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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era perkembangan zaman yang semakin modern ini, globalisasi 

merupakan salah satu kajian yang cukup menarik untuk diteliti. Menurut asal 

katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah 

universal. Globalisasi didefinisikan sebagai suatu proses menjadikan sesuatu 

(benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi 

oleh wilayah. Sebenarnya globalisasi belum memiliki definisi secara pasti karena 

mencakup banyak aspek dan sifatnya yang kompleks, kecuali sekedar definisi 

kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. 

Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah atau proses 

alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat 

satu sama lain, sehingga mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan 

ko-eksistensi
1
 dengan menyingkirkan batas-batas geografis suatu negara.

2
 

Jika melihat melalui sudut pandang yang berbeda khususnya dalam studi 

ilmu Hubungan Internasional (HI) yang terfokus pada konteks negara, dan 

berdasarkan definisi mengenai ideologi globalisasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa fenomena globalisasi ini 

membawa banyak dampak dan pengaruh terhadap suatu negara dalam berbagai 

aspek. Aspek-aspek negara tersebut dapat berupa aspek sosial budaya seperti 

                                                           
1
 Ko-eksistensi adalah: Keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua bangsa negara atau 

lebih yang memiliki pandangan politik yang berbeda atau bertentangan. 
2
 Jefi Bakarbessy, 2011, “Globalisasi”, Warta Warga, di akses: 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/globalisasi-23/, pada 1 April 2014. 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/globalisasi-23/
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identitas atau budaya dan nilai nasionalisme negara; aspek teknologi seperti 

perkembangan alat-alat transportasi, komunikasi, dan infrastruktur negara; aspek 

politik seperti kebijakan politik negara atau daerah; aspek ekonomi seperti 

lapangan kerja atau devisa negara; serta berbagai aspek negara lainnya. 

Dalam studi ilmu HI, fenomena globalisasi melahirkan sebuah istilah yang 

dikenal dengan sebutan “aktor”, yang artinya adalah sesuatu dapat dikatakan aktor 

jika memiliki peran dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap dunia 

internasional. Salah satu perspektif yang cukup populer dan sering digunakan 

dalam studi ilmu HI adalah konsep liberalisme, dimana di dalam perspektif ini, 

istilah “aktor” terbagi menjadi dua bagian yaitu aktor Negara (State) dan Non-

Negara (Non-State). Aktor state itu sendiri adalah sebuah negara, dimana negara 

adalah sebuah wadah persatuan dari kumpulan suku bangsa berdasarkan 

kesamaan kemauan serta cita-cita untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang 

lama dalam suatu wilayah. Sehingga, negara adalah aktor utama yang sah dan 

memiliki peranan yang paling besar terhadap suatu tatanan internasional.
3
 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan tatanan dunia yang 

signifikan karena dampak globalisasi, negara dapat dikatakan tidak lagi menjadi 

satu-satunya aktor utama dalam HI. Aktor selain negara tersebut tumbuh dan 

berkembang dengan pesat yang dikenal dengan sebutan aktor non-state, dimana 

aktor non-state tersebut dapat meliputi International Govermental Organizations 

(IGOs), Non-Govermental Organizations (NGOs)/International Non-Govermental 

                                                           
3
 Devi Anggraini, 2012, “Aktor Hubungan Internasional”, Universitas Airlangga, di akses: 

http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60515-

PENGANTAR%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL-

AKTOR%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html, pada 2 April 2014. 

http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60515-PENGANTAR%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL-AKTOR%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html
http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60515-PENGANTAR%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL-AKTOR%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html
http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60515-PENGANTAR%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL-AKTOR%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html
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Organizations (INGOs), Multinational Corporations (MNCs)/Transnational 

Corporations (TNCs), Individual, Ethnic & National Liberation Organizations, 

dan sejenisnya. Aktor-aktor tersebut adalah organisasi atau perusahaan 

internasional yang juga dapat mempengaruhi suatu kebijakan di dalam tatanan 

hubungan internasional layaknya sebuah negara.
4
 

Perusahaan multinasional atau yang secara umum lebih dikenal dengan 

sebutan Multinational Corporation (MNC) ini, merupakan salah satu contoh 

menarik aktor non-state dari sekian banyak fenomena globalisasi lainnya yang 

mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam berbagai aspek seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan definisi dari MNC menurut Gilpin dalam 

Dictionary of Economic Terms ialah “a firm with particular nationality with 

partially or wholly owned subsidiaries within at least one other national 

economy”.
5
 Definisi lainnya mengenai MNC menurut Nopirin dalam literatur 

Ekonomi Internasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat 

internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Dalam hal ini, 

cabang perusahaan yang berada di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh 

perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan di cabang perusahaan tersebut 

di kontrol dan diawasi oleh perusahaan induk.
6
 

Sifat dari MNC adalah melakukan penanaman modal langsung di negara-

negara asing dengan pendirian anak atau cabang perusahaan atau pengambil-

alihan sebuah perusahaan asing di mana sasaran penanaman modal tersebut adalah 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing (Jakarta: PT Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), Hal:2-4. 
6
 Ibid. 
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pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. MNC 

ditandai dengan adanya perusahaan induk dan cabang perusahaan di berbagai 

negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan 

dan teknik. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal dan sentralisasi pengambilan 

keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukan monopolinya 

dalam hal teknologi, modal yang siap pakai dan seterusnya, kemudian motivasi 

bagi penanaman modal langsung dan bagi pemilikan anak-anak perusahaan asing 

serta cabang-cabang di pihak lainnya, terutama adalah penguasaan pasar dan 

penguasaan manajemen.
7
 

Ada tiga motif utama berdirinya sebuah MNC: pertama, yaitu untuk 

memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang 

dianggap memiliki tingkat Sumber Daya Alam (SDA) tinggi; kedua, yaitu untuk 

mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumsivitas tinggi karena minimnya 

teknologi; ketiga, yaitu untuk meminimalkan biaya pengeluaran dalam 

memproduksi maupun gaji buruh melalui Sumber Daya Manusia (SDM) di negara 

tujuan, sehingga mereka (perusahaan multinasional) dapat memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya.
8
 

