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BAB II 

IMPOR MINYAK AS SEBELUM SHALE OIL 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal yaitu terkait dengan 

impor minyak AS sebelum dieksploitasinya shale oil secara besar-besaran, 

kebutuhan minyak AS dan pendistribusian petroleum product di berbagai sektor, 

serta pemenuhan minyak AS yang diimpor dari negara-negara penghasil minyak. 

2.1 Sejarah Impor Minyak AS 

Isu keamanan energi di AS sendiri sebenarnya tidak muncul sejak tahun 

2000-an tetapi isu tersebut memiliki sejarah yang panjang. Terhitung sejak tahun 

1970-an dimana negara-negara Barat khususnya AS mengalami krisis karena 

adanya embargo yang diberikan OPEC. Selain itu, Arab Saudi sebagai negara 

eksportir minyak terbesar di OPEC dan juga sebagai pemimpin OPEC mengambil 

sebuah kebijakan untuk mengurangi produksi minyaknya bahkan negara-negara 

OPEC lainnya juga mengurangi jumlah produksi minyak sehingga OPEC 

menaikkan harga minyak. Hal ini dilakukan OPEC juga semata-mata dijadikan 

sebagai alat untuk menekan negara-negara Barat. OPEC memiliki wewenang 

untuk mengambil suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan individu maupun 

tujuan kolektif dalam organisasinya. 

Tepatnya pada tahun 1973, AS mendapat embargo dari Arab Saudi sebab 

pada tahun tersebut telah terjadi perang antara negara-negara Arab melawan Israel 

sehingga Arab Saudi memberikan embargonya kepada AS karena AS berpihak 

atau mendukung Israel dalam perang tersebut. Arab Saudi sebagai pemimpin 
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OPEC juga mengurangi produksi minyaknya secara berangsur-angsur dan diikuti 

oleh negara-negara Arab anggota OPEC lainnya kecuali Irak. Pengurangan 

produksi minyak sebesar 5% per bulan bahkan Arab Saudi dan Kuwait mulai 

menurunkan produksi minyaknya sebesar 10% per bulan.1 Selain itu, pada tanggal 

16 Oktober negara-negara Arab anggota OPEC mengumumkan keputusan untuk 

menaikkan harga minyak sebesar 70% per barel, diikuti para menteri minyak 

lainnya yang menyetujui adanya embargo terhadap AS.2 Keadaan yang seperti itu 

menjadikan AS mengalami krisis ekonomi. Embargo minyak yang diberikan 

kepada AS ini dapat dikatakan sebagai “hukuman” bagi AS yang telah 

mendukung Israel. AS pun berusaha melakukan negosiasi hingga akhirnya OPEC 

mencabut embargonya dan perekonomian AS pun kembali stabil. Tindakan 

negosiasi yang dilakukan oleh AS menggambarkan bahwa negara tersebut sangat 

bergantung pada minyak. 

Pada tahun 1979 hingga tahun 1985 minyak kembali mengalami kenaikan 

harga dikarenakan pada tahun tersebut telah terjadi revolusi Iran dan juga perang 

Iran melawan Irak, pada saat itu harga minyak naik hingga $ 38 per barel atau 

setara dengan $ 100 per barel ditahun 2008.3 Kenaikan harga minyak mendorong 

AS untuk lebih menghemat pemakaian minyaknya dan juga mencari sumber 

minyak lainnya yang berasal dari negara-negara di luar OPEC (non-OPEC) 

termasuk produksi di Laut Utara. Usaha yang dilakukan AS bisa dikatakan 

berhasil karena AS mampu mendapatkan minyak dari negara-negara non-OPEC 

                                                           
1 Sakti Ika Handayani, ‘Perang Yom Kipur 1973’ (Sastra Arab, Universitas Indonesia, 2010), p. 
46. 
2 ‘Forty Years After the Oil Embargo’, IER, 2013 
<http://instituteforenergyresearch.org/analysis/forty-years-after-the-oil-embargo/> [accessed 9 
April 2017]. 
3 Maizar Rahman, ‘Perilaku Harga Minyak Dunia; Pengaruh Faktor Fundamental Dan Non-
Fundamental’, Vol. 42, No. 3 (2008), p. 215. 
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walaupun jumlah minyak yang didapatnya dari negara non-OPEC jauh lebih 

