-investasi-bidang-energi/50224
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cara-cara/langkah-langkah guna melindungi kepentingan-kepentingan negara 

anggota secara individu maupun kolektif. 

Kerjasama Indonesia terhadap OPEC memang sangat lama bahkan sejak 

awal bergabungnya menjadi anggota OPEC, akan tetapi semakin lama semakin 

mendesak pada APBN, semakin banyak permintaan, dan konsumtifnya BBM oleh 

masyarakat indonesia menjadikan impor kita semakin tinggi presentasenya, ini 

sulit bagi pemerintah untuk menentukan kenaikan harga atau regulasi kuota yang 

di impor dari OPEC. Menurut Teguh Dartanto dengan tulisannya yang berjudul 

BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan kemiskinan di indonesia
19

. Teguh Dartanto 

tertarik untuk menganalisis mengenai kebijakan energi, BBM, dan subsidi yang 

mana dapat mengakibatkan kemiskinan di indonesia pada tahun 2005. Teguh 

menyatakan bahwa mengapa alasan kenaikan harga minyak di indonesia 

mengalami pembengkakan bahkan sampai menuju pada krisis. Karena faktor 

perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri-nya yang sangat timpang 

akibat peningkatan harga minyak bumi yang semakin sulit untuk di cari 

sumbernya, dan pada saat itu harga minyak bumi sekitar U$$ 50 perbarel jauh 

diatas harga minyak bumi yang di tetapkan dalam asumsi harga minyak dalam 

APBN 2005 yang hanya sebesar U$$ 24 perbarel
20

. Perbedaan ini yang 

megakibatkan timbulknya pembengkakan subsidi BBM. 

Setelah dalam kurun waktu 3 tahun dari 2005-2008 harga BBM dan 

pembengkakan subsidi terus terjadi bahkan sampai produksi bahan minyak 

                                                             
19 Teguh Dartanto, Staf Bidang Pemikiran dan Kajian PPI Jepang 

Research Student Graduate School of Economics Hitotsubashi University 

Staf Pengajar dan Peneliti LPEM FEUI http://io.ppijepang.org/old/article.php?id=102 Diakses 

pada tanggal 19 November  2013 
20 Teguh Dartanto, Loc.cit hal 3-4 

http://io.ppijepang.org/old/article.php?id=102
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mentah pun terus mengalami penurunan. Dalam peryataan yang dilakukan oleh 

Teguh Dartanto dengan dampak kenaikan BBM terhadap Inflasi negara pada 

tahun 2005, kenaikan BBM ini secara langsung berdampak pada kenaikan harga-

harga pada barang lainnya seperti pada bulan maret sampai pada oktober, estimasi 

dampak inflasi akan mencakup pada struktur komsumsi rumah tangga dan struktur 

biaya produksi industri.  

Tabel 1.1 

 Posisi Penelitian  

No. Peneliti / Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Sahat Simamora ; 

Minyak Dalam 

Politik, Upaya 

Mencapai 

Konsensus 

Internasional 

 Minyak menjadi komodasi yang 

sangat penting bagi setiap negara 

dan banyaknya konsumsi negara-

negara maju menjadikan 

penghematan pada bahan bakar 

minyak. 

2. Bambang Irawan 

(2009); regulasi 

produksi minyak 

OPEC terhadap 

kebijakan 

pemerintah 

Indonesia 

mengenai harga 

bahan bakar 

minyak 2008 

Deskriptif Regulasi minyak OPEC 

menjadikan beberapa negara 

anggotanya mengalami kesulitan 

dalam kebutuhan komsumsi 

minyak dalam negeri, regulasi 

OPEC dengan penurunan jatah 

kuota bagi anggotanya karena 

kenaikan harga minyak dunia 

semakin tinggi. 

3. Teguh Dartanto ; 

BBM, Kebijakan 

Energi, Subsidi 

dan kemiskinan di 

Indonesia 

 Adanya kebijakan energi dalam 

negeri serta penggunaan subsidi 

yang semakin tinggi membuat 

pemerintah untuk menaikkan harga 

BBM sehingga tidak membebani 

APBN dan kenaikan harga BBM di 

alokasiakan pada BLT 
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4. Sanusi Bahrawi ; 

Indonesia Dalam 

Dunia 

Perminyakan. 

