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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Venezuela merupakan negara penghasil minyak terbesar didunia, hal itu 

terlihat dari banyaknya cadangan minyak yang dimiliki negara tersebut
1
, dan salah 

satunya adalah tempat pengendalian proyek minyak dan gas bumi di Sabuk 

Orinoco yang menempati urutan ke 2 cadangan minyak mentah dunia
2
, 

melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Venezuela menjadi magnet 

kuat bagi negara maju seperti Amerika Serikat untuk memanfaatkan minyak 

tersebut.  

Amerika Serikat yang berupaya masuk ke Venezuela berbarengan dengan 

krisis yang terjadi pada tahun 1980-an, kondisi ini dimanfaatkan oleh Amerika 

Serikat untuk memberi pinjaman melaui IMF (International Monetary Fund)
3
, 

dengan bantuan luar negeri dengan demikian Venezuela harus membuka diri 

terhadap pasar global dengan tujuan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih 

tinggi dan bisa membayarkan utang luar negerinya, hal tersebut tak ubahnya 

sebuah strategi dari negara maju yang dilakukan secara kolektif termasuk 

Amerika Serikat
4
, yang dikenal dengan proyek neoliberalisme

5
. 

                                                           
1
Ika Akbarwati, 2010,”Cadangan Minyak Mentah Ditanah Venezuela Diprediksi Lampui Arab Saudi”,diakses 

dari, http://vibiznews.com/news/business/2010/07/16/cadangan-minyak-mentah-di-tanah-venezuela-
diprediksi-lampaui-arab-saudi/ ,01-05-12,20:45 Wib. 
2
 Cadangan minyanya bisa bertahan sampai 25 tahun dengan produksi minyaknya mencapai 200,000 barrel 

per hari, proyek minyak di orinoco bernilai $20 juta dollar.  
3
IMF adalah salah satu organisasi internasional yang menagani masalah-masalah dibidang moneter, IMF 

bertugas sebagai pengatur sistem keuangan dan nilai tukar internasional, menolong negra-negara yang 
sedang mengalami kesulitan finansial, dan memberi bantuan luar negeri, mendukung pertumbuhan 
ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan di dunia. 
4
Alex Callinicos, 2008, Against Te Third Way,Eduka, Yogyakarta, hal,144. 

http://vibiznews.com/news/business/2010/07/16/cadangan-minyak-mentah-di-tanah-venezuela-diprediksi-lampaui-arab-saudi/
http://vibiznews.com/news/business/2010/07/16/cadangan-minyak-mentah-di-tanah-venezuela-diprediksi-lampaui-arab-saudi/
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Proses bantuan asing yang dilakukan Amerika Serikat melalui IMF ada 

beberapa arahan-arahan apa yang harus dikerjakan oleh Venezuela untuk 

mendapat bantuan hutang, tentunya bantuan keuangan yang diberikan IMF 

senantiasa diikuti dengan berbagai syarat yang diajukan lembaga tersebut, dalam 

upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk penyesuaian struktural sesuai dengan 

kesamaan pandangan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh oleh 

negara-negara yang dilanda krisis ekonomi, yang dimana harus ada perumusan 

akan kesamaan pandangan itu menjadi sepuluh langkah perbaikan ekonomi untuk 

negara-negara yang dilanda krisis ekonomi. Langkah-langkah atau rekomendasi 

itu dikenal sebagai Washington Consensus, yang meliputi
6
: 

1.  Perdagangan bebas. 

2.  Liberalisasi pasar modal. 

3.  Nilai tukar mengambang. 

4.  Angka bunga ditentukan pasar.  

5.  Deregulasi pasar. 

6.  Transfer aset dari sektor publik ke swasta. 

7.  Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target 

pembangunan sosial 

8.  Anggaran berimbang. 

9.  Reformasi pajak. 

10.  Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.  

                                                                                                                                                               
5
Proyek Neolibralisme adalah nama untuk proyek yang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan seponsor 

utama seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bnak Dunia dan Bank Pembangunan Antar Amerika. 
Dengan tujuan untuk memberi bantuan keuangan dan hutang luar negeri. 
6
Mohammad Amien Rais, 2008, Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa, Yogyakarta, PPSK Press, 

hal, 15.  
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Rekomendasi tersebut harus dipahami dan disepakati untuk penyesuaian 

struktural bagi Venezuela yang telah sepakat melakukan bantuan keuangan 

kepada IMF pada krisis ekonomi tahun 1980-an
7
. Strategi dan kebijakan yang 

diambil oleh Venezuela tidak lepas dari kebutuhan mengatasi krisis, tetapi 

kebijakan yang saat itu digadang gadang mampu mengatasi kemiskinan dan 

permasalahan ekonomi di Venezuela. 

Kerjasama Venezuela dengan International Monetary Fund (IMF) sebagai 

titik awal  reformasi ekonomi neoliberal mulai dijalankan, semua sektor-sektor 

perekonomian yang tadinya dikendalikan oleh negara mulai diserahkan kepada 

swasta, peran dan kontrol pemerintah yang memulai perlahan hilang menjadikan 

perusahaan perusahaan multinasional bisa melakukan penetrasi dengan leluasa 

dan hasilnya, harga-harga tidak bisa dikontrol oleh pemerintah serta pembagian 

pendapatan yang tidak berimbang dengan perusahaan-perusahaan tersebut,  

sebagian besar keuntungan mereka bawa ke negara asalnya. Kebijakan tersebut 

membuat terjadinya kemiskinan keterbelakangan dan juga memperlebar jarak 

kesenjangan antara negara kaya dan miskin serta jeratan hutang yang sangat 

besar
8
. 

