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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Terbentuknya sebuah negara dalam tatanan dunia baru adalah sebuah sistem 

yang yang dibentuk oleh kepentingan para negara maju.Hal ini menjelaskan 

mengenai tatanan sistem dunia yang setiap tahun mengalami perubahan, adanya sekat 

pemisah antara negara ketiga dengan negara pertama.Munculnya globalisasi 

menuntut setiap negara yang ada diharapkan berpartisipasi dalam dinamika dunia, 

sudah tidak lazim untuk menutup diri dalam interaksi antar negara. 

Oleh karena itu munculnya sebuah interaksi menimbulkan ketergantungan, 

baik antar tiap-tiap negara atau negara dengan sebuah institusi.Insitiusi yang 

dimaksud adalah sebuah organisasi yang dibentuk dalam membantu menciptakan 

keselarasan sistem dunia.Namun pada akhirnya bukannya kesejahteraan yang merata 

melainkan ketimpangan social antara negara maju dengan negara 

berkembang.Pemerintah menjadi sebuah wakil rakyat dalam suatu negara, pemerintah 

menjadi representative dari kinerja sebuah negara.Negara yang kuat berarti memiliki 

pemerintahan yang kuat juga, karena keberlangsungan hidup suatu negara dibentuk, 

dibuat serta dijalankan oleh pemerintah. 

Munculnya pihak luar kedalam suatu negara tertentu menimbulkan sebuah 

pernyataan bahwa adanya ikut campur yang tinggi untuk dapat mengambil peran 

dalam kedaulatan sebuah negara. Seperti kita ketahui adanya negara adidaya baru 

yaitu Amerika yang dikatakan sebagai sebuah negara kuat yang memberikan 

pengaruhya kepada negara lain. Bahkan tidak diragukan lagi keberadaan akan negara 

adidaya ini menunjukkan bahwa sistem internasional yang ada haruslah sesuai dan 

sejalan dengan kepentingan Amerika. 
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Dalam hal sector perminyakan, perusahaan minyak milik negara seringkali 

dianggap sebagai symbol kebanggaan nasional suatu negara dan menjadi 

penyumbang terpenting anggaran pemerintah.Pejabat pemerintah berusaha 

memaksimalkan pendapatan perusahaan negara ini untuk mengimbangi tekanan 

politik.Akibatnya, perusahaan tidak bisa memanfaatkan pendapatannya untuk 

membiayai investasi yang diperlukan, meski mereka menguasai cadangan 

minyak.Srategi perusahaan minyak milik negara sangat bervariasi, tergantung pada 

peran yang mereka mainkan dalam sebuah negara dan hubungannya dengan 

pemerintah. Makin banyak perusahaan negara ini yang focus pada pencapaian 

komersial, tapi harus berjuang agar tetap di garis depan dalam perubahan teknologi. 

Sejak Pertamina menjadi tokoh utama dalam operasional migas di Indonesia 

keuntungan yang didapat dalam hasil kerja sepenuhnya masuk ke kas negara.Dan 

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi eksportir minyak terbesar 

kemudian masuk kedalam keanggotaan OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) yang adalah bukti bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak 

yang banyak. Namun kemudian pada awal tahun 1998 yang menjadi turning point 

bagi Indonesia karena dilanda krisis ekonomi, krisis ini menjadikan Indonesia harus 

berutang kepada IMFguna dapat lewat dari krisis ini.  

Namun dengan bantuan yang didapat Indonesia harus melakukan penyesuaian 

dengan sistem yang di tetapkan oleh IMF dengan menghasilkan LOI (Letter Of 

Intent) dan hasil dari kesepakatan tersebutsalah satunya adalah meliberalisasikan 

sector ekonomi di Indonesia dan salah salah satunya adalah di sector migas.Untuk 

sektor migas, liberalisasi yang dilakukan menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 yang poin utamanya adalah pembentukan BP migas, menggantikan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Ini kemudian menjadi babak baru 

pengelolaan migas di Indonesia yang bergeser dari pola etatisme ke model yang lebih 

liberal. 

Perusahaan migas asing merupakan suatu entitas ekonomi yang sangatbesar 

dalam dunia Internasional.Aktivitas mereka tersebar ke berbagai negara didunia. 

Pengalaman di sektor migas pun telah banyak dimiliki karena mereka telahberoperasi 
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lebih dari setengah abad di bidangnya. Kontrol yang besar akan energy yang 

merupakan kebutuhan dasar dalam industry membuat kekuatan mereka sangat besar 

dalam lingkup internasional. Perusahaan migas asing hadir di Indonesia ketika masa 

pendudukan Belanda.Kehadiran mereka di dasari oleh motif untuk mendapatkan 

keuntungan sebanyak banyaknya.Minyak dan gas alam yang di hasilkan oleh 

perusahaanmigas asing di kirimkan kembali ke negara asal perusahaan atau pun di 

jualkepada pembeli dengan penawaran tertinggi (Eka Astuti, 2012; 83).Di masa 

pemerintah Belanda systemyang di gunakan adalah system konsensi paling lama 75 

tahun dalam mengolahminyak bumi dan gas alami. 