sedikit dari OPEC. Akibatnya, terjadi pengurangan permintaan dan produksi 

minyak dibanjiri oleh negara-negara non-OPEC yang mengakibatkan jatuhnya 

harga minyak OPEC pada tahun 1986 hingga mencapai $ 10 barel per hari.4 

Tahun 1986 hingga tahun 2000 karena melimpahnya minyak, maka harga minyak 

pun ikut rendah, tetapi sejak tahun 2003 harga mulai menunjukkan peningkatan 

kembali. Kenaikan harga minyak berlangsung setiap tahun hingga tahun 2008 

yang dikarenakan oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 

peningkatan permintaan pasokan minyak.  

Masalah-masalah seperti inilah yang mendorong AS untuk independen 

dari segi minyak. Sebenarnya, keinginan untuk independen ini sudah ada sejak 

adanya statement dari Richard M. Nixon yang mengatakan bahwa: “our nation 

goal ’should be’ to meet our own energy needs without depending on any foreign 

source”.
5
 Klaim ini dikatakan dua hari pasca embargo dari OPEC yang memang 

merupakan masa-masa krisis paling suram yang dihadapi AS. Ketergantungan 

terhadap minyak memberikan konsekuensi kepada AS untuk siap ketika dihadapi 

dengan masalah kenaikan harga minyak, gangguan politik, dan kelangkaan 

minyak. Selain masalah konflik atau perang di Timur Tengah yang 

mengakibatkan kenaikan harga minyak, ada hal yang lebih penting yaitu 

kelangkaan minyak. Kelangkaan minyak inilah yang harus dipikirkan dalam 

jangka panjang. Semakin meningkatnya permintaan minyak dari negara-negara 

                                                           
4 Office Deputy Assistant Secretary for Petroleum Reserves, ‘Strategic Significance of Americas’s 
Oil Shale Resource’, Washington, D.C.: U.S. Department of Energy, Journal of Office of Naval 
Petroleum and Shale Oil Reserves, Vol, 1.Assesment of Strategic Issues (2004), p. 8 
<https://www.osti.gov/home/sites/www.osti.gov.home/files/Strategic%20Significance%20of%20
America’s%20Oil%20Shale%20Resource%20Volume%20I%20Assessment%20of%20Strategic%
20Issues.pdf> [accessed 15 November 2016]. 
5 Pascual and Elkind, p. 105. 
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maju (khususnya AS yang memang tidak bisa lepas dari minyak) belum bisa 

dipastikan apakah OPEC sebagai organisasi negara-negara pengeksor minyak 

terbesar di dunia akan mampu memenuhi permintaan dari konsumen minyak yang 

semakin meningkat atau tidak. OPEC sendiri tidak memberikan jaminan yang 

pasti bahwa cadangan minyak bumi di dunia ini akan cukup untuk memenuhinya 

di masa yang akan datang. 

Selain OPEC yang menjadi mitra impor minyak AS, AS juga mengimpor 

dari negara-negara non-OPEC seperti di Amerika Utara, yang paling besar yaitu 

Kanada. AS telah menjadi tujuan utama ekspor minyak mentah Kanada sejak awal 

tahun 2000-an. AS impor minyak mentah dari Kanada menggunakan pipa 

Keystone XL TransCanada pertama kali pada bulan Oktober 2010. Tahun pertama 

pengiriman menggunakan kereta api sebesar 2 ribu barel perhari pada tahun 2011. 

