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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATARBELAKANG MASALAH 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Banyak orang 

menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. 

Hanya dengan berbekal alat untuk meng-eksploitasi SDA tersebut saja kita sudah 

bisa mendapatkannya dan kemudian kita gunakan. Dan diantara sekian banyak 

SDA, minyak bumi dan gas alam adalah salah satu SDA kita yang masih bisa kita 

unggulkan sebagai produk yang mampu menyumbangkan kekuatannya ke APBN 

sebesar 30% dari keseluruhan sumber perekonomian nasional yang ada. Migas ini 

adalah industri yang memiliki banyak resiko dan lama dalam pengelolaannya. 

Namun, memiliki pengembalian keuntungan yang begitu besar meski harus 

menunggu sekian lama untuk mendapatkan produk yang siap jual. 

Cadangan yang dimiliki oleh Indonesia untuk minyak mentah masih bisa 

dinikmati oleh generasi kita sampai sekitar 20 tahun lagi. Dengan adanya 

penemuan lahan baru di Blok Cepu, Madura, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, 

dan masih ada lagi didekat perairan Laut Cina Selatan. Maka, Indonesia bisa 

menghasilkan kira-kira 170.000 barel per hari. Dari sekian banyak produksi yang 

dihasilkan oleh minyak mentah Indonesia, 70% digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan dalam negeri dan 30% lagi di ekspor ke berbagai negara yang salah 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


2 

satunya adalah Amerika Serikat.1 Disisi lain, produksi sekian puluh barel tersebut 

belum juga mencukupi kebutuhan minyak nasional. Namun, untuk mensiasati 

pembangunan dan perekonomian negara, maka harus ada sebagian SDA yang di 

ekspor untuk menambah pemasukan APBN untuk menunjang pembangunan.  

Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua 

pada akhir tahun 2007 mengalami depresi keuangan dikarenakan macetnya kredit 

perumahan (subprime mortage) dan kemudian diikuti oleh bangkrutnya raksasa 

keuangan yang selanjutnya menjalar pada urat nadi perekonomian nasionalnya. 

Dengan adanya resesi yang berdampak meluas di Amerika Serikat, mau tidak mau 

pemerintah memberikan bantuan dana penyelamatan sebesar 700 miliar dolar AS 

dan hal ini disetujui dalam kongres AS.2 Sehingga, cadangan devisa yang ada 

harus digunakan untuk paket penyelamatan tersebut dan APBN harus diubah 

untuk melakukan penghematan. Dan ketika Negara peng-impor migas terbesar 

kedua ini tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan impor dengan 

permintaan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, maka permintaan yang 

adapun mengalami penurunan dan minyak yang dijual oleh Indonesia ke Amerika 

Serikat juga akan mengalami penurunan secara tidak langsung, serta berdampak 

pada APBN kita yang 30% disumbang dari produksi migas Indonesia.3 

                                                
1.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J3F4ee48HXwJ:www.inilah.com/news/e
konomi/2008/10/08/53692/maut-mengintai-perusahaan-
migas/+dampak+krisis+global+terhadap+BP+migas&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id di akses pada 
tanggal 8 mei 2010 pukul 11:45 WIB 
2. http://bataviase.co.id/detailberita-10482646.html diakses pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 11:47 
WIB 
3.http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=782:Sumbangan+Sektor
+Migas+Senilai+Rp.+200+Triliun+Masuk+Ke+APBN&Itemid=34 di akses pada tanggal 03 
Februari 2011 pukul 09:56 WIB 
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Dari fenomena yang ada inilah penulis ingin melihat seberapa besar 

dampak yang ditimbulkan oleh krisis financial Amerika Serikat ini terhadap sector 

industry migas Indonesia. dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuannya. 