Di Indonesia ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga 

kelompok. Pertama, Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP 

Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 

persen Indonesia. Kedua, Major (Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, 

Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 

persen). Ketiga, perusahaan independen (menguasai cadangan minyak 12 persen dan 

gas 5 persen).Dengan data tersebut, terbukti bahwa perusahaan multinasional-lah 

yang menguasai migas di Indonesia.Karena itu jangan heran, jika negeri dengan 

sumber daya alam migas yang berlimpah ruah, justru meradang saat harga migas di 

pasar internasional melonjak. 

Ada sepuluh daftar perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia, 

perusahaan tersebut adalah Chevron Pacific Indonesia 308.523 barel per hari (bph), 

Pertamina 113.152 bph, Total E&P Indonesie 66.053 bph, PHE ONWJ 36.854 bph, 

CNOOC SES LTD 34,005 bph, Conoco Philips Indonesia Ltd 30,641 bph, Mobil 

Cepu Ltd 27.104 bph, Chevron Indonesia 19.244 bph, PHE WMO 18.607 bphPetro 

China 15.406 bph 

Jika kita prediksi lebih jauh sebenarnya Indonesia dapat menjadi negara yang 

kuat dalam hal ekspor migas di wilayah Asia Tenggara namun pada kenyatannya 

malah Indonesia harus merubah arus permainan menjadi bentuk kapitalis akibat dari 

liberalisasi yang dilakukan. Seandainya UU migas dibatalkan, Indonesia akan 

dikecam dunia Internasional sebagai Negara tanpa kepastian hukum. Barangkali demi 
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menjaga agar kredibilitas pemerintah Indonesia tidak hancur dimata para pelaku 

usaha, investor, dan lembaga keuangan internsional, MK memutuskan tidak 

mencabut UU migas (Syeirazi, 2012; 5). 

Dalam konteks Indonesia, kenaikan harga BBM—yang tidak dapat terpisah 

dari konstelasi perdagangan internasional—dapat dibaca melalui hipotesis bahwa 

kenaikan harga BBM dipengaruhi oleh liberalisasi sektor hulu dan hilir migas, 

liberalisasi melegitimasi penghisapan sumberdaya dari negara dunia ketiga oleh 

negara maju melalui proses exchange yang unequal dari perdagangan minyak 

internasional. 

Di sektor hulu, liberalisasi tercermin dalam empat model pengelolaan migas, 

mulai dari konsesi, kontrak karya (1963-1966), Product Sharing Contract (1966-

sekarang) sampai dengan kontrak kerjasama.Sebagai payung hukumnya adalah UU 

No.11/1967 dan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada UU 

No.22/2001, wewenang BP Migas yang dapat menunjuk penjual minyak bumi 

dan/atau gas bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya 

bagi negara. 

Terhitung sejak konsep PSC diberlakukan perusahaan migas asing pun di 

anggap sebagai kontraktor dalam mengelola minyak dan gas Indonesia. Tiap 

tahunnya perusahaan migas asing ini harus mengeluarkan rencana kerja yang 

kemudian akan di setujui oleh PERTAMINA dulunya dan saat ini oleh SKKmigas 

(Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas). Terlibat langsung 

dalam proses produksi minyak dan gas Indonesia apalagi memiliki dominasi yang 

sangat besar terhadap produksi tersebut tentu membuat perusahaan migas asing 

memiliki peranan dalam ketersediaan energy Indonesia. Ketersediaan yang dimaksud 

disini adalah kemampuan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan pasokan 

energi (security of energy supply). 

Negara kemudian menempuh kebijakan liberalisasi sektor migas dengan 

menjalankan empat agenda: (1) Mengakhiri kedudukan Pertamina sebagai pemegang 

Kuasa Pertambangan; (2) Mengakhiri keberadaan Pertamina sebagai BUMN 

pemegang monopoli penyelenggaraan sector hilir migas serta memecah Pertamina 
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menjadi beberapa ranting perusahaandengan badan hukum tersendiri; (3) Menghapus 

subsidi BBM secara berthap untuk akhirnya menyerahkan harga BBM ke mekanisme 

pasar; (4) Dan membuka peluang bagi badan usaha swsta, baik domestic maupun 

asing, untuk bergerak di sector hulu dan hilir migas (Syeirazi, 2012; 21). 

Dengan demikian, terbitnya UU migas bukanlah imposisi kekuasaan di luar 

negara yang menghendaki pelaksanaan liberalisasi sector migas di Indonesia, 

melainkan sepenuhnya kehendak negara yang bertujuan untuk menyelamatkan neraca 

fiskalnya. Pandangan semacam itu bisa saja dipatahkan dengan mudah mengingat 

terbitnya undang-undang semacam ini sejak awal merupakan perintah dari institusi 

keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. 