Berangkat dari definisi, sifat, dan motif dari MNC yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa sebagian besar aktor non-state 

ini di dalam dunia internasional berasal dari negara-negara maju, dan tujuan 

operasional mereka adalah negara-negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Armaini Akhirson, 2003, “Perusahaan Multinasional (MNC)”, Gunadarma University, di akses: 

http://armaini.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/1156/MK-INTER.doc, pada 2 April 2014, 

Hal:2. 

http://armaini.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/1156/MK-INTER.doc
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negara-negara maju yang memiliki teknologi, ilmu pengetahuan, dan 

perekonomian yang jauh lebih maju, stabil, modern, dan terus berkembang 

melalui industri-industri mereka yang sebagian besar mendominasi di dunia 

internasional. Di samping itu, fakta lain mengatakan bahwa negara-negara maju di 

dunia internasional berperan sebagai produsen hampir di segala aspek, dan 

negara-negara berkembang hanya mampu berperan sebagai konsumen dalam 

berbagai aspek. 

Pada dasarnya, setiap MNC memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

yang biasanya disesuaikan dengan kultur budaya, kebijakan politik dalam dan luar 

negeri, hingga kepentingan nasional dari negara asalnya.
9
 Secara historis, negara-

negara asal MNC dari zaman dahulu tidaklah berbeda jauh dengan zaman 

sekarang (MNC sudah muncul sejak abad ke-16 dan terus berkembang pesat 

khususnya pasca Perang Dunia II). Negara-negara maju yang berada di benua 

Amerika, Eropa, dan Asia Timur masih mendominasi dalam berperan sebagai 

home country (negara asal) dari banyak MNC.
10

 Perbedaan-perbedaan dari 

negara-negara asal MNC tersebut tentunya juga akan membawa perbedaan pula 

terhadap visi-misi dan tujuan dari MNC di host country (negara tujuan), seperti 

halnya MNC Barat yang cenderung menerapkan sistem kerja individualisme, dan 

MNC Asia yang cenderung menerapkan sistem kerja sosialisme. 

 

                                                           
9
 Robert Gilpin, “The State and The Multinationals” dalam Global Political Economy: 

Understanding The International Economic Order (Princeton: Princeton University Press, 2001), 

Hal:278-304. 
10

 Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi 

dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: PT Gramedia, 1987), Hal:120. 
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Tiongkok, sebagai salah satu negara di dunia yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi pesat di tahun 90-an hingga sekarang yang disebabkan oleh 

kebijakan reformasi ekonomi
11

, saat ini menghadapi konsekuensinya yaitu 

meningkatnya kebutuhan energi nasional. Sehingga, hal tersebut mengharuskan 

Pemerintah Tiongkok untuk mencari sumber-sumber energi baru di negara-negara 

lain yang dianggap memiliki SDA melimpah melalui perusahaan-perusahaan 

multinasional mereka agar stabilitas perekonomian dapat tetap berjalan dan terus 

berkembang. 

PetroChina Company Limited merupakan salah satu dari beberapa MNC 

(produsen dan distributor) asal Tiongkok yang bergerak di bidang minyak dan gas 

alam (migas) di bawah naungan China National Petroleum Corporation 

(CNPC)
12

, dengan fungsi utama yaitu memegang peranan penting dalam industri 

minyak dan gas Tiongkok.
13

 Ada tiga pemaparan mengenai latar belakang 

berdirinya PetroChina oleh Pemerintah Tiongkok: pertama, Pemerintah Tiongkok 

ingin memisahkan peran dan fungsi pemerintah dan perusahaan dan membongkar 

sistem monopoli hulu dan hilir dengan membentuk kompetisi antar perusahaan; 

kedua, memperkenalkan ke industri migas Tiongkok tentang prinsip-prinsip 

sistem pasar dan mekanisme yang tercipta oleh sistem kompetisi antar 

                                                           
11

 Sizhi Guo, 2007, “The Business Development of China’s National Oil Companies: The 

Government to Business Relationship in China”, The James A. Baker III Institute for Public 

Policy Rice University, di akses: 

http://bakerinstitute.org/media/files/page/96b2d288/noc_guo_china.pdf, pada 3 April 2014, 

Hal:12. 
12

 Perusahaan induk selain CNPC adalah Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), 

dan CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). 
13

 2003-2008, “Company Profile”, PetroChina Company Limited, di akses: 

http://www.petrochina.com.cn/ptr/gsjj/gsjs_common.shtml, pada 3 April 2012. 

http://bakerinstitute.org/media/files/page/96b2d288/noc_guo_china.pdf
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gsjj/gsjs_common.shtml
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perusahaan; ketiga, menciptakan perusahaan minyak internasional untuk bersaing 

di kompetisi global.
14

 

Berangkat dari latar belakang PetroChina sebagai MNC asal Tiongkok, 

maka Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki keterkaitan 

tinggi. Sebagai salah satu negara berkembang penghasil SDA migas terbesar, 

produsen Liquified Natural Gas (LNG) terbesar kedua di dunia setelah Qatar, 

letak geografis negara yang strategis sebagai jalur perdagangan di kawasan Asia 

Tenggara
15

, dan potensi-potensi yang dimiliki lainnya, serta kebijakan luar negeri 

yang diterapkan membuat Indonesia menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah 

Tiongkok sebagai negara yang tepat untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, 

khususnya dalam bidang sumber daya energi migas. 