Dalam artian, penulis ingin melihat fenomena krisi ekonomi ini dari negara 

dimana krisis ini berawal. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang ingin diangkat oleh penulis merupakan kasus yang belum 

begitu banyak diteliti sebelumnya. Lebih banyak peneliti lain menulis tentang 

dampak yang ditimbulkan pada sektor industri non-migas yang memiliki banyak 

sektor indusri didalamnya, yang mana 10 komoditi utama ekspor Indonesia 

kebanyakan ada pada sector non-migas. Sehingga permasalahan yang kemudian 

dirumuskan oleh penulis adalah Bagaimana dampak krisis ekonomi Amerika 

Serikat tahun 2008 terhadap ekspor sektor migas Indonesia ke negara Amerika 

Serikat? 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dampak yang di timbulkan oleh krisis ekonomi Amerika 

Serikat terhadap perekonomian nasionalnya secara moneter.4 

2. Mengetahui dampak yang di timbulkan oleh krisis ekonomi Amerika 

                                                
4 Moneter adalah mengenai atau yang berhubungan dengan uang (Tim Penyusun, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1993, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 590)  
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Serikat tahun 2008 terhadap ekspor sektor migas indonesia ke 

Amerika Serikat. 

 

1.4.  KERANGKA PEMIKIRAN 

1.4.1. STUDI TERDAHULU 

Dalam kajian krisis financial5 global yang dialami oleh Amerika pada 

tahun 2008 ini sedikit yang melakukan penelitian dalam sektor migas. Penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya adalah kebanyakan pada sektor non-migas. 

Misalnya pada penelitian Muhammad Nurhadi yang melihat dampak yang timbul 

dari krisis financial global pada perekonomian Indonesia yang mana dalam 

pemecahan masalahnya, beliau tidak mengarahkan pada salah satu sektor 

melainkan hampir pada semua lini. Semua lini ini yang nantinya akan menjadi 

komoditi ekspor yang negara tujuannya salah satunya Amerika Serikat. Tidak 

menutup kemungkinan dengan terjadinya krisis ekonomi global ini, modal asing 

akan lari dan akan menyebabkan industri dalam negeri runtuh satu demi satu jika 

dalam kurun waktu 1-2 tahun Amerika Serikat tidak melakukan pembenahan pada 

perekonomian nasionalnya. Selain itu, PHK juga akan terjadi dimana-mana. 

Sehingga, untuk mengetasi krisis global ini menurut tulisan M. Nurhadi, harus ada 

pendongkrakan pada wilayah domestik terhadap sektor industri hilir (pangan dan 

keperluan seharai-hari) serta mencari energi alternatif.  

Kesimpulan yang didapat oleh M. Nurhadi adalah Upaya untuk 

                                                
5 Finansial adalah mengenai keuangan. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


5 

penanggulangan krisis ekonomi global bangsa Indonesia harus lebih teliti dalam 

menerima produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, apalagi selama 

ini orang-orang lebih mengunggulkan produk luar negeri hal ini tidak menambah 

kemajuan perekonomian di Indonesia melainkan kemerosotan ekonomi. Begitu 

juga ketergantungan Indonesia terhadap hutang IMF membuat makin banyak 

permasalahan dan sulit untuk menutupi hutang-hutang yang lain. Dan juga bangsa 

Indonesia agar lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang ada supaya 

pengangguran lebih bisa berkurang akibat dari PHK.6 

Sedangkan pada penelitian kedua yang pernah dilakukan sebelumnya 

tentang krisis financial global tahun 2008 adalah mengenai Dampak Krisis 

Financial Global Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung oleh Nizwan Zukhri, Dosen dan Peneliti Universitas Bangka 

Belitung. Dari penelitian ini penulis juga melihat pada aspek yang sama. Dampak 

yang ditimbulkanpun menyebabkan efek domino yang mana berpengaruh pada 

hampir semua sektor industri yang ada dikepulauan Bangka Belitung termasuk 

barang tambang yang menjadi salah satu komoditi ekspor dari daerah ini. 

Dalam penelitian ini dampak krisis ekonomi global yang dirasakan 

pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan 

begitu rentannya daya ketahanan ekonomi daerah ini terhadap pengaruh eksternal. 

