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BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Energi saat ini merupakan unsur utama didalam roda kehidupan

masyarakat. Sampai saat ini pun energi menjadi isu yang penting di dalam

agenda internasional. Semua industri seluruhnya bergantung pada pasokan energi

yang cukup. Dengan demikian, konsumsi energi menjadi salah satu tolak ukur

tingkat kemajuan suatu masyarakat. Setiap tahunnya, pertumbuhan manusia akan

selalu meningkat, dan biasanya konsumsi minyak akan semakin meningkat juga.

Untuk dapat terus memenuhi produksi energi khususnya minyak, Indonesia

mulai melaksanakan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak yang

besar. Salah satunya adalah negara di Afrika yaitu Nigeria. Hubungan bilateral

Indonesia dan Nigeria ini ditandai dengan semakin meluasnya hubungan

kerjasama kedua negara selain sektor minyak, kedua negara ini juga bekerjasama

dalam sektor politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, media dan informasi,

serta di sektor fora internasional.

Hubungan Indonesia dengan Nigeria adalah satu hal yang sangat penting,

baik bagi Indonesia maupun pihak Nigeria. Berbagai faktor menunjukkan, seperti

faktor geostrategi dan faktor ekonomi, bahwa kedua negara berkepentingan

memelihara hubungan yang baik dan lancar.

Dengan demikian, untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara

lebih baik, perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia

agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya.

Prospek yang perlu ditangani lebih serius kedepannya adalah ekspor minyak ke

Indonesia sangatlah penting untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan

minyak domestiknya sendiri.

Fokus Indonesia saat ini diarahkan pada upaya pemenuhi kebutuhan minyak

domestik Indonesia mengingat bahwa produksi minyak Indonesia sudah tidak
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mampu lagi, oleh karenanya harus melakukan impor minyak sebagai pemenuhan

konsumen di Indonesia.

Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Nigeria, kerjasama kedua negara ini

diharapkan semakin berjalan dengan baik, serta selalu memperhatikan

aspek-aspek pendukung pemerintahan lainnya. Dengan mempertimbangkan

kondisi perminyakan yang ada di Nigeria, Indonesia mulai mengambil keputusan

untuk bekerjasama, dan diharapkan pemerintah bersedia untuk menjadi partner

yang baik bagi Nigeria, dan meningkatkan perencanaan mengenai the

Memorandum on Coorperation in The Sectors of Oil and Gas yang disepakati

dan ditanda tangani kedua. Harapannya agar Indonesia dan Nigeria sama-sama

memberikan dampak positif dalam kerjasama ini.
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