Pengiriman tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 hingga 

mencapai 140 ribu barel per hari. Berkat pipa Keystone XL TransCanada 

menyebabkan impor minyak AS dari Kanada sebesar 45%. Pada agustus 2015, 

sesuai data dari Energy Information Administration (EIA), impor minyak mentah 

dari Kanada hampir tiga kali lipat impor minyak AS dari negara-negara gabungan 

di teluk Persia (impor minyak Kanada pada Agustus 2015 sebesar 3,4 juta barel 

per hari,6 sedangkan pada bulan dan tahun yang sama, impor dari teluk Persia 

sebanyak 1,2 juta barel per hari).7 Namun pada tahun 2015, total pengiriman 

minyak ke AS mulai menurun dikarenakan minyak melalui pipa Keystone XL 

                                                           
6 ‘U.S. Imports from Canada of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)’ 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrimusca2&f=m> [accessed 14 
April 2017]. 
7 ‘U.S. Imports from Persian Gulf Countries of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)’ 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrimuspg2&f=m> [accessed 14 
April 2017]. 
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TransCanada lebih mahal jika dibandingkan dengan transportasi melalui pipa 

seperti biasanya.8 

Permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, memberikan gambaran 

tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara konsumen minyak seperti AS 

yang sangat menggantungkan negaranya terhadap impor minyak. Gejolak 

perpolitikan di Timur Tengah yang pada dasarnya merupakan negara produsen, 

menjadikan minyak sebagai alat politik mereka untuk menekan AS. Harga minyak 

yang naik turun juga menjadi masalah bagi AS. Selain itu, permasalahan di atas 

juga mampu memberikan gambaran tidak adanya jaminan bahwa cadangan 

minyak bumi dunia akan memenuhi kebutuhan minyak AS. Oleh karena itu, AS 

pun mulai beralih pada sumber daya alam domestiknya, hingga di tahun 2000-an 

AS memanfaatkan minyak serpih yang berasal dari batuan shale. 

  

2.2 Kebutuhan Minyak AS 

AS merupakan salah satu produsen energi terbesar di dunia, energi yang 

diproduksi AS sebesar 1.859,3 Mtoe yang mewakili 13% dari total produksi dunia 

pada tahun 2013. Sekitar 30% produksi energi berasal dari gas alam, 25,8%  dari 

baru bara (coal), dan 24,8% dari minyak (oil). Selama decade terakhir, peralihan 

jumlah terjadi dari batu bara ke jumlah minyak dan gas yang lebih mendominasi. 

                                                           
8 ‘45% of U.S. Crude Oil Imports Come from Canada’, Oil & Gas 360, 2015 
<https://www.oilandgas360.com/45-of-u-s-crude-oil-imports-come-from-canada/> [accessed 14 
April 2017]. 
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Hal ini diakibatkan karena meningkatnya produksi minyak dan gas bumi non-

konvensional.9 

Minyak mentah dan cairan lainnya yang dihasilkan dari bahan bakar fosil 

diproduksi sehingga menjadi petroleum products (produk minyak bumi) yang 

digunakan orang untuk berbagai tujuan. Biofuel, seperti etanol dan biodiesel, juga 

digunakan sebagai produk petroleum terutama dalam campuran dengan bensin 

dan solar. Minyak mentah merupakan minyak yang paling utama dalam campuran 

produk minyak bumi. Terdapat berbagai macam produk yang dihasilkan dari 

olahan minyak mentah, banyak diantaranya digunakan untuk keperluan khusus 

misalnya bensin untuk transportasi atau untuk pelumas. Selain itu juga dipakai 

untuk menghasilkan panas, seperti solar/minyak diesel (gas oil) atau bahan bakar 

(fuel oil). 

Minyak mentah di AS sendiri diolah sehingga menghasilkan petroleum 

products (produk minyak bumi). Petroleum inilah yang dikonsumsi oleh AS dan 

distribusikan ke beberapa sektor yaitu residentia, commercial, industrial, 

transportation, dan electric power (tenaga listrik). Penjelasan ke lima sektor 

tersebut, yaitu10: 

1. Sektor industri (industrial), meliputi fasilitas dan peralatan yang di 

gunakan untuk industri manufaktur, pertanian, pertambangan, dan 

konstruksi. 

