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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hubungan Internasional (HI) merupakan disiplin ilmu yang paling muda 

dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial yang lain, sehingga dalam hal 

pengembangan metodelogi penelitian, tingkat generalisis konsep/teori serta 

kemampuannya dalam memprediksi perilaku subjek rujukan sering bergantung 

pada disiplin ilmu lain yang telah ada sebelumnya. Walaupun Hubungan 

Internasional  merupakan disiplin ilmu yang paling muda namun cepat mengalami 

perkembangan, pada akhir abad ke-19 disiplin ilmu Hubungan Internasional 

hanya memfokuskan pada aktor negara sebagai subjek rujukan tunggal, maka 

pada perkembangannya Hubungan Internasional mulai merambah pada peran 

aktor-aktor non-negara sebagai subjek rujukannya, contohnya organisasi non 

pemerintah, gerakan-gerakan sosial dan individu, serta peran dari perusahaan-

perusahaan multinasional. 

Ketika pada perkembangan isu yang terkait, saat akhir abad ke-19 disiplin 

Hubungan Internasional lebih menitik beratkan pada masalah perang dan damai 

(war and peace), maka perkembangannya Hubungan Internasional terus melihat 

persoalan-persoalan yang menyangkut kerjasama antar-negara tidak hanya politik, 

perekonomian, dan juga upaya memberantas kemiskinan global serta memerangi 
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kriminalitas antar negara (transnational crime) yang masuk pada sektor kerjasama 

keamanan. 
1
 

Kini setelah satu abad umur disiplin ilmu Hubungan Internasional 

berbagai tema telah menjadi bahan kajian dan salah satunya adalah peran MNCs. 

Pertumbuhan MNCs  yang semakin banyak muncul, dengan kekuatannya yang 

besar baik dalam sektor teknologi, materi, sumber daya manusia, sehingga peran  

MNCs (multinational coorporations) dapat memberikan dampak terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintah suatu negara, baik yang berhubungan dengan 

kebijakan politik, ekonomi, hukum, maupun sosial tempat MNCs tersebut 

beroperasi. 

Dr. Sumantoro mendefinisikan MNC dalam berbagai aspek yang berbeda, 

antara lain : aspek politik, fokus sentralnya kepada PMN sebagai subjek dalam 

hubungan internasional terkait dengan kekuatan politiknya ditingkat nasional dan 

internasional serta pola manajemen yang terpusat, sehingga membawa pengaruh 

pada penguasaan informasi sebagai kekuatan politik serta kekuatan ekonomi bagi 

perusahaan tersebut terhadap pihak yang dihadapinya. Segi hukum, fokus 

sentralnya terletak pada PMN sebagai badan hukum yang merupakan cabang, 

usaha patungan, atau perusahaan yang dimiliki umum (public company), juga 

struktur pemilikan usaha, anggaran dasar perusahaan, bentuk hukum 

pengelolaannya, serta penyelesaian jika ada sengketa hukum. Hal yang terakhir ini 

juga terkait dengan masalah yuridiksi hukum negara penerima modal. Segi  

                                                 
1
 Hermawan.Yulius P, (Ed), 2007, Transformasi dalam studi hubungan Internasional. Aktor, Isu 

dan Metodologi. Yogyakarta: graha Ilmu, hal. 1-2 
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ekonomi, fokus sentralnya pada aspek-aspek faktor produksi modal, keahlian 

manajemen dan keahlian teknologi, serta praktek-praktek usaha yang terkait 

dengan persaingan, besarnya pasar, monopoli-oligoli, serta sebagainya.
2
 

 Berbicara mengenai MNCs maka sangat banyak persoalan yang 

ditimbulkan pada tempat MNCs tersebut beroperasi, sebagai contoh kolusi di 

Freeport-McMoRan. James "Jim Bob" Moffett memberikan keterangan di 

Kejaksaan Agung, 4 November 1998 untuk mempertanggung jawabkan problem 

lingkungan yang terjadi di Irian Jaya. Berbagai ikan tradisional dan kekayaan 

ekologis yang ada di sungai Akjwa terkontaminasi oleh racun merkuri, tembaga 

dari PT Freeport. Ironisnya, tidak ada ganti rugi bagi suku Amungme (penduduk 

sekitar lahan Freeport).
3
 Keberadaan MNCs juga mampu mempengaruhi 

kebijakan politik di daerah MNCs tersebut beroperasi, sebagai contoh adalah 

International Telephone and Telegraph Coorporations (ITT), MNCs ini ikut serta 

dalam penggalangan dana dan logistik serta senjata kepada gerakan oposisi 

melawan pemerintahan Salavador Allendre di Chili pada tahun 1970-an yang di 

sokong oleh AS dan ITT, MNCs yang berasal dari AS tersebut.
4
 Hal tersebut 

membuktikan bahwa MNCs yang merupakan aktor baru dalam Hubungan 

Internasional mampu memainkan peran yang besar dan tidak mengenal batas dan 

nasionalisme negara. 

                                                 
2
 Sumantoro. 1987, Kegiatan Perusahaan Multinasional, problematika politik, hukum dan 

ekonomi dalam pembangunan nasional. Jakarta, PT Garmedia,hal. 32 
3
 Gracia paramitha, Menelusuri jejak-jejak multinasional di: http://theamazing-

grace.blogspot.com/2009/07/menelusuri-jejak-multi-national.html diakses 12 juli 2009 
4
 Solichin Abdullah Wahab, 1999, Ekonomi Politik Pembangunan : Bisnis Indonesia Era Orde 

Baru dan di tengah Krisis Moniter, PT.Danar Wijaya Brawijaya Universiti Press, Malang, hal. 95-

96 

 

http://theamazing-grace.blogspot.com/2009/07/menelusuri-jejak-multi-national.html
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Kenyataan yang terjadi di Indonesia walaupun adanya MNCs sangat 

kontroversial, tetapi keberadaanya sangat di butuhkan Indonesia, karena 

keberadaan MNCs merupakan bukti nyata dari adanya foreign direct investmen 

(FDI) yang masih bertahan di Indonesia. Meskipun jumlah MNCs yang beroperasi 

di Indonesia belum begitu banyak, namun sebenarnya Jumlah MNCs di Indonesia 

ada yang telah berdiri sejak era Soeharto. Keberadaan MNCs pada negara tujuan 

(host country) menimbulkan pro dan kontra, karena tidak hanya menimbulkan hal 

positif melainkan negatif pada negara yang dituju. Salah satu dampak positif dari 

keberadaan MNCs membuka lapangan pekerjaan serta kesejahteraan dan 

peningkatan teknologi. Namun di lain pihak dengan keberadaan MNCs terdapat 

pengaruh politik terhadap pemerintah negara tujuan investasi.  