Selepas Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada 2009 lalu, secara tidak 

langsung Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara importir minyak. 

Imbasnya, acuan harga minyak yang digunakan pemerintah amat bergantung pada 

harga minyak dunia yang dikendalikan oleh OPEC Reference Basket, New York 

Mercantile Exchange, Intercontinental Exhange, negara produsen minyak terbesar 

(Dubai, Oman, dll) serta ICP. Hanya saja harga ICP juga sangat tergantung pada 

kontraktor yang menjadi rekan Pertamina. 

Dengan demikian, menurut pasar tunduk pada kartel negara-negara anggota 

OPEC yang mengatur harga minyak internasional dan struktur perdagangan minyak 

internasional menjadi oligopolistik. Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara 

IMF dan Indonesia pada 20 Januari 2000, adalah bagian dari representasi kepentingan 

internasional terhadap sektor minyak dan gas bumi Indonesia dan titik masuk 

liberalisasi migas Indonesia. LoI itu menyebutkan bahwa pemerintah harus 

mengganti aturan main yang baru dalam pengelolaan migas, restrukturisasi dan 

reformasi pertamina, memastikan aturan dan undang-undang memperhatikan 

kepentingan pasar internasional, harga minyak domestik mencerminkan harga minyak 

dunia dan membuat kebijakan yang efisien dan sesuai prinsip sustainable 

development. 

Pada saat ini cadangan minyak Indonesia menurun menjadi hanya sekitar 3,70 

milyar barrel. Kemampuan produksi minyak Indonesia juga tercatat mengalami 
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penurunan signifikan menjadi tinggal kisaran 830 – 850 ribu barrel per 

hari.Sementara seiring bertambahnya kapasitas ekonomi dan jumlah kendaraan, 

konsumsi minyak nasional justru meningkat signifikan menjadi sekitar 1,5 juta barrel 

per hari.Karena kondisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan 

minyak nasional berada pada kondisi defisit. 

  Defisit neraca perdagangan minyak tercatat terus meningkat setiap 

tahunnya.Pada tahun 2009 defisit neraca perdangan minyak nasional tercatat baru 

sebesar 4,01 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 22,47 milyar 

USD atau meningkat sebesar460 % dalam kurun 4 tahun.Defisit yang semakin tinggi 

tersebut karena konsumsi yang terus meningkat dan kapasitas kilang yang 

terbatas.Terbatasnya kapasitas kilang menyebabkan impor harus dilakukan dalam 

bentuk produk yang harganya jauh lebih mahal.Sehingga defisit neraca perdagangan 

semakin tinggi (http://www.reforminer.com/media-coverage/tahun-2014/1290-krisis-

sektor-migas-indonesia). 

Melihat respon kebijakan yang relatif minim, pengambil kebijakan tampaknya 

belum begitu menyadari bahwa krisis telah terjadi di sektor migas nasional.Krisis 

yang telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja subsidi energi di APBN 

dan juga defisit neraca perdagangan tersebut cenderung dianggap hal biasa.Sikap dan 

cara pandang pemerintah terefleksikan dalam kebijakan yang diimplementasikan. 

Sebagai contoh sampai saat ini pemerintah relatif belum memiliki upaya kongrit 

untuk menyelesaikan permasalahan subsidi BBM. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Melihat bahwa Indonesia adalah Negara dengan predikat penghasil migas 

serta memiliki potensi untuk mandiri dalam pengelolaan migas, namun pada 

kenyataannya pengarahan dan pengelolaan migas Indonesia lebih diatur oleh pihak 

asing sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi, maka dari hal ini muncul 

sebuah petanyaan mengenai Bagaimana peranan FDI (Foreign Direct Investment) 
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Amerika dalam pengelolaan migas Indonesia dalam konstruksi Ekonomi 

Politik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan perjalanan sejarah serta pola 

perubahan situasi minyak dan gas yang ada di Indonesia, dari sejarah 

pada masa penjajahan hingga setelah masa penjajahan. 

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum yang 

mengatur mengenai adanya intervensi pihak Amerika dalam kebijakan 

minyak dan gas yang ada di Indonesia. Sehingga akan ada pola yaitu 

dari net eksportir menjadi net importir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapat dari melakukan penelitian ini adalah: 

• Manfaat akademis, adalah untuk memberikan informasi dan data mengenai 

peranan asing Migas di Indoneia di dalam jurusan Hubungan Internasional 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

• Manfaat Praktis,adalah dapat mengetahui bagaimana proses ekonomi politik 

pengelolaan migas Indonesia dan interaksi kedua actor Indonesia dengan 

Amerika. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Didalam skripsi ini penulis akan membedah tiga temuan terkait tema ini yang 

membahas mengenai operasi Migas di Indonesia, yaitu : 

 Dalam penelitian yang berjudul Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: 

Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998 karya 

Ahmad Rizky Madhatilla Umar beragumen bahwa Dalam sejarahnya, pengelolaan 

migas Indonesia mengalami pasang-surut seiringpergantian rezim politik. Industri 
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perminyakan Indonesia pertama kalidiinisiasi oleh perusahaan Belanda –Royal Dutch 

Shell— pada 1883, dan memulaiproses industrialisasi di Sumatera padatahun 

1892.Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terjadi pasang-surut 

kebijakanpengelolaan migas.Indonesia pernahmenganut sistem konsesi pada 

awalkemerdekaan, tetapi dibekukan dengan UUNomor 44 Tahun 1960.Konsesi 

memberikankeleluasaan bagi perusahaan asing untukmengeksplorasi wilayah kerja 

migas di Indonesiasecara bebas, sesuai dengan produk hukum warisan Hindia-

Belanda. Namun,klausul di UU 44/1960 menyatakan bahwa―Seluruh pengelolaan 

minyak dan gas alamdilakukan negara atau perusahaan negara‖,yang berarti 

memberikan porsi besar pada perusahaan tambang minyak negara untukmenguasai 

konsesi migas (Ahmad Rizky, 2012; 49). 

 Gerakan 30 September dan pergantianpolitik Indonesia pada tahun 

1966mengubah setting politik Indonesia.Tigaperusahaan migas di-merger 

dandidirikanlah Pertamina sebagai satu-satunyaperusahaan migas nasional dibawah 

Ibnu Sutowo, seorang letnan jenderalyang juga kerabat dekat Soeharto.Era ini 

menandaikedekatan Presiden Soeharto dan negara-negara barat.Era Ibnu Soetowo 

diiringi olehera Oil Boom yang melanda Indonesia.Padadecade 1970-an, ditemukan 

sumur-sumurminyak baru dan harga minyak duniamelonjak drastis.Apalagi, setting 

politikinternasional saat itu diwarnai oleh boikotminyak oleh Raja Faisal yang kian 

memberi keuntungan pada eksportir minyak.Pertamina menjadi penyumbang 

terbesardevisa di sektor migas (Ahmad Rizky, 2012; 50). 

 Penelitian ini menjelaskan mengenai awal bagaimana kebijakan migas di 

Indonesia di awal tahun setelah merdeka, dengan menjadi sebuah pejelasan yang 

melihat bahwa di awal terbentuknya kebijakan migas berdiri Pertamina yang sebagai 

tokoh utama dalam permainan kebijakan migas.Namun kegiatan dengan adanya 

Pertamina sebagai penguasa dinilai terlalu monopolistic dan akhirnya korup.Dengan 

kinerja korup ini menjadikan tidak terbentuknya kinerja yang optimal bagi 

pengelolaan migas di Indonesia. 

 Di era Orde Baru, perekonomiandikelola secara oligarkis (Robison dkk, 

2004).Oligarki di level nasional tercermin dalammonopoli Pertamina dan posisi 
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perusahaan-perusahaan asing yang bermain melaluimekanisme Production Sharing 

Contract.Oleh sebab itulah, sejak tahun 2001,dibuatlah BP migas yang mengelola 

industryMigas sebagai regulator.Akan tetapi, posisi BP migas sebagairegulator 

tersebut membawa implikasipanjang. Beberapa catatan dari Bojonegoro,wilayah yang 

termasuk Blok Cepu, dikelolaoleh Exxon Mobile, mencerminkan adanyaformasi 

―oligarki baru‖ dalam pengelolaanminyak nasional pasca-2001. 

 Pertama, segala perjanjian dan prosedurpelaksanaan proyek migas di Blok 

Cepuadalah kewenangan dari pemerintah pusatdengan Exxon sehingga pemerintah 

daerahtidak berhak untuk menegosiasikankepentingan masyarakat dengan 

pihakperusahaan.Hal ini didasarkan pada UUNo.32 tahun 2004 tentang pemerintah 

derah yang menyatakan bahwa sumberdaya strategis termasuk minyak dan 

gasmenjadi kewenangan pemerintahan pusat.Kedua, pemerintah daerah juga 

tidakberwenang memberikan kompensasi ataskerugian yang dialami 

masyarakat.Danabagi hasil migas yang diterima pemerintahkabupaten Bojonegoro, 

seoptimal mungkindimanfaatkan pemerintah untukmenunjang pembangunan yang 

dapatmeningkatkan produktivitas masyarakatdan bukan untuk membayar ganti 

rugisecara tunai. 

Artinya, relasi antaraperusahaan multinasional dan Negaramenjadi bersifat 

subordinatif, atau dengankata lain, oligarkis.Dari pembacaan sejarah tersebut, 

dapatkita simpulkan bahwa oligarki di industry migas telah terjadi di Indonesia sejak 

eraOrde Baru.Akan tetapi, pasca-Orde Baru,sebagaimana dikatakan oleh Robison 

dkk(2004), tercipta formasi oligarki baru yangmerupakan warisan dari oligarki 

lama.Halini dapat kita lihat dalam liberalisasi sector hulu dalam kebijakan migas 

Indonesiapasca-1998. 

