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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan energi merupakan kebutuhan yang paling utama, terutama 

bagi negara-negara maju. Baik secara langsung maupun tidak langsung, energi 

mempengaruhi perekonomian suatu negara serta menjadi kunci utama bagi 

perekonomian dunia. Negara maju yang identik dengan negara modern akan selalu 

meningkatkan pembangunan di negaranya. Untuk terus meningkatkan 

pembangunan tersebut dibutuhkan sumber daya energi yang cukup, maka tidak 

heran jika negara maju akan sangat ketergantungan dengan energi, khususnya 

minyak. Karena ketergantungan terhadap energi tersebut, mendorong suatu negara 

untuk mencari sumber energi alternatif lain dengan cara menggali potensi-potensi 

sumber daya alam dalam negeri yang dianggap akan berkontribusi bagi ketahanan 

energi suatu negara. 

Amerika Serikat (AS) merupakan negara maju dengan sektor industri yang 

tinggi memang tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi, khususnya 

minyak. AS telah menjadi negara pengimpor minyak lebih dari 50 tahun. Selain itu, 

pada bulan April 2015, Cina mengganti posisi AS dalam ekspor minyak sehingga 

AS berada di posisi negara pengimpor minyak tertinggi kedua setelah Cina.1 

1 ‘China Overtakes U.S. as World’s Largest Oil Importer’, IER, 2015 

<http://instituteforenergyresearch.org/analysis/china-overtakes-u-s-as-worlds-largest-oil-

importer/> [accessed 12 January 2017]. 
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Oleh karena ketergantungannya terhadap minyak dari foreign source, AS 

mulai mencari sumber-sumber alternatif yang berasal dari domestik (dalam 

negerinya) untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sumber energi domestik 

yang ditemukan AS adalah minyak yang berasal dari batuan shale dan lebih dikenal 

dengan shale oil. 

“Shale is a fine-grained sedimentary rock that forms from the 

compaction of silt and clay-size mineral particles. Black shale 

contains organic material that can generate oil and natural gas, and 

that can also trap the generated oil and natural gas within its 

pores”.2 

 

Shale merupakan batuan sedimen berbutir halus yang terbentuk dari 

pemadatan lumpur dan tanah liat-ukuran mineral partikel. Batuan Shale hitam 

mengandung bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas alam yang 

berada dalam pori-pori batuan shale tersebut. Jadi “shale oil” atau serpihan minyak 

adalah nama untuk minyak yang diperoleh dari batuan shale dan meupakan jenis 

minyak non-konvensional. 

Shale oil sendiri sebenarnya sudah ditemukan di Amerika Serikat AS sejak 

tahun 1900-an tetapi mulai dilirik kembali pada tahun 2000-an seiring dengan 

gejolak perpolitikan di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak tidak stabil. 

Oleh karena itu, perekonomian dari produksi shale oil tersebut masih sangat 

bergantung pada minyak konvensional.3 Biaya produksi shale oil jauh lebih besar 

dari pada hasil yang didapat karena tidak adanya teknologi yang memadai untuk 

melakukan penambangan di kedalaman yang melebihi minyak konvensional. 

                                                           
2‘Shale in the Unites States’ 

<http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm> [accessed 15 

November 2016]. 
3 James T. Bartis and others, ‘Oil Shale Development in the United States’, 2005, p. 1 

<http://www.rand.org/pubs/monographs/MG414.html> [accessed 15 November 2016]. 
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Ketika harga minyak konvensional rendah, maka jauh lebih baik menggunakan 

minyak konvensional dari pada harus memaksakan untuk memproduksi shale oil. 

Tetapi ketika harga minyak meningkat, maka shale oil mulai dilirik sebagai 

penganti minyak konventional. 

Setelah dilakukan penelitian, terdapat banyak cadangan minyak shale oil di 

AS terutama terletak di Colorado, Utah, dan Wyoming cadangan minyak tersebut 

mencapai 800 miliar barel, setara bahkan tiga kali lebih besar dari cadangan minyak 

di Arab Saudi.4 Maka dari itu AS terus mengembangkan teknologinya agar mampu 

mengurangi biaya produksi shale oil dan mencari teknik yang cocok untuk 

mendapatkan shale oil. Sehingga ditemukan teknik yang cocok untuk menambang 

minyak dari batuan shale di kedalaman 1500m. Teknik tersebut dikenal dengan 

horizontal drilling yaitu pengeboran secara horizontal yang menyesuaikan dengan 

lapisan shale serta teknik hydraulic fracking yaitu perekahan batuan dengan pompa 

hidrolik yang bertekanan tinggi, bertujuan untuk melepaskan mineral minyak yang 

berada dalam batuan shale tersebut.5 AS yang berada ditengah-tengah ledakan 

minyak dari batuan shale terutama di dorong oleh perkembangan teknologinya 

memungkinkan untuk mengekstraksi cadangan minyak dalam jumlah besar yang 

terperangkap dalam formasi shale. 