Hal ini merupakan implikasi orientasi pasar komoditi yang ada, komoditi yang 

                                                
6. PENGARUH KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP KEADAAN EKONOMI 
INDONESIA dalam 
http://downloads.ziddu.com/downloadfile/5391128/isisekonomiglobalterhadapkea
daanekonomidiIndonesia.doc.html diambil pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 14:56 WIB 
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ada di Kepulauan Bangka Belitung hampir semuanya adalah orientasi ekspor yang 

didalamnya termasuk tambang timah.  

Dari penelitian dan pembahasan tersebut didapatkan sebuah hasil yaitu 

sebagai berikut : 

1. Krisis keuangan global telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti turunnya 

pendapatan masyarakat terutama yang bekerja pada sektor pertambangan 

dan sektor perkebunan, menurunnya. aliran dana yang masuk ke Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung seperti dana dekosentrasi serta dana bantuan 

dari pemerintah pusat lainnya, ditundanya pelaksanaan sejumlah proyek 

strategis, meningkatnya jumlah angka pengangguran, meningkatnya 

tingkat kriminalitas, jumlah pengemis dan gelandangan, meningkatnya 

angka putus sekolah, serta permasalahan sosial lainnya. 

2. Strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung untuk mengatasi dampak krisis keuangan global adalah 

mengurangi ketergantungan hanya kepada salah satu negara, sudah saatnya 

pemerintah merevitalisasi hubungan dagang dengan kekuatan-kekuatan 

ekonomi lain seperti Cina, India, Rusia, negara-negara dikawasan timur 

tengah serta negara-negara lainnya. Perlunya langkah konsolidasi dan 

antisipasi untuk menekan risiko dan terus menerus memperbaiki 

komposisi aset agar perbankan dan dunia usaha kuat dari segala 

guncangan ekonomi global, Bangka Belitung harus mampu menjadi price 
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taker atau penentu harga timah dunia, melakukan penghematan terhadap 

anggaran belanja, meningkatkan ketahananan perekonomian daerah 

dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari 

daerah lain, mengurangi ketergantungan hanya pada sektor-sektor tertentu 

seperti sektor pertambangan dan sektor perkebunan dengan komoditi yang 

sangat terbatas, memberdayakan ekonomi yang berbasis kerakyatan, 

menarik dana dari pusat dalam bentuk pelaksanaan proyek yang bersifat 

padat karya.7 

Penulis akhirnya, dapat melihat sekilas dampak yang ditimbulkan oleh 

krisis ekonomi global ini sangatlah mengkhawatirkan bagi Indonesia kedepannya. 

Karena dari penelitian kedua tadi disebutkan sedikit tentang dampak-dampak 

yang terjadi pada barang tambang seperti timah mengalami ketergantungan pasar 

dan penentuan harga. Belum lagi pada sector tambang yang lain, seperti minyak 

mentah yang merupakan kebutuhan utama dunia sebagai supply utama energy. 

Efek yang ditimbulkan dari krisis ekonomi global terhadap Indonesia jika dilihat 

pada semua sektor maka akan menyebabkan efek yang saling mempengaruhi satu 

sama lain. Efek tersebut jika tidak segera ditanggulangi pembenahan pada sector 

industry utama ekspor maka akan melemahkan perekonomian nasional. Sehingga 

peneliti ingin melihat dampak pada sector tambang utama pada krisis ekonomi 

                                                
7. Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadapa Kondisi Sosial Ekonomi Di Provinsi Bangka 
Belitung dalam 
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20KRISIS%20EKON
OMI%20GLOBAL%20TERHADAP%20KONDISI%20SOSIAL%20EKONOMI
%20DI%20PROVINSI%20KEPULAUAN%20BANGKA%20BELITUNG&nom
orurut_artikel=273 diakses pada 08 Mei 2010 pukul 14:45 WIB 
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global ini. 