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang pada saat itu dipimpim oleh 

Soeharto (Presiden Indonesia ke-2), hubungan bilateral antara Indonesia-

Tiongkok menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada masa 

kepemimpinan K.H Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia ke-4) dan 

Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia ke-5). Hubungan bilateral dari 

kedua negara tersebut dapat dibuktikan bahwa hingga sekarang, PetroChina sudah 

berhasil memiliki tiga lokasi kilang minyak di Indonesia. Lokasi-lokasi kilang 

minyak tersebut diantaranya adalah Blok Jabung yang terletak di Sumatera, Blok 

Tuban yang terletak di Jawa, dan Blok Salawati yang terletak di Papua.
16

 Namun 

diantara ketiga lokasi kilang minyak yang diakuisisi oleh PetroChina tersebut, 

                                                           
14

 Sizhi Guo, op. cit. 
15

 Lidya Christin Sinaga, 2012, “Satu Dekade Forum Energi Indonesia-China”, Pusat Penelitian 

Politik (P2P), di akses: http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/603-satu-

dekade-forum-energi-indonesia-china.html, pada 4 April 2014. 
16

 Ibid. 

http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/603-satu-dekade-forum-energi-indonesia-china.html
http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/603-satu-dekade-forum-energi-indonesia-china.html
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proses akuisisi di Blok Tuban memiliki keunikan tersendiri dan tidak terjadi di 

kedua blok lainnya. Dimana di dalam proses akuisisi tersebut, terdapat negoisasi 

yang menarik diantara pihak PetroChina dan pihak Pemerintah Daerah yang pada 

saat itu, Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu wilayah yang terletak di dalam 

ruang lingkup Blok Tuban dipimpin oleh Bupati Drs. H. Suyoto, M.Si (2008-

2013).
17

 

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah
18

 di Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki kekuatan khusus dalam 

mengatur dan mengelola segala potensi (SDA dan SDM) di wilayahnya tanpa 

memerlukan campur tangan dari Pemerintah Pusat. Dalam konteks Otonomi 

Daerah, dimana Bupati memiliki peran tertinggi di wilayah yang merupakan salah 

satu kota di Indonesia yang memiliki sumber kekayaan migas yang cukup 

melimpah, Bojonegoro memiliki harga jual yang bernilai tinggi bagi Bupati 

Suyoto. 

Proses negoisasi tersebut adalah, untuk mendapatkan izin dalam 

melaksanakan program eksplorasi minyak di Bojonegoro, Bupati Suyoto 

memberlakukan syarat dan ketentuan tertentu bagi pihak perusahaan sebagai 

bahan timbal balik yang sepadan bagi host country. Selain perjanjian bagi hasil 

melalui pajak, salah satunya yaitu mengharuskan pihak PetroChina untuk bersedia 

dalam membantu program-program Pemerintah Daerah melalui program 

                                                           
17

 “Daftar Bupati”, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di akses: 

http://bojonegorokab.go.id/daftar-bupati/, pada 5 April 2014. 
18

 Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 adalah: Hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

http://bojonegorokab.go.id/daftar-bupati/
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Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam hal pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat seperti memberikan kesempatan lapangan kerja bagi 

masyarakat lokal Bojonegoro yang notabene masih memiliki SDM (baik itu 

kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan) yang relatif rendah.
19

 Melalui kebijakan 

tersebut, masyarakat Bojonegoro dengan kualitas SDM yang relatif rendah 

diharapkan dapat meningkat secara bertahap melalui kehadiran investor-investor 

asing seperti PetroChina. 

Berdasarkan latar belakang mengenai hubungan diplomasi (bilateral) 

antara Indonesia-Tiongkok, kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya 

energi migas, kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negeri milik Tiongkok 

yang berperan sebagai home country dan milik Indonesia yang berperan sebagai 

host country, PetroChina sebagai MNC Asia yang membawa komitmen 

perusahaan yang diterjemahkan dalam kebijakan utama (Energize, Harmonize, 

Realize)
20

, di samping ketersediaan SDM dalam aspek ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang lebih maju dan modern, dan di dukung dengan isu-isu 

internasional dan domestik (intermestik) Indonesia seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, serta faktor-faktor terkait lainnya yang akan mewujudkan kerjasama 

saling menguntungkan inilah yang mendasari peneliti untuk memutuskan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keberadaan PetroChina 

Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal di Bojonegoro”. 

 

                                                           
19

 Riska Irdiana, 2012, “Kurang Pemberdayaan, SDM Bojonegoro Tertinggal”, Blok Bojonegoro, 

di akses: http://blokbojonegoro.com/read/article/20120305/kurang-pemberdayaan-sdm-

bojonegoro-tertinggal.html, pada 6 April 2014. 
20

 2007, “Energize, Harmonize, Realize”, PetroChina Corporate Social Responsibility Report, di 

akses: http://intl.petrochina.com.cn/resource/pdf/qyshzrbg/2007e.pdf, pada 7 April 2014, Hal:4. 

http://blokbojonegoro.com/read/article/20120305/kurang-pemberdayaan-sdm-bojonegoro-tertinggal.html
http://blokbojonegoro.com/read/article/20120305/kurang-pemberdayaan-sdm-bojonegoro-tertinggal.html
http://intl.petrochina.com.cn/resource/pdf/qyshzrbg/2007e.pdf
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh keberadaan 

PetroChina terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal di Bojonegoro?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka secara akademis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

secara keilmuan Hubungan Internasional mengenai pengaruh dari keberadaan 

PetroChina sebagai perusahaan multinasional dalam pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia lokal di Bojonegoro. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi peneliti, mahasiswa, dan kalangan pembaca lainnya untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin 

ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian isu-isu intermestik. 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, 

maupun kalangan pembaca lainnya untuk mengetahui dan memahami pengaruh 

dari keberadaan PetroChina sebagai perusahaan multinasional asal Tiongkok yang 

berperan sebagai home country terhadap pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia lokal di Indonesia, khususnya Bojonegoro yang berperan 

sebagai host country dalam perspektif ilmu Hubungan Internasional. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam membentuk suatu konsep pemikiran, penelitian ini tidak hanya 

membutuhkan pemilihan teori ataupun konsep yang tepat. Selain menjadi 

landasan awal tema yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu digunakan 

pula sebagai perbandingan atas batasan-batasan antara karya ilmiah sebelumnya 

dengan karya ilmiah yang selanjutnya. Pada penelitian yang terdahulu, sudah ada 

bahasan mengenai kehadiran PetroChina di Indonesia, namun tentunya dengan 

fokus yang berbeda-beda. 