Dengan adanya teknologi tersebut, dalam beberapa tahun terakhir AS telah 

siap untuk kembali mendapatkan perannya sebagai negara penghasil minyak. 

Berkat penggunaan teknik horizontal dan hidrolik fracturing (fracking) terhadap 

                                                           
4 Bartis and others, p. 1. 
5 Bunga Ayu Lestari, ‘Dampak Pengembangan Shale Oil Amerika Serikat Terhadap OPEC 

(Organization of Exporting Countries)’, JOM FISIP, Vol. 2, No. 2 (2015), p. 7. 
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batuan shale inilah yang menyebabkan terjadinya ”Revolusi Shale” di AS.6 Dengan 

menggunakan teknik juga, AS melakukan penambangan terhadap shale oil secara 

besar-besaran. Terutama sejak tahun 2011, AS terus melakukan pengeboran yang 

luar biasa untuk mendapatkan shale oil. 

Sejak dilakukannya eksploitasi terhadap shale oil maka produksi shale oil 

terus mengalami peningkatan sehingga cadangan minyak mentah yang dimiliki AS 

melimpah dan ini sangat berkontribusi bagi keamanan energi AS. Minyak mentah 

yang dimiliki AS dari tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami peningkatan 

pertahunnya yaitu 5,6 juta barel perhari di tahun 2011 naik hingga mencapai angka 

9,4 juta barel perhari di tahun 2015.7 Dengan melimpahnya cadangan minyak AS, 

menjadikan negara tersebut tidak lagi terlalu menggantungkan negaranya pada 

minyak dari foreign sources. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena melihat 

cadangan minyak mentah di AS yang terus bertambah sejak ditemukannya sumber 

energi alternatif baru yaitu shale oil berpengaruh pada impor minyak AS tahun 

2011-2015. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan demikian rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh pengembangan tambang 

minyak “Shale Oil” di Amerika Serikat terhadap impor minyak AS tahun 2011-

2015?” 

                                                           
6 J. David Hughes, ‘Drilling Deeper: A Reality Check on US Government Forecasts for a Lasting 

Tight Oil & Shale Gas Boom’, Post Carbon Institute, Santa Rosa, California, 2014, p. 3. 
7 ‘U.S. Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)’ 

<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A> [accessed 9 

April 2017]. 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tambang minyak shale oil di AS 

terhadap impor minyak AS. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitiain ini, peneliti 

membagi dalam dua manfaat, yaitu: 

A. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai pengaruh pengembangan tambang minyak shale oil di AS terhadap impor 

minyak AS. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian keamanan 

energi. 

B. Manfaat Praktis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

referensi dan kerangka berpikir bagi peneliti selanjutnya dengan 

mempertimbangkan sesuai konteks penelitian. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang ”Pengaruh pengembangan 

tambang minyak ‘shale oil’ di Amerika Serikat terhadap impor minyak AS tahun 

2011-2015”, sebelumnya telah ada peneliti lainnya yang melakukan penelitian 

berkenaan dengan adanya pengaruh shale dalam fenomena yang berbeda dan fokus 

penelitian yang berbeda. Petama, oleh Bunga Ayu Lestari8 yang berjudul “Dampak 

Pengembangan Shale Oil Amerika Serikat Terhadap OPEC (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries)”. Pada penelitian ini, sedikit menjelaskan tentang 

ketergantungan AS terhadap minyak sebagai salah satu sumber energi yang penting 

dalam pembangunan di negaranya. Oleh karena ketergantungannya terhadap 

minyak inilah yang membuat AS mulai mencari sumber-sumber alternatif untuk 

memenuhi kebutuhannya, sehingga ditemukanlah shale oil. Melaui teknik hydrolic 

dan fracturing (fracking) AS mampu mengembangkan sumber energi barunya ini 

dan dapat menghasilkan cadangan minyak domestik melimpah. Metode penelitian 

yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori 

perdagangan internasional dan konsep keamanan energi. 

Hasil penelitian dari jurnal milik Lestari yaitu adanya penurunan impor 

minyak AS seiriring dengan perkembangan shale oil dalam negerinya yang 

mengakibatkan cadangan minyak bumi melimpah. Adanya over supply tersebut 

yang tidak diseimbangi dengan permintaan (demand) akan berdampak pada 

penurunan harga minyak dunia. Sehingga dalam penelitian tersebut, Lestari lebih 

menekankan pada dampak dari adanya pengembangan shale oil terhadap penurunan 

                                                           
8 Lestari. Bunga Ayu Lestari, ‘Dampak Pengembangan Shale Oil Amerika Serikat Terhadap OPEC 

(Organization of Exporting Countries)’, JOM FISIP, Vol. 2, No. 2 (2015). 
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harga minyak dunia yang diatur oleh OPEC karena adanya over supply minyak 

dunia yang melimpah. 