 

 Negara berkembang akan selalu 

tergantung dengan negara kaya, 

seperti halnya Indonesia masih 

tergantung dalam impor minyak 

OPEC dan menjadikan OPEC 

sebagi wadah untuk kepentingan 

persediaan BBM dalam negeri. 

5. Ahmad Sandy ; 

Upaya Indonesia 

Dalam Memenuhi 

Persediaan BBM 

Pasca Keluar dari 

OPEC 

(Organization 

Petroleum 

Exporting 

Countries) 2008 

Deskriptif Upaya yang dilakukan Indonesia 

dalam memenuhi persediaan BBM 

pasca keluar dari OPEC dengan 

kerjasama bilateral secara langsung 

pada negara-negara penghasil 

minyak, serta perluasan sektor 

investasi dan teknologi, juga 

menghindari ketergantungan akan 

BBM subsidi pemerintah membuat 

energi alternatif baru, guna 

menghemat BBM. 

 

1.6 Landasan Konsep  

1.6.1 Kerangka Konseptual 

Untuk melihat analisa yang dapat memudahkan dalam tingkat penelitian, 

dibutuhkan beberapa teori ataupun konsep untuk memperkuat analisa peneliti 

sehingga dapat dijadikan refrensi dari daftar pembahasan, dan juga agar dapat 

mengembangkan konsep secara deskriptif. Terdapat 3 konsep yang mana adalah 

Kerjasama OPEC, Konsep pilitik minyak dan Konsep Kebijakan. Sebelum masuk 

pada pembahasan masalah teori peneliti sedikitnya membahas tentang strategi dan 

pengulasan permasalahan awal. 

1. Kerangka Kerjasama OPEC 

Dalam setiap organisasi pasti terdapat tujuan, dimana salah satu tujuan 

dalam sistem OPEC adalah melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya, 
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baik dalam membutuhkan persediaan minyak dalam negeri anggotanya atau untuk 

membantu menambah kuota produksi dari anggota lainnya, karena pasti salah satu 

diantara anggotanya ada yg tidak sesuai yg diharapkan atau terdapat penurunan 

kuota di anggota tersebut. 

Sejak menjadi anggota OPEC 1962, indonesia berperan aktif dalam 

penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam  rangka menstabilisasi 

jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Dalam KBRI
21

 di Wina 

serta berdirinya Sekertariat OPEC pada 1965 Wina, Indonesia terlibat dalam 

kegiatan pemantau harga minyak dan penanganan masalah substansi serta 

diplomasi di berbagai persidangan yang diselenggarakan oleh OPEC. Disisi lain 

pentingnya peranan Indonesia di dalam OPEC menjadikannya sebagai Sekjen 

OPEC dan Presiden Konferensi OPEC pada 2004. Akan tetapi beberapa tahun 

setelah itu status keanggotaan Indonesia dalam OPEC telah menjadi wacana 

perdebatan berbagai pihak di dalam negeri, di karenakan Indonesia di anggap 

menjadi negara importir. 

Selain di anggapnya telah menjadi importir, terdapat hambatan 

bahwasanya Indonesia telah menjadi negara importir yaitu ketidakmampunya 

Indonesia mengekspor produksinya, dan terdapat juga disebabkan karena 

kurangnya investasi pada baru disektor perminyakan, bahkan iuran US$ 2 juta 

pertahunnya dianggap memberikan dampak pada APBN. Jika melihat jaminan 

dalam OPEC saat menjadi anggotanya, akan menguntungkan pada Indonesia 

sendiri, selain bisa dapat tawar menawar dikanca internasional dalam dunia 

                                                             
21 Chori Aldhila, peranan Indonesia sebagai anggota OPEC dalam 

http://prezi.com/uz9rvz6d40rz/organization-of-the-petroleum-exporting-countries/ di akses pada 

29 April 2014 

http://prezi.com/uz9rvz6d40rz/organization-of-the-petroleum-exporting-countries/
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perminyakan, karena banyak negara pengekspor minyak juga anggota OPEC, juga 

peningkatan citra RI di luar negeri yaitu status jabatan menteri ESDM
22

 sebagai 

Presiden Konferensi OPEC 2004, karena menjadikannya peran penting bagi 

OPEC,  Indonesia juga dapat mengakses informasi dari Sekeretariat OPEC 

maupun informasi rahasia mengenai dinamika pasar minyak bumi, serta 

memberikan dana bantuan oleh OPEC untuk rekonstruksi Aceh dan Sumatra 

Utara 2004. 