Bantuan tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan-perusahaan 

multinasional masuk ke Venezuela sebagai konsekuensi dari kesepakatan 

Washington Consensus yang salah satunya adalah liberalisasi pasar, hal itulah 

                                                           
7
 Anup Shah, Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty, diakses dari, 

http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty , 16-10-2013, 10:23, 
Wib. 
8
 Rajesh Makwana, Neoliberalism and Economic Globalization, diakses dari, 

http://www.stwr.org/globalization/neoliberalism-and-economic-globalization.html , 11-07-2013, 23:43, 
Wib. 

http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty
http://www.stwr.org/globalization/neoliberalism-and-economic-globalization.html
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yang menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional (dalam 

konteks ini peneliti mengambil perusahaan Exxon Mobil dan Conoco Phillips), 

yang masuk dan mengambil alih perusahaan lokal
9
. Sebuah permainan dari negara 

maju seperti Amerika Serikat untuk memanfaatkan dan menguasai mineral (SDA) 

di Venezuela dengan regulasi dan syarat-syarat yang diberlakukan atau diterapkan 

oleh IMF seperti yang dijelaskan diatas untuk menghendaki perusahaan asing 

(MNC) mengakusisi perusahaan lokal disana
10

.  

 Salah satu MNC yang mengakusisi adalah Exxon Mobil dan Conoco 

Phillips perusahaan yang bergerak dibidang energi, setelah lama menguasai 

bidang energi di Venezuela lewat pengeboran minyak yang dilakukan ke-2 MNC 

tersebut, ternyata terlalu dominan dan kerap merugikan pemerintah Venezuela, 

diantara permasalahan yang timbul adalah tingkat kesejahteraan di negara tersebut 

yang rendah, kesulitan dalam membangun perekonomian, serta pembagian hasil 

dari adanya MNC tersebut yang lebih dinikmati sebagian besar hasilnya dinikmati 

oleh perusahaan  Amerika Serikat tersebut 
11

. 

Perusahan-perusahan multinasional menghasilkan kesenjangan antara 

negara kaya dan negara miskin, dalam hal ini adalah antara Amerika Serikat dan 

                                                           
9
Jill Steans & Lyold Pettioford, 2009, Hubungan Internasional Perspektif Dan Tema Yogyakarta,Pustaka 

pelajar, hal, 150.  
10

Jenny Edkins & Nick Vaughan Williams, 2010, Teori Teori Kritis Menentang Pandangan Utama Studi Politik 
Internasional, Yogyakarta, Baca, hal,390. 
11

Robert Jakson &  Georg Sorensen,2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta, pustaka 
pelajar, hal, 259.  
Lihat juga Anup Shah, Criticisms of Current Forms of Free Trade,diakses dari, 
http://www.globalissues.org/article/40/criticisms-of-current-forms-of-free-trade , 27-08-2013,23:22,Wib. 

http://www.globalissues.org/article/40/criticisms-of-current-forms-of-free-trade
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Venezuela
12

. IMF semakin memperjelas bahwa lembaga ini hanyalah cara negara-

negara kaya, untuk menguasai ekonomi Venezuela khususnya dibidang minyak, 

dari sanalah muncul protes ketidakpuasan dari Venezuela atas ketimpangan yang 

terjadi akibat dari sistem ekonomi kapitalis sehingga terjadilah kebijakan 

nasonalisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips sebagai bentuk kekecewaan 

pemerintah Venezuela pada Mei 2007. 

Kebijakan-kebijakan yang tidak memihak terhadap rakyat, yang dilakukan 

MNC membuat perlawanan dengan berbagai cara salah satunya dengan 

menasionalisasi perusahaan asing disana khususnya yang bergerak dibidang 

energi atau minyak. Kegagalan pasar yang terjadi dikala sebagian sektor minyak 

dikuasai oleh perusahaan asing seringkali menuntut campur tangan (intervensi) 

pemerintah, walaupun kebijakan nasionalisasi sebenarnya mulai dari direncanakan  

tahun 2001 tetapi pada Tahun 2007, pemerintah mulai mengambil alih 

sepenuhnya aset dari perusahaan. 

Pemerintah Venezuela menasionalisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips, 

perusahaan minyak tersebut harus menyerahkan setidaknya 60% saham di ladang 

minyaknya di Venezuela kepada perusahaan minyak negara Petroleos de 

Venezuela SA (PdVSA)
13

, perusahaan lokal tersebut menguasai ladang minyak 

                                                           

12
  Robert Weissman, Grotesque Inequality: Corporate Globalization and the Global Gap Between Rich and 

Poor, diakses dari, http://www.multinationalmonitor.org/mm2003/072003/weissman.html , 23-08-
2013,21:42,Wib. 

13
Petroleos de Venezuela SA yaitu Perusahaan milik negara yang bergerak dibidang energi . 

http://www.multinationalmonitor.org/mm2003/072003/weissman.html
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Orinoco yang merupakan tambang explorasi minyak terbesar di Venezuela
14

. 

Langkah tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan pengelolaan minyak 

mereka terhadap Exxon Mobil dan Conoco Phillips serta pembangunan 

perekonomian yang lebih mandiri, dan kekayaan alam yang ada di negaranya bisa 

dikelola sendiri, tanpa perlu campur tangan asing.  

Kebijakan tersebut menjadi pergerakan transformasi sosial politik untuk 

menjadi landasan pengembangan ekonomi yang lebih mandiri, proses 

nasionalisasi awalnya pemerintah mengajukan klasul kontrak baru terhadap 

Exxon Mobil dan Conoco Phillips, dengan mengambil mayoritas saham 

perusahaan tersebut melalui serangkaian renegosiasi diberlakukan dan negara 

berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari sektor energi secara maksimal, 

langkah tersebut diambil untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan 

ketergantungan terhadap MNC. 