Adapun manfaat dari penelitian yang Lestari lakukan bagi penulis yaitu 

dapat memberikan pandangan mengenai turunnya harga minyak dunia yang diatur 

oleh OPEC karena melimpahnya cadangan minyak dunia, terlebih sejak 

dieksploitasinya shale oil di AS. Persamaan penelitian Lestari dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah pengaruh dari adanya shale oil di AS. Sedangkan 

perbedaan antara penelitan milik Lestari dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu terletak pada variabel dependennya. Penulis lebih berfokus pada 

penurunan impor minyak AS dari OPEC pertahun terhitung sejak dieksplorasinya 

shale oil. 

Penelitian kedua yaitu tesis yang ditulis oleh Jesse Backstrom dengan 

judul”The Shale Boom and The Effects on Energy Markets: A Look Into Natural 

Gas and Crude Oil Future and Spot Price and Their Relation to Economic 

Growth”.9 Metode yang digunakan Backstrom pada penelitiannya yakni 

eksplanatif dengan menggunakan teori ekonomi makro sederhana. Adapun hasil 

dari penulisan thesis tersebut adalah telah terjadi penurunan spot gas alam AS sejak 

boomingnya shale di negara tersebut. Untuk gas alam, terjadi penurunan harga yang 

signifikan secara statistik dari 6,08% ke 3,87%. Backstrom berpendapat bahwa 

ketepatan penelitiannya sudah pasti dan bisa diteliti lebih lanjut, tetapi analisnya 

masih memberikan dasar-dasar untuk harga gas alam itu sendiri. Dalam hal minyak, 

hanya ada satu pasar minyak dunia yang berarti bahwa apa yang telah terjadi di AS 

                                                           
9 Jesse Backstrom, ‘The Shale Boon and the Effects on Energy Markets: A Look Into Natural Gas 

and Crude Oil Futures and Spot Prices and Their Relation to Economic Growth’, 2014 

<http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1419&context=gradreports> 

[accessed 21 November 2016]. 
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(dalam hal ini, penelitian adalah tentang harga) tidak lepas dari peranan pasar. Jika 

itu terjadi, maka dapat diasumsikan bahwa sebenarnya AS tidak independen dari 

harga minyak dunia, AS sebenarnya mengikuti pasar tunggal dunia tersebut. Hasil 

penelitian tersebut benar-benar mencerminkan pasar global. Perubahan utama yang 

terkait dengan pasar minyak di AS adalah penurunan kebutuhan impor AS karena 

adanya cadangan minyak serpih (shale). Dalam penelitiannya, Backstrom 

memprediksi jika minyak serpih tersebut terus dieksploitasi maka akan terjadi 

perubahan yang jauh lebih signifikan dalam harga minyak. 

Sementara itu, AS telah menjadi cerminan pengembangan shale baik 

shale gas maupun shale oil bagi negara-negara diseluruh dunia. Negara-negara lain 

telah berusaha untuk memproduksi dan sedang dalam proses pencarian formasi 

shale yang memang pada saat ini telah menjadi tren terbaru untuk menciptakan 

lebih diversivikasinya pasar energi dunia. Sebagaimana negara-negara baru yang 

mencari formasi shale, AS dikatakan lebih unggul dari mereka karena teknologi 

shale di AS lebih maju dari pada teknologi yang mereka miliki. Dalam hal 

teknologi, memang dibutuhkan inovasi teknologi baru serta dibutuhkan adaptasi 

untuk mengeksploitasi shale. Dengan adanya shale ini, ekstaksi energi shale akan 

memberikan manfaat pada perekonomi. Untuk setiap negara yang gencar 

memperoleh energi baru dari shale diharapkan dapat memperoleh masa depan 

energi yang stabil dengan harga yang rendah seperti shale yang sedang booming di 

AS dalam menyelesaikan masalah energinya. 

Manfaat dari penelitian yang Backstrom lakukan bagi penulis yakni dapat 

memberikan pandangan mengenai ketergantungan harga pada pasar energi dunia, 

serta memberikan pandangan bahwa AS dikatakan lebih unggul dari negara-negara 
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lain yang mencoba untuk memproduksi shale karena teknologi shale di AS lebih 

maju dari pada teknologi yang negara lain miliki. Persamaan penelitian Backstrom 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dampak dari adanya sumberdaya 

shale di AS. Sedangkan perbedaan penelitian milik Backstrom dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan adalah objek dan implikasinya. Penulis menekankan 

pengembangan shale oil sebagai pengaruhnya, dan impor minyak AS sebagai 

implikasinya. 