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh R. Maisa Yudono dengan judul 

“Ekspansi MNC China di Asia Tenggara (Studi Kasus: PetroChina di Indonesia)”, 

menjelaskan tentang fenomena PetroChina sebagai MNC yang berstatus BUMN 

dan memberikan penjelasan tentang pemahaman ulang terhadap konsep MNC. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudono juga bermaksud untuk memberikan acuan 

bagi perkembangan kajian ilmu ekonomi politik internasional terutama dalam 

kajian tentang MNC dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan terutama dalam 

pengelolaan BUMN maupun MNC dalam menyusun strategi perusahaan yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi dimana sebuah perusahaan beroperasi.
21

 

Karya ilmiah yang dilakukan oleh Yudono ini menyimpulkan bahwa 

PetroChina merupakan sebuah variasi dari semua MNC di dunia dan terfokus 

kepada bagaimana peran PetroChina dalam melakukan ekspansi sebagai MNC 

melalui bentuk kerja sama antara pemerintah di negara penerima maupun pesaing 

                                                           
21

 R. Maisa Yudono, 2009, “Ekspansi MNC China di Asia Tenggara (Studi Kasus: PetroChina di 

Indonesia)”, FISIP Universitas Indonesia, di akses: 

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128755-T%2026731-Ekspansi%20MNC-

Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf, pada 8 April 2014. 

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128755-T%2026731-Ekspansi%20MNC-Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128755-T%2026731-Ekspansi%20MNC-Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf
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BUMN di host country yang disesuaikan dengan analisa berdasarkan teori 

“diamond” oleh Michael Porter. Namun, penelitian dengan judul “Pengaruh 

Keberadaan PetroChina Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal 

Di Bojonegoro” akan menjelaskan dari unit analisis yang berbeda, yaitu meneliti 

tentang bagaimana keberadaan PetroChina dapat berpengaruh terhadap 

pengembangan sumber daya manusia lokal di Bojonegoro sebagai wujud 

kerjasama bilateral antara Indonesia-Tiongkok. 

Penelitian kedua, yang di tulis oleh Irwan Muji Hartanto dengan judul 

“Investasi Bidang Energi Minyak dan Gas Bumi Perusahaan Multinasional 

PetroChina di Indonesia”, menjelaskan tentang fenomena investasi PetroChina di 

sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Karya ilmiah Hartanto berusaha untuk 

menggambarkan dan mengklarifikasi mengapa Pemerintah Tiongkok melakukan 

ekspansi di Indonesia dan bagaimana proses dan strategi ekspansi yang dilakukan 

oleh PetroChina terhadap Pemerintah Indonesia.
22

 

Karya ilmiah Hartanto kemudian menjelaskan bahwa Tiongkok adalah 

negara industri yang mengalami perkembangan ekonomi sangat pesat, sehingga 

memberikan konsekuensi yaitu meningkatnya jumlah permintaan dan kebutuhan 

nasional energi minyak dan gas bumi. Sehingga hal tersebut mengharuskan 

Pemerintah Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke negara lain guna memenuhi 

kebutuhan nasional minyak dan gas bumi, yang merupakan pendukung utama 

perkembangan sektor industri Tiongkok. Penelitian Hartanto juga menjelaskan 

tentang struktur domestik Indonesia, yaitu sebagai host country yang memiliki 

                                                           
22

 Irwan Muji Hartanto, 2013, “Investasi Bidang Energi Minyak dan Gas Bumi Perusahaan 

Multinasional PetroChina di Indonesia”, UNEJ Digital Repository, di akses: 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13305, pada 9 April 2014. 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13305
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kekayaan SDA khususnya bidang minyak dan gas alam melimpah, telah 

memberikan peluang dan kesempatan bagi PetroChina untuk berinvestasi di 

sektor minyak dan gas bumi, dimana bentuk struktur domestik yang dimaksud 

adalah kondisi politik dan ekonomi, serta ketetapan Undang-Undang yang 

mengatur investasi dan tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. 

Jika dalam karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Irwan Muji Hartanto 

terfokus pada penggambaran dan pengklarifikasian tentang fenomena investasi 

PetroChina di Indonesia melalui sektor minyak dan gas bumi, penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Keberadaan PetroChina Terhadap Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lokal Di Bojonegoro” lebih terfokus kepada topik yang berbeda, 

yaitu meneliti tentang bagaimana keberadaan PetroChina sebagai MNC Asia 

dapat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal di 

Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini berperan sebagai host country. 

Penelitian ketiga, yang berjudul “Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Pada 

Pendapatan Daerah dan Masyarakat (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Oleh 

PetroChina Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)” 

yang dilakukan oleh Sukma Prima Setyabekti ini menjelaskan tentang pengaruh 

eksploitasi minyak dari PetroChina terhadap daerah sekitar area eksplorasi, 

dimana pada penelitian Setyabekti, daerah yang dimaksud adalah Desa Campurejo 

yang terletak di Kabupaten Bojonegoro.
23

 

                                                           
23

 Sukma Prima Setyabekti, 2008, “Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Pada Pendapatan Daerah 

Dan Masyarakat (Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa Campurejo 

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”, Elibrary Brawijaya University, di akses: 

http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/26783, pada 10 April 2014. 

http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/26783
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Karya tulis ilmiah Setyabekti lebih terfokus dalam menjelaskan dampak 

positif dari eksploitasi minyak yang dilakukan oleh PetroChina di area 

Bojonegoro, dimana Setyabekti memaparkan secara jelas apa saja keuntungan 

yang diperoleh di daerah tersebut. Keuntungan tersebut dimulai dari perjanjian 

bagi hasil antara Pemerintah Daerah dan PetroChina, lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar area eksploitasi yang secara tidak langsung disediakan oleh 

pihak PetroChina, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro yang 

meningkat terutama semenjak Otonomi Daerah diberlakukan di wilayah ini. 