Pada tahun 2008 akhirnya Indonesia mengumumkan untuk keluar dari 

OPEC, karena disebabkan Indonesia menjadi negara importir dan terdapat 

regulasi OPEC pada tahun itu juga untuk menurunkan angka produksi minyak 

dari anggota OPEC, kemudian Indonesia hanya membanyar 2 juta dollar untuk 

keluar dan perlindungan OPEC pada saat Indonesia keluar dari anggotanya, 

Indonesia hanya menjadi peninjau saja. 

Dinamika Indonesia yang terjadi dalam kanca internasional membuat 

kebutuhan konsumsi masyarakat mengenai BBM dalam negeri semakin sulit di 

dapat, pasca keluar dari OPEC, jaminan yang di dapat pada saat itu hanya sebatas 

peninjau, berbeda saat menjadi anggota OPEC, yang mana Indonesia terjamin 

untuk mengetahui keadaan internasional mengenai pasar minyak dunia serta 

sampai pada bursa-bursa kebijakan harga yang terjadi ruang lingkup 

predangangan minyak internasional. 

 

 

                                                             
22 Purnomo Yusgiantoro, Jabatan Gubernur OPEC Untuk Indonesia Berakhir Desember 2008 

dalam http://www.esdm.go.id/berita/opec/41-opec/2187-jabatan-gubernur-opec-untuk-indonesia-

berakhir-desember-2008.html di akses pada 29 April 2014 

http://www.esdm.go.id/berita/opec/41-opec/2187-jabatan-gubernur-opec-untuk-indonesia-berakhir-desember-2008.html
http://www.esdm.go.id/berita/opec/41-opec/2187-jabatan-gubernur-opec-untuk-indonesia-berakhir-desember-2008.html
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2. Konsep Politik Minyak 

Minyak menjadi peran central bagi kehidupan di dunia, perkembangan 

zaman pada industrialsasai disetiap negara, baik negara maju maupun negera 

berkembang menjadikan minyak sebagai pengendali kinerja proses hasil industri. 

Dengan kebutuhan dari setiap negara, minyak menjadi komoditas yang paling 

menyedot perhatian untuk kepentingan dan mendapatkan keuntungan, baik pada 

individu, negara, organisasi internasional, minyak menjadi kekuatan untuk 

mengolah kedaulatan negara dan stabilitas nasional dalam pola politik, ini yang di 

sebut politk perminyakan
23

. 

Menyangkut dengan politik perminyakan dalam negeri, kenaikan harga 

BBM di karenakan terdapat fluktuasi harga minyak dunia dan membebani 

anggaran negara. Keputusan pemerintah ini berdasarakan konsumsi dalam negeri 

yang semakin tinggi sehingga impor terus di lakukan, cadangan minyak bumi 

yang dimiliki Indonesia tidak mampu mengimbangi tingkat konsumsi bahan bakar 

domestik
24

. Kenaikan yang tidak terelakan menjadi solusi utama akibat tingginya 

ketergantungan Indonesia akan impor minyak, keputusan ini pun menjadi rentan 

terjadinya kerusuhan dan perdebatan dari banyak pihak, tidak heran jika isu 

bahkan terjadinya kenaikan harga BBM selalu menjadi komoditas politik 

perminyakan dalam negeri dan menjadi keamanan energi bagi persediaan 

domestik. 

                                                             
23 Repository.unhas.ac.id, Skripsi Ibu Seni dalam 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/189/SKRIPSI%20perbaikan%20bu%20s

eni.doc?sequence=2 hal 28 di akses pada tanggal 10 Desember 2014  
24 Winanti, 2011, kenaikan harga bbm dan kebijakan ekonomi politik energi Indonesia, dalam 

http://iis.fisipol.ugm.ac.id/component/download/getfile.php?fname=2012-03-Vol4-Issue4-