  

Dalam buku yang berjudul Politik Ekonomi Tata Kelola Minyak Bumi dan 

Gas di IndonesiaSebuah Telaah atas Pasal 33 UUD 1945karya Harlitus Berniawan 

dan Syamsul Bahriberagumen bahwa banyak kontradiksi yang kemudian timbul dari 

keberadaan BP migas sebagai lembaga dengan wewenang penuh di sektor migas. 

Keberadaan BP migas dan UU No. 22 Tahun 2001 dianggap semakin 

UPN "VETERAN" JAKARTA



10 
 

 
 

menguntungkan pihak asing yang berinvestasi di Indonesia khususnya di sektor 

migas.Mengutip argumen Dr. Kurtubi bahwa tata kelola dengan UU Migas 

menghilangkan kedaulatan negara dan merugikan secara finansial karena pengelola 

kekayaan migas nasional diserahkan kepada Lembaga Pemerintah.Pola B to G 

(Business to Governmet) yang dibangun menyebabkan pemerintah harus menaati 

kontrak yang dibuat sekalipun merugikan negara dikemudian hari (Berniawan dan 

Bahri, 2014; 5). 

Beberapa permasalahan lainnya seperti pengelolaan pertambangan diserahkan 

kepada pihak asing, harga migas nasional yang harus disesuaikan dengan harga 

internasional, dan batas maksimal 25% kewajiban DMO (Berniawan dan Bahri, 2014; 

7).Hal ini kemudian yang memicu desakan agar dilakukannya Judicial Reveiew atau 

uji materi terhadap UU No. 22 tahun 2001.Dari beberapa kali uji materi yang 

dilakukan, salah satu putusan yang kemudian dianggap cukup fenomenal dari 

Mahkamah Konstitusi adalah amar putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. 

Penelitian yang ditulis oleh Harlitus Berniawan dan Syamsul Bahri 

menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam sekotr 

migas adalah munculnya BP Migas yang ternyata keberadaannya lebih condong 

kepada pihak asing, dengan demikian maka hal ini membuat mundurnya kemandirian 

bangsa untuk lepas dari impor bbm terhadap pihak asing. Dan disini kepentingan 

nasional Indonesia tidaklah diperhatikan manakala badan pemerintah sendiri tekah 

menyetujui dan menandatangani kontrak yang pada waktu kedepannya hanya akan 

membaw kerugian bagi bangsa Indonesia. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Harlitus Berniawan dan Syamsul Bahri 

menjelaskan bahwa terdapatnya hukum tertulis bahwa sebenarnya perusahaan asing 

yang ada di Indonesia adalah hanya sebagai kontraktor semata dan kapasitas dalam 

menjangkau pasar bbm di Indonesia tidak boleh melampaui Pertamina karena 

perusahaan asing tersebut hanyalah sebagai kontraktor dan kemudian antara pihak 

Pertamina dengan para perusahaan asing melakukan  production sharing 

contractdimana hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi pembagian produk kontrak 
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secara adil, namun seperti kita ketahui bahwa pada akhirnya Pertamina mengalami 

kekurangan dalam ikut serta kinerja migas Indonesia. 

Pada akhirnya kinerja migas yang ada di Indonesia diambil alih pihak asing 

dengan adanya kontrak perpanjian. Hal ini jelas merugikan bagi bangsa Indonesia, 

dan ini bermula dari ditetapkannya UU No. 22  2001 tentang migas, akibat dari 

pemberlakuan Undang-undang ini menjadikan perubahan sistem migas Indonesia 

kearah Liberalisasi. Hal ini menjadikan sistem pasar menjadi lebih kompetitif. 

Kompetitif dalam arti adalah dari hulu ke hilir adanya ikut campur pihak asing dalam 

pendistribusian migas Indonesia. Kini Pertamina bukanlah perusahaan migas terkuat 

di Indonesia dan bukan lagi sebagai pendonor cadangan devisa negara terbesar, 

karena Pertamina kini memilki saingan yang baru dengan para perusahaan pihak 

asing. 

Dalam penelitian yang berjudul Globalisasi: Intervensi Kekuatan Politik dan 

Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum Dan Pengusahaan Migas di Indonesia karya 

Sugiaryo, beragumen mengingat minyak dan gas bumi merupakansumber daya alam 

strategis yang tidak terbarukanyang memegang peranan penting dalam penyediaan 

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energy dalam negeri, penghasil devisa 

negara serta dapatmenyediakan lapangan kerja yang besar, maka dalam era 

globalisasi pembentukan dan pelaksanaan hokummigas di Indonesia tidak dapat 

terlepas dari Intervensikekuatan politik dan ekonomi (Sugiaryo, 2010; 71).Pengaturan 

hukum migas di Indonesia, padatataran (domain) konstitusi diatur dalam pasal 33 

ayat2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945.Pasal 33 

ayat 2, menegaskanbahwa cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 

3menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. 