Dominasi yang masif dari Perusahaan MNC Exxon Mobil dan Conoco 

Phillips menjadi alasan penelitian ini memfokuskan pada ke-2 perusahaan 

tersebut. Perusahaan asal Amerika ini menguasai beberapa proyek yaitu 

Petrozuata, Cerro Negro dan Hamaca, mereka masing-masing memiliki mayoritas 

saham diantaranya, Conoco Phillips 51% di Petrozuata, sedangkan Exxon Mobil 

memegang 40% di Cerro Negro, itupun sisanya dibagi 2 antara PdVSA dan  

Chevron. Menjadi lebih menarik memilih studi pada 2 perusahaan tersebut 

dikarenakan terjadi polemik, mereka tidak mau memperpanjang kontrak dengan 

                                                           
14

 Diakses dari 
http://usupress.usu.ac.id/files/Pembangunan%20dan%20Pengembangan%20Wilayah_Normal_bab%201.pd
f 14-03-2012, 19:21,Wib.  

http://usupress.usu.ac.id/files/Pembangunan%20dan%20Pengembangan%20Wilayah_Normal_bab%201.pdf
http://usupress.usu.ac.id/files/Pembangunan%20dan%20Pengembangan%20Wilayah_Normal_bab%201.pdf
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pemerintah Venezuela, dan lebih memilih untuk mengadukan kasus 

nasionalisasinya ke badan arbitrase internasional demi mendapatkan kopensasi. 

Maka dari latar belakang ini, peneliti mengangkat judul “Kebijakan 

Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Venezuela Studi Pada Exxon Mobil Dan 

Conoco Phillips”. 

 Kebijakan nasionalisasi sebagai salah satu cara untuk mengembalikan 

peran pemerintah dalam membangun perekonomian di Venezuela serta 

membangun ekonomi yang mandiri. Tentu hal ini sebagai alternatif bagi negara 

berkembang dalam membangun ekonomi dan sebagai kritik sosial terhadap sistem 

kapitalisme global dalam pembangunan nasional.  

1.2. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Proses 

Nasionalsisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips di Venezuela?” 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui, 

menggambarkan bagaimanakah proses nasionalisasi perusahaan asing di 

Venenzuela serta dampaknya pasca nasionalisasi. Dalam nasionalisasi tersebut, 

ada dua perusahaan yang menjadi contoh studi yaitu Exxon Mobil dan Conoco 

Phillips.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  
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Penelitian ini juga di dedikasikan kepada mereka yang ingin 

memperdalam disiplin ilmu Hubungan Internasional dengan kajian kawasan 

Amerika Latin pada umumnya serta strategi kebijakan ekonomi beraliran kiri 

khususnya yang digunakan oleh Hugo Chavez dalam menasionalisasi Exxon 

Mobil dan Conoco Phillips pada bulan April 2007. Dengan adanya penelitian ini 

juga diharapkan akan mampu memberikan gambaran dan pemahaman tentang 

bagaimana negara-negara yang memiliki kepentingan di Venezuela memainkan 

perannya, sehingga memunculkan dugaan bahwa krisis yang melanda tahun 80-an 

tersebut sengaja diskenariokan oleh berbagai pihak demi kepentingan ekonomi-

politik tertentu. Dalam konteks inilah, kita sebagai kalangan akademisi harus 

memahami pokok permasalahan yang sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil 

manfaat kebijakan yang dilakukan sehingga tidak terus kemudian mengikuti 

anggapan bahwa negara berkembang tidak bisa berbuat banyak dalam 

membangun ekonomi. Sebagai akademisi, adalah sudah sepantasnya kita melihat 

suatu permasalahan secara obyektif serta disesuaikan dengan kadar porsinya. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

 Keberhasilan Venezuela menasionalisasi Exxon Mobil dan Conoco 

Phillips dari negaranya pada tahun tahun 2007 silam melejitkan citra positif 

Venezuela dinegara negara anggota ALBA bahkan di dunia internasional. Paling 

tidak dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca 

bahwa Venezuela mampu membangun ekonominya tanpa bantuan asing sehingga 

dapat dijadikan referensi bagi pemerintah Indonesia untuk membangun ekonomi 
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yang mandiri dan kita pun mampu menjadi negara yang diperhitungkan bangsa 

lain di dunia.    

1.5. Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini ditemukan berbagai penelitian 

telah dilakukan oleh para akademisi terkait tentang gerakan-gerakan anti 

liberalisasi dan hegemoni Amerika atau anti Amerikanisme di Amerika Latin. 

Semisal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashry Sllatu Yang Berjudul 

“Landasan Pemikiran di balik Bolivarian For The Americas (ALBA)” 
15

. Dalam 

penelitian dijelaskan tentang pemikiran dari Marxis-Strukturalis didalam kerjasa 

regional ALBA, yang dimana terdapat pemikiran yang sama yaitu tentang 

penolakan terhadap kapitalis global. 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah pertama, penelitian ini menggunakan konsep Developmental State yang 

lebih menekankan terhadap peran negara dalam meng atur perekonomian negara, 

Muhammad Ashry Sllatu juga menyebut tentang peran organisasi internasional 

dalam ekonomi namun lebih terhadap ideologi dari organisasinya sementara 

penelitian ini berusaha untuk menjelaskan peran negara dalam memperkuat 

ekonomi yang didominasi oleh swasta.  