 

1.4.2. LANDASAN KONSEPTUAL 

1.4.2.1. TEORI 

1.4.2.1.1. Pendekatan Krisis Tipe Ketiga 

Third Generation Model (TGM) yang dikemukakan oleh Krugman (1998) 

dan Corsetti, dkk (1998),8 menekankan pada peran moral hazard9 dan balance 

sheet effects10. Moral hazard merupakan akibat dari implicit government 

guarantee (jaminan pemerintah yang implisit) yang siap mem-bailout perusahaan 

swasta dan bank yang dalam masalah dan menjamin investor’s future revenue 

(pendapatan investor di masa depan). Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya 

excessive borrowing dan lending. Defisit pemerintah tidak terlalu tinggi sebelum 

krisis, tetapi penolakan kreditur luar negeri untuk melakukan refinance 

(pembiayaan kembali) hutang, memaksa pemerintah untuk membantu dan 

menjamin outstanding hutang luar negeri.  Untuk membiayai prospective deficits 

dalam suatu kondisi ekonomi yang memburuk, pemerintah harus melakukan 

                                                
8. Peran IMF Dalam Penanganan Krisis Ekonomi di Indonesia 1997/1998 
dalamhttp://politik.kompasiana.com/2011/04/05/peran-imf-dalam-penanganan-krisis-ekonomi-di-
indonesia-19971998/ di akses pada 07 Mei 2011 pukul 14:12 WIB 
9.Penyelewengan yang terjadi karena adanya persepsi bahwa pemerintah akan selalu siap 
menjamin dan menanggulangi perusahaan swasta yang menghadapi masalah. Sehingga, kelebihan 
investor dan pinjaman yang mengakibatkan akumulasi hutang sektor swasta dalam jumlah besar. 
10. Mekanisme Balance Sheet Effect terjadi manakala perusahaan, baik perusahaan non-finansial 
maupun institusi finansial, menghadapi peningkatan biaya yang sangat besar dari sisi pembiayaan 
karena neraca perusahaan yang terlalu terbebani dengan tingkat utang. Ketika terjadi depresiasi 
nilai tukar, yang umumnya diikuti dengan kebijakan uang ketat, perusahaan yang dibebani dengan 
utang berdenominasi asing akan mengalami pukulan berat. 
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seignorage.11 Ekspektasi terhadap inflasi ke depan memicu speculative attack 

(efek spekulasi) terhadap mata uang domestik yang secara umum ditetapkan.  

Model pendekatan krisis ini pernah digunakan untuk menganalisa krisis di 

Asia. Krisis di Asia berkaitan dengan modal jangka pendek atau hot money yang 

sangat rentan. Awal tahun 1990an banyak negara Asia yang meliberalisasi  capital 

account, mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Liberalisasi capital 

account menyebabkan capital inflows besar. Umumnya dana jangka  pendek yang 

banyak digunakan untuk membangun sektor properti dan masuk ke saham. 

Sebagai gambaran tahun 1995, surplus capital account (kelebihan dari neraca 

modal) dari 5 negara ASEAN terbesar sekitar US$55 milyar. Sedangkan tahun 

1998, deficit capital account sekitar US$59 milyar. Aliran modal masuk dari luar 

negeri berhenti dan berubah menjadi massive capital outflow (modal yang keluar 

terjadi secara besar-besaran).  Implikasi yang dihasilkan adalah  mata uang di 

beberapa Negara Asia melemah. Untuk mengurangi capital outflow, tingkat bunga 

dinaikkan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam neraca bank-bank, NPL 

naik. Akibatnya likuiditas perbankan menipis, kepercayaan masyarakat terhadap 

bank turun, depositor domestik menarik dananya serta pembukaan L/C tidak 

dipercaya. Ada beberapa point penting yang menjadi catatan dari teori pendekatan 

krisis tipe ketiga, yaitu:  

a) Tidak konsistennya kebijakan. 

b) Adanya ketidaksempurnaan pasar. 