Penelitian Setyabekti juga menjelaskan beberapa dampak negatif namun tidak 

terlalu signifikan, dimana dampak negatif tersebut adalah dampak limpahan yang 

terjadi akibat kegiatan penambangan minyak yang dilakukan oleh PetroChina 

khususnya terhadap masyarakat Bojonegoro yang hidup di sekitar area eksploitasi, 

sehingga menyebabkan konflik beberapa kali antara kedua belah pihak 

(perusahaan dan masyarakat). 

Jika dalam karya tulis ilmiah oleh Sukma Prima Setyabekti lebih terfokus 

pada penjelasan mengenai berbagai dampak baik itu berupa dampak positif 

maupun dampak negatif dari eksploitasi minyak yang terjadi bagi Pemerintah 

Daerah dan masyarakat lokal yang tinggal atau hidup di area atau wilayah 

eksplorasi oleh pihak PetroChina yang berperan sebagai MNC milik Tiongkok, 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Keberadaan PetroChina Terhadap 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal Di Bojonegoro” akan meneliti dari 

sudut pandang yang berbeda, dimana keberadaan MNC asal Tiongkok, 

PetroChina membawa pengaruh bagi pengembangan sumber daya manusia lokal. 



15 
 

Tabel 1.1 : Posisi Penelitian 

Judul & Peneliti Pendekatan/Metodologi Hasil/Kesimpulan 

R. Maisa Yudono 

 

“Ekspansi MNC 

China di Asia 

Tenggara (Studi 

Kasus: PetroChina 

di Indonesia)” 

Analisa Ekonomi Politik 

Internasional, Teori 

Diamond – Konsep firm-

specific advantages 

(FSA) 

Fenomena PetroChina di 

Indonesia merupakan contoh 

sukses dari semua MNC di 

dunia yang berstatus BUMN 

di host country. 

Irwan Muji Hartanto 

 

“Investasi Bidang 

Energi Minyak dan 

Gas Bumi 

Perusahaan 

Multinasional 

PetroChina di 

Indonesia” 

Konsep Multinational 

Corporation (MNC) – 

Energy Security – 

Struktur Domestik 

Indonesia (SDI) 

Penggambaran dan klarifikasi 

mengenai fenomena investasi 

PetroChina sebagai MNC di 

Indonesia khususnya dalam 

bidang energi minyak dan gas 

bumi. 

Sukma Prima 

Setyabekti 

 

“Dampak Eksploitasi 

Minyak Bumi pada 

Pendapatan Daerah 

dan Masyarakat 

(Studi pada 

Eksploitasi Minyak 

Bumi oleh 

PetroChina di Desa 

Campurejo 

Kecamatan 

Bojonegoro, 

Kabupaten 

Bojonegoro)” 

Deskriptif – Kualitatif Fenomena eksploitasi 

PetroChina sebagai (MNC) di 

Indonesia membawa dampak 

positif dan negatif bagi 

Pemerintah Daerah maupun 

masyarakat sekitar yang 

tinggal berdekatan dengan 

area atau wilayah eksplorasi. 

Delvit Grafelly 

 

“Pengaruh 

Keberadaan 

PetroChina 

Terhadap 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Lokal Di 

Bojonegoro” 

Analisa Isu-Isu 

Internasional dan 

Domestik, Konsep 

Liberalisme – Corporate 

Social Responsibility 

(CSR), Deskriptif - 

Kualitatif 

Keberadaan PetroChina di 

Indonesia sebagai aktor non-

state (MNC) berpengaruh bagi 

host country terutama 

terhadap pengembangan SDM 

lokal di area eksplorasi dan 

merupakan wujud dari 

hubungan diplomasi 

(kerjasama bilateral di bidang 

ekonomi) antara Indonesia-

Tiongkok. 
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1.5 Landasan Pemikiran 

Untuk menjawab permasalahan dalam suatu karya ilmiah, tentunya 

diperlukan suatu kerangka teori maupun konsep yang dapat mendukung peneliti 

dalam penyusunan hipotesa atau asumsi dasar yang tepat. Selain itu, kerangka 

konsep ataupun teori juga dibutuhkan sebagai sarana kerangka berpikir agar 

penelitian ini memiliki fokus yang jelas dalam menganalisa suatu fenomena. 

Adapun definisi dari teori adalah suatu pandangan atau presepsi tentang apa yang 

terjadi,
24

 sedangkan definisi dari konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu 

objek, sifat atau fenonema tertentu.
25

 

1.5.1 Konsep Liberalisme 

Asumsi dasar dari konsep liberalisme menurut Robert Jackson dan Georg 

Sorensen adalah kebebasan individu, yaitu setiap individu memiliki hak yang 

sama dan setara dalam segala bidang, sehingga kebebasan individu berada pada 

level tertinggi dan di atas segalanya. Liberalisme mempercayai bahwa 

kesejahteraan individu merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam hidup 

manusia, sehingga patut untuk diperjuangkan.
26

 

Contoh implementasi dari pandangan liberalis dalam bidang politik 

adalah, kebebasan dituangkan melalui konsep demokrasi, dimana setiap individu 

mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan melalui 

Pemilihan Umum (PEMILU). Kemudian dalam bidang ekonomi adalah, 

kebebasan individu dituangkan dalam konsep kapitalisme dimana setiap individu 

                                                           
24

 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: PT Pustaka 

LP3JS Indonesia, 1990), Hal:185. 
25

 Ibid., Hal:93-94. 
26

 Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), Hal:107-138. 
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dapat memperkaya dirinya dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, kebebasan individu 

lainnya juga dituangkan dalam kebebasan pers yang melingkupi kebebasan dalam 

berbicara dan menyampaikan pendapat. 