Menurut A. Prasetyantoko, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik 

Atma Jaya, Jakarta bahwa alasan MNCs berada di Indonesia karena market 

driven
5
 dan potensi sumber daya yang sangat besar di miliki Indonesia. Selain itu 

perusahaan multinasional yang bertahan di Indonesia di pengaruhi oleh tiga hal, 

antara lain : 

1.Karena perusahaan itu telah mengakar atau memiliki embeddedness 
6
 yang 

sangat lekat terhadap masyarakat lokal. Hal ini bisa berkaitan dengan 

program kepedulian sosial (CSR) yang di tanamkan oleh perusahaan lokal 

terhadap masyarakat lokal disekitar perusahaan. 

                                                 
5
 Suatu pelaksanaan strategi untuk mendapat informasi tentang potensi pasar  sebagai  basis 

informasi bagi pemilihan, perumusan dan penerapan startegi untuk mendapatkan keunggulan 

dalam pemasaran. 
6
 Keterikatan hubungan interaksi sosial yang besar. 
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2. Relasi supply chain 
7
 yang sudah sangat mapan di Indonesia.  

3.Relasi perusahaan multinasional dengan civil society yang sudah sangat 

terjalin dengan baik. Sering kali, MNCs menggandeng organisasi lokal 

untuk mendukung bahkan mem-back up bisnisnya.
8
 

Seiring dengan telah beroperasinya MNCs di Indonesia, maka sangat beruntung 

pula daerah-daerah di Indonesia yang digunakan untuk tempat beroperasinya 

MNCs, karena pasca reformasi 1997 Indonesia telah melakukan perubahan besar-

besaran pada tata pemerintah, perubahan tersebut memberikan peluang untuk 

diadakannya otonomi daerah. Sehingga pemerintah membuka kesempatan untuk 

daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga 

daerahnya masing-masing, pemerintah daerah dapat memberdayakan segala 

potensi baik yang bersifat pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia secara optimal, sehingga kemampuan pemerintah daerah dapat 

ditingkatkan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi indonesia. Otonomi 

daerah pada saat itu telah  ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang 

berisikan tentang pemerintah daerah dan kemudian telah direvisi menjadi UU No 

32 Tahun 2004  dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi 

UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah 

mendapatkan tempat yang luas pemberitaan dan konsumsi publik. 
9
 

                                                 
7
 Rantai Suplai merupakan jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi 

dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada 

konsumen. 
8
 Majalah Warta Ekonomi Edisi wo 06/XXII/22 Maret-4 April 2010, ha.l 40 

9
 M. Mas’ud Said. 2005, Arah Baru otonomi Daerah di Indonesia. Malang, UMM Press, hal. i 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
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Kenyataan yang ada bahwa, Indonesia merupakan salah satu contoh dari 

negara berkembang yang lain membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi 

karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-

negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih 

belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya 

menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber 

pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah dengan adanya investasi asing 

langsung (FDI). 

 Dengan dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia, maka sendirinya akan dibutuhkan perangkat hukum untuk 

mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan 

keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sejarah Orde 

Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran 

investasi langsung khususnya asing (Penanaman Modal Asing) sebagai salah satu 

motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi 

Negara Indonesia.
10

 

Ketika adanya FDI sangat menguntungkan pemerintah Indonesia, maka 

begitu pula yang di alami oleh daerah-daerah di Indonesia, berbagai daerah 

dengan potensi yang berbeda akan sangat berguna jika potensi sumber daya alam 

                                                 
10

 Tulus Tambunan, Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia dan 

Upaya Perbaikan Yang Perlu di Lakukan Pemerintah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No. 4, Tahun 

2007, hal 35. di:http://muharyanto.blogspot.com/2009/04/blog-post.html diakses 14 desember 

2009 
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dan sumber daya manusianya dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya MNCs  

pada suatu daerah maka dengan sendirinya lingkungan daerah tempat 

beropersasinya MNCs tersebut akan diuntungkan pula, di Indonesia sendiri 

terdapat UU mengenai penanaman modal asing diatur dalam UU No. 1 Tahun 

1967, kemudian direvisi kembali menjadi UU No.11 tahun 1970. dan terakhir 

direvisi menjadi No. 25 Tahun 2007. Peran investasi asing yang merupakan 

bentuk nyata dari MNCs semakin kuat di dukung oleh kekuatan modal yang 

besar, teknologi canggih, kemampuan manajemen yang baik, pengetahuan yang 

superior tentang pasar domestik dan pasar internasional sehingga perannya pun 

tidak bisa dilepaskan dari hubungan internasional dan lokal suatu negara maupun 

wilayah. 

Perbedaan kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah, dan 

bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan transportasi kebijakan 

nasional yang efektif ke dalam program daerah yang responsif dan bertanggung 

jawab. Kesulitan untuk menjalankan serangkaian pelayanan kepada masyarakat 

daerah oleh departeman yang ada di pusat seringkali dijumpai di negara manapun 

di dunia ini.  Dalam aspek potensi yang dimiliki daerah, pertimbangan perlunya 

pemerintah daerah memiliki alasan sendiri. 