                                                
11. Seignorage adalah keuntungan pemerintah karena mencetak uang, yaitu selisih antara nilai uang 
dan biaya percetakan tersebut. 
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c) Lemahnya pengawasan perbankan. 

d) Penularan krisis melalui perdagangan (trade link) ketika depresiasi 

terjadi disuatu negara. 

e) Adanya gabungan kreditor menjadi satu kelompok sebagai faktor 

krisis yang disebabkan fundamental ekonomi.12 

Dan dari indikasi yang disebabkan dari krisis Asia tahun 1997 ini hampir 

sama dengan krisis financial yang ada di Amerika Serikat. Penyebanya yang ada 

hampir 90% faktor yang ada adalah dari faktor moneter. Sehingga, penulis 

menggunakan pendekatan krisis tipe ketiga ini untuk menganalisa krisis financial 

yang ada di Amerika Serikat tahun 2008 tersebut yang kemudian menjadi krisis 

finanacial global. 

 

1.4.2.2. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional merupakan kegiatan memperdagangkan output 

barang-barang dan jasa, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan 

penduduk dari negara lain. Perdagangan dapat membuahkan keuntungan bagi 

masing-masing negara yang terlibat karena perdagangan itu akan mendorong 

spesialisasi produksi pada komoditi tertentu yang mengandung keuntungan 

komparatif sehingga negara yang bersangkutan dapat memusatkan sumber 

                                                
12. Haryanto, Djoko. Krisis Finansial Global Suatu Telaah Terhadap Teori Krisis dalam 
http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCAQFjAD&url=http%3A%2F%2
Fwww.fiskal.depkeu.go.id%2Fwebbkf%2Fsiaranpers%2Fsiaranpdf%255CTeori%2520Krisis-
Djoko.pdf&ei=opF1TOedI8-
ecZvX3KQG&usg=AFQjCNF3KtFsyPbK__Im3td5eTE6lqieDA&sig2=PxSrvDQuKtR_zZHFSEx
mYQ  diambil pada tanggal 24 Agustus 2010 pukul 17:18 WIB. 
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dayanya pada sektor itu dan mengekspor sebagian outputnya untuk memperoleh 

keuntungan komoditi lain yang keunggulan komparatifnya tidak ia kuasai. 

Menurut teori Hecksher-Ohlin dalam Salvator (1997) yang ditemukan oleh Eli 

Hecksher dan muridnya Bertil Ohlin pada tahun 1920-an13, menyatakan bahwa 

sebuah negara akan mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak 

menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu, dan 

dalam waktu yang bersamaan dia akan mengimpor komoditi yang produksinya 

memerlukan sumber daya yang relatif langka dan mahal di negara itu. Singkatnya, 

sebuah negara yang relatif lebih kaya atau berkelimpahan tenaga kerja akan 

mengekspor komoditi-komoditi yang relatif padat tenaga kerja dan akan 

mengimpor komoditi-komoditi yang relatif padat modal. Pada prinsipnya 

perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan permintaan dan 

penawaran, selain itu karena adanya keinginan untuk memperluas pemasaran 

komoditi ekspor untuk menambah penerimaan devisa dalam upaya penyediaan 

dan pembangunan negara yang bersangkutan.14 

Secara teoritis, suatu negara misalnya negara A (Indonesia) akan 

mengekspor suatu komoditi (misalnya minyak mentah) ke negara B (misalnya 

negara Amerika Serikat) apabila harga domestik di negara A (sebelum terjadi 

perdagangan internasional) relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan harga 
                                                
13. Mendukung Perjannjian FTA ASEAN-China dalam 
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean-china/ di 
akses pada tanggal 27 Desember 2010 pukul 09:43 WIB 
14. Konsep Permintaan Ekspor dalam 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ebZW7N7VdW8J:iirc.ipb.ac.id/jspui/bitst
ream/123456789/14363/2/H09rsu.pdf+KONSEP+PERMINTAAN-
EKSPOR&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diambil pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 21:46 WIB 
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domestik di negara B. Struktur harga yang relatif lebih rendah di negara Indonesia 