GLD.pdf di akses pada tanggal 10 Desember 2014 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/189/SKRIPSI%20perbaikan%20bu%20seni.doc?sequence=2
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/189/SKRIPSI%20perbaikan%20bu%20seni.doc?sequence=2
http://iis.fisipol.ugm.ac.id/component/download/getfile.php?fname=2012-03-Vol4-Issue4-GLD.pdf
http://iis.fisipol.ugm.ac.id/component/download/getfile.php?fname=2012-03-Vol4-Issue4-GLD.pdf
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Berbicara mengenai keamanan energi adalah persediaan pasokan energi 

baik melalui impor atau produksi, yang mana cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dari sebuah negara bahkan di butuhkan di saat dalam konsidi krisis di dunia 

internasional maupun adanya konflik
25

. Politik perminyakan ini merupakan 

kegiatan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi para aktornya, organisasi 

internasional seperti OPEC bahkan perusaahaan swasta dalam suatu negara ikut 

berperan, hal ini menimbulkan dasar pengerak suatu perpolitikan. Qystein Noreng 

mengatakan :  

“Didalamnya terapat politik penentuan harga dan kendali 

pengadaanya sering kali menjadi sumber ketegangan 

internasional yang begitu ekspolsif. Singkatnya minyak 

mempunyai satu hubungan fungsional dengan berbagai 

issue penting dalam kehidupan manusia. Sejak hampir 

semua negara di dunia menjadi pengimpor minyak 

sekaligus menggantungakan sebagian besar menjadi 

konsumsi dan kebutuhan energi mereka pada minyak 

impor, tak dapat di hindarkan bahwa harga dan proses 

pengendaliannya telah mempengaruhi kemandirian 

ekonomi dan kebijakan politik luar negeri semua negera 

tersebut”
26

. 

 

Dari kutipan tersebut bahwasannya dapat kita simpulkan terdapat impor 

menjadi pilihan utama dari negara utnuk kebutuhan dalam negeri, dan berakaitan 

dengan pertumbuhan ekonomi,  perdagangan serta orientasi kebijakan politik luar 

negeri yang menentukan politik dalam negeri maupun kerjasama internasional. 

Politik perminyakan menjadi dasar dari kehidupan energi bagi setiap 

negara, terutama bagi Indonesia, karena dengan berbagai macam persoalan dalam 

negeri dengan upaya memenuhi persediaan BBM dalam negeri, kebijakan-

                                                             
25 M.Khoirunnada, UI 2010, Politik energi, dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131583-

T%2027540-Politik%20energi-Tinjauan%20literatur.pdf hal 2-3 di akses pada tanggal 09 

Desember 2014 
26 Qystein Noreng, hal 33 dalam Skripsi Ibu Seni, Loc.cit hal 28 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131583-T%2027540-Politik%20energi-Tinjauan%20literatur.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131583-T%2027540-Politik%20energi-Tinjauan%20literatur.pdf
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kebijakan muncul untuk memberikan solusi dalam perpolitikan energi dalam 

negeri, baik kebijakan itu berupa kenaikan harga BBM, atau peningkatan daya 

impor, atau pengurangan konsumsi dalam negeri dengan pengurangan BBM 

bersubsidi. 

3. Konsep Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu tindakan dan kesatuan pemikiran untuk 

menentukan, membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya atau 

mencapai tujuan nasional dalam suatu negara. Jika berbicara mengenai nasional, 

adanya kepentingan dalam suatu negara, menurut K.J Holsti
27

 kepentingan 

nasional memiliki artian, citra mengenai keadaan negara pada masa yang akan 

datang serta masa depan kondisi dengan memperluas pengaruh keluar batas 

negaranya serta dengan mengubah atau mempertahankan prilaku-prilaku negara 

lain, melalui individu pembuat kebijaksanaan yang berkehendak membuat kondisi 

tertentu. Berbeda dengan pengertian kebijakan
28

 adalah arah tindakan yang 

direncanakan untuk mencapai suatu sasaran. 

Adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi kebijakan dalam bukunya 

Nasution
29

 mengemukakan, diantaranya; Pertahanan diri secara analisis harus di 

anggap sebagai sasaran dari semua negara, pertahanan diri adalah kebaikan utama. 

Keamanan, karena sifat sistem internasional tidak memberikan kepastian akan 

keberlangsung kehidupan negara, maka setiap negara terpaksa harus mengatur 

                                                             
27 Grhastatistika dalam jbptunikompp-gdl-wahyunurdi-19780-4-babiit-a.doc di akses pada tanggal 

29 April 2014 
28 Mahmun Syafir Nasution Lelang jabatan dalam perspektif kebijakan publik dalam 

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/vdyr1370450043.pdf di akses pada 29 

April 2014 
29 Nasution, Dahlan. 1991. Politik Internasional : Konsep dan Teori.(Erlangga, Jakarta) hal.19 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-wahyunurdi-19780-4-babiit-a.doc
http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/vdyr1370450043.pdf
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hubungannya dengan dunia sedemikian rupa, supaya dapat menjamin 

kelangsungan hidup. Kesejahteraan dan kehormatan, negara biasanya bertindak 

untuk memperoleh perhatian negara lain, supaya dihormati dan mendapat 

konsensi status. Ideologi, yang harus dipertahankan dan dilindungi. 