Pada dasarnya, perspektif liberalisme memiliki cara pandang yang sangat 

bertolak belakang dengan perspektif realisme, dimana realisme memandang 

manusia secara pesimis dan negatif, sedangkan liberalisme memandang secara 

optimis dan positif berdasarkan sifat manusia yang self-restaint, moderation, 

compromise and peace. Namun, kaum liberalis juga tidak memungkiri bahwa 

manusia mempunyai sifat yang konfliktual. Liberalisme juga memandang 

manusia sebagai makhluk yang rasional yang artinya selalu berhati-hati dan 

menimbang-nimbang antara keuntungan dan kerugian dalam mengambil setiap 

tindakan.
27

 

Sama halnya dengan manusia, negara juga memiliki sifat rasional dan 

lebih cenderung mengutamakan kerjasama daripada konflik atau kekerasan untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya. Dari kerjasama tersebut, maka akan 

menghasilkan hubungan timbal-balik, sehingga menimbulkan ketergantungan 

(interdependensi) yang saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari 

timbulnya konflik antar negara. Liberalisme memiliki ciri khas (mengedepankan) 

politik yaitu interdependensi dan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Sehingga, hubungan internasional akan lebih bersifat kooperatif daripada 

                                                           
27

 Ibid. 
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konfliktual dikarenakan adanya keinginan tiap-tiap aktor untuk bekerjasama dan 

adanya tingkat interdependensi yang cukup tinggi diantara aktor.
28

 

Seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya mengenai konsep liberalisme, 

sebagai faham yang menempatkan kebebasan individu pada level tertinggi dan di 

atas segalanya, agenda utama liberalisme adalah pembentukan kepentingan 

bersama dari setiap individu dan dapat dikatakan bahwa fokus utama dari faham 

liberal terletak pada manusia secara individual (perdamaian, demokrasi, dan 

human-rights). Liberalisme pada intinya berkonsentrasi pada kebahagiaan dari 

setiap manusia, sedangkan tugas negara adalah memastikan kebebasan dari 

penduduknya serta memungkinkan mereka untuk hidup dan mengejar harapan 

tanpa gangguan dari pihak lain.
29

 

Teori yang ditekankan dalam perspektif liberal ini adalah mengenai 

interdependensi dan institusi. Interdependensi yang dimaksud adalah suatu 

ketergantungan diantara para aktor karena rasa saling butuh. Sebagai contoh, 

suatu negara selalu memiliki interest, dan dari kesamaan interest antar negara 

itulah timbul kerjasama yang berujung pada integrasi regional yang mencakup 

wilayah tertentu, karena interest setiap negara tidak selalu sama, maka dibuat 

suatu kesepakatan bersama (rezim) atau suatu institusi yang berfungsi sebagai 

wadah aktivitas negara-negara tersebut. Hubungan antar negara-negara di regional 

tersebut tidak hanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah saja, namun 

                                                           
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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juga terciptanya hubungan antar masyarakat tertentu, sehingga terjadi hubungan 

yang kompleks dan saling membutuhkan di kawasan regional tersebut.
30

 

Jika realisme hanya mengakui state (negara) sebagai aktor utama dalam 

hubungan internasional, liberalisme berpendapat bahwa aktor utama dalam 

hubungan internasional bukan hanya negara saja, melainkan aktor non-state (non-

negara) seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan sejenisnya 

juga mampu menjadi aktor utama dalam tatanan internasional. Dalam bukunya 

International Relations Theory: A Critical Introduction, Weber mengungkapkan 

hal tersebut dilandasi melalui peran-peran aktor non-state yang cukup signifikan 

dalam sistem dunia internasional. Namun, bukan berarti liberalisme tidak 

menyetujui sistem anarki dalam hubungan internasional yang menjelaskan bahwa 

tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara, melainkan liberalisme 

mempercayai jika organisasi atau komunitas internasional akan bersifat lebih 

efektif dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan 

alternatif bagi pemerintahan dunia dan anarki internasional.
31

 

Dalam konsep liberalisme, posisi aktor non-state (dalam hal ini adalah 

MNC) tidaklah terlepas dari negara dimana perusahaan tersebut berasal. Negara 

memang merupakan pemegang otoritas tertinggi dan merupakan aktor utama di 

dalam isu-isu intermestik, sehingga MNC adalah aktor non-state yang berasal dari 

suatu negara (home country) yang beroperasi di negara lain (host country) dan 

secara tidak langsung di dalam MNC tersebut telah tertanamkan rasa nasionalitas 

dan membawa faham serta konsep dari negara tempat MNC berasal seperti yang 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Cynthia Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction (Routledge, 2005), 

Hal:38. 
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telah dikemukakan oleh Gilpin, “The strategy of the firm is influenced strongly by 

home-country policies and other local considerations”.
32

 Oleh karena itu, MNC 

merupakan aktor (non-state) penting di dalam hubungan internasional karena 

mampu membawa dampak terhadap kebijakan politik baik bagi home country 

maupun host country. 

Kesimpulan yang terbentuk ialah, liberalisme merupakan tolak ukur untuk 

realisme yang pesimis terhadap adanya perdamaian dikarenakan sifat dasar 

manusia atau negara yang egois dan selalu menginginkan kekuasaan lebih. 