Kegiatan usaha hulu migas, diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 35 

tahun 2004 yangkemudian disempurnakan menjadi PeraturanPemerintah Nomor 34 

tahun 2005. Kegiatan usahahulu migas dilaksanakan pada suatu wilayah kerjayang 

direncanakana dan disiapkan oleh menteridengan memperhatikan pertimbangan dari 
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badanpelaksana. Menteri menetapkan dan mengumumkanwilayah kerja yang akan 

ditawarkan kepada badanusaha dan bentuk usaha tetap. Dalam penetapanwilayah 

kerja menteri berkonsultasi dengan Gubernuryang wilayah administrasinya meliputi 

wilayah kerjayang ditawarkan. Dalam hal PT Pertaminamengajukan permohonan 

kepada Menteri untuk mendapatkan wilayah kerja, menteri dapat 

menyetujuipermohonan tersebut dengan mempertimbangkanprogram kerja, 

kemampuan teknis, dan keuangan PTPertamina, sepanjang saham PT Pertamina 100 

%dimiliki oleh negara. 

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badanusaha atau bentuk usaha tetap 

berdasarkan kontrakkerjasama dengan badan pelaksana.Jangka waktukontrak 

kerjasama paling lama tiga puluh tahun yangterdiri atas jangka waktu eksplorasi dan 

jangka waktueksploitasi.Jangka waktu eksplorasi adalah enamtahun dan dapat 

diperpanjang satu kali paling lamaempat tahun, apabila dalam jangka waktu 

tersebuttidak dapat menemukan cadangan migas yang dapatdiproduksi secara 

komersial maka kontraktor wajibmengembalikan seluruh wilayah 

kerjanya.Kontraktormelalui badan pelaksana dapat mengajukanpermohonan 

perpanjangan.Kontaktor bertanggung jawab untuk ikut sertamemenuhi kebutuhan 

migas untuk keperluan dalamnegeri.Besaran kewajiban kontraktor adalah 

palingbanyak 25% dari hasil produksi migas (Sugiaryo, 2010; 75). 

Kegiatan usaha hilir migas diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2004.Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa kegiatan usaha hilirdilaksanakan oleh 

badan usaha yang telah memilikiijin usaha yang dikeluarkan oleh menteri 

dandiselenggarakan melalui mekanisme persaingan usahayang wajar sehat dan 

transparan.Pemerintahmelakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasanatas 

penyelenggaraan kegiatan usaha hilir.Pengaturandan pembinaan tersebut dilakukan 

oleh menteri yangmeliputi jenis usaha yang diberikan badan usaha, jenisstandar dan 

mutu migas, jaminan ketersediaan dankelancaran pendistribusian migas, pemanfaatan 

migas untuk kebutuhan dalam negeri, cadanganstrategis migas guna mendukung 

penyediaan migasdalam negeri.Kegiatan usaha hilir meliputi : (1) Kegiatanusaha 

pengolahan, (2) Kegiatan usaha pengangkutanyang meliputi kegiatan pemindahan 
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migas dan atauhasil olahan baik melaui darat, air, maupun udaratermasuk 

pengangkutan migas melaluin pipa darisuatu tempat ke tempat lain.Tanggung jawab 

kegiatan pengawasan ataspekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dangas 

bumi, berada pada departemen yang bidang tugasdan kewenanganya meliputi 

kegiatan usaha minyakdan gas bumi dan departemen lain yang terkait (Sugiaryo, 

2010; 76). 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

 1.6.1 Teori MNC (Multinational Corporation) 

Dalam tulisan Gilpin mengenai MNC, FDI merupakan salah satu factor yang 

memberikan corak yang khas pada perkembangan ekonomi politik 

global.Perkembangan sebuah MNC selalu dihubungkan dengan seberapa besar FDI 

yang dikeluarkannya. Dalam catatan Gilpin antara 1985 dan tahun 1990, FDI tumbuh 

dengan laju rata-rata 30 persen per tahun, satu jumlah yang empat kali lipat lebih 

besarnya daripada pertumbuhan output dunia dan tiga kali lipat daripada laju 

pertumbuhan perdagangan. Lebih lanjut Gilpin mengungkapkan, FDI pada 

kenyataannya sebuah penentu utama pola-pola perdagangan ketika arus FDI tahunan 

berlipat dari tahun 1992 menjadi sekitar $350 milyar diakhir tahun 1990-an. 