 Potensi daerah yang melahirkan kekayaan alam baik yang diperbarui 

maupun tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, timah, tembaga 

serta potensi pariwisata lainnya, melahirkan pertimbangan khusus bagi pemerintah 

pusat untuk mengatur pemerataan daerah. keinginan ini kemudian menuntut 

pemerintah membentuk pemerintahan daerah serta memberikan otonomi tertentu 
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untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya. Selain itu kebutuhan untuk 

memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh adanya variasi dalam hal 

kepadatan penduduk, intensitas kebutuhan dan minimnya sumber daya yang 

tersedia pada masyarakat. Dari pengalaman pemerintah beberapa tahun lalu, 

kepentingan potensi pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan tuntutan 

yang semakin besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan. Di 

samping itu walaupun fenomena diatas mempengaruhi semua pemerintah daerah, 

tuntutan diwilayah perkotaan semakin serius. Semakin besar hambatannya, 

semakin tidak dapat dihindarkan masalah kriminalitas, pemukiman kumuh, 

persediaan air bersih yang tidak mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, 

fasilitas pendidikan yang tidak memuaskan dan pengangguran. Hal ini tentunya 

membutuhkan penangan yang serius dengan melibatkan unsur lembaga yang 

mampu menciptakan peraturan. Pemerintah daerah dengan berbagai produk 

peraturannya dipandang urgen untuk menangani masalah ini, sebab jangkauan 

pemerintah pusat terlalu jauh untuk menangani masalah ini. Dengan demikian 

keterbatasan kemampuan pemerintah pusat juga merupakan salah satu alasan 

urgennya pemerintah daerah.
11

 

Keterbukaan politik yang baru pada era reformasi telah membangun 

sebuah lingkungan  yang memungkinan masyarakat secara terbuka untuk 

mengekspresikan opini-opini mereka. Sebagai hasilnya lahirlah konsep otonomi 

daerah. Pembentukan suatu daerah otonom baru, dimukinkan dengan memekarkan 

                                                 
11

 Sarundajang, 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

hal. 18-19 
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daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, 

sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain 

yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah.
12

 Dengan demikian 

jelas bahwa proses pemekaran suatu daerah tidak hanya melihat dari satu faktor 

saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Pembentukan 

dan pemekaran suatu daerah harus berguna bagi pembangunan nasional pada 

umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan msyarakat yang secara langsung diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. Pemekaran suatu daerah mengandung arti 

bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan 

kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerahnya. 

 Dari berbagai ulasan diatas maka penulis ingin mengangkat salah satu 

pengaruh MNCs terhadap kebijakan pemekaran suatu pemerintah daerah, sebagai 

studi kasus penulis mengambil masyarakat Seram Bagian Timur, di mana daerah 

tersebut sekarang telah menjadi Kabupaten sendiri sejak tahun 2003 silam, 

Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut dulu masih merupakan bagian dari 

Kabupaten induk Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Namun karena keterisolasian 

dan kesenjangan ekonomi yang dirasakan masyarakat SBT serta didukung oleh 

kekayaan Sumber daya alam, keinginan masyarakat dan tokoh daerah untuk 

membentuk Kabupaten sendiri pun lahir, didukung oleh optimisme masyarakat 

yang yakin akan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian jika telah menjadi 

                                                 
12

 Redaksi Sinar grafika, 2002. Himpunan peraturan pelaksanaan UU Otonomi Daerah, Jakarta: 

Sinar grafika, hal 239-240 
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Kabupaten sendiri, karena di daerah tersebut terdapat  beberapa MNCs besar yang 

telah beroperasi lama, bahakan sejak jaman penjajahan Belanda, MNCs tersebut 

bergerak pada bidang penyulingan minyak bumi dan gas alam. Adapun judul dari 

skripsi ini adalah ”Pengaruh Keberadaan Multinational Corporations 

(MNCs) Terhadap Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur dari 

Kabupaten Induk Maluku Tengah” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana keberadaan MNCs dapat mempengaruhi pemekaran 

Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kabupaten Induk Maluku Tengah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta menggambarkan pengaruh keberadaan MNCs 

terhadap Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur. 

2. untuk mengetahui sejauh mana keberadaan MNCs dapat mempengaruhi 

atau memberikan sumbangsih terhadap kenaikan PDRB Kab Seram 

Bagian Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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I.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam praktek yang 

sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1. 

2. Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi 

pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi tentang dampak 

limpahan spill over dari keberadaan MNCs terhadapa perekonomian dan 

perpolitikan 

I.4.2. Manfaat Praktis  

1. Diharapkan agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil 

kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh perusahaan-perusahaan 

asing di Indonesia 

2. Sebagai bahan acuan untuk pemerintah Daerah dalam mengambil 

kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh perusahaan asing di daerah. 

  

1.5 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini penulis melihat penelitian terdahulu dari subjek yaitu 

MNCs dan masyarakat sebagai pengaruh dari adanya MNCs tersebut. Ada 

beberapa penelitian tentang MNCs, perannya terhadap masyarakat serta negara, 

antara lain : 

1 Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bunga Septiani 2009. dengan judul 

peran penanaman modal asing terhadap perekonomian daerah (studi kasus 



12 

 

PT Mutiara Kyokko jepang di kabupaten Lombok). Dalam  penelitian ini, 

penulis menganalisis peran MNCs pada segi ekonomi sebagaimana yang 

diatur dalam otonomi daerah dalam mengatur investor asing dan 

menganalisis motif penanaman modal di daerah tersebut.
13

 Dari hasil 

penelitiannya penulis mendapatkan peran yang begitu signifikan baik 

dalam peningkatan Pendapatan domestik regional Bruto maupun peran 

positif MNCs bagi lingkungannya. 

