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BAB III 

PENGEMBANGAN SHALE OIL DI AS 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu terkait dengan sejarah dan 

dinamika pengembangan shale oil di AS, melihat awal mula diliriknya shale oil 

hingga dijadikannya sebagai energi alternatif, memberikan gambaran terkait 

dengan tempat-tempat yang mengandung shale oil. Pada bab ini juga akan 

dijelaskan mengenai teknologi fracking sebagai optimalisasi produksi shale oil. 

3.1 Sejarah dan Dinamika Pengembangan Shale Oil di AS 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti energi minyak 

bumi dan gas alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Energi 

minyak bumi dan gas masih menjadi kebutuhan yang utama bagi seitap negara 

karena keduanya merupakan energi yang dibutuhkan di hampir setiap sektor 

kehidupan manusia. Maka dari itu, kepemilikan minyak sangat berharga bagi 

siapapun yang memilikinya. Salah satu sumber daya alam yang saat ini menjadi 

perhatian khusus bagi negara AS yakni Shale Oil. 

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 dimana batuan ini 

terbentuk dari pengendapan lumpur dan sisa-sisa organik yang berada di dasar laut 
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sejak jutaan tahun yang lalu. Selama jangka waktu yang lama dan dengan adanya 

panas serta tekanan yang tinggi, edapan lumpur dan sisa-sisa organik tersebut 

berubah menjadi serpihan minyak.1 

Gambar 3.1 Batuan Shale 

 

 

 

 

 

Sumber: Geology2 

 

 

 

Sumber: Geology3 

Shale oil yang berasal dari batuan hidrokarbon ini memiliki hampir 100 

cadangan besar di 27 negara di seluruh dunia dan pada umumnya kedalaman 

mencapai kurang lebih 3000 kaki.4 Asal-usul minyak serpih dapat dikatagorikan 

                                                           
1 ‘About Oil Shale’ <http://ostseis.anl.gov/guide/oilshale/> [accessed 9 April 2017]. 
2 ‘Shale: Sedimentary Rock - Pictures, Definition & More’ <http://geology.com/rocks/shale.shtml> 

[accessed 3 August 2017]. 
3 ‘Shale: Sedimentary Rock - Pictures, Definition & More’. 
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, 2.Assesment of Strategic Issues (2004), p. 1 
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kedalam tiga kelompok dasar, yaitu alamiah (asal-usul organik mirip dengan 

batubara pembentuk rawa), endapan danau (asal-usul organik dari ganggang air 

segar atau payau, dan laut (asal-usul organik dari ganggang air garam, acritarchs, 

dan dinoflagellata).5 

Shale oil sendiri sebenarnya sudah ditemukan di 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.6 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. 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. Minyak yang terkandung dalam batuan shale merupakan 

jenis minyak non-konvensional. Dikatakan sebagai minyak non-konvensional 

karena memiliki perbedaan letak minyak dibandingkan dengan minyak 

konvensional. Minyak konvensional berada di kedalaman 800m sedangkan untuk 

memperoleh minyak dari shale oil harus melakukan pengeboran hingga kedalaman 

1500m.  

                                                           
<https://www.osti.gov/home/sites/www.osti.gov.home/files/Strategic%20Significance%20of%20

America’s%20Oil%20Shale%20Resource%20Volume%20II%20Oil%20Shale%20Resources%20

Technology%20and%20Economics.pdf> [accessed 18 January 2017]. 
5 Office Deputy Assistant Secretary for Petroleum Reserves, ‘Strategic Significance of Americas’s 

Oil Shale Resource’, vol.2 p. 1. 
6 James T. Bartis and others, p. 1  
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Pada tahun 2001, Gedung Putih mengusulkan Kebijakan Energi Nasional 

yang menyerukan program untuk meningkatkan produksi minyak dan gas dalam 

negeri, untuk dikonversi ke teknologi hydrogen, untuk mengembangkan energi 

terbarukan, untuk menghemat energi, dan untuk meningkatkan energi nuklir.7 

Menanggapi usulan dari Gedung Putih, Department of Energy (DOE) berharap AS 

akan mengurangi impornya dan meningkatkan produksi dalam negerinya sehinga 

pada tahun 2020 peningkatan produksi dalam negeri akan mencapai 50%. 

Selanjutnya, DOE juga berharap produksi dalam negeri terus meningkat hingga 

pada akhirnya AS hanya mengimpor untuk memenuhi 70% dari total konsumsi 

produk domestiknya atau dapat dikatakan hanya 30% saja impor ke foreign source. 