Besarnya jumlah investasi yang dikeluarkan oleh MNC membuat peran dan 

kedudukannya dalam perekonomian global semakin besar.Hal tersebut juga tentunya 

mempengaruhi pola interaksi antara MNC dan Negara. Dalam menjelaskan relasi 

antara MNC dan Negara  Gilpin memberi penekanan pada periode 1960-an dan 1970-

an sebagai fase dimana dampak-dampak aktivitas MNC terhadap perekonomian 

Negara-negara tuan rumah hangat diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Terkait 

permasalahan ini Gilpin mengutip karya Jean-Jaques Servan-Schreiber berjudul 

Tantangan Amerika (The American Challenge—Le Defi Americain).Tulisan ini 

dianggap menggambarkan ketakutan kaum Gaullis Perancis bahwa perusahaan-

perusahaan amerika sedang mengambil alih perancis dan ekonomi-ekonomi Eropa 

Barat lainnya. Pada waktu yang relative berdekatan Gilpin menjelaskan tentang 
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fenomena di dunia ketiga yang pada tahun 1970-an terpengaruh oleh teori 

ketergantungan, pada saat itu muncul pendapat bahwa Amerika merupakan predator-

predator imperialis yang mengekploitasi Negara-negara ketiga. Respon untuk 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh MNC tersebut kemudiaan direspon dengan 

melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan cabang MNC, disamping itu Negara-

negara juga melakukan pembatasan yang ketat terhadap pemberlakuan FDI. 

Pada periode-periode selanjutnya Gilpin menggambarkan adanya pergeseran atau 

perubahan paradigma Negara-negara dalam memandang MNC dan FDI. Pada 

pertengahan 1990-an dalam pandangan Gilpin kebijakan nasional menekankan hasrat 

untuk menarik masuk FDI kenegara mereka. Kebijakan-kebijakan presiden brazil 

Henrique Cardozo dijadikan Gilpin sebagai contoh untuk menggambarkan masalah di 

atas. Cardozo yang merupakan salah satu penemu teori ketergantungan, yang pernah 

menyatakan bahwa MNC amerika sebagai instrument imperialism Amerika. Menurut 

Gilpin, sangat mudah untuk untuk mengamati upaya-upaya Cardozo untuk menarik 

investasi dari amerika kenegaranya. Cardozo dan banyak pemimpin Negara lainnya 

dengan cepat menyadari bahwa MNC adalah sumber modal dan teknologi yang hebat 

dan sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi. 

Terlepas dari dua warna yang kontras dalam dua periode yang digambarkan di atas, 

Gilpin juga menyampaikan bahwa Negara-negara tetap mengalami dilemma terkait 

eksistensi MNC tersebut. Dilemma tersebut masih seputar masalah klasik yakni 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebuah Negara secara ekonomi melalui MNC 

dan FDInya akan berubah menjadi relasi yang eksploitatif dan juga ditakutkan 

dapat  menggerusi otonomi nasional Negara-negara tersebut. Lebih lanjut, dampak 

buruk yang disebabkan adalah masuknya MNC asing  menciptakan persaingan yang 

tidak adil antara perusahaan asing dan perusahaan local, selain itu kritik besar lainnya 

adalah masalah distribusi keuntungan yang dianggap tidak adil serta masalah 

kerusakan lingkungan akibat industrialisasi yang tidak bersahabat dengan 

alam.  Untuk masalah ini ini Gilpin bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa 
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Negara-negara yang tergolong lemah benar ketika mengkhawatirkan masalah 

tersebut. 

Menanggapi masalah-masalah di atas Gilpin berpandangan bahwa laissez-faire yang 

dianggap banyak pihak merupakan kebijakan terbaik bagi FDI, mestinya tidak 

diterapkan ketika industry yang saling terkait demikian terkonsentrasi dan bercirikan 

persaingan oligopolistic, khususnya apabila sector industry tersebut dianggap 

strategis dan penting bagi keamanan nasional. Menurut Gilpin, dalam kondisi 

semacam ini tindakan pemerintah yang melakukan intervensi seringkali dapat 

dibenarkan. Intervensi pemerintah mungkin dibutuhkan dalam memproteksi sector-

sektor industry yang dianggap strategis bagi Negara yang bersangkutan.Lebih lanjut 

Gilpin menegaskan meskipun tidak ada Negara, tidak juga amerika, dapat 

berswadaya dalam setiap industry penting, sepertinya tidak mungkin pemerintah 

secara sukarela menyerahkan penentuan lokasi industry-industri strategis sepenuhnya 

kepada pasar dan strategi MNC. 

 

1.6.2 Teori Dependensia (Ketergantungan) 

Teori ini menjelaskan bahwa proses ketergantungan permanen (dalam 

bentuk modal atau teknologi) yang selama ini dialami oleh negara 

berkembang tidak lain diakibatkan oleh kehadiran negara-negara metropolis 

yang menjadi pusat kapitalis dunia. Keberadaan negara metropolis tersebut 

akan selalu dalam posisi terus-menerus mempertahankan hegemoni dan 

supremasi ekonomi, politik, militer dan sebagainya terhadap negara-negara 

pinggiran (pheripheriscountries) (Dr. Didin, 2010; 46). 