2  Penelitian yang kedua oleh Andi Mapisangka, penelitian dengan judul 

Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, dalam 

penelitian ini, Andi melihat pengaruh dari PT Batamindo Investement 

Cakrawala (PT BIC) yang merupakan perusahaan penanaman Modal 

Asing yang terletak di Batam Indonesia mempunyai peran yang besar 

tehadap peningkatan perekonomian penduduk sekitar. Melalui penyerapan 

tenaga kerja. Dengan program CSR yang dilakukan oleh PT BIC secara 

sistematis, terstruktur dan berkala dapat memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Batam.
14

 

Perbedaan dengan penulis adalah jika Andi Bunga Septiani melihat peran 

investasi asing melalui MNCs hanya sebatas pada faktor ekonomi dan Andi 

Mapisangka melihat peran MNCs lebih pada kesejahteraan masyarakat, maka 

berbeda dengan penulis kali ini, karena penulis melihat adanya pengaruh dari 

perekonomian yang menyebabkan masyarakat menuntut kesejahteraannya, dengan 

                                                 
13

 Andi Bunga Septiani, 2009  Peran Penanaman Modal Asing terhadap Perekonomian Daerah 

(Studi kasus PT mutiara Kyokko Jepang di Kabupaten Lombok), FISIP, UMM. 
14

  Andi Mapisangka, 2009. Implementasi CSR terhadap kesejahteraan Hidup Masyarakat,  dalam 

JESP Vol. 1, No. 1, 2009 
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adanya MNCs pada Kab Seram Bagian Timur, masyarakat merasa lebih sejahtera 

jika mendirikan Kabupaten sendiri. Agar pemasukan yang dihasilkan oleh MNCs 

dapat langsung dinikmati sendiri tanpa harus di bagi kembali dengan pemerintah 

pusat yang saat itu masih tergabung dalam Kabupaten Maluku Tengah. 

 

1.6 Landasan Teori dan Konsep 

1.6.1 Konsep Foreign Direct Investment (FDI) 

Definisi tentang FDI yang di berikan oleh  Krugman adalah arus modal 

internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas 

perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan 

sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar 

negeri 

Sedangkan menurut Sarwedi, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Jember, mengatakan bahwa Terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi jika suatu 

perusahaan melakukan Penanaman Modal Asing, yaitu:  

1. Perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan 

dibandingkan perusahaan lain, 

2. Harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan-

keunggulan tersebut daripada menjual atau meyewakan ke perusahaan 

lain; dan 
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3. Harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut 

dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input (faktor) yang 

berlokasi di luar negeri.
15

 

Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikutinya. Diantaranya adalah 

Undang-undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Undang-

undang No. 11 tahun 1970, Undang-undang N0. 6 Tahun 1968 Undang-undang 

No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah 

dengan Undang-undang Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal. Di Indonesia sendiri FDI telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

dengan adanya FDI dapat meningkatkan kompetisi, penyediana lapangan 

pekerjaan, dan mewujudkan pertumbuhan domestik. 

 Penggunan foreign direct infestment sebagai konsep, karena penulisan 

skripsi ini menyangkut pengaruh dari MNCs terhadap cara berpikir masyarakat di 

daerah kecamatan Seram Bagian Timur yang sejak 2003 silam telah menjadi 

Kabupaten Seram Bagian Timur, karena mengalami pemekaran. Di situlah dapat 

dilihat peran FDI melalui MNCs memberikan kontribusi yang besar kepada 

perkembangan perekonomian sehingga berimbas kepada kesejahteraan penduduk 

yang dituntut untuk diperoleh hak masyarakatnya untuk menikmati potensi alam 

mareka. 

 

 

                                                 
15

 Sarwedi, 2002. Ivestasi asing langsung di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya, 

di:http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/shop/15688 

http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/shop/15688
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I.6.2 Konsep Pemekaran  

UU tentang otonomi daerah telah keluarkan pada tahun 1999 yaitu dengan 

di keluarkannya UU No.22 dan UU No 25 mengenai otonomi daerah, namun 

pelaksanaannya masing-masing UU baru pada awal tahun 2000 yaitu dengan 

diterapkannya pemilihan Kepala Daerah dengan sistem paket dan langsung 

dikeluarkan oleh DPRD tanpa campur tangan  pusat yakni Departemen Dalam 

negeri, kemudian pada tahun  2001 UU tentang perimbangan keuangan pusat dan 

daerah diterapkan melalui  desentralisasi fiskal yang memberi keleluasan kepada 

daerah untuk merancang dan melaksanakan penerimaan dan pengeluarannya. 

Namun kedua UU tersebut telah mengalami revisi menjadi UU No 32 dan UU No 

33 Tahun 2004. Dengan diberikan kesempatan daerah untuk merancang dan 

mengatur alokasi dana pembangunan dan menetapkan prioritas pembiyaan 

diharapkan dapat mempercepat perluasan dan peningkatan kesejahteraan daerah 

mereka.  

Dalam UU Otonomi Daerah tahun 2004 dijelaskan bahwa, Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan perundang-undangan
16

. Adapun syarat teknis dalam penyelenggaraan 

pemekaran daerah kabupaten yaitu : dalam pasal empat (4) meliputi faktor 

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 

kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang 

mendukung. Sedangkan dalam padal lima (5) disebutkan bahwa syarat fisik 

                                                 
16

 UUD Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara. Bandung 2005. Hal 4 
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terlaksananya otonomi daerah kabupaten antara lain : harus terdapat paling sedikit 

lima (5) kecamatan, terdapat lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana 

pemerintah. 

Ada beberapa ahli mendefinisikan konsep Otonomi daerah dari fokus 

kajian yang berbeda, jika dilihat dari persfektif politik yang di utarakan oleh 

Rondinelli dan Chemma, otonomi daerah di definisikan sebagai proses 

pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan 

dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi unit-unit pelaksana daerah, 

kepada organisasi semi otonom dan parastatal, ataupun kepada pemerintahdaerah 

atau organisasi non-pemerintah.
17

 

Sedangkan laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1999:107-124 

mendefinikan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat 

kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi-independan 

dan atau kepada sektor swasta. Kemudian oleh Mas’ud said definisi otonomi 

daerah lebih disfesifikan menjadi sebuah proses devolusi dalam sektor publik 

dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, 

Otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.
18

 

 Kemudian lebih lanjut mas’ud Said menambahkan bahwa terdapat 

semangat otonomi daerah pada daerah di suatu negara di tentukan oleh kesiapan 

                                                 
17

 M. Mas’ud Said. Op cit, hal 5. 

 
18

 Ibid, hal 6. 