DOE juga memberikan 3 pilihan untuk mengatasi kebutuhan minyak AS di masa 

depan, yaitu: meningkatkan impor minyak, meningkatkan konservasi energi dan 

efisiensi, dan meningkatkan produk minyak dalam negeri.8 Kesimpulan dari 

rencana tersebut yaitu dalam jangka panjang menerapkan energy mix melihat 

adanya shale oil dilihat akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

campuran energi di masa depan. 

 

3.2 Teknologi Fracking Sebagai Optimalisasi Produksi Shale Oil 

Minyak non-konvensional seperti shale oil telah banyak digunakan sebagai 

bahan bakar selama bertahun-tahun.beberapa negara sebenarnya berpotensi untuk 

memproduksi shale oil. Namun beberapa negara juga belum mampu 

                                                           
7 Office Deputy Assistant Secretary for Petroleum Reserves, ‘Strategic Significance of Americas’s 

Oil Shale Resource’, p. 3. 
8 Office Deputy Assistant Secretary for Petroleum Reserves, ‘Strategic Significance of Americas’s 

Oil Shale Resource’, vol.1, p. 4. 
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mengembangkan dan berinovasi terhadap teknlogi yang memproduksi shale oil 

dengan biaya yang lebih terjangkau, karena pada dasarnya biaya produksi shale oil 

relative lebih tinggi dari minyak konvensional.9 

Untuk mendapatkan minyak dari batuan shale memang dibutuhkan 

teknologi yang memadai. AS sebagai negara berteknologi tinggi mampu 

memperkenalkan sebuah teknologi yang mampu mengekstrak minyak dari batuan 

shale. Teknologi tersebut dikenal dengan hydraulic fracturing (fracking) yaitu 

perekahan batuan dengan pompa hidrolik yang bertekanan tinggi, bertujuan untuk 

melepaskan mineral minyak yang berada dalam batuan shale. Teknologi fracking 

dilakukan dengan teknik horizontal drilling yaitu pengeboran secara horizontal 

yang menyesuaikan dengan lapisan shale.10 Fracking yang dilakukan berisi fluida 

yang terdiri air, pasir, dan beberapa bahan kimia lainnya yang dicampur lalu 

disuntikkan kedalam formasi shale yang ada di bawah tanah, tujuannya untuk 

mengekstrak minyak dan gas alam.11 

Penerapan teknologi fracking untuk memproduksi minyak dan gas alam 

mulai muncul di tahun 1950-an, meskipun mulai dilirik kembali pada abad ke-19. 

Penerapan pengeboran horizontal untuk produksi minyak dimulai pada awal 1980-

an, saat munculnya pengeboran downhole dan penemuan peralatan pendukung 

lainnya yang diperlukan seperti bahan, teknologi lainnya, peralatan telemetri 

terutama downhole (yaitu pengukuran whiledrilling).12 Teknik ini umumnya 

                                                           
9 ‘About Oil Shale’ <http://ostseis.anl.gov/guide/oilshale/> [accessed 12 January 2017]. 
10 Lestari, p. 7. 
11 ‘U.S. Oil Imports from OPEC Down 60 Percent; Keystone Could Lower Them Even More’, IER, 

2015 <http://instituteforenergyresearch.org/analysis/u-s-oil-imports-opec-60-percent-keystone-

lower-even/> [accessed 12 January 2017]. 
12 Office Deputy Assistant Secretary for Petroleum Reserves, Technically Recoverable Shale Oil 

and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the 
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digunakan untuk sumur shale gas dan shale oil. Awal percobaan teknologi fracking 

pada tahun 1947 dan dengan kesuksesasan pengaplikasian untuk pertamakalinya 

yaitu pada tahun 1950. Walaupun hal tersebut telah ada sejak 60 tahun yang lalu, 

namun yang terbaru adalah teknologi yang jauh lebih baik sejak tahun 2000-an. 

Inovasi teknologi fracking yang sebelumnya mahal kini jauh lebih efisien.13  

Harga minyak yang terus tinggi membuat teknologi fracking ini dilirik, 

banyak para investor yang berinvestasi dalam teknologi ini. Revolusi fracking 

pertama kali dilakukan untuk produksi shale gas yang banyak dihasilkan di Barnett. 