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Ayorinde Joshua Ogunyiola dengan judul 

“An Analysis of Shale Oil Development and Its Implications for OPEC Exporting 

Nations: Evidence from Nigeria”.10 Penelitian ini mengkaji implikasi dari 

pegembangan minyak serpih (shale oil) di AS ke negara-negara exporting dengan 

mengacu pada Nigeria. Untuk konsep yang dipakai yaitu konsep shale oil dan 

konsep hydrolic fracturing (fracking) dan horizontal drilling. Sedangkan 

metodologi yang dipakai sebagai analytical framework yaitu thought on changes in 

global energy mix (pemikiran pada perubahan dalam bauran energi global) dan 

tought about impact asset methodology (pemikiran tentang dampak metodologi 

asset) oleh Kirkpatrick dan Lee (2001). Sehingga terjadi structural shift in global 

energy market di mana nantinya pergeseran struktural dalam pasar energi global ini 

akan diimplementasikan ke Nigeria. 

Hasil dari penelitian ini yakni bahwa stuktur pergeseran di pasar energi 

global sebagai akibat dari dua faktor, yaitu: 1). Keamajuan teknologi (pengeboran 

                                                           
10 Ayorinde Joshua Ogunyiola, ‘An Analysis of Shale Oil Development and Its Implications for 

OPEC Exporting Nations: Evidence from Nigeria’, in 8th Annual Conference Of The Nigerian 

Association For Energy Economics On The Future Energy Options: Policy Formulation, 

Assessment and Implementation, 2015 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2721345> [accessed 21 November 2016]. 
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horizontal dan fraking hidrolik) untuk memproduksi banyak minyak dengan harga 

produksi yang lebih murah untuk mengeksploitasinya, dan; 2). Meningkatnya 

permintaan minyak mentah dari Asia. Selanjutnya, sesuat data dari U.S. Energy 

Information Administration bahwa impor minyak AS turun 26,8% antara tahun 

2007 dan 2013. Kecenderungan Impor AS tercermin pada ekspor minyak mentah 

Nigeria yang mana ekspor minyak mentah Nigeria untuk AS menurun konsisten 

dari 52,57% di 2007 hingga 9,70% pada tahun 2013. 

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pasokan minyak dunia telah 

berdampak pada perekonomian Nigeria. Harga minyak Bonny telah menurun 

47,2% antara January 2014 dan Februari 2015. Akibatnya, pendapatan minyak 

mentah Nigeria juga menurun. Selain itu, Nigeria memiliki masalah lainnya yaitu 

meningkatnya hutang luar negeri Nigeria dan nilai tukar yang terdepresiasi. 

Sehingga kondisi ekonomi makro Nigeria dalam jangka pendek dikatakan negatif. 

Nigeria mungkin tidak mampu membiayai kegiatan fiskal yang diakibatkan oleh 

menurunnya cadangan eksternal dan menurunnya pendapatan minyak mentah, 

namun harus ada kebijakan yang mampu menstabilkan perekonomian Nigeria. 

Kebijakan yang memungkinkan untuk memulihkan kembali perekonomian Nigeria 

harusnya diarahkan pada diversifikasi ekonomi dan lebih bergantung pada 

pendapatan minyak mentah. 

Adapun hal yang dapat dijadikan manfaat bagi penulis ialah gambaran 

bagaimana perkembangan energi suatu negara akan berdampak pada stabilitas 

perekonomian di negara lain. Persamaan penelitian Ongunyiola dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu adanya pengembangan shale oil di AS melalui inovasi 

teknologi fracking sehingga dalam metode analisis akan terjadi pergeseran struktur 
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pada pasar energi global. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan Ogunyiola 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada variabel dependennya. 

Ogunyiola lebih memfokuskan penelitiannya pada menurunnya ekspor minyak 

mentah Nigeria ke AS dan stabilitas ekonomi makro di Nigeria. Sedangkan penulis 

fokus pada impor minyak AS pasca shale oil. 

Untuk penelitian terdahulu selanjutnya diambil dari jurnal milik Wojciech 

Opiola dan Grzegorz Omelan dengan judul “Poland’s Energy Balance and Its 

Future: The Case Study Gas As An Energy Source”.11 Dalam tulisannya, Opiola 

dan Omelan menjabarkan usaha yang dilakukan Polandia untuk memenuhi 

kebuuhann energinya, Polandia sangat bergantung pada gas alam dari Rusia. Salah 

satu yang dilakukan Polandia adalah membuka koneksi Polandia-Republik Ceko 

sehingga terbuka jalan untuk mendapatkan bahan bakar dari pipa Nabucco yang 

sudah direncanakan sebelumnya melalui Austria dan Pipa Republik Ceko yang 

selannya pasokan akan diversifikasi secara geografis. 