Penelitian selanjutnya oleh Syamsul Hadi yang membahas “Gerakan 

Independensi Amerika Latin Terhadap AS Dan Neolibralisme Global”, 
16

 Syamsul 

                                                           
15

Muhammad Ashry Sllatu. 2008. Tesis S2: landasan pemikiran di balik Bolivarian For The Americas (ALBA), 
dalam: 
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/template.jsp?inner=listtipekoleksi.jsp?id=126 Diakses: 08-05-
2012.19:57,Wib. 
16

Syamsul Hadi, PhD “ Gerakan Independensi Amerika Latinterhadap As Dan Neolibralisme Global”. Global 
justice update vol 5 no 5 hal,13-18. 

http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/template.jsp?inner=listtipekoleksi.jsp?id=126
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Hadi menjelaskan ketergantungan yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin 

akibat ketergantungan finansial terhadap negara maju, dalam analisanya Syamsul 

Hadi menjelaskan kebangkitan negara-negara Amerika Latin terhadap, 

ketergantungan dan hegemoni negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

Menurut Samsul Hadi adanya tren gerakan independensi terhadap Amerika 

Serikat dan Barat dipengaruhi oleh  faktor Chavez dan kekayaan minyak dari 

Venezuela menjadi faktor utama dari bangkitnya negara Amerika Latin. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pertama, penelitian ini lebih menekankan terhadap peran negara dalam mengatur 

perekonomian negara, dengan menggunakan konsep Developmental State. 

Syamsul Hadi juga menyebut tentang peran organisasi internasional dalam 

melawan neoliberalisme global dimana dalam jurnal ini dilihat dari kacamata 

dependensi namun lebih melihat ketergantungan negara-negara Amerika Latin 

terhadap negara pemilik modal atau negara maju sementara peneliti berusaha 

untuk menjelaskan peran negara dalam memperkuat ekonomi yang didominasi 

oleh swasta.  

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dapat membantu penelitian ini 

adalah penelitian oleh Dimas Putroanto yang berjudul “Kerjasama Negara-

Negara Amerika Latin Menentang Neolibralisme Dikawasan Amerika Latin
17

” 

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana negara-negara Amerika Latin 

mewujudkan sebuah kerjasama regional dalam menentang neoliberalisme yang di 

pelopori Amerika Serikat di kawasan tersebut yang diberi nama ALBA. Penelitian 

                                                           
17

Dimas putroanto, 2007.skripsi:”Kerjasama Negara-Negara Amerika Latin Menentang Neolibralisme 
Dikawasan Amerika Latin” dalam: http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/1100828669_abs.pdf,diakses: 04-
05-2012. 19:21,Wib. 

http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/1100828669_abs.pdf,diakses
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ini lebih pada kerjasama antara negara-negara latin dalam membendung dan 

menentang adanya neoliberalisme dikawasan Amerika Latin. 

Penelitan terdahulu lainya datang dari Fadhil Akbar Kurniawan seorang 

mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas yang menulis “Hubungan  

Gerakan  Revolusi  Bolivarian Terhadap  Nasionalisasi Perusahaan Minyak Swasta Di 

Venezuela”
18

. Dalam penelitianya Fadhil Akbar menjelaskan mengenai 

ketergantungan negera-negara Amerika Latin terhadap Amerika Serikat, dan 

pergerakan bolivarian sebagai latar belakang gerakan melepaskan diri dari bentuk 

bentuk ketergantungan hegemoni negara-negara barat dan Amerika.  

Menurut Akbar tren gerakan independensi di Venezuela tidak bisa lepas 

dari Hugo Chaves yang melakukan serangkaian kebijakan nasionalisasi di sektor 

migas untuk menghilangkan pengaruh dan dominasi AS. Peneliti melihat bahwa 

Venezuela sebagai negara kaya minyak mempunyai potensi untuk menghilangkan 

ketergantungannya melalui nasionalisasi aset-aset perusahan asing disana.  

Keempat penelitian tersebut dapat membantu peneliti dalam penelitian ini, 

karena sama-sama berangkat dari fenomena yang terjadi negara-negara Amerika 

Latin, juga gerakan-gerakan yang ada dikawasan tersebut lebih khususnya lagi 

gerakan-gerakan menentang hegemoni Amerika dan negara barat lainnya serta 

membangun perekonomian yang mandiri. 

Penelitian penelitian diatas fokus pada pergerakan negara-negara Amerika 

Latin dalam membangun pergerakan menentang hegemoni dan kapitalisme 

                                                           
18

 Fadhil Akbar Kurniawan, Skripsi, Hubungan  Gerakan  Revolusi  Bolivarian Terhadap  Nasionalisasi Perusahaan Minyak 
Swasta Di Venezuela, diakses dari,  
http://www.academia.edu/5321276/HUBUNGAN_GERAKAN_REVOLUSI_BOLIVARIAN_TERHADAP_NASIONALISASI_PERUSAHAAN
_MINYAK_SWASTA_DI_VENEZUELA , 04-02-2014,16:34, Wib. 

http://www.academia.edu/5321276/HUBUNGAN_GERAKAN_REVOLUSI_BOLIVARIAN_TERHADAP_NASIONALISASI_PERUSAHAAN_MINYAK_SWASTA_DI_VENEZUELA
http://www.academia.edu/5321276/HUBUNGAN_GERAKAN_REVOLUSI_BOLIVARIAN_TERHADAP_NASIONALISASI_PERUSAHAAN_MINYAK_SWASTA_DI_VENEZUELA
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Amerika Serikat, dan juga terdapat penelitian yang lebih memfokuskan pada 

peran sentral pemimpin dalam membangun revolusi bolivarian yaitu presiden 

Venezuela lebih banyak membahas latar belakang ideologi kiri. Jika penelitian 

terdahulu ini lebih membahas anti kapitalisme dan hegemoni Amerika Serikat 

dalam penelitian ini saya lebih fokus pada peran negara dalam mengatur investasi 

asing, dimana pemerintah Venezuela memperkuat perannya melalui proses 

nasionalisasi perusahaan asing “Exxon Mobil dan Conoco Phillips”, dan pasca 

nasionalisasi perusahaan asing tersebut. Tentu penelitian diatas memberikan 

masukan atau sumbangsih khususnya dalam hal pembahasan dan perbandingan 

teoritik terhadap penelitian ini.  