Fracking kemudian menyebar ke shale oil, tepatnya di Eagle Ford dan Permian 

Basin di Texas serta Bakken di North Dakota.14 Usaha inovasi yang dilakukan 

terhadap teknologi fracking agar lebih efisien dalam produksi shale oil termasuk 

dalam tipe incremental innovations yaitu perubahan dalam sekala kecil, 

memodifikasi produk dan proses yang sudah ada melalui “learning by doing” dan 

“learning by using”. Dengan berinovasi dalam teknologi fracking, shale oil mulai 

di eksplorasi secara besar-besaran. 

Namun, fracking tersebut masih sangat kontroversial. Bagi para pedukung 

fracking, beranggapan bahwa teknologi ini mampu memberikan manfaat bagi 

perekonomian, namun bagi para penentang teknologi fracking melihat bahwa 

teknologi ini memberikan dampak negatif bagi ligkungan. Dampak lingkungan dari 

pompa hidrolik seperti beresiko pencemaran air, penipisan air tawar, polusi suara, 

                                                           
United States (Energy Information Administration, June 2013), p. 13 

<https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/2013/pdf/fullreport_2013.pdf> 

[accessed 18 January 2017]. 
13 Matt Egan, ‘Fracking Now Fuels Half of U.S. Oil Output’, CNNMoney, 2016 

<http://money.cnn.com/2016/03/24/investing/fracking-shale-oil-boom/index.html> [accessed 18 

January 2017]. 
14 Egan. 
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deradasi kualitas udara, beresiko memicu terjadinya gempa bumi dan beresiko pada 

kesehatan dan lingkungan lainnya.15 

Untuk teknik horizontal drilling sendiri di operasionalkan untuk 

mengekstrak energi yang berada di sumber-sumber tempat tersimpannya energi 

tersebut, proses ini berjalan secara horizontal menuju lapisan batuan serpih. Teknik 

ini pertamakali digunakan di Pennsylvania pada tahun 1944. Saat ini, AS dengan 

cepat memanfaatkan teknologi dan teknik tersebut untuk memproduksi minyak dari 

batuan shale. Hal ini didukung juga dengan tingginya harga minyak mentah 

konvensional pada tahun 2003 sehingga membuat teknologi tersebut semakin 

kompetitif.16 Untuk dapat lebih jelas dalam memahami perbedaan teknikal antara 

produksi shale oil (non-konvensional) dengan minyak konvensional dapat dilihat 

pada gambar 3.2 di bawah ini. 

Gambar 3.2 Hydraulic Fracturing dan Horizontal Drilling VS Minyak 

Konvensional 

                                                           
15 Ogunyiola, p. 6. 
16 Ogunyiola, p. 6. 
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Selain 2 teknologi di atas, untuk memproduksi shale oil terdapat tahapa-

tahapannya. Tahapan utama dalam memproduksi minyak serpih dari batuan shale 

adalah sebagi berikut:17 

1. Konstruksi awal, meliputi pembangunan akses jalan dan pad sumur, hal ini 

akan memerlukan waktu sekitar dua minggu; 

2. Pegeboran vertikal, memerlukan waktu dua minggu jika pad sumur vertikal 

dalam kondisi baik; 

3. Pengeboran horizontal, melibatkan transportasi dan perakitan yang lebih 

besar, diikuti oleh pengeboran dan penyisipan permukaan semen di sekitar 

sumur. Kegiatan ini memerlukan waktu hingga enam minggu persumur; 

4. Hydraulic fracturing (fracking) atau rekah hidrolik, mencakup pemindahan 

rig pengeboran dan cairan fracking serta pasir diikuti oleh rekah hidrolik 

yang melibatkan memompa pasir dan caran ke dalam sumur. Hal ini 

membutuhkan waktu hingga sembilan minggu per sumur; 

5. Flow-back treatment, melibatkan transfer aliran cairan -kembali ke lubang 

atau tangka- dan memindahkannya ke pipa pembuangan dengan 

menggunakan truk. Kegiatan ini membutuhkan waktu hingga 14 minggu per 

sumur; 

6. Well clean-up and testing, meliputi perluasan dan pemantauan, persiapan 

produksi, dan kegiatan ini memerlukan waktu hingga empat minggu per 

sumur; 

7. Sumur-sumur produksi membutuhkan pipa untuk menyatukan hasil 

produksi. Biasanya, produksi menurun dengan cepat dalam beberapa bulan 

                                                           
17 Gerad Wynn and Andrew Grant, U.S. Shale Oil and Gas; Going over the Hedge? (Carbon Tracker, 

May 2015), p. 13. 
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pertama sambil lalu terus ditingkatkan ke level terendah hingga beberapa 

tahun; dan 

8. Well abandonment, di akhir produksi, sumur ditinggalkan dan ditutup 

dengan permukaan kayu. 