Muncul isu baru yang datang dari keamanan energi Polandia, yaitu adaya 

shale gas. Ternyata negara Polandia tersebut sangat memungkinkan untuk memiliki 

gas alam seperti yang baru-baru ini telah terjadi di AS. AS telah memperkenalkan 

teknologi baru untuk mengeksploitasi gas alam yang jauh dari jangkauan 

sebelumnya. Seorang spesialis telah mengklarifikasi adanya deposit atau 

kandungan shale gas di Polandia sehingga memungkinkan bagi Polandia untuk 

menjadi negara pengekspor bahan bakar. Saat ini sudah ada banyak perusahaan 

internasional yang melakukan pengeboran untuk mendapatkan shale gas, 

                                                           
11 Wojciech Opiola and Grzegorz Omelan, ‘Poland’s Energy Balance and Its Future. The Case Study 

of Gas as an Energy Source’, 2012 <https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1726> [accessed 21 

November 2016]. 
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pemanfaatan shale gas sendiri mungkin akan dilakukan mulai tahun 2014. Satu hal 

yang terpenting bagi Polandia yaitu menjual lisensi pengeboran di negaranya 

kepada perusahaan asing akan sangat berbahaya bagi negaranya.  

Polandia memang salah satu negara yang bergantung pada gas alam dari 

Rusia. Rusia secara terbuka menyatakan bahwa negaranya ingin mendapat 

keuntungan geopolitik melalui ekspor sumberdaya alamnya. Inilah yang menjadi 

alasan kenapa negara-negara tidak mau bekerjasama dengan Uni Eropa dalam hal 

energi dan memilih untuk bekerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa 

secara mandiri. Terlepas dari kenyataan bahwa Uni Eropa sedang mencoba untuk 

mengurangi ketergantungan pada gas alam Rusia dan mendorong negara-negara 

anggotanya untuk mengkonsumsi lebih banyak energi yang dihasilkan melalui 

sumber energi terbarukan. Dengan kekayaan shale oil yang dimiliki Polandia, maka 

negara ini telah siap untuk mengurangi ketergantungannya terhadap gas alam alam 

dari Rusia. 

Manfaat yang penulis ambil dari jurnal tersebut yaitu bentuk kerjasama 

antara negara-negara dalam satu kawasan untuk memenuhi kebutuhan energinya 

serta menjadi penyeimbang kekuatan negara lain. Selain itu, terdapat persamaan 

antara jurnal yang ditulis oleh Opiola dan Omelan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu adanya shale sebagai sumberdaya alam dijadikan alat untuk 

mendapatkan kemanan energi. Perbedaan mengenai jurnal yang ditulis oleh Opiola 

dan Omelan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni jurnal tersebut lebih 

menjelaskan tentang menggunaan sumber daya domestik untuk menjalin hubungan 

negara-negara dalam satu regional yang dijadikan penyeimbang (balancing) 

kekuatan besar dalam melakukan ekspansinya di regional tersebut. Kepemilikan 
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sumper daya inilah yang dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan lain untuk 

menjaga keamanan energinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

lakukan berfokus pada kepemilikan sumber daya alam yang di jadikan alat untuk 

mengurangi ketergantungan impor minyak AS dari foreign source. 

Dari keempat penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

perbedaan dan persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian 

sebelumnya. Persamaan yang dapat dimaknai ialala pengembangan sumber daya 

energi domestik yang dijadikan alternatif untuk menjaga keamanan energi suatu 

negara. Sedangkan perbedaannya, penulis lebih memfokuskan pada pengaruh 

adanya sumber energi baru tersebut yang menyebabkan cadangan minyak AS 

melimpah sehingga berpengaruh pada impor minyak AS. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitiam 

No 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil 

1. 
Dampak 

Pengembangan 

Shale Oil Amerika 

Serikat Terhadap 

OPEC 

(Organization of 

Exporting 

Countries) 

 

Oleh : Bunga Ayu 

Lestari 

Metode : 

Dekriptif Kualitatif 

Teori dan Konsep : 