tersebut disebabkan adanya kelebihan penawaran (excess supply) yaitu produksi 

domestik yang melebihi konsumsi domestik. Dalam hal ini faktor produksi di 

negara A relatif berlimpah. Dengan demikian negara A mempunyai kesempatan 

menjual kelebihan produksinya ke negara lain. Di pihak lain, di negara B terjadi 

kekurangan penawaran karena konsumsi domestiknya melebihi produksi domestik 

(excess demand) sehingga harga menjadi tinggi. Dalam hal ini negara B 

berkeinginan untuk membeli komoditi dari negara lain yang harganya relatif lebih 

murah. Jika kemudian terjadi komunikasi antara negara A dan negara B, maka 

dapat terjadi perdagangan antar kedua negara tersebut dimana negara A akan 

mengekspor komoditi minyak bumi ke negara B.15 

Selain itu, bagi Heckscher-Ohlin teorema penyamaan harga faktor 

produksi (sebagai implikasi yang wajar dari teorema Heckscher-Ohllin16) 

menganggap bahwa perdagangan akan menghapuskan atau mengurangi perbedaan 

harga absolut dan harga relatif faktor produksi sebelum perdagangan antar negara. 

Di pasar internasional besarnya ekspor suatu komoditi dalam perdagangan 

internasional akan sama dengan besarnya impor komoditi tersebut. Harga yang 

terjadi pada pasar internasional merupakan keseimbangan antara penawaran dan 

                                                
15.Salvatore, Dominick. Ekonomi Internasional-Jilid 1. 1997. Jakarta: Erlangga. Hal 63-77 
diambil dari 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ebZW7N7VdW8J:iirc.ipb.ac.id/jspui/bitst
ream/123456789/14363/2/H09rsu.pdf+KONSEP+PERMINTAAN-
EKSPOR&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diambil pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 21:46 WIB 
16. Teorema H-O adalah teorema yang didasarkan pada teori Hekscher-Ohlin dan teorema 
penyamaan harga produksi. Selain itu juga, ada faktor pemberian alam dan faktor harga yang 
mempengaruhi teorema ini. 
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permintaan dunia. Perubahan dalam produksi dunia akan mempengaruhi 

penawaran dunia dan perubahan dalam konsumsi dunia akan mempengaruhi 

permintaan dunia. Kedua perubahan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi 

harga dunia (Salvator, 1997). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ekspor 

suatu negara sangat ditentukan oleh harga domestik, harga internasional, serta 

keseimbangan penawaran dan permintaan dunia. Selain itu secara tidak langsung 

ditentukan pula oleh perubahan nilai tukar (exchange rate) mata uang suatu 

negara terhadap negara lain.17 

Sehingga, ketika Indonesia harus mengurangi ekspor minyak mentah 

maupun gas alam terhadap Amerika Serikat karena permintaan yang rendah yang 

faktor pengaruhnya terdapat dari dalam dan dari luar Amerika Serikat, maka akan 

berdampak pada pendapatan perekonomian Indonesia yang akhirnya menghambat 

proses pembangunan nasional. 

 

1.5. METODELOGI PENELITIAN 

1.5.1. Variable Penelitian 

Tingkat analisis yang diangkat penulis dalam memandang fenomena ini 

yaitu pada level negara dengan negara, dimana dalam penelitian ini dikaji tentang 

pengambilan independennya adalah krisis ekonomi Amerika tahun 2008, yang 

berakibat pada krisis financial global. Sedangkan variabel dependen dari 

penelitian ini adalah ekspor industry migas Indonesia dengan negara tujuannya 

                                                
17 Ibid 
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adalah Amerika Serikat yang menjadi pasar terbesar setelah Jepang dan Eropa. 