17 

 

daerah tersebut dalam menyongsong otonomi, terlebih lagi factor ekonomi. Dari 

hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Jika suatu daerah belum mencukupi 

persyaratan yang tertera pada perundang-undang yang berlaku saat itu, maka 

otomatis dengan sendirinya pihak yang diberi kewenangan akan berusaha 

semampu mereka untuk mencukupi dan melengkapi persyaratan tersebut. MNCs 

hadir dengan kekuatan ekonomi yang besar di daerah Seram Bagian Timur, 

dengan hadirnya MNCs tersebut maka menjadi tolak ukur awal pembentukan 

perekonomian yang kuat jika MNCs tersebut dikuasai oleh Seram Bagian Timur 

sendiri. Maka terbentuklah wacana otonomi yang awali oleh tuntutan 

kesejahteraan masyarakat dan ketidak merataan pembangunan perekonomian. 

 

1.6.3 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

Program CSR meruapakan konsep yang diterapkan oleh MNCs untuk 

menciptakan image yang baik di masyarakat tempat MNCs tersebut beroperasi. 

Program CSR bukanlah konsep yang baru dalam melihat aktifitas suatu 

perusahaan multinasional. Konsepsi mengenai tanggung jawab dalam dunia bisnis 

(busines responsibility )  telah muncul di Amerika Serikat pada zaman ekonomi 

tradisional yaitu ekonomi klasik. Konsep ini berangkat dari pemikiran Adam 

Smith mengenai invisible hands. Pandangan ini memperlihatkan bahwa yang 

dapat menentukan kebutuhan masyarakat adalah pasar. Apabila para pelaku bisnis 

dapat merespon permintaan pasar, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. 

Sehingga, selama kegiatan bisnis dapat memenuhi kebutuhan pasar, para pelaku 

bisnis dapat bertindak berdasarkan kepentingan atau self interest-nya saja. 
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Disinilah peran invisible hands, yaitu untuk tetap menjaga agar kegiatan bisnis 

tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yaitu mengubah self interest 

menjadi social interest. 

Ada beberapa definisi mengenai CSR yaitu : 

1. Baeur, CSR diartikan sebagai ” Coroporate Social Responsibility is seriously 

considering the impact of the company’s actions on society ”. 

2. Keith Davis dan Robert Blomstrom menyebutkan bahwa CSR adalah 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.  ”
19

 

Kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Aknolt Kristian Pakpahan mendefinisikan 

apa yang dikatakan oleh Kaith dan Robert terdapat dua (2) hal penting yang 

tersirat dalam konsep CSR yaitu : to protect ( melindungi) dan to improve 

(meningkatkan). Yang pertama melindungi, merupakan kewajiban MNCs untuk 

melindungi masyarakat sekitar dari akses-akses negatif yang timbul oleh 

keberadaan dan aktifitas MNCs. Sedangkan aspek kedua, meningkatakan adalah 

bagaimana MNCs tadi mampu memberikan kontribusi positif dengan cara 

pemberdayaan masyarakat sekitar unutk mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik.
20

 MNCs dengan konsep CSR yang ditawarkan merupakan bentuk nyata 

peran pengembangan yang didedikasikan dan merupakan tanggung jawab setiap 

MNCs pada daerah tempat MNCs beroperasi. 

                                                 
19

 Archie B. Carrol. 1996. Businnes and society: etnics and stakeholder management, 3
th

 edition. 

dalam Hermawan.Yulius P, (Ed), 2007, Transformasi dalam studi hubungan Internasional. Aktor, 

Isu dan Metodologi. Yogyakarta: graha Ilmu, hal 226 
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1.6.4  Konsep Spill Over Effect 

Spiil over menjelaskan tentang dampak tidak langsung yang diakibatkan 

oleh keberadaan MNCs yang beroperasi pada suatu negara atau daerah, konsep ini 

menurut Ernast Hans (dalam kajian ilmu politik) menjelaskan mengenai 

kerjasama antar negara yang pada awalnya hanya berkisar pada kerjasama non 

politis namun pada perkembangannya jika kerjasama tersebut sudah melibatkan 

beberapa pihak antar negara maka kerjasama itu akan lebih efektif jika didatangi 

oleh birokrasi yang kompeten, karena menyangkut policy, pelaksanaan kerjasama 

yang menghasilkan spill over ini dilaksanakan secara bertahap. Jadi tulisan ini 

menggunakan konsep spill over dari ilmu politik yang pada awalnya digunakan 

untuk menganalisa kemungkinan integrasi pada ECSE, cikal bakal Uni Eropa. 

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan MNC di negara tuan 

rumah.
21

 Keberhasilan kerjasama di satu sektor akan mendorong  kerjsama 

disektor-sektor lain dan kemudian di bidang yang lebih luas. 

Dari fokus utama keberadaan MNC di sebuah negara yaitu investasi maka 

dalam perkembangannya dari investasi itu akhirnya meluas dan meluber 

menghasilkan dampak limpahan atau dampka tidak langsung atau spill over effect 

bagi negara penerima terutama berkaitan dengan keterlibatan MNCs dalam 

                                                 
21

 Skripsi Tonny Dian Effendi, 2004. Dampak Limpahan (spill over effect), Ekspor Modal dalam 

Negeri dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri.sebuah study pengaruh MNCs PT 

Cheil Samsung Indonesia terhadap Host Country. FISIP. Universitas Jember. Hal 21. 
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kerjasama dalam perusahaan-perusahaan lokal sehingga akan memberikan 

dampak pada sektor-sektor dalam ekonomi negara penerima.
22

 

Penggunaan konsep spill over effect ini digunakan untuk menganalisa 

adanya dampak dari keberadaan MNCs yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

peningkatan ekonomi serta berimbas pada dampak politik yang terdapat di Seram 

Bagian Timur walaupun tidak secara nyata. Kehadiran MNCs meningkatkan 

pembangunan perekonomian yang ditunjukkan dengan penyerapan tenaga lokal 

maupun asing, pembangunan pabrik-pabrik yang menguntungkan penduduk SBT 

serta menggerakkan siklus ekonomi. Dari perekonomian tersebut muncul harapan 

kesejahteraan dari masyarakat SBT sehingga timbul wacana pemekaran dan 

terjadilah pemekaran sebagai strategi dan alternatife unutk menguasai MNCs. 