Dalam suatu kebijakan tentunya faktor- faktor tersebut mempengaruhi 

kebijakan dalam suatu negara. Mengenai permasalahan dengan perminyakan 

dalam negeri, faktor tersebut juga berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. 

Keamanan akan kesejahteraaan bagi masyarakat Indonesia adalah faktor utama 

yang mempengaruhi suatu kebijakan. Keamanan akan persediaan energi demi 

kesejahteraan masyarakat menjadikan kebijakan untuk mempertahankan 

persediaan cadangan kebutuhan akan BBM. Dunia internasional juga menjadi 

ancaman bagi keamanan dalam negeri, tidak hanya pengaruh sistem internasional 

(pasar minyak dunia) akan tetapi produksi juga memberikan pengaruh yang 

signifikan bagi keamanan negara dalam bidang persediaan BBMnya. Oleh karena 

itu dalam proses yang mempengaruhi kebijakan ini negara yaitu pemerintah harus 

bertindak cepat dalam proses pembuatan kebijakan, faktor – faktor tersebut 

memberikan dampak pada kebutuhan minyak dalam negeri. Jika keamanan akan 

persediaan (produksi dalam negeri) semakin menipis maka impor menjadi 

cadangan alternatif kebijakan Indonesia agar terhindar dari krisis atau kalangkaan 

BBM dalam negeri, karena jika ini terjadi maka kesejahteraan masyarakat juga 

menjadi terhambat.  
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Keamanan persediaan energi dalam negeri salah satu pengaruh dari pasar 

minyak dunia. Stabilitas harga menjadi tugas OPEC dalam dunia perminyakan
30

, 

persaingan pasar minyak dunia hingga pada kenaikan harga tiap barrelnya sebagai 

gambaran pemerintah dalam keamanan persediaan energinya. Oleh karena itu 

pemerintah sebagai pondasi pergerakan utama negara harus dapat memperbaiki 

kondisi dalam negeri guna kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

Kemudian dari itu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentunya 

terdapat proses – proses yang harus dilakukan secara sistematis atau stuktural, 

dengan melibatkan instansi-instansi yang sesuai dengan kebijakan yang akan di 

keluarkan. Menurut Waltz
31

 terdapat empat kebijakan dalam proses kebijakan :  

1. Identifikasi masalah atau isu,  

2. Formulasi kebijakan,  

3. Implementasi kebijakan, dan  

4. Evaluasi kebijakan).  

Dalam proses pembuatan kebijakan ini, pemerintah mengidentifikasi 

masalah dahulu bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya pada 

kondisi perminyakan dalam negeri pasca keluar dari OPEC memberikan dampak 

pada stabilitas dan perekonomian negara sehingga Presiden SBY beserta para 

menteri mengupayakan memperbaiki kondisi dalam negeri dengan formulasi 

                                                             
30 Ditpolkom.bappenas.go.id, Politik luar negeri, keanggotaan Indonesia dalam OPEC dalam 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indon

esia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/4)%20OPEC/Organization%20of%20Petroleum%

20Exporting%20Countries%20(OPEC).pdf di akses pada tanggal 09 Desember 2014 
31 Waltz, Gill. 1994. Health Policy – An Introduction to Process and Power. London : Zed Books 

hal.12 dalam skripsi Irawan Bambang, Pengaruh Regulasi Produksi Minyak OPEC Terhadap 

Kebijakan Peremintah Indonesia Mengenai Harga Bahan Bakar Minyak 2008 (Universitas 