 

1.5.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian 

eksplanatif. Yang mana menjelaskan fenomena yang ada. Metode penelitian ini 

menyoroti dua variable yang menjadi persoalan utama yang akan menghasilkan 

sebuah analisa tentang fenomena tersebut yang dinilai tidak wajar dengan konsep 

dan teori sebagai landasan utamanya. Eksplanasi dalam penelitian ini lebih 

menempatkan suatu kejadian sebagai hasil dari suatu perkembangan. Jadi, 

eksplanasi suatu kejadian dilakukan dengan menelusuri hubungan kejadian itu 

dengan kejadian lain dalam konteks historinya.18 

Penelitian yang lebih memfokuskan pada library research ini dilakukan 

dengan alasan agar penelitian ini lebih intensif dan mendalam tentang apa dampak 

yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi Amerika Serikat yang terjadi pada akhir 

tahun 2008 ini yang berdampak pada ekspor sektor migas Indonesia dengan 

negara tujuan adalah Amerika Serikat itu sendiri. 

 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan kali ini adalah : 

a. Library Research 

Peneliti mengumpulkan data tentang krisis global tahun 2008-2009 dari 

                                                
18. Mas'oed, muhtar. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. 1990. Jakarta: PT. 
Pustaka LP3ES.  Hal. 282 
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buku, majalah, artikel, koran, ataupun situs-situs di dunia maya. Sehingga, dengan 

adanya data yang diperoleh dari berbagai macam sumber, memungkinkan peneliti 

untuk melakukan analisa dengan lebih detail. 

 

 

1.5.4. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam suatu pembahasan memiliki kedudukan yang sangat 

penting. Karena tujuan dari analisa data adalah mendiskripsikan data yang telah 

diperoleh yang kemudian dibedah lagi apakah ada dampak yang dihasilkan secara 

signifikan antara variabel independen dan dependen sesuai dengan level analisa 

yang dipakai, serta teori ataupun konsep yang digunakan serta teori yang terkait 

dengan tulisan ini. 

Peneliti menggunakan tehnik analisa data yang bersifat kualitatif yaitu 

dengan mencari dan memahami makna dari data-data yang sudah terkumpul untuk 

menjelaskan dampak yang muncul dari akibat yang ditimbulkan oleh krisis 

ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 terhadap ekspor sektor migas Indonesia 

dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor tersebut. 

 

1.5.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan waktu penelitian yang diangkat penulis yaitu pada tahun 2007 

(mulai dari awal terjadinya krisis finansial Amerika Serikat) sampai tahun 2009 

(sebagai awal kebangkitan Amerika dan negara-negara lain dari krisis global). 
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Dikarena pada tahun tersebut merupakan perekonomian Amerika Serikat 

mengalami permasalahan yang sangat kompleks yangmana puncak krisinya 

berada pada tahun 2008. Mulai dari macetnya kredit perumahan (subprime 

mortage) yang akhirnya menuju pada pelemahan disektor-sektor lain didalamnya. 

 

1.6.  HYPOTESA 

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap sektor 

migas terutama pada industry tambang sangatlah signifikan. Melihat Amerika 

adalah salah satu pasar utama untuk ekspor Indonesia maka ketika Amerika 

Serikat mengalami goncangan ekonomi karena macetnya kredit perumahan (KPR) 

maka, negara yang memiliki mitra kerja dengan Amerika Serikat akan mengalami 

dampak yang cukup signifikan dalam beberapa sektor. Dan dalam penelitian ini, 

penulis melihat bahwasanya ketika Amerika Serikat mengalami krisis financial 

yang mengakibatkan lemahnya perekonomian nasionalnya maka menyebabkan 

melemahnya permintaan terhadap beberapa barang impor, yang penulis angkat 

disini adalah sektor migas yang berpengaruh pada devisa negara dan 

pembangunan nasional dikarenakan Amerika tidak memiliki cukup banyak modal 

umtuk melakukan permintaan terhadap impor migas tersebut. 

 

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika 
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Serikat memberikan dampak domino kepada 

negara-negara yang memiliki kaitan dengan 

Amerika, baik kerjasama dalam bidang politik 

ataupun ekonomi. Dalam hal ini penulis menyoroti 

masalah perdagangan produk-produk migas yang 

mana Amerika merupakan salah satu negara 

tujuan utama ekspor migas dari Indonesia. 