 

1.7 Ruang Lingkup 

1.7.1. Batasan Waktu 

 Ruang lingkup waktu yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan yaitu 

sejak tahun 2000-2010. Penulis memulai dari tahun 2000 karena merupakan tiga 

(3) tahun pra desentralisasi. Kemudian tahun 2010 merupakan tujuh tahun setelah 

pelaksanaan desentralisasi di Maluku pada tahun 2003, sehingga ruang lingkup 

waktu yang digunakan oleh penulis sejak diberlakukan desentralisasi sampai tujuh 

tahun setelah pemekaran Seram Bagian Timur agar dapat dilihat pengaruh MNCs 

terhadap perkembangan perekonomian sebelum dan sesudah pemekaran  Seram 

                                                 
22
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Bagian Timur, serta dampak spill over yang diberikan oleh keberadaan MNCs 

pada perpolitikan di Seram Bagian Timur. 

 

I.7.2. Batasan Materi 

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu fokus pada bagaimana 

MNCs dapat mempengaruhi keinginan masyarakat SBT, dan penelitian ini juga 

dibatasi oleh locus (siapa yang diteliti ?), yaitu keberadaan MNCs yang berada di 

Seram Bagian Timur dan masyarakat. Serta focus (dari locul tersebut hal apa yang 

akan diteliti ?) yaitu pengaruh MNCs terhadap keinginan masyarakat Seram 

Bagian Timur untuk mendirikan Kabupaten sendiri, adapun peneliti membagi 

beberapa bagian yang masuk dalam fokus kajian yaitu pada pengaruh keberadaan 

MNCs terhadap Pendapatan Domestik Bruto regional (PDBR), pengaruh 

keberadaan MNCs tehadap perekonomian masyarakat sekitar industri, pengaruh 

keberadaan MNCs terhadap kesejahteraan industri lokal yang bekerja sama 

dengan MNCs. 

 

1.8  Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data 

secara ilmiah,  adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif  yaitu sesuai dengan fokus kajian, penulis akan menjelaskan dan 

menggambarkan fenomena-fenoma yang terjadi kemudian melihat persoalan dari 

fenoma tersebut kemudian dianalisis dan dijelaskan sesuai dengan persoalan 
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internasional yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai fokus 

kajian dan kuantitatif sebagai pendukung dari penelitian, selain itu penggunaan 

metode kuantitatif sebagai pendukung merupakan trend ilmu Hubungan 

Internasional yang mentransformasikan metode penelitian pada kajian 

keilmuannya. Sedangkan teknik penalaran yang digunakan adalah deduktif, 

dimana teknik deduktif dimulai dengan melihat pernyataan-pernyataan umum, dan 

pernyataan tersebut dapat di buktikan dengan contoh-contoh kasus yang ada. 

1.8.2. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah sebagian atau wakil dari subyek/orang yang 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling 

dalam pengambilan subyek.  

Subyek dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 golongan yaitu : 

1) DPRD Maluku Tengah, dan Pemda Seram Bagian Timur. 

2) Para stakeholder yaitu kontraktor, dan Industri lokal yang bekerja sama 

dengan MNCs di Seram Bagian Timur. 

3) Masyarakat yang tinggal di wilayah Seram Bagian Timur, 

4) Kepala HRD Kalrez Petroleum Ltd, sebagai wakil dari MNCs di Seram 

Bagian Timur.   

Alasan penulis mengambil orang-orang tersebut menjadi subyek penelitian 

ini karena dianggap dapat mewakili masyarakat yang terdapat di Seram Bagian 

Timur, stakeholder secara keseluruhan pada pemerintahan, DPRD Maluku 

Tengah serta Kalrez Petroleum Ltd sebagai perwakilan dari MNCs terbesar di 

Seram Bagian Timur, dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis. 
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1.8.2.1 Penentuan Populasi dan Sampel 

 Kesimpulan yang dibuat mengenai sesuatu hal umumnya di harapkan 

berlaku untuk hal secara keseluruhan dan bukan untuk sebagian saja, untuk 

sampai pada pernyataan demikian, diperlukan data mentah yang dikumpulkan 

dengan dua jalan, yaitu : 

1. Keseluruhan dari subjek penelitian yang biasa disebut juga populasi, dimana 

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
23

 Populasi dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat Seram Bagian Timur, serta masyarakat yang bekerja pada 

perusahaan lokal. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan penyebaran kuesioner dengan metode random sampling. 

2. Sebagian dari subjek penelitian atau populasi, yang biasa disebut sebagai 

sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis korelasi. 

Penulis menyadari ada beberapa keterbatasan data sehingga sampel yang di 

gunakan merupakan sampel minimum berjumlah 30 responden untuk 

perusahaan lokal dan 30 responden masyarakat desa Bula Air yang ada 

disekitar perusahaan Kalrez Petroleum. Sedangkan penghitungan analisis 

sperman secara manual maupun menggunakan SPSS 11,5 digunakan untuk 

mengukur korelasi antara variabel dependen dan independen dari responden 

yang ada.  
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1.8.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 

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

bekerja pada perusahaan MNCs, masyarakat Seram Bagian Timur, serta 

pejabat DPRD, BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Timur. 

2) Place, yaitu tempat, badan usaha Karena penelitian ini berkaitan dengan 

perusahaan, maka sumber data berasal dari perusahaan MNCs serta Kantor 

DPRD dan BAPPEDA yang terletak di Kab Seram Bagian Timur. 

3) Paper, yaitu data yang berasal dari tulisan-tulisan, karya ilmiah dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data primer dan 

didukung dengan data sekunder. 

1.8.3.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau 

responden yang sifatnya relatif lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi 

baik yang dilakukan dengan wawancara atau pengamatan.  

1.8.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh 

dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data primer. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi 

teori yang berkaitan dengan data yang diperoleh oleh lapangan. Sumber data 

sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada 
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MNCs serta kantor DPRD Maluku Tengah yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. 

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis 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 : 

1.8.4.1 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 penulis 

menggunakan view guide atau pedoman wawancara. Sedangkan jenis wawancara 

yang akan penulis 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. 