Konsep Keamanan 

Energi dan Teori 

Perdagangan 

Internasional 

- AS merupakan negara 

pengimpor minyak dari 

OPEC dan merupakan 

Negara yang sangat 

ketergantungan energi 

khususnya minyak 

- AS mengembangkan Shale 

Oil untuk keamanan energi 

dan mengurangi 

ketergantungan akan impor 

minyak dari negara lain 

- Cadangan minyak metah di 

AS melimpah sehingga AS 

mampu mengurangi impor 

minyaknya 

- Cadangan minyak dunia pun 

juga melimpah akibat over 

supply 

- Adanya over supply yang 

tidak diimbangi dengan 
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demand (permintaan) 

menyebabkan harga minyak 

dunia turun 

- OPEC sebagai organisasi 

Negara-negara pengekspor 

minyak menurunkan harga 

minyaknya 

2 

The Shale Boom 

and The Effects on 

Energy Markets: A 

Look Into Natural 

Gas and Crude Oil 

Future and Spot 

Price and Their 

Relation to 

Economic Growth 

 

Oleh : Jesse 

Backstrom 

Metode : 

Eksplanatif 

Teori dan Konsep: 

Teori Ekonomi 

Mikro 

- Adanya penurunan harga 

spot gas alam AS sejak 

boomingnya shale di negara 

tersebut. Penurunan harga 

yang signifikan secara 

statistik dari 6,08% ke 

3,87% 

- AS tidak independen dari 

harga minyak dunia, AS 

sebenarnya mengikuti pasar 

tunggal dunia tersebut 

- Memperoleh energi baru 

dari shale sebagai masa 

depan energi yang stabil 

dengan harga yang rendah 

3. 

An Analysis of 

Shale Oil 

Development and 

Its Implications for 

OPEC Exporting 

Nations: Evidence 

from Nigeria 

 

Oleh : Ayorinde 

Joshua Ogunyiola 

Metode : - 

Teori dan Konsep : 

Thought on 

Changes in Global 

Energy Mix dan 

Tought about 

Impact Asset 

Methodology 

- Kecenderungan Impor AS 

tercermin pada ekspor 

minyak mentah Nigeria 

yang mana ekspor minyak 

mentah Nigeria untuk AS 

menurun konsisten dari 

52,57% di 2007 hingga 

9,70% pada tahun 2013 

- Harus ada kebijakan yang 

mampu menstabilkan 

perekonomian Nigeria. 

Kebijakan yang 

memungkinkan untuk 

memulihkan kembali 

perekonomian Nigeria 

harusnya diarahkan pada 

diversifikasi ekonomi dan 

lebih bergantung pada 

pendapatan minyak mentah. 

4. 

Poland’s Energy 

Balance and Its 

Future: The Case 

Study Gas As An 

Energy Source 

 

Metode : - 

Teori dan Konsep : 

Konsep Keamanan 

Energi 

- Salah satu yang dilakukan 

Polandia adalah membuka 

koneksi Polandia-Republik 

Ceko sehingga terbuka jalan 

untuk mendapatkan bahan 

bakar dari pipa Nabucco 

yang sudah direncanakan 
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Oleh : Wojciech 

Opiola dan 

Grzegorz Omelan 

sebelumnya melalui Austria 

dan Pipa Republik Ceko 

yang selannya pasokan akan 

diversifikasi secara 

geografis 

- Seorang spesialis telah 

mengklarifikasi adanya 

deposit atau kandungan 

shale gas di Polandia 

sehingga memungkinkan 

bagi Polandia untuk menjadi 

negara pengekspor bahan 

bakar. Saat ini sudah ada 

banyak perusahaan 

internasional yang 

melakukan pengeboran  

untuk mendapatkan shale 

gas 

- Uni Eropa mendorong 

negara-negara anggotanya 

untuk mengkonsumsi lebih 

banyak energi yang 

dihasilkan melalui sumber 

energi terbarukan. Dengan 

kekayaan shale oil yang 

dimiliki Polandia, maka 

negara ini telah siap untuk 

mengurangi 

ketergantungannya terhadap 

gas alam alam dari Rusia. 

5. 

Pengaruh 

Pengembangan 

Tambang Minyak 

“Shale Oil” di 

Amerika Serikat 

Terhadap Impor 

Minyak AS Tahun 

2011-2015 

 

Oleh  : Herlina Tria 

Sukmawati 

Metode : 

Deskriptif 

Teori dan Konsep : 

Keamanan Energi 

- Untuk menjaga keamanan 

energy khususnya dalam hal 

minya, AS mencari sumber 

energi alternatif 

domestiknya, diperolehlah 

minyak dari batuan shale 

yang dikenal dengan shale 

oil 

- Peningkatan jumlah 

produksi shale oil semakin 

meningkat dari tahun 2011-

2015 yang mengakibatkan 

cadangan minyak AS 

melimpah sehingga terjadi 

penurunan imor minyak AS  
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1.5 Kerangka Konseptual 

Dalam melakukan penelitian, adanya kerangka konseptual merupakan suatu 

hal yang penting yaitu mempermudah peneliti untuk memberikan gambaran pada 

suatu fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

konsep Keamanan Energi (Energy Security). 