Tabel perbedaan penelitian. 

No Nama Judul  Teori/ Konsep 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Muhammad 

Ashry 

Sllatu 

 “Landasan 

Pemikiran di 

balik 

Bolivarian For 

The Americas 

(ALBA)” 

Mrxis 

Strukturalis  

Dalam penelitian 

dijelaskan tentang 

pemikiran dari Marxis-

Strukturalis didalam 

kerjasa regional ALBA, 

yang dimana terdapat 

pemikiran yang sama 

yaitu tentang penolakan 

terhadap kapitalis global 

2 Syamsul 

Hadi  

 “Gerakan 

Independensi 

Amerika Latin 

Terhadap AS 

Dan 

Neolibralisme 

Global 

Depedensi 

Teori  

- Ketergantungan 

yang dialami oleh 

negara-negara Amerika 

Latin akibat 

ketergantungan finansial 

terhadap negara maju, 

melalui bantuan bantuan 

luar negeri. 

- Kebangkitan negara-

negara Amerika Latin 

terhadap, ketergantungan 
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dan hegemoni negara-

negara maju seperti 

Amerika Serikat. 

Menurut Samsul Hadi 

adanya tren gerakan 

independensi terhadap 

Amerika Serikat dan 

Barat dipengaruhi oleh 

faktor Chavez dan 

kekayaan minyak dari 

Venezuela menjadi 

faktor utama dari 

bangkitnya negara 

Amerika Latin. 

3 Dimas 

Putroanto    

 “Kerjasama 

Negara-Negara 

Amerika Latin 

Menentang 

Neolibralisme 

Dikawasan 

Amerika Latin 

- Penelitian ini menjelaskan 

tentang bagaimana 

negara-negara Amerika 

Latin mewujudkan sebuah 

kerjasama regional dalam 

menentang neolibralisme 

yang di pelopori Amerika 

Serikat di kawasan 

tersebut yang diberi nama 

ALBA 

4 Fadhil 

Akbar 

Kurniawan  

“Hubungan  

Gerakan  Revolusi  

Bolivarian 

Terhadap  

Nasionalisasi 

Perusahaan 

Minyak Swasta Di 

Venezuela). 

Konsep 

Independensi 

 

 

- Menurut Akbar 

tren gerakan independensi 

di Venezuela tidak bisa 

lepas dari Hugo Chaves 

yang melakukan 

serangkaian kebijakan 

nasionalisasi di sektor 

migas untuk 

menghilangkan pengaruh 

dan dominasi Amerika 

Serikat. Peneliti melihat 

bahwa Venezuela sebagai 

negara kaya minyak 

mempunyai potensi untuk 

menghilangkan 

ketergantungannya 

melalui nasionalisasi aset-

aset perusahan asing 

disana  

5 Abdul 

Manaf 

Agus S 

Kebijakan 

nasinalisasi 

perusahaan 

Developmental 

State 

Penelitian ini lebih 

melihat bagaimana 

pemerintah memperkuat 
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asing di 

Venezuela, 

studi pada 

Exxon Mobil 

dan Conoco 

Phillips. 

perannya dalam hal 

regulasi terhadap investasi 

asing melaluli Undang-

undang Hidrokarbon 

sebagai alat untuk 

menasionalisasi 

perusahaan asing, 

penelitian ini 

menggambarkan proses 

proses yang dilakukan 

pemerintah dalam 

mengambil saham melalui 

usaha bersama.  

     

 

1.6. Konsep 

 Permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba untuk 

menjelaskan menggunakan konsep dan teori. Konsep adalah suatu abstraksi yang 

mewakili suatu objek sifat objek itu sendiri, didalam fenomena tertentu
19

. 

Sedangkan teori adalah suatu pandangan atau persepsi mengenai apa yang terjadi, 

menjelaskan mengapa itu terjadi dan juga bisa meramalkan hal yang serupa bisa 

terjadi kembali di masa depan. Konsep merupakan upaya pemberian makna 

terhadap fenomena yang sedang terjadi
20

. 

1.6.1. Konsep Nasionalisasi  

Kegiatan nasionalisasi bisa diartikan sebagai proses take over atau 

pengambilalihan perusahaan asing yang kemudian menjadi milik nasional atau 

negara yang dikuasai oleh pemerintah untuk penerapan kebijaksanaan ekonomi 

                                                           
19

Mochtar, Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodol 
ogi, Jakarta, LP3ES  , hal, 93. 
20

Ibid, Hal, 185. 
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negara, nasionalisasi bisa berupa pengambilalihan aset-aset perusahaan atau 

berupa operasional yang dilakukan oleh pemerintah
21

. 

Kegiatan nasionalisasi juga bisa disebut dengan  proses pemindahan 

kepemilikan oleh pemerintah nasional atas bisnis atau industri swasta 

“Nationalisation principally if an expropriation forms 

part a more or less extensive reform of the social or 

economie structure of a country, expropriation in the 

pursuance of some national enterprises, or to 

strengthen, a nationally controlled industry”
22

. 