Namun, manusia atau negara juga memiliki keinginan untuk senantiasa 

memperoleh kedamaian, sehingga perang bukanlah jalan keluar terhadap 

perdebatan. Liberalisme menekankan bahwasannya kerjasama dan kolaborasi 

positif dan saling menguntungkan tidak akan menyebabkan konflik. Sehingga, hal 

tersebut menimbulkan lahirnya organisasi atau perusahaan internasional yang 

berfokus pada perdamaian dunia, dengan contoh seperti LBB yang diganti dengan 

PBB yang menjadi institusi internasional dengan dewan-dewan bilik yang 

menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. 

1.5.2 Konsep Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen atau 

program berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan 

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun 

                                                           
32

 Robert Gilpin, loc. cit., Hal:299. 
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masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta 

keluarganya.
33

 

Ada beberapa definisi lain mengenai CSR, diantaranya adalah menurut 

Baeur yang mengartikannya sebagai “Corporate Social Responsibility is seriously 

considering the impact of the company’s action on society”, serta Keith Davis dan 

Robert Blomstrom yang mengartikannya sebagai “Corporate Social 

Responsibility is the obligation of decision makers to take actions which protect 

and improve the walfare of society as a whole along with their own interest”.
34

 

Aknolt Kristian Pakpahan menambahkan bahwa terdapat dua poin penting 

yang tersirat di dalam konsep CSR yang dikemukakan oleh Keith dan Robert 

yaitu: to protect (melindungi) yang artinya adalah merupakan kewajiban setiap 

MNC untuk melindungi masyarakat sekitar area eksplorasi dari akses-akses 

negatif yang timbul oleh keberadaan dan aktivitas MNC; dan to improve 

(meningkatkan) yang artinya adalah bagaimana MNC mampu memberikan 

kontribusi positif dengan cara pemberdayaan masyarakat sekitar untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
35

 Sehingga MNC dengan konsep CSR 

tersebut merupakan bentuk nyata dari peran pengembangan yang didedikasikan 

dan merupakan tanggung jawab setiap perusahaan multinasional pada daerah atau 

tempat perusahaan beroperasi. 

 

                                                           
33

 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 

Hal:7. 
34

 Archie B. Carrol, 1996, “Business and Society: Etnics and Stakeholders Management 3th 

Edition” dalam Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, 

Isu, dan Metodologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hal:226. 
35
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk lebih memperjelas kajian karya ilmiah yang sedang diangkat, maka 

perlu disebutkan pula kajian ruang lingkup penelitian yang terbagi dalam dua 

bagian, diantaranya adalah batasan materi dan batasan waktu yang bertujuan 

untuk memberikan nilai fokus bagi penelitian yang sedang diangkat. 

1.6.1 Batasan Materi 

Batasan materi yang diangkat di dalam penelitian ini adalah MNC 

PetroChina yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan terfokus 

kepada bagaimana PetroChina dapat berpengaruh dan memberikan kontribusi bagi 

host country melalui pengembangan sumber daya manusia terhadap masyarakat 

lokal yang tinggal di sekitar area eksplorasi. 

1.6.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang diangkat di dalam penelitian ini adalah pada tahun 

2011-2013, yaitu kurun waktu terbaru (tiga tahun terakhir) dari pengaplikasian 

program CSR PetroChina khususnya bidang pemberdayaan dan pengembangan 

sumber daya manusia lokal terhadap masyarakat Bojonegoro yang tinggal di 

sekitar area eksplorasi. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif sebagai 

salah satu metode untuk menjelaskan permasalahan yang sedang di bahas. Metode 

penulisan deskriptif merupakan jenis penelitian, dimana peneliti berusaha untuk 

memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan 
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dengan menggunakan analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian secara objektif.
36

 

1.7.2 Jenis Sumber Data 

Jenis sumber data di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menggambarkan dan menganalisis data primer. Kemudian juga di dukung dengan 

data sekunder selama data-data tersebut dianggap berhubungan dengan penelitian. 

1.7.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui responden (baik 

individu maupun kelompok) yang memiliki hubungan yang bersifat relatif lebih 

subyektif karena terbentuk presepsi pribadi baik yang dilakukan dengan 

wawancara atau pengamatan. Data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua bagian yaitu:
37

 

1. Person, yaitu orang yang terkait dengan penelitian, yaitu seluruh anggota 

yang bekerja di perusahaan yang terkait. 

2. Place, yaitu tempat atau badan usaha karena penelitian ini berkaitan 

dengan perusahaan, maka sumber data berasal dari perusahaan yang 

terkait. 

1.7.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh 

langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, bersifat menunjang 

penelitian dan berasal dari literatur-literatur yang didapatkan dari berbagai sumber 

seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, atau catatan resmi (baik 

                                                           
36

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif - Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), Hal:6. 
37

 Ibid., Hal:174-185. 
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berupa media tulis cetak maupun media tulis elektronik) yang diterbitkan oleh 

berbagai lembaga atau instansi terkait dengan pokok bahasan yang kemudian 

dianalisa dan disesuaikan dengan bahan penelitian sebagai pelengkap data.
38

 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan 

yakni penelitian yang secara langsung terjun ke lapangan guna mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1.7.3.1 Dokumentasi 

Pengumpulan keterangan dan bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan penelitian baik berupa laporan, catatan, arsip resmi, dokumen yang 

relevan, tabel maupun gambar. Adapun dalam metode ini, peneliti menggunakan 

dokumen yang dimiliki oleh perusahaan terkait yang dianggap penting dan 

berhubungan dengan fokus penelitian.
39

 

1.7.3.2 Observasi 

Observasi yang dimaksud merupakan usaha untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematik, dengan prosedur yang standar, yang artinya data 

dapat diperoleh secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan 

pengamatan yang sistematik dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya.
40
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1.7.3.3 Wawancara 

Wawancara yaitu menanyakan secara langsung kepada subjek penelitian 

untuk mendapatkan kejelasan mengenai data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Sebagai instrumen wawancara dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan view guide atau pedoman wawancara. Sedangkan jenis wawancara 

yang akan peneliti gunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan 

mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan 

beberapa informan yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atau informasi 

yang lengkap, dengan pedoman wawancara.
41

 

1.7.4 Teknik Analisis Data 

Penganalisisan data penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif 

sebagai fokus kajian, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data 

yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang dapat mendukung permasalahan 

yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber kemudian 

dianalisis dan diolah menjadi data yang relevan dengan penelitian, yaitu dengan 

cara mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan topik penelitian dari tiap-tiap 

data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilanjutkan penafsiran sebagai hasil 

temuan sementara. 