Dilihat dari karakteristiknya, shale oil AS juga memiliki perbedaan dengan 

minyak konvensional pada umumnya. Industri shale oil memiliki rentang waktu 

yang bersifat pendek antara investasi dengan produksi. Sedangkan minyak 

konvensional memiliki karakteristik jangka lama pada fase investasi hingga 

akhirnya diproduksi, dan juga sumur minyak konvensional dapat beroperasi dalam 

hitungan tahunan, namun untuk shale oil hanya membutuhkan hitungan minggu 

sejak diputuskannya untuk membuka sumur hingga pada akhirnya di produksi.18 

Selain itu, proses produksi shale oil pada umumnya menggunakan 

munggunakan metode-metode, yaitu metode mining (penambangan), surface 

retorting, dan in-situ retorting..19  

 

1. Minning 

Dalam metode ini, meliputi underground mining (metode penambangan 

bawah tanah dengan menggunakan metode ruang dan pilar, atau bisa juga 

meggunakan metode surface mining (penambangan di permukaan). Antara 

underground mining dan surface mining dipilih salah satu saja tidak perlu keduanya 

                                                           
18 Annisa Sekaringrat, ‘Kelangsungan Industri Shale Oil Amerika Serikat Di Tangah Tekanan Harga 

Minyak G+Dunia 2014-2015’, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX, No.2, 2016, p. 261. 
19 Bartis and others, p. 11. 
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namun pada umumnya, metode penambangan di permukaan yang paling banyak 

digunakan untuk menambang shale oil. 

Gambar 3.3 Major Process Steps in Minning and Surface Retorting 

 

Setelah pertambangan, shale oil di lanjutkan dengan proses retorting yaitu 

pemanasan untuk memisahkan shale oil dari fraksi mineral. Selanjutnya di tahap 

oil upgrading, minyak harus ditingkatkan lebih lanjut sebelum dikirim ke kilang. 

Dimana ada pertambangan, pasti ada juga tempat pembuangan yang mana hasil dari 

pembungan ekstraksi inilah yang berdampak pada lingkungan.20 

 

2. Surface Retorting 

Surface retorting melibatkan penghancuran serpihan minyak kemudian 

dipanaskan sekitar 900º-1.000º F 

Sementra itu, teknologi yang dimiliki AS dinilai telah cukup untuk 

menambang shale oil. Teknologi untuk surface retorting belum berhasil diterapkan 

pada tingkat komersial di AS meskipun kelayakan teknis telah dibuktikan.21 

                                                           
20 ‘About Oil Shale’. 
21 ‘About Oil Shale’. 
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3. In-Situ Retorting 

Proses ini melibatkan pemanasan shale oil menggunakan pemanas listrik 

dan dilakukan pengeboran secara vertikal melalui bagian shale oil. Volume minyak 

dipanaskan selama dua sampai tiga tahun, hingga mencapai 650º-700º F di mana 

minyak yang terlepas tersebut di kumpulkan kedalam satu sumur untuk mulai 

proses pemanasan. 

Gambar 3.4 Major Steps in Thermally Conductive In-Situ Conversion 

 

Gambar 3.5 The Shell In-Situ Conversion Process 
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Gambar diatas memberikan gambaran tentang rencaha Shell yang juga 

melibatkan teknologi pembekuan tanah untuk membentuk “pembekuan dinding” di 

sekeliling zona ekstraksi. Dinding beku dibuat dengan memompa cairan pendingin 

melalui serangkaian sumur yang dibor di sekitar zona ekstraksi. Dinding pembeku 

berfungsi untuk mencegah air tanah masuk ke zona tersebut. Proses yang dilakukan 

Shell ini tidak terbukti pada skala komersial, namun dianggap oleh Departemen 

Energi AS sebagai teknologi yang sangat menjanjikan. Konfirmasi kelayakan 

teknis dari konsep, bagaimanapun, bergantung pada resolusi dua masalah teknis 

utama, yaitu: mengendalikan air tanah selama produksi dan mencegah masalah 

lingkungan bawah permukaan termasuk pipa air tanah.22 

Dari beberapa penjelasan diatas, yang paling berpengaruh dalam 

pengembangan tambang minyak dari batuan shale yaitu teknologi fracking dan 

horizontal drilling. Adanya ide mengenai penggunaan dari perkembangan 

teknologi fracking dan horizontal drilling ini nantinya bisa digunakan untuk 

negara-negara lain, karena negara-negara seperti Argentina dan Cina sebenarnya 

memiliki cadangan shale namun masih mencari cara untuk mengikuti jejak AS yang 

telah berhasil dalam penggunaan teknologi tersebut.23 

 

 

 

                                                           
22 ‘About Oil Shale’. 
23 ‘The US Shale Revolution’, Financial Times <https://www.ft.com/content/2ded7416-e930-11e4-

a71a-00144feab7de> [accessed 16 April 2017]. 