Komputer Indonesia, Bandung, 2009).Loc.cit hal 69 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/4)%20OPEC/Organization%20of%20Petroleum%20Exporting%20Countries%20(OPEC).pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/4)%20OPEC/Organization%20of%20Petroleum%20Exporting%20Countries%20(OPEC).pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/4)%20OPEC/Organization%20of%20Petroleum%20Exporting%20Countries%20(OPEC).pdf
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kebijakan, di antaranya melakukan upaya meningkatkan produksi BBM dalam 

negeri dengan memperbaiki kerjasama dengan negara produksi minyak serta pada 

implementasinya
32

 dalam perbaikan tersebut agar dapat memberikan hasil yang 

maksimal dengan investasi dan tingkat teknologi yang tinggi. Kemudian dalam 

implementasi tersebut perlu adanya evaluasi dalam proses kebijakannya karena 

bertujuan untuk formulasi atau usulan jalan alternatif dalam akhir jabatan 

kepemerintahan atau rezim sehingga dapat di perbaruhi dan di perbaiki jika 

terdapat permasalahan dalam kebijakan tersebut pada masa jabatan 

kepemerintahan yang akan datang. 

Secara umum proses kebijakan bisa dilihat dari gambar ini : 

Tabel 1.2 Proses pengambilan kebijakan 

 

 

 

 

Dalam proses ini input di proses oleh pemerintah (Presiden) dan instansi-

instansi yang terkait dan mempunyai tujuan tertentu untuk pengeluaran kebijakan 

tersebut, hingga akhirnya proses tersebut menghasilkan output yang berupa 

kebijkan yang akan dikeluarkan dengan melibatkan persetujuam DPR
33

. 

                                                             
32 Bambang Irawan, Loc.cit hal 70 
33 Bambang Irawan, Loc.cit hal 70 

Output 
Proses 

Input Input Output Proses 
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Mengenai berbagai proses kebijakan di atas, bersangkutan dengan BBM di 

indonesia, terdapat kebijakan  tahun 2008
34

, di antaranya sebagai berikut: Pada 24 

Mei 2008 kembali dinaikkan dengan alasan yang hampir serupa (sama) yakni 

kenaikan harga minyak dunia namun lebih rumit sehingga terjadinya gejolak pasar 

keuangan: 

 April Harga Saham jatuh cukup tajam imbal hasil obligasi pemeritah 

juga melonjak, 

 Angka inflasi sebesar 0.95% cukup tinggi karena pada bulan april 

tergolong rendah bahkan deflasi, 

 Kenaikan suku bunga dan depresiasi rupiah ( Fisher Effect ), 

 Antisipasi terhadap pengalihan, penghindaran dan pengurangan resiko 

dari APBN untuk menarik subsidi dari harga BBM. 

Kenaikan ini berdasarkan pertimbangan pemerintah mengenai BBM dalam 

APBN sehingga adanya perubahan pada 1 oktober 2008. Dengan kenaikan BBM 

tersebut rupiah kembali menguat setelah 2 bulan mengalami inflasi dan 

memperkurang angka kemiskinan melalui BLT (bantuan langsung tunai). 

Kenaikan pada 2008 ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk saat ini 

kenaikan harga BBM tinggi dilakukan karena dua hal yakni pertama: kenaikan 

harga Minyak dunia, kedua: keterlambatan dalam pengambilan keputusan
35

 

mengakibatkan ketidakpastian dan inflasi. Pada 2013 kenaikan harga BBM juga 

                                                             
34 Anggito Abimanyu, Kenaikan Harga BBM dalam 

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/01/04223337/Kenaikan.Harga.BBM diakses pada 

tanggal 20 November 2014 
35 Anggito Ambimayu,  1 Maret 2012, Kenaikan harga BBM, dalam 

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/01/04223337/Kenaikan.Harga.BBM di akses pada 

tanggal 10 Desember 2014 

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/01/04223337/Kenaikan.Harga.BBM
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/01/04223337/Kenaikan.Harga.BBM
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terjadi dan dengan alasan yang hampir sama saat BBM naik pada 2008 lalu. 

Kenaikan BBM terjadi akibat produksi BBM menurun dan subsidi yang cukup 

memberatkan anggaran negara. Pemerintah melakukan berbagai macam cara 

untuk menanggulangi persediaan konsumsi dalam negeri yang semakin tinggi, 

sehingga dengan berbagai macam keputusan dari menteri dan Presiden, kebijakan 

kenaikan BBM tidak dapat diperhelatkan kembali. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis Analisa atau Deskriptif karena terdapat orang 

dan masyarakat, negara dan sistem internasional untuk menjelaskan didalamnya. 