1.8.4.2 Kuisioner 

Kuisioner adalah alat untuk mengumpulkan data tentang pengaruh MNCs 

terhadap pemekaran Kabupaten Maluku Tengah menjadi Kabupaten seram Bagian 

Timur, yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk 

dijawab secara tertulis, kemudian jawaban dari responden tersebut dijadikan 

sebagai data primer. Adapun bentuk kuisioner yang digunakan adalah kuisioner 

tertutup. 
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1.8.4.3 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 penulis 

menggunakan dokumen yang dimilik oleh MNCs serta DPRD dan BAPPEDA  

Seram Bagian Timur sebagai instrumen. 

1.8.4.4 Observasi 

 Observasi yang dimaksud merupakan usaha untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematik, dengan prosedur yang standar. Artinya data dapat 

diperoleh secara langsung objek penelitian dengan melakukan pengamatan yang 

sistematik dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya. 

 

1.9. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti, untuk 

menunjang penelitian ini. Penelitian dilaksanakan pada Kantor DPRD dan 

BAPPEDA Kab Seram Bagian Timur, MNCs yang terdapat di Bula Kab Seram 

Bagian Timur. 

 

1.10. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses menguraikan dengan cara mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat 
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diinformasikan kepada orang lain. Karena penulis menggunakan dua metode 

dalam penulisan yaitu kualitatif dan kuantitatif maka dalam analisis data penulis 

menggunakan dua metode yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1.10.1 Analisis Data Kualitatif 

Penulis menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisa data 

kualitatif, sehingga  digunakan tiga langkah dalam analisis antara lain: 

1) Identifikasi apa yang ada dalam data; 

2) Melihat pola-pola; 

3) Membuat interpretasi. 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecah masalah penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sebelumya data tersebut 

diperoleh dan dipisahkan dahulu antara data data primer dan data sekunder. 

Kemudian data yang dihasilkan tersebut dibaca, dipelajari, ditelaah dan direduksi 

dengan cara membuat rangkuman inti (abstraksi). Setelah melakukan abstraksi 

data disusun sesuai tema-tema.  Kemudian dilanjutkan penafsiran sebagai hasil 

temuan sementara.  

1.10.2 Analisis Data Kuantitatif  

Dalam penganalisaan data yang bersifat kuantitatif, penulis menggunakan 

beberapa teknik berdasarkan jenis data yang akan diperoleh dan model penelitian 

yang dilakukan, teknik analisa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Local Corporate Effect Model dan Community Effect Model 

Untuk mendapatkan data dari kedua model ini, digunakan kuisioner kepada 

responden yang telah penulis tentukan, yaitu pegawai perusahaan lokal dan 

masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sehingga teknik analisa yang 

digunakan adalah non parametik dengan analisis sperman rank. Penulis 

menggunakan analisis korelasi untuk melihat sejauh mana hubungan antara 

variabel yang diteliti. Adapun langkah-langkah menggunakan koefisien korelasi 

spearman rank menurut Siegel  sebagai berikut: 

1. Berilah ranking observasi-observasi pada tabel X mulai satu hingga N. Juga 

observasi-observasi pada tabel Y mulai satu sampai N. 

2. Daftarkan N subyek itu. 

3. Temukan harga di untuk setiap subyek dengan mengurangkan ranking Y pada 

ranking X. Kuadratkan harga itu untuk menentukan di
2
 masing-masing 

subyek. Jumlahkan harga-harga di
2
 untuk N guna mendapat jumlahnya. 

4. jika proposi angka sama dalam observasi-observasi X atau Y besar maka 

gunakan rumus 2. 

5. kalau subyek-subyek itu merupakan sampel random dari populasi itu, kita 

dapat menguji apakah harga observasi rs memberikan petunjuk adanya asosiasi 

antara variabel X dan variabel Y dalam populasinya. Metode untuk melakukan 

hal ini tergantung pada ukuran N : 

a. Untuk n dari 4 – 30, harga-harga kritis rs untuk tingkat signifikansi 0.05 

dan 0.01 (tes satu sisi) disajikan dalam tabel 
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b. Untuk N>10, signifikansi suatu harga sebesar harga observasi rs dapat 

ditetapkan untuk mneghitung t yang berkaitan dengan harga yang 

menggunakan rumus t dan kemudian menentukan signifikansi harga itu 

dengan melihat tabel B.
24

 

Menurut Siegel, rumus Spearman Rank adalah sebagai berikut : 
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Rumus diatas  dapat dipakai jika jumlah rank kembar tidak lebih 

adari satu, sehingga akibatnya terhadap rs dapat diabaikan. Tetapi jika 

jumlah nilai rank kembar itu besar, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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 Siegel, Sidney, 1997.Statistik Non Parametric untuk Ilmu-ilmu Sosial, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta  dalam skripsi Tonny Dian Effendi, 2004. Dampak Limpahan (spill over effect), 

Ekspor Modal dalam Negeri dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri.sebuah study 

pengaruh MNCs PT Cheil Samsung Indonesia terhadap Host Country. FISIP. Universitas Jember. 

Hal 49-50. 
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Keterangan : 

rs        = Rho (koefisien korelasi rank spearman) 

X dan Y     = Variasi antar variabel 

di        = perbedaan dari masing-masing pengubah 

Tx dan Ty   = frekuensi kembar dari variabel X dan Y  

T                = Nilai kembar dari rank X dan Y 

N               = Jumlah sampel pengantar.
25

 

 

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan 

variabel Y hasil rs yang diperoleh dicocokkan dengan acuan koefisien sebagai 

berikut 

0,000-0,199 = hubungan sangat rendah 

0,200-0,399 = hubungan rendah 

0,400-0,599 = hubungan sedang 

0,600-0,799 = hubungan kuat 

0,800-1,000 = hubungan sangat kuat.
26

 

 

 

                                                 
25

 Tonny Dian Effendi, 2004. Dampak Limpahan (spill over effect), Ekspor Modal dalam Negeri 

dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri.sebuah study pengaruh MNCs PT Cheil 

Samsung Indonesia terhadap Host Country. FISIP. Universitas Jember. Hal 52. 
26

 Sugiono, metode penelitian administrasi, Ibid hal 52 
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Skala Pengukuran 