Jadi bisa dikatakan nasionalisasi perpindahan aset swasta ke tangan pemerintah, 

yang dibarengi dengan reformasi struktur sosial ekonomi. Pengambilalihan dalam 

digunakan untuk memperkuat kontrol industri oleh negara”. Pemerintah 

melakukan kebijakan nasionalisasi guna memperkuat kontrol dan kekuatan 

nasionalnya dalam hal ekonomi, biasanya terkait dengan revolusi besar yang 

membentuk ekonomi
23

.
24

 Perusahaan yang dinasionalisasi disini bisa diberi ganti 

rugi atau kompensasi, namun bisa saja tidak diberi kompensasi oleh negara 

tersebut. 

                                                           
21

 Vegard bye No 1 Vol XVI 1979 Nationalization of Oil in Venezuela, Dalam 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/422789?uid=3738224&uid=2&uid=4&sid=21104231671611 , 09-06-
2013, 23:17, Wib. 
22

 Wortly dalam Budiman Ginting,  Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan  Asing Di Indonesia 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18377/1/equ-agu2007-12%20%2810%29.pdf , 09-12-

2013, 23:17, Wib. 

23
 Diakses dari http://kamusbisnis.com/arti/nasionalisasi/ , 11-01-2014.21:17,Wib. 

24
 Lihat juga http://infoindonesiakita.com/2012/10/03/daftar-negara-yang-nasionalisasi-perusahaan-

minyak-asing/ , 02-02-2014.14:11,Wib. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/422789?uid=3738224&uid=2&uid=4&sid=21104231671611
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18377/1/equ-agu2007-12%20%2810%29.pdf
http://kamusbisnis.com/arti/nasionalisasi/
http://infoindonesiakita.com/2012/10/03/daftar-negara-yang-nasionalisasi-perusahaan-minyak-asing/
http://infoindonesiakita.com/2012/10/03/daftar-negara-yang-nasionalisasi-perusahaan-minyak-asing/
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Kebijakan
25

 nasionalisasi biasa dilakukan di negara-negara berkembang 

terhadap perusahaan multinasional karena perusahaan tersebut dianggap 

mengekploitasi dan menimbulkan kesenjangan sosial di negara bersangkutan. 

Nasionalisasi tidak sekedar mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga aspek 

politik oleh pemerintah
26

. Dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

multinasional tersebut diharapkan mampu meperoleh keuntungan yang maksimal 

bagi negara yang bersangkutan. 

Nasionalisasi di Venezuela ini merupakan suatu kebijakan yang bersifat 

politis dan ekonomi, dimana motif ekonomi sangat terlihat dari besarnya hasil 

yang diterima dari penjualan minyak Venezuela, sedangkan motif politiknya 

terlihat lebih menonjol dimana pemerintah Venezuela menempatkan sumber daya 

ekonomi  sebagai media pencapaian tujuan dengan menasionalisasi Exxon mobil 

dan Conoco Phillips
27

.   

1.6.2. Konsep Developmental State  

Selain menggunakan konsep diatas, untuk lebih spesifik lagi, penulis 

akan menggunakan konsep “Developmental state” yang telah di kemukakan oleh 

Chalmers Johnson. Developmental state ini salah satu bentuk perlawanan terhadap 

ekonomi pasar dan membangkitkan peran negara dalam era globalisasi dan para 

pengusaha, konsep ini digunakan untuk menjelaskan Venezuela dalam 

                                                           
25

 Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman perencana dalam pelaksanan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan bertindak, istilah seperti inio lazim di gunakan atau dipakai oleh 
pemerintah, organisasi dan kelompok2 serta individu. 
26

http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2090917-pengertian-nasionalisasi-politik/ 
diakses 10-04-2013.08:21,Wib. 
27

Ibid  

http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2090917-pengertian-nasionalisasi-politik/
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membangun perekonomiannya dengan melakukan serangkaian kebijakan 

populis
28

.
29

 

Penulisan ini menggunakan konsep Developmental state dapat 

didefinisikan sebagai bentuk semangat baru dalam membangun ekonomi yang 

mandiri dan memiliki kekuatan orientasi yang berbeda terhadap kegiatan ekonomi 

swasta. Konsep ini menawarkan alternatif bagi negara berkembang dengan 

menggambarkan kritik sosial dan analisis terhadap sistem dunia dalam dinamika 

kapitalisme global, terhadap pembangunan nasional
30

. 

 Kinerja suatu perekonomian suatu negara ditentukan oleh beberapa 

faktor dan salah satunya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah dari negara tersebut. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa 

apa yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk melakukan nasionalisasi 

merupakan Pembangunan ekonomi yang sangat gencar dilakukan pada masa 

Hugo Chaves. Developmental state merupakan sebuah konsep tentang 

pembangunan ekonomi negara berkembang yang umumnya masih miskin dan 

terbelakang, memiliki aneka orientasi ideologi, latar belakang budaya, serta 

masalah-masalah ekonomi yang kompleks.   

                                                           
28

 Anggi Kusumadewi , 2013, Presiden Venezuela Tuding Staf  Oposisi Berbisnis Prostitusi Gay ,diakses dari 
http://us.dunia.news.viva.co.id/news/read/402301-dua-capres-venezuela-janji-teruskan-kebijakan-chavez, 
01-03-2014, 23:34 Wib.  
29

 bandingkan dengan, Federico Fuentes , Venezuela’s 21st Century Socialism: 
Neo-developmentalism or Radical Alternative? 
 http://greensocialthought.org/wp-content/uploads/2014/01/Pages-14-26.pdf  
30

 Chalmer Johnson dalam :Woo- Cumings, Meredith,ed,1999, The Developmental State  diakses dari, 
http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/09.Woo-
Cumings,Meredith_The_developmental_State_Odyssey_of_a_concept.pdf , 27-02-2014, 20:33,Wib. 
  

http://us.dunia.news.viva.co.id/news/read/402301-dua-capres-venezuela-janji-teruskan-kebijakan-chavez
http://greensocialthought.org/wp-content/uploads/2014/01/Pages-14-26.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/09.Woo-Cumings,Meredith_The_developmental_State_Odyssey_of_a_concept.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/09.Woo-Cumings,Meredith_The_developmental_State_Odyssey_of_a_concept.pdf
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Menurut C Johnson Developmental State mempunyai karakteristik 

pembangunan sebagai kerangka dalam menganalisa sebagai berikut
31

: 

1.  Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama bagi pemerintah. 

2. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut negara berperan 

sangat besar. Tidak hanya dalam hal perencanaan pembangunan namun 

juga dalam pelaksanaannya. 

3. Negara mempunyai kontrol yang sangat kuat terhadap sektor swasta. 

4. Pasar diatur oleh instrument-instrumen yang diformulasikan oleh elit 

birokrasi ekonomi, artinya mereka memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan melaksanakan kebijakan ekonomi. 

Menuntut C Johnson titik awal konsep Developmentals state ini 

memberikan satu penjelasan model pembangunan yang mengedepankan peran 

negara sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, hal itu bisa dengan 

lebih memonitor kegiatan swasta dan membatasi peraturan dan pembangunan 

peran pengusaha, dengan asumsi bahwa negara akan lebih efektif dalam mencapai 

pembangunan nasionalnya
32

.   

Johnson menggambarkan perkembangan negara yang difokuskan pada 

pembangunan ekonomi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Johnson berargumen bahwa 

                                                           
31

  Richard B. Dadzie, 2012, Journal of Sustainable Development, diakses dari 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/18946/13059 , 01-03-2014.21:11,Wib. 
32

 Deliarnov, 2006,”Ekonomi Politik” , Jakarta , Erlangga, , Hal 66. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/18946/13059
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pembangunan ekonomi memiliki banyak kaitannya dengan intervensi pemerintah 

didalam kebijakan kebijakan ekonomi suatu negara
33

. 

A developmental state has sufficient state capacity to be 

effective in its targeted areas and has a developmental 

vision such that it chooses to use this capacity to work 

towards economic development.  In other words, it has 

developmental structures and performs developmental 

roles
34

.  

Jadi negara berkembang memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun areal 

ekonominya sendiri dan dengan cara merubah struktur dan aturan dinegara 

tersebut. Kebijakan kebijakan bisa dilakukan dengan cara mengatur regulasi 

perekonomiannya terutama melalui lembaga yang diberi wewenang untuk 

menegakkan berbagai standar perilaku untuk melindungi masyarakat terhadap 

kegagalan pasar dari berbagai macam monopoli harga, predasi, dan pelanggaran 

lainnya dari kekuatan pasar. Memproteksi pasar dalam kegiatan ekonomi tidak 

terlepas dari tindakan atau kebijakan negara pada dasarnya konsep ini merupakan 

deskripsi dan pemahaman atas keterkaitan hasil-hasil pembangunan ekonomi 

dengan pengaturan kebijakan yang berpusat pada negara
35

. 

Pandangan developmental state suatu ekonomi negara lebih efektif 

dengan penguasaan penuh oleh BUMN atau dipegang penuh oleh pemeritah, 

                                                           
33

 Zibani Maundeni, Developmental States: Their Historical Absence and their Emergence in 
Post Conflict Southern Africa, 2010 , diakses dari 
http://www.benthamscience.com/open/toarsj/articles/V003/30TOARSJ.pdf , 01-03-2014.22:17, Wib. 
34

Laura Routley,2012, Developmental states: a review of the literature, diakses dari 
http://www.effective-states.org/_assets/documents/esid_wp_03_routley.pdf , 01-03-2014. 21:45,Wib. 
35

 Robert Gilpin,2001,”Global Political Economy” New Jersey, Princenton University Press, , Hal,316. 

http://www.benthamscience.com/open/toarsj/articles/V003/30TOARSJ.pdf
http://www.effective-states.org/_assets/documents/esid_wp_03_routley.pdf
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didalam pembangunan nasional. Kawasan pembangunan ekonomi didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat umumnya. Secara spesifik 

pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan pendapatan 

per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka tertentu. Konsep 

ekonomi ini sebagai analisis dinegara-negara berkembang dengan tujuan awal 

mampu dan berhasil membangun ekonominya secara cepat
36

. 

Kegagalan neoliberal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang 

memihak terhadap rakyat, membuat perlawanan dengan berbagai cara salah 

satunya di Venezuela ini yaitu dengan menasionalisasi perusahaan asing disana 

khususnya yang bergerak dibidang energi atau minyak.  

Dalam konsep developmental state memungkinkan untuk melihat bahwa 

negara-negara dengan potensi besar untuk pengembangan sumber daya alam 

melimpah, populasi besar dan luas daerah yang besar. Negara seharusnya 

memantau dan melihat potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya 

manusia, sebagai kekuatan untuk memajukan ekonomi. Dalam perumusan 

kebijakan di negara-negara berkembang industrialisasi menjadi prioritas untuk 

meningkatkan perekonomian dan perlu campur tangan atau intervensi dari 

pemerintah. 

1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

                                                           
36

Paul Todaro,2006, “Pembangunan Ekonomi” , Jakarta, Airlangga, Hal, 135. 
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Tipe penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, dengan menggunakan 

metode deskriptif penelitian ini dimana penelitian ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sanapiah 

Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang dimaksudkan 

untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial, dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti.
37

   

Metode ini mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan 

deskripsi yang jauh lebih mempunyai arti daripada pernyataan jumlah atau 

frekuensi dalam bentuk angka.
38

 Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Tipe penelitian 

ini akan digunakan untuk menggambarkan faktor apa saja yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Venezuela.  