 

1.5.1 Konsep Keamanan Energi (Energy Security) 

Keamanan energi memiliki banyak definisi, yang terpenting adalah 

bagaimana memahami konsep kepentingan energi sebagai suatu kondisi dimana 

ketersediaan pasokan kebutuhan energi terutama minyak dan gas alam menjadi 

jaminan yang paling utama bagi perekonomian suatu negara dan juga untuk 

keberlansungan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, suatu negara akan berusaha 

untuk terus meningkatkan pasokan energinya. Dalam memenuhi pasokan energi 

tersebut, negara-negara akan saling terkait satu sama lain dan akan bergantung pada 

pasokan energi dunia. Permasalahannya terletak pada tidak adanya kepastian bahwa 

cadangan energi dunia khususnya cadangan minyak dunia akan mampu memenuhi 

semua kebutuhan negara konsumen minyak yang semakin meningkat. Hal inilah 

yang melatarbelakangi suati negara ingin independen dalam hal energi. 

Daniel Yergin mengungkapkan bahwa ada dua dimensi dalam konsep 

keamanan energi yaitu dimensi interdependensi global di mana pemenuhan energi 

setiap negara tak lepas dari pasokan energi dunia yang berasal dari, khususnya, 

negara-negara pengekspor yang kaya akan sumber minyak dan gas, serta dimensi 

kemandirian suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya yang berasal dari 
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sumber daya energi domestik.12 Penelitian ini cenderung pada dimensi kemandirian 

suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya yang berasal dari sumber daya 

energi domestik. Melalui pandangan dimensi tersebut, negara-negara berusaha 

untuk meningkatkan sumber daya alam domestiknya yang dinilai akan mampu 

memberikan kontribusi dalam menjamin keamanan energi negaranya. AS sendiri 

berkeinginan untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang independen akan 

energi. Hal ini bisa dilihat dari adanya klaim Richard M. Nixon yang mengatakan 

bahwa: “our nation goal ’should be’ to meet our own energy needs without 

depending on any foreign source”.13 Jadi para pendukung energi independen ini 

percaya bahwa dengan memberdayakan sumber daya alam domestiknya akan 

mampu menjadikan negara tersebut mandiri dalam hal energi. 

Carlos Pascual dan Jonathan Elkaind dalam bukunya mengatakan bahwa 

definisi kemanan energi secara tradisional meliputi tiga elemen yaitu: Availability, 

reliability, and effordability. Sedangkan dalam pandangan keamanan energi 

kontemporer selain tiga elemen tersebut, harus di tambahkan satu elemen lagi, yaitu 

sustainability.14 Jadi menurut Pascual dan Elkind, keamanan energi meliputi empat 

elemen, yaitu: Availability (ketersediaan), Reliability (keandalan), Affordability 

(keterjangkauan), dan Sustainability (ketahanan). 

                                                           
12 Daniel Yergin, ‘Ensuring Energi Security’, Journal of Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2 (2006) 

<http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf> [accessed 21 November 

2016]. 
13 Carlos Pascual and Jonathan Elkind, Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and 

Implications (Brookings Institution Press, 2010), p. 105 

<https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=BSEyw6TUKJoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Energ

y+Security:+Economics,+Politics,+Strategies,+and+Implication&ots=UIVhrpC9ig&sig=5Yntg9Q

Xz4sQoHA1I5kvp3xgqe8> [accessed 21 November 2016]. 
14 Pascual and Elkind, p. 105. 
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Melalui konsep keamanan energi tersebut, AS yang selama ini 

menggantungkan negaranya terhadap minyak dari foreign source, secara perlahan 

mulai mencari sumber-sumber alternatif untuk menjaga keamanan energinya dalam 

hal minyak. Menurut data, AS telah memiliki sumber daya minyak baru yang 

berasal dari batuan shale (shale oil) yang diperkirakan akan mampu memenuhi 

pasokan cadangan minyak AS. Dengan keinginannya untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap minyak, maka AS pun melakukan eksploitasi terhadap 

minyak yang berasal dari batuan shale tersebut. Dengan adanya shale oil inilah, 

menjadikan AS sebagai negara yang memiliki cadangan minyak mentah yang 

melimpah. Kontribusi shale oil dalam memberikan cadangan minyak mentah yang 

melimpah tersebut berhasil membawa AS megurangi impor minyaknya dari tahun 

ke tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah 

berlangsung. Tujuan utama dari penelitian deskriptif yakni memberikan gambaran 

secara sederhana mengenai fakta-fakta yang ada, namun fakta-fakta dan 
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karakteristik objek/fenomena yang tengah diteliti tersebut dilakukan dengan 