Gambaran mengenai permasalahan disini menjawab dari rumusan masalah diatas 

yaitu Bagaimana upaya Indonesia dalam memenuhi persediaan BBM pasca keluar 

dari OPEC sehingga terciptamya kebijakan pemerintah Indonesia dalam 

penanganan BBM 2008. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pencarian data dari dan melalui berbagai sumber 

seperti buku, surat kabar (koran), televisi, artikel, jurnal, makalah, dan laporan 

berupa skripsi dan tesis serta e-book dan data internet. 

1.8 Ruang Lingkup Peneliti 

1.8.1 Batasan Waktu Penelitian 

Agar dapat memetakan beberapa jangka waktu dimana peneliti dapat 

mengumpulkan data. Maka di perlukan data-data dari periode 2008 sampai 2014 

akhir masa jabatan Presiden SBY. Sehingga peneliti dapat melakukan analisa 
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perbandingan dari permasalahan kasus keterbatasan bahan bakar minyak dan 

bagaimana pada 2008 ini apakah dikatakan berhasil menuntaskan upaya Indonesia 

dalam memenuhi persediaan BBM pasca keluar dari OPEC. 

1.8.2 Batasan Materi 

Agar peneliti dapat menfocuskan materi yang dijelaskan, peneliti 

melatarbelakangi dari keluarnya Indonesia dari OPEC serta dampaknya terhadap 

perminyakan Indonesia, kemudian terdapat juga kebijakan-kebijakan di Indonesia 

mengenai persediaan BBM pasca keluar dari OPEC. 
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1.9 Argumen Pokok 

Regulasi OPEC dan perbedaan tujuan di antara Indonesia dengan OPEC 

karena pada tahun 2000an Indonesia menjadi negara importir sehingga keputusan 

yang di ambil oleh pemerintah pada 2008, Indonesia secara resmi keluar dari 

anggota OPEC. Kemudian Indonesia pasca keluar, mengalami beban untuk impor 

karena pasokan yang dilakukan oleh pemerintah kurang begitu efektif untuk 

menanggulangi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga adanya program baru 

yang digodok oleh pemerintah saat ini, yaitu merencanakan mencari investasi-

investasi baru untuk membantu perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia 

dalam membuat dan mencari lahan potensi kilang-kilang minyak mentah. Serta 

investasi tersebut juga untuk memperbaiki teknologi dalam perusahaan minyak 

dalam negeri, ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak 

domestik yang membebani anggaran. Oleh karena itu upaya yang dilakukan 

pemerintah pasca keluar dari OPEC dengan bekerjasama oleh negara Timur 

Tengah yang memproduksi minyak dan persediaan BBM Indonesia juga tersupply 

dari negara – negara wilayah Asia. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini di susun dalam empat bab yang mana masing-masing 

menyajikan penjelasan yang berbeda untuk menjawab dari rumusan masalah 

penelitian dan memenuhi tujuan penelitian. Bab 1 menggambarkan latar belakang 

masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan, serta manfaat penelitian, juga di 

sajikan penelitian terdahulu (literatur review) untuk menjelaskan posisi penelitian 

ini dibandingkan dengan penelitian lainnya. Bab ini juga menyajikan landasan 

konsep dan teori yang digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis 

permasalahan dan mejawab masalah penelitian. Selanjutnya bab ini juga 

menguraikan metodologi penelitian yang digunakan serta mengidentifikasi dua 

variabel dan level analisis. Selain itu juga penting untuk mengemukakan ruang 

lingkup penelitian, juga hipotesis sebagai jawaban sementara. 

Pada Bab II peneliti menyajikan gambaran umum mengenai alasan 

keluarnya Indonesia dari anggota OPEC, terdapat pula pro kontra dan kondisi 

serta dampak di dalam negeri pasca keluar dari OPEC. 

Bab III memuat tentang upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia 

dalam menanggulangi kebutuhan minyak dalam negeri pasca keluarnya dari 

anggota OPEC, sekaligus menjawab dari hasil kesimpulan awal. 

Selanjutnya, Bab IV merupakan bagian kesimpulan, penutup yang di 

pertegas tentang berbagai temuan hasil penelitian. Selain itu juga, di uaraikan 

diskusi lanjutan yang menyajikan permasalahan yang belum terselesaikan dalam 

penelitian ini atau hal yang perlu untuk di teliti lebih lanjut sehingga 

memungkinkan lahirnya penelitian lain mengenai topik yang sama. 