Dalam proses penelitian, peneliti harus sanggup menentukan tingkat 

analisa yang akan diteliti. Tingkat analisa terbagi atas dua macam, yaitu “Unit 

Analisa”, yaitu yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan 

(karena itu juga bisa disebut “variabel dependen”); dan “Unit Eksplanasi”, yaitu 
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yang dampaknya terhadap unit analisa hendak diamati (bisa juga disebut “variabel 

independen”).
42

 

Berangkat dari judul penelitian tentang “Pengaruh Keberadaan PetroChina 

Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal di Bojonegoro”, maka 

dapat diidentifikasi bahwa variabel dependen adalah MNC PetroChina, sedangkan 

variabel independennya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal di 

Bojonegoro. Sehingga, penelitian ini menggunakan unit analisa reduksionis, yaitu 

dimana unit eksplanasinya berada di tingkat yang lebih rendah.
43

 

1.8 Argumen Dasar 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya.
44

 Hipotesis juga merupakan sebuah jawaban atau kesimpulan 

sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus 

dibuktikan kebenarannya,
45

 sehingga dalam suatu karya tulis ilmiah, hipotesis 

atau asumsi dasar perlu untuk disertakan karena hipotesis berfungsi sebagai 

pertimbangan sebelum melakukan analisis secara lebih lanjut. 

Berdasarkan kajian teoritik dan empiris, maka rumusan asumsi dasar yang 

terbentuk dari penelitian ini adalah keberadaan MNC PetroChina sebagai aktor 

non-state (dalam perspektif liberalisme) di Indonesia khususnya di Blok Tuban 

yang berperan sebagai operator, berpengaruh terhadap pemberdayaan dan 

pengembangan sumber daya manusia di area sekitar eksplorasi melalui penerapan 

                                                           
42

 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta: PT Pustaka 

LP3JS Indonesia, 1990), Hal:35. 
43

 Ibid., Hal:39. 
44

 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: PT Transito, 2001), Hal:219. 
45

 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar (Jakarta: Indeks, 2008), Hal:10. 



27 
 

kebijakan program-program CSR, khususnya bagi masyarakat sekitar yang tinggal 

di Kabupaten Bojonegoro. 

Hadirnya PetroChina di Blok Tuban tersebut juga merupakan suatu wujud 

nyata dari bentuk kerjasama yang positif dan saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak, baik itu bagi Tiongkok yang berperan sebagai home country, maupun 

bagi Indonesia yang berperan sebagai host country. Bagi PetroChina, maka 

keuntungan yang didapatkan adalah kelancaran dalam melaksanakan proses 

eksplorasi minyak, sehingga kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya 

energi dapat tercapai guna menjaga stabilitas industri dan perekonomian yang 

sedang berkembang pesat. Sedangkan bagi Indonesia, keuntungan yang 

didapatkan adalah hadirnya investor asing seperti PetroChina secara langsung 

maupun tidak langsung akan membawa dampak akan meningkatnya pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di sekitar area 

eksplorasi juga akan mendapatkan keuntungan dalam hal pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia yang terbentuk melalui penerapan kebijakan 

program-program CSR yang diterapkan oleh PetroChina. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai permasalahan yang paling 

mendasar mengenai mengapa penelitian ini dilakukan, dimana permasalahan 

mendasar tersebut akan dipaparkan melalui beberapa bagian yaitu latar belakang, 

perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan atau memiliki 

kesamaan dan kedekatan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dalam 

kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan pemikiran 

yang digunakan untuk melihat dan menganalisis permasalahan yang terdapat di 

dalam penelitian. Kemudian ruang lingkup penelitian dengan tujuan agar 

penelitian ini dapat terfokus terhadap topik yang sedang dibahas. Kemudian 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan ditutup dengan 

asumsi dasar serta sistematika penulisan. 

BAB II : EKSPANSI PETROCHINA DI INDONESIA 

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai deskripsi wilayah 

penelitian yang terbagi menjadi dua sub-bab. Pertama, adalah sub-bab 

“PetroChina di Dunia” yang meliputi profil perusahaan, latar belakang, sejarah 

berdirinya, serta kiprah PetroChina di level internasional. Kedua, adalah sub-bab 

“PetroChina di Indonesia” yang meliputi profil, latar belakang, sejarah masuknya 

serta kiprah PetroChina di Indonesia. 
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BAB III : PERAN PETROCHINA DALAM PENGEMBANGAN SDM 

LOKAL 

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai analisis data dan 

pembahasan penelitian yang terbagi menjadi dua sub-bab. Pertama, adalah sub-

bab “Kebijakan Pengembangan SDM Lokal”, yang meliputi kebijakan PetroChina 

sebagai MNC dalam mengaplikasikan pengembangan dan pemberdayaan SDM 

lokal melalui program CSR, serta perbandingan kondisi Kabupaten Bojonegoro 

sebelum dan sesudah kehadiran PetroChina. Kedua, adalah “Bentuk 

Pengembangan SDM Lokal”, yang meliputi bentuk dari kebijakan pengembangan 

dan pemberdayaan SDM lokal di Kabupaten Bojonegoro yang terbagi atas tiga 

kategori yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan inti dari penulisan, karena pada bab ini berisikan 

kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta saran dan 

rekomendasi. 