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka.
39

 Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi pustaka (Library Research), Studi pustaka 

dimaksudkan untuk mendokumentasikan berbagai bahan penelitian yang bersifat 

                                                           
37

 Sanapiah Faisal, 2003, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 107 
38

Sutopo, Heribertus. 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis, Surakarta, 
Universitas Sebelas Maret. 
39

 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985, Naturalistic Inquairy, Beverly Hills: Sage Publications. Hlm. 39-
44 dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 4. 
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empiris (penelitian praktis dari peneliti terdahulu) maupun berbagai kajian teoritis 

dari para ahli yang relevan, dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur 

seperti buku, e-book, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan kajian 

yang diteliti, kemudian peneliti jadikan referensi untuk mendukung penelitian ini. 

Semua data yang telah dikumpulkan tadi berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti, sehingga laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti akan 

menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk 

aslinya. Dengan demikian, peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah 

memang demikian adanya. 

1.7.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini dimulai dari adanya Undang-undang baru 

Hidrokarbon sebagai regulasi baru dalam investasi asing di Venezuela. Adanya 

regulasi dianggap sebagai bentuk baru dalam pengelolaan investor asing, sehingga 

regulasi tersebut menjadi cikal bakal dari nasionalisasi perusahaan asing di 

Venezuela.  

1.7.3.1 Batasan Waktu Penelitian  

Penelitian ini memiliki batasan waktu semenjak proses awal mulanya dan 

dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Venezuela yaitu pada tahun 2001, 

hingga diberlakukannya pengambil alihan secara penuh oleh pemerintah terhadap 

Exxon mobil dan Conoco Phillips pada Tahun 2007 serta adanya proses gugatan 

dari ke-2 perusahaan pada Tahun 2008   tidak menutup kemungkinan serangkaian 

peristiwa negoisasi ataupun dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah 
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kebijakan tersebut direalisasikan yang akan menjadi bagian dari kajian dalam 

penelitian ini untuk keberlangsungan serta kejelasan data yang akan disampaikan. 

 1.7.3.2 Batasan Materi 

Permasalahannya dengan banyaknya negara lain yang terlibat atau 

melibatkan diri dalam liberalisasi ekonomi pasca kesepakatan dengan IMF, karena 

kepentingan mereka pihak-pihak yang masuk ke Venezuela. Artinya akuisisi yang 

dilakukan sebelumnya memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ingin meraih 

keuntungan dengan mengeplorasi minyak  disana atau kehadiran negara lain itu 

diharapkan oleh pihak yang lemah untuk memperkuat posisinya. Dalam penelitian 

ini, untuk menghindari ketidakvalidan data, penulis memfokuskan penelitian pada 

bagaimana proses kebijakan Venezuela dalam menasionalisasi Exxon mobil dan 

Conoco Phillips pada Tahun 2007. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan 

berbagai data sebelum periode Tahun 2007 atau setelahnya, sedikit banyak juga 

penulis akan membahas sebagai materi pendukung penelitian yang sedang penulis 

lakukan.  

1.8. Argumen Dasar  

Ekploitasi perusahaan-perusahaan multinasional terhadap sumberdaya 

alam yang ada di Venezuela telah menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan 

pendapatan antara kedua belah pihak sehingga gagal menciptakan kesejahteraan 

bagi masayarat di Venezuela sehingga munculah kebijakan naionalisasi yang 

dilakukan pemeritah Venezuela merupakan bentuk kekecewaan terhadap 

perusahaan asing yang terlalu mendominasi sektor energi. Kebijakan tersebut 

dilandasi semangat untuk membangun kemandirian ekonomi Venezuela  
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khususnya di sektor energi, hal ini menjadi pergerakan tranformasi sosial politik 

untuk menjadi landasan pengembangan ekonomi yang lebih mandiri.  

1.9. Sistematika Penulisan  

Penelitian yang dilakukan ini akan dibagi dalam beberapa bab dimana masing-

masing memiliki subtansi sebagai berikut: 

1. BAB I: Bab pertama ini membahas tentang latar belakang masalah secara 

umum kemudian dilanjutkan dengan ha-hal yang lebih bersifat spesifik 

yang mencangkup beberapa sub bab antara lain rumusan masalah, 

kerangka pemikiran,  konsep, penelitian terdahulu, metode penelitian, 

merupakan argumen pokok dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya 

diuraikan secara terpeinci dalam bab pertama ini.   

2. BAB II :  Bab dua membahas masuknya investasi perusahaan asing dan 

profil perusahaan asing (Exxon mobil dan Conoco Phillips).  

3.  BAB III : Membahas proses nasionalisasi perusahaan asing di Venezuela 

(Exxon Mobil dan Conoco Phillips) yang terjadi pada akhir 2001 hingga  

Tahun 2007 silam, bab II ini juga membahas perkembangan kebijakan 

nasionalisasi dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan 

tersebut, serta respon dari kedua belah pihak, baik pemerintah Venezuela 

dan Exxon Mobil dan Conoco Phillips.  

4.  BAB IV :  Merupakan kesimpulan yang memuat hasil temuan dan 

jawaban dari rumusan masalah, yang terdiri hasil uraian akhir atas 

penulisan penelitian ini. 
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No Judul Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 
1.1 Latar belakang. 

1.2 Rumusan masalah. 

1.3 Tujuan Penelitian.  

1.4 Manfaat penelitian. 

1.4.1.Manfaat akademis.  

        1.4.2 Manfaat praktris. 

1.5 Penelitian terdahulu. 

1.6 Kajian Pendekatan dan Konsep. 

1.6.1 Konsep Nasionalisasi. 

1.6.2 Pendekatan Developmental State. 
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