                                                           
9 Energy Policies of IEA Countries, The United States, 2014 Review (International Energy Agency, 
2014), p. 22 <https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/USA_2014.pdf>. 
10

 ‘Use of Energy in the United States - Energy Explained, Your Guide To Understanding Energy - 
Energy Information Administration’ 
<https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=us_energy_use> [accessed 3 August 
2017]. 
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2. Sektor transportasi (transportations), meliputi kendaraan yang 

mengangkut orang atau barang, seperti mobil, truk, bus, sepeda motor, 

kereta api, pesawat terbang, perahu, kapal tongkang, dan kapal. 

3. Sektor perumahan (residential sector), terdiri dari rumah dan 

apartemen. 

4. Sektor komersial (commercial), meliputi kantor, mal, toko, sekolah, 

rumah sakit, hotel, gudang, restoran, tempat ibadah, dan tempat umum. 

5. Sektor tenaga listrik (electric power), mengkonsumsi energi primer 

untuk menghasilkan sebagian besar lisrik yang dikonsumsi oleh empat 

sektor lainnya. 

Setiap sektor mengkonsumsi energi primer. Sektor industri, transportasi, 

perumahan, dan komersial juga menggunakan listrik (sumber energi sekunder) 

yang dihasilkan oleh sektor tenaga listrik. Sektor-sektor ini disebut sektor 

penggunaan akhir karena mereka membeli atau menghasilkan energi yntuk 

konsumsi mereka sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Pada tabel 2.1 

menjelaskan berapa juta barel per hari yang dibutuhkan dalam masing-masing 

sektor tersebut. 
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Tabel 2.1 Konsumsi Petroleum AS di Berbagai Sektor 

Petroleum Consumption by Sectors (Million Barrels per Day) 

Year Residential Commercial Industrial 
Transpo

rtation 

Electric 

Power 
Total 

2006 0,685 0,343 5,193 14,178 0,299 20,69 

2007 0,708 0,337 5,056 14,287 0,293 20,69 

2008 0,758 0,351 4,559 13,621 0,209 19,49 

2009 0,680 0,348 4,272 13,297 0,175 18,77 

2010 0,659 0,343 4,500 13,508 0,170 19,18 

2011 0,684 0,335 4,503 13,303 0,137 18,96 

2012 0,518 0,301 4,543 13,029 0,099 18,49 

2013 0,573 0,306 4,688 13,273 0,119 18,95 

2014 0,589 0,315 4,593 13,472 0,137 19,10 

2015 0,587 0,312 4,699 13,803 0,129 19,53 

Sumber: U.S. Energy Information Administration - Monthly Energy Review
11 

 

 Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa konsumsi petroleum AS yang 

terbagi menjadi 4 sektor di mana selama rentan waktu 2006-2010 sektor 

transportasi menjadi sektor yang paling mendominasi dari tahun ke tahun, disusul 

oleh sektor industri. Mengingat bahwa AS merupakan negara modern dengan 

pembangunan yang terus meningkat, wajar jika kebutuhan akan petroleum sangat 

tinggi. AS mengkonsumsi lebih banyak energi yang berasal dari petroleum 

dibandingkan sumber energi lainnya. Pada tahun 2015, total konsumsi petroleum 

AS sekitar 19,53 juta barel per hari, menurut Energy Information Administration 

(EIA), jumlah tersebut setara dengan 36% dari seluruh energi yang dikonsumsi 

AS.12 

                                                           
11 Monthly Energy Review - December 2016 (Energy Information Administration), pp. 65–67 
<www.eia.gov/mer> [accessed 23 January 2017]. 
12 ‘Use of Oil - Energy Explained, Your Guide To Understanding Energy - Energy Information 
Administration’ <https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_use> [accessed 14 
April 2017]. 
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Informasi tambahan dari EIA13 bahwa selama 14 tahun, terhitung sejak 