 Untuk membedakan variabel-variabel yang terdiri dari beberapa indikator, 

maka dalam pemberian skor menggunakan skala likert
27

 sebagai berikut : 

a. Jika respon menjawab (a) maka diberi skor 5 

b. Jika respon menjawab (b) maka diberi skor 4 

c. Jika respon menjawab (c) maka diberi skor 3 

d. Jika respon menjawab (d) maka diberi skor 2 

e. Jika respon menjawab (e) maka diberi skor 1 

 

Catatan : untuk penelitian kepada perusahaan lokal, berlaku penilaian sebaliknya 

yaitu jawaban (a) diberi skor 1 dan seterusnya. Selanjutnya untuk mengetahui skor 

responden untuk menilai keberdaan MNC dengan meningkatakan kesejahteraan 

perusahaan lokal dan perekonomian masyarakat, baik sektor lapangan pekerjaan 

atau pendapatan, termasuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

atau sangat rendah maka terlebih dahulu ditentukan skor tertinggi atau terendah 

kemudian ditentukan interval kelas. 

 

1.10.3 Tahap Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini diakhiri dengan tahap pengambilan kesimpulan dari data-

data yang telah diolah. Karena penelitian menggunakan dua metode yaitu 

kualitatif dan kuantitatif yang terbagi dalam dua kelompok data, maka penarikan 

kesimpulan dilakukan secara bertahap pula. Untuk menguatkan hipotesis yang 

                                                 
27

 Sugiyono, Ibid, hal 53 
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diajukan maka penulis melakukan penarikan kesimpulan dari masing-masing 

bagian penelitian dan kemudian digabung menjadi satu kesimpulan umum. Hal ini 

dilakukan karena dua bagian penelitian ini merupaka indikator dari hipotesis 

umum yang diajukan penulis.
28

 

 

1.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang 

dibuat untuk menjelasakan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya.
29

 Dalam suatu karya tulis ilmiah hipotesis perlu unutk 

dimasukkan karena hipotesa bisa berfungsi sebagai pertimbangan sebelum 

melakukan analisa secara lebih lanjut.
30

 

Adanya perusahaan-perusahaan asing di daerah, mempunyai peran penting dalam 

mempengaruhi politik pemerintah suatu daerah, bila memang pengaruh ekonomi 

yang di berikan sangat kuat. Begitu juga MNCs yang terdapat di Seram Bagian 

Timur, dengan pendapatan daerah yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan 

asing, pengaruh ekonomi hingga politik terlihat dalam hubungan MNCs dengan 

civil society di daerah seram dengan melihat apa yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka hipotesa penulis adalah “multinational corporations (MNCs) 

mempunyai pengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur “. 

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: 

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh terbukanya 

lapangan pekerjaan. 

                                                 
28

 Tonny Dian Effendi, op cit, hal 62 
29

 Sudjana, 2001. Metoda Statisika. Bandung. PT Trasito, Hal 219. 
30

 Tonny Dian Effendi, op cit, Hal 62. 
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2. Dan berimbas pada kesejahteraan, sebagai akibat dari adanya pertumbuhan 

industri-industri kecil. 

Adapun proses perumusan hipotesa dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut : 

Kualitatif

Kuantitatif

Kehadiran MNCs

dan CSR

Kerjasama industri local 

dan MNCs

Pemekaran untuk 

menuntut kesejahteraan

Pengaruh positif keberadaan MNCS 

untuk meningkatakan perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat SBT

Tersedianya lapangan 

pekerjaan

Meningkatnya kesejahteraan 

perusahaan lokal

Variabel Y Variabel X

H1

Ha2

Ha3

H02

H03

 

Gambar.1 

Proses Perumusan Hipotesa 

H1    =  Pemekaran Maluku tengah menjadi Seram Bagian Timur disebabkan 

oleh tuntutan kesejahteraan sehingga ada pengaruh dari keberadaan 

MNCs terhadap pemekaran tersebut. 

Ho2  =  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kehadiran MNCs dengan 

terbukanya lapangan pekerjaan 
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Ha2   =  Terdapat hubungan yang signifikan antara kehadiran MNCs dengan 

terbukanya lapangan pekerjaan      

Ho3   =  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kerjasama MNCs dengan 

industri lokal terhadap kesejahteraan industri lokal 

Ha3  =  Terdapat hubungan yang signifikan antara kerjasama MNCs dengan 

industri lokal terhadap kesejahteraan industri lokal 

Jika H
1
, Ha

2
, Ha

3
, terbukti semua maka H = keberadaan MNCs di daerah Seram 

Bagian Timur memberikan pengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Maluku 

tengah menjadi kabupaten Seram Bagian Timur yang ditunjukkan dengan: 

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh terbukanya 

lapangan pekerjaan. 

2. Dampak spill over yang ditimbulkan pada kesejahteraan dan kemandirian 

politik 

 

1.12  Struktur Penulisan 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

batasan konsep dan kerangka teori, kajian pustaka, metodologi penelitian, 

hipotesis dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

BAB II : Deskripsi Wilayah Penelitian  

Pada bagian ini berisikan Gambaran Umum tentang masalah yang akan 

dibahas : Gambaran umum Kabupaten Seram Bagian Timur,  

BAB III : Data Penelitian 
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Bagian ini merupakan lanjutan pembahasan dari bab sebelumnya yaitu : 

perkembangan peroperasian MNCs (PT Kalrez Petroleum), keja sama PT Kalrez 

Ltd dengan perusahaan lokal, kehadiran PT Kalrez Ltd bagi perekonomian 

masyarakat sekitar sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

 Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang pengaruh keberadaan 

MNCs terhadap pemekaran Kabupaten Maluku Tengah menjadi Kabupaten Seram 

Bagian Timur. Dengan Sub bab sebagai berikut: pengaruh pajak, retribusi MNCs 

terhadap PAD Maluku Tengah, hubungan antara MNCs dengan perusahaan lokal, 

serta hubungan MNCs dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. 

Kehadiran MNCs dari segi birokrasi dan masyarakat. 

BAB V Penutup 

 Bagian ini merupakan merupakan roh dari penulisan, karena pada bab ini 

berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta saran dan 

rekomendasi. 