Sehingga, hal ini menyebabkan dampak yang 

merugikan Indonesia akibat adanya krisis ekonomi 

global di Amerika Serikat dikarenakan permintaan 

terhadap migas Indonesia mengalami penurunan. 

 

BAB II 

A. KRISIS EKONOMI 

NASIONAL 

AMERIKA 

SERIKAT TAHUN 

2008 

 

 

 

 

 

A) Amerika Serikat (AS) yang merupakan 

penyebab awal dari krisis finansial yang 

melanda seluruh negara di dunia kali ini. 

Resesi yang tak terbendung menjadi faktor 

pemicu dari melemahnya nilai tukar dolar 

dengan mata uang lainnya. Pemicu awal 

adalah macetnya kredit perumahan AS 

yang kemudian melemahkan sector 

ekonomi lain termasuk ambruknya 3 bank 
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 keuangan yang terbesar di AS serta 

perusahaan security juga (AIG). 

 

BAB III 

A) INDUSTRI MIGAS 

INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

B) MIGAS AMERIKA 

SERIKAT TAHUN 

2008-2009 

 

A) Sektor energi (migas) merupakan pilar 

pembangunan perekonomian bangsa. BP 

migas adalah salah satu BUMN yang 

diberikan amanah untuk mengawal 

industry hulu migas. Ekspor migas 

merupakan salah satu sector utama yang 

ikut menciptaan equilibrium perekonomi 

nasional. 

B) Amerika Serikat membutuhkan cukup 

banyak minyak bumi untuk memenuhi 

konsumsi negaranya. Sedangkan produksi 

nasionalnya tidak mencukupi kebutuhan 

tersebut, Sehingga Amerika Serikat harus 

melakukan impor untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. Dan salah satu 

negara peng-impor Amerika Serikat adalah 

Indonesia. 
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BAB IV 

 A. KRISIS AMERIKA 

SERIKAT TAHUN 

2008 MENJADI 

KRISIS GLOBAL 

 

 

 

 B. DAMPAK KRISIS 

EKONOMI 

AMERIKA 

SERIKAT 

TERHADAP 

EKSPOR 

INDUSTRI MIGAS 

INDONESIA KE 

AMERIKA 

SERIKAT 

 

A) Krisis yang terjadi di Amerika Serikat 

berawal dari krisis properti dimana banyak 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

yang kemudian membutuhkan dana 

bantuan dari negara untuk tetap bisa 

bertahan dan tidak semakin memperburuk 

krisis yang ada. 

B) Krisis ekonomi global berimbas secara 

tidak langsung pada sektor barang migas 

yang menjadi komoditi ekspor Indonesia. 

Namun, meskipun demikian dampak yang 

ditimbulkan dapat dilihat dari data statistik 

dinas perindustrian dan perdagangan yang 

mengalami penurunan sekitar 28% dari 

tahun 2008 ke tahun 2009. Dan dari data 

BAPPENAS yang penulis dapat ekspor 

migas yang di khususkan pada Negara 

Amerika Serikat, penurunan terlihat pada 

semester ke dua di tahun 2008 yaitu 

sebesar 3,35%. Dan dari penurunan 

tersebut berakibat pada melemahnya 
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perekonomian Indonesia Karena 

penurunan devisa yang menghambat 

pembangunan nasional. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan yang didapat dari penulisan terhadap 

penelitian ini bahwa, dampak yang ditimbulkan 

oleh krisis global terhadap sektor minyak bumi 

Indonesia sangatlah signifikan karena Amerika 

Serikat merupakan salah satu pasar ekspor 

terbesar kedua. Sedangkan untuk komoditi gas 

alam tidak ada pengaruh sama sekali, hal ini 

dikarenakan sejak tahun 2000 Amerika Serikat 

tidak melakukan impor terhadap komoditi ini dari 

Indonesia. Dan apabila krisis ini berkepanjangan 

maka tidak menutup kemungkinan krisis Asia 

tahun 1998 akan terulang kembali dan Indonesia 

harus merangkak kembali untuk membangun 

perekonomiannya. 
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