48 
 

3.3 Kebijakan Energi AS 

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di AS telah mempengaruhi 

kebijakan energi AS. Tahun 2005, AS mengeluarkan kebijakan yang dikenal 

dengan Kebijakan Energi Baru / The new Energy Policy Act 2005 (EPAct2005). 

Undang-undang kebijakan EPAct 2005 yang baru merupakan tindakan kebijakan 

komperhensif pertama sejak tahun 1992 dan merupakan tindakan penetapan arah 

baru tentang pentingnya penggunaan energi bersih (clean energy use). Ada dua isu 

utama dalam perdebatan mengenai pasokan energi masa depan AS. Pertama, yaitu 

bagaimana meningkatkan keamanan energi dengan mengurangi ketergantungan 

pada impor, kedua yaitu bagaimana cara mengatasi meningkatnya emisi gas rumah 

kaca, kedua tantangan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Tinjauan IEA terhadap kebijakan AS yaitu terjadi perubahan arah kebijakan 

energi secara fundamental. Telah terjadi perbaikan dalam beberapa aspek yang 

signifikan sehingga menjadikan negara tersebut berada dalam posisi yang kuat 

untuk menghasilkan sistem energi yang handal, terjangkau, dan ramah lingkungan. 

Perubahan yang paling nyata adalah bangkitnya produksi minyak dan gas alam 

yaitu pertumbuhan produksi gas non-konvensional bersamaan dengan peningkatan 

produksi shale oil. Lebih lanjut, pada Maret 2011, Presiden Obama 

mempublikasikan sebuah blueprint untuk masa depan keamanan (Blueprint for a 

Security Future). Ada tiga strategi untuk kebijakan energi AS, salah satunya yaitu: 

”Developed and secure domestic energy supplies: capital, innovation, and 

technology will be deployed to safely and responsibly develop more domestic 

energy and move to the fore of global energy economy.” Mengembangkan dan 

mengamankan pasokan energi dalam negeri: modal, inovasi, dan teknologi akan 
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digunakan secara aman dan bertanggung jawab untuk mengembangkan lebih 

bnayak energi domestik dan beralih pada ekonomi ekonomi global.24 

Adanya blueprint tersebut juga meluas ke strategi lainnya, presiden Obama 

dalam pidatonya di bulan Januari 2012, mengatakan bahwa AS membutuhkan 

strategi yang sebut dengan “All-of-the-above Energy Strategy” yang merupakan 

sebuah strategi untuk mengembangkan sumberdaya energi yang tersedia di AS. 

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, maka harus mampu bertanggung jawab 

terhadap keamanan energi dan meningkatkan produksi sumber daya domestik. Biro 

Manajemen Energi Laut / Bereau of Ocean Energy Management (BOEM) telah 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan projek pengembangan minyak dan gas di 

pantai lepas selama lima tahun yaitu dari tahun 2012-2017. Menjadikan semua area 

yang terkenal dengan kepemilikan sumber daya paling potensial agar mampu 

menjadi daerah yang dilirik perusahan minyak dan gas untuk menambang di daerah 

pantai tersebut.25 

Blueprint yang dikeluarkan presiden pada tahun 2011 tersebut telah 

dijadikan landasan pengembangan sumber daya domestik di AS termasuk 

pengembangan shale oil. AS melakukan penambangan terhadap shale oil secara 

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

luar biasa untuk mendapatkan shale oil. Fenomena tersebut menyebabkan 

terjadinya “Revolusi Shale” di AS.26 Hal ini telah membawa perubahan pada 

                                                           
24 Energy Policies of IEA Countries, The United States, 2014 Review (International Energy 

Agency, 2014), p. 29 

<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/USA_2014.pdf>. 
25 Energy Policies of IEA Countries, The United States, 2014 Review, p. 29. 
26 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. 
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struktur global energy market (pasar energi global) karena AS yang awalnya 

sebagai negara pengimpor kini telah menjadi negara penghasil minyak. 