1949 sampai 2007, konsumsi energi meningkat dari tahun sebelumnya. Total 

konsumsi energi AS mencapai tingkat tertinggi di tahun 2007. Sedangkan pada 

tahun 2009, total konsumsi energi menurun hampir 5% dari tahun 2008 yang 

disebabkan oleh resesi ekonomi yang menurun yaitu turunnya rill produk 

domestik bruro (PDB) sebesar 2,8% dibandingkan tahun 2008. Penurunan 

konsumsi energi terjadi di empat sektor utama pada tahun 2009, yaitu residensial 

3%, komersial 3%, industri 9% dan transportasi 3%. Konsumsi energi meningkat 

sekitar 4% di tahun 2010, kemudian menurun pada 2011 dan di tahun 2012. 

Konsumsi meningkat sekitar 3% di tahun 2013 dan sebesar 1% di tahun 2014. 

Konsumsi turun sekitar 1% di tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi dan faktor 

lainnya seperti cuaca dan harga bahan bakar dapat mempengaruhi konsumsi di 

masing-masing sekor secara berbeda. 

Pada laporan dari International Energy Agency (IEA)14, sektor transportasi 

merupakan konsumen utama minyak di AS dengan permintaan 553,1 Mtoe pada 

tahun 2012 atau 71,7% dari total konsumsi minyak. Konsumsi minyak tersebut 

mengalami kenaikan sebesar 65,7% dari tahun 2012. Kenaikan terjadi seiring 

dengan bahan bakar untuk transportasi AS meningkat di delapan negara bagian 

AS. Konsumsi terbesar kedua diduduki oleh sektor industri yang menyumbang 

14,4% konsumsi minyak pada tahun 2012, namun hal ini merupakan konsumsi 

yang paling rendah jika dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sebesar 19,3%. 

Transformasi dan penggunaan energi sebesar 5,8%. Diikuti oleh sektor residensial 

dan sektor komersial masing-masing sebesar 3,6% dan 3,5%. Untuk sektor 

                                                           
13 ‘Use of Energy in the United States - Energy Explained, Your Guide To Understanding Energy - 
Energy Information Administration’. 
14 Energy Policies of IEA Countries, The United States, 2014 Review, p. 176. 
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pembangkit tenaga listrik, merupakan sektor yang menggukanan minyak paling 

sedikit, terhitung 1% dari total konsumsi. Sektor ini telah menurunkan 

penggunaan minyak secara signifikan selama beberapa decade terakhir dengan 

total penurunan konsumsi sebesar 7-,3% dari tahun 2002 sampai 2012. 

 

2.3 Pemenuhan Kebutuhan Minyak AS 

Minyak bumi merupakan produk minyak mentah olahan yang paling 

banyak digunakan dalam kehidupan, produk tersebut meliputi bensin, solar, bahan 

bakar jet, dan cairan lainnya seperti bahan bakar etanol, komponen campuran 

untuk bensin, dan masukan kilang lainnya. Dilihat dari kebutuhan petroleum AS 

yang tinggi, maka AS membutuhkan impor minyak mentah dari foreign source. 

Impor minyak AS meningkat tajam di tahun 1970-an, terutama dari negara-negara 

anggota OPEC. Impor minyak AS berasal dari Persian Gulf, OPEC, dan Non-

OPEC. Data statistik yang menunjukkan impor minyak AS akan dijelaskan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 Impor Minyak AS 

U.S Crude Oil Import By Country of Origin (Million Barrels per Day) 