sistematis dan diteliti secara tepat.15 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (library research) sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber-sumber resmi 

seperti U.S. Energy Information Administration (untuk kebutuhan petroleum, impor 

minyak AS, Impor petroleum AS, dan produksi minyak AS, serta harga minyak 

WTI). Sementara sumber data sekunder bersumber pada buku, skripsi, tesis, jurnal, 

dokumen resmi, berita dari internet serta hasil penelitian dari sumber yang valid, 

yang berhubungan dengan topik penelitian. Secara berurutan, teknik pengumpulan 

data diawali dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, kemudian diseleksi 

dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan 

sistematika pembahasan. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yang 

nantinya akan menguraikan dan menggambarkan segala informasi mengenai objek 

yang diteliti. Adapun beberapa grafik maupun tabel yang nantinya akan diuraikan 

dan ditafsirkan kedalam bentuk kalimat atau paragraf. Teknik analisa data 

                                                           
15 Yanuar Ikbar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2014), p. 

18. 
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dilakukan melalui klasifikasi data, reduksi data dan interpretasi data yang telah 

diseleksi. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Materi 

Ruang lingkup penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan dan 

mempermudah permasalahan yang dibahas sehingga sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun batasan materi dari penelitian ini yaitu memfokuskan kajian 

yang akan ditekankan pada pengaruh pengembangan tambang minyak shale oil di 

AS terhadap impor minyak AS. 

B. Batasan Waktu 

Diperlukan adanya batasan waktu penelitian untuk membatasi ruang 

lingkup masalah agar tidak meluas serta mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian. Adapun batasan waktu dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2011 

hingga 2015 melihat revolusi shale terjadi sejak tahun 2011 sehingga terjadi  

revolusi shale oil di AS, maka dari itu revolusi shale nantinya akan memberikan 

dampak pada impor minyak AS hingga tahun 2015. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Menggunakan salah satu dimensi dari konsep keamanan energi oleh 

Daniel Yergin, dan empat elemen keamanan energi yang di ungkapkan oleh Carlos 

Pascual & Jonathan Elkind, maka argumen dasar dari penelitian ini yakni melihat 

ketergantungan AS sebagai negara pengimpor minyak sebagai sesuatu yang harus 

diminimalisir demi keamanan energi dalam negerinya. Ketergantungan inilah yang 
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menyebabkan AS ingin mandiri dalam hal memproduksi minyak, oleh sebab itu AS 

mulai melirik shale oil. Banyaknya cadangan minyak dari batuan shale, maka AS 

menggunakan shale oil tersebut sebagai sumber daya energi alternatif bagi 

negaranya. Keterjangkauan produksi shale oil dengan menggunakan teknik 

fracking berhasil membawa AS pada era ”Revolusi Shale”. Produksi minyak AS 

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2015. Adanya shale 

oil menyebabkan cadangan minyak di AS melimpah dan dengan cadangan minyak 

dari shale oil inilah mampu mempengaruhi independensi impor minyak AS. Impor 

minyak AS pun menurun pasca revolusi shale. Terlihat bahwa pengembangan 

tambang minyak shale oil memberikan manfaat yang besar bagi keamanan energi 

AS khususnya minyak. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana ada kesinambungan dalam 

setiap sub bab sehingga pada akhirnya akan membentuk ntulisan ilmiah yang 

sistematis. 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB Judul BAB Isi 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

B. Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori / Kerangka Konseptual 

1.5.1 Keamanan Energi 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode / Tipe Penelitian 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Materi 

B. Batasan Waktu 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

II 

IMPOR MINYAK AS 

SEBELUM SHALE 

OIL 

2.1 Sejarah Impor Minyak AS 

2.2 Kebutuhan Minyak AS 

2.3 Pemenuhan Kebutuhan Minyak AS 

III 
PENGEMBANGAN 

SHALE OIL DI AS 

3.1 Sejarah dan Dinamika Pengembangan 

Shale Oil di AS 

3.2 Teknologi Fracking Sebagai Optimalisasi 

Produksi Shale Oil 

3.3 Kebijakan Energi AS 

IV 
PENURUNAN 

IMPOR MINYAK AS 

4.1 Keindependenan AS 

4.2 Availability (Ketersediaan) 

4.3 Reliability (Keandalan) 

4.4 Affordability (Keterjangkauan) 

4.5 Sustainability (Ketahanan) 

4.6 Peningkatan Produksi Shale Oil dan 

Penurunan Impor Minyak AS 

V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 