Year Persian Gulf OPEC Non-OPEC All Countries 

2006 2,1 4,7 5,3 10,1 

2007 2,1 5,3 4,6 10,0 

2008 2,3 5,4 4,3 9,7 

2009 1,6 4,3 4,6 9,0 

2010 1,6 4,5 4,6 9,2 

Rata
2
 1,94 4,84 4,68 9,6 

Sumber: U.S. Energy Information Administration
15 

                                                           
15 ‘U.S. Crude Oil Imports’ 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbblpd_a.htm> [accessed 
10 April 2017]. 
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Tabel 2.2 menunjukkan impor minyak AS selama 5 tahun terakhir sebelum 

revolusi shale. Selama rentan waktu 2006-2010, OPEC menjadi mitra terbesar AS 

dalam impor minyak dilihat dari rata-ratanya yaitu 4,8 juta barel per hari disusul 

oleh Non-OPEC countries yaitu 4,6 juta barel per hari. Penyumbang minyak 

terbesar dari negara anggota OPEC yaitu Arab Saudi dengan rata-rata 1,24 juta 

barel perhari.16 Sedangkan dari negara-negara non-OPEC, Kanada memberi 

kontribusi terbesar bagi AS yaitu 1,86 juta barel per hari.17 Pada tabel rata-rata 

jumlah total impor minyak AS tahun 2006-2010 yaitu sebesar 9,6 juta barel. 

Selain impor minyak mentah, AS juga mengimpor minyak dalam bentuk 

petroleum. Penulis menambahkan data impor petroleum AS karena konsumsi 

minyak AS yang didistribusikan ke berbagai sektor seperti yang telah dijelaskan 

pada sub bab 2.2 yaitu dalam bentuk petroleum. Maka dari itu, tabel 2.3 akan 

memberikan gambaran tambahan mengenai impor petroleum AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 ‘U.S. Imports from Saudi Arabia of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)’ 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRIMUSSA2&f=A> 
[accessed 10 April 2017]. 
17 ‘U.S. Imports from Canada of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)’ 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRIMUSCA2&f=A> 
[accessed 10 April 2017]. 
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Tabel 2.3 Impor Petroleum AS 

U.S Import of Petroleum Products (Million Barrels per Day) 

Year Persian Gulf OPEC Non-OPEC All Countries 

2006 0,1 0,8 2,8 3,6 

2007 0 0,6 2,8 3,4 

2008 0 0,5 2,6 3,2 

2009 0 0,4 2,3 2,6 

2010 0,1 0,4 2,2 2,5 

2011 0 0,3 2,1 2,5 

2012 0 0,2 1,9 2,0 

2013 0,1 0,3 1,9 2,1 

2014 0 0,2 1,7 1,9 

2015 0,1 0,2 1,9 2,1 

Rata
2
 0,04 0,39 2,22 2,59 

Sumber: U.S. Energy Information Administration 

Pada tabel 2.3 di atas memberikan gambaran impor petroleum products 

AS yang juga terbagi ke dalam kelompok yang sama seperti impor minyak AS 

yaitu Persian Gulf, OPEC, dan non-OPEC. Jika dibandingkan dengan impor 

minyak AS, impor petroleum AS tidak sebesar impor minyak karena untuk 

menjadi petroleum product, yang paling banyak berkontribusi adalah minyak 

mentah dibandingkan campuran lainnya. Impor petroleum AS menurut tabel di 

atas tidak terlalu signifikan, artinya masih fluktuatif. Secara garis besar, dalam 

rentan waktu 2006-2015 jumlah impor minyak AS dari all countries sebesar 2,59 

juta barel perhari. 

Dari beberapa tabel diatas telah menggambarkan konsumsi energi AS yang 

didistribusikan ke berbagai sektor serta ketergantungan AS terhadap impor 

minyak foreign source. AS memang telah menjadi negara pengimpor minyak 

mentah sejak pertengahan tahun 1940-an dan sejak 1970-an AS menyumbang 

sekitar seperempat dari perdagangan minyak dunia. Namun pada saat ini, AS telah 

memiliki sumber alternatif yang berasal dari sumber daya domestik, sehingga 
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produksi minyak AS meningkat. Peningkatan produksi minyak AS didukun oleh 

adanya teknologi yang memadai. 

 

 

 