Ada beberapa hipotesa yang dibuat oleh Andre Gunder Frank ekonom 

yang mendukung teori ini dari USA sehubungan dengan pola hubungan antar 

negara-negara metropolis dan negara-negara pinggiran yang terbelakang. 

Hipotesis tersebut adalah: 

• Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju 

dengan negara-negara pinggiran yang terbelakang, pihak metropolis 
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akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak pinggiran akan tetap 

dalam posisi keterbelakangan. 

• Negara-negara miskin yang sekarang menjadi negara pinggiran, 

perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan 

industry yang otonom bila tidak terkait (delinkages) dengan negara-

negara metropolis dari kapitalis dunia, atau kaitannya sangat lemah. 

• Kawasan-kawasan yang sekarang sangat terbelakang dan berada dalam 

situasi yang mirip dengan situasi dalam sistem feudal adalah kawasan-

kawasan yang pada masa lalu memiliki kaitan yang kuat dengan 

metropolis dari sistem kapitalis nasional. Kawasan-kawasan ini adalah 

kawasan penghasil ekspor bahan mentah primer yang terlantar akibat 

adanya hubungan perdagangan internasional (Dr. Didin, 2010; 47). 

Bagi Frank, proses pembangunan adalah proses pembangunan kapitalis, 

dan sejarahpembangunan adalah sejarah pembangunan kapitalis. Anggapan 

remeh terhadap sejarah negara-negara yang terbelakang membuat kita 

mengasumsikan bahwa sejarah masa lalu dan masa kini dari negara-negara 

tersebut menyerupai awal sejarah negara-negara maju. 

Pada posisi ini seperti Indonesia menjadi sangat jelas bahwa sebagai 

negara pinggiran yang dijelaskan oleh Fank adalah sebagai penjelasan 

mengenai ketergantungan Indonesia mengenai import BBM terhadap pihak 

asing, adanya pihak asing membuat Indonesia sulit mengembangkan diri 

dalam menghasilkan migas bagi kebutuhan nasional, serta mandeknya 

pembangunan kilang minyak untuk kebutuhan nasional. 

 

1.6.3 Teori FDI (Foreign Direct Investment) 

 Teori Alan M. Rugman, bahwa penanaman modal asing atau Foreign 

Direct Investment (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan vaniabel 

internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu: ekonomi, 

non ekonomi, dan pemerintah.Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan 

modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan 
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manajemen.Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang 

didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam 

masyarakat.Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya 

masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing.Bahwa kenyataannya 

setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas. Faktor 

ketiga adalah variabel pemerintah yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

penanaman modal asing di mana modal asing akan masuk. Setiap negara mempunyai 

kekhususan merek politiknya sendiri.Para politisi mencerminkan faktor spesifik 

lokasi bangsa.Selalu tendapat keragaman dalam campur tangan pemenintah dalam 

bisnis internasional atau investasi (Nindyo Pramono, 2006:7-8). 

Muchammad Zaidun dalam orasi ilmiahnya, mengemukakan teori-teori yang 

berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari 

sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan 

ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya 

meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum 

investasi yang cukup populer, contohnya adalah dengan Teori Ketergantungan 

(Depedency Theory). Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik 

yang berpendapat foreign investment tidak menimbulkan makna apa pun bagi 

pembangunan ekonomi di host country. Merekaberpendapat bahwa foreign 

investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan 

pendapatan di host country seperti pernyataan Rothgeb.Teori ini berpendapat Foreign 

Direct Investment tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan 

terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi 

asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah 

asing terhadap host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host 

country cukup besar (M. Sornarajah, 2010:45) 
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1.7 Alur Pemikiran 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Asumsi 

• Ekonomi politik migas di Indonesia mengalami banyak 

perubahan dibeberapa tahun terakhir. Perubahan ini bermula 

sejak Indonesia dikenal sebagai negara eksportir minyak dan 

gas berubah menjadi negara importer minyak dan gas. 

• Lahirnya undang-undang No.22 tahun 2001 tentang migas 

adalah sebuah bentuk dari liberalisasi kebijakan Migas 

Indonesia dari hulu hingga hilir. 

Kebutuhan Migas 

Indonesia 

 

Ekonomi Politik Migas 

Indonesia 

 

Peranan FDI Amerika 

dalam Migas di Indonesia 
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• Intervensi pihak asing seperti perusahaan migas asing 

(Chevron, Total, Shell dan Petronas) mengubah peran negara 

dari awalnya pengontrol penuh atas sistem migas diperkecil 

dengan adanya perjanjian kesepakatan dengan pihak asing. 

• Maraknya pihak asing dari segi negara seperti Amerika, 

pemilik modal ataupun investor yang muncul dalam hilirisasi 

migas di Indonesia. 

• Akibat adanya liberalisasi migas dari lembaga Internasional 

(World Bank, USAID, ADB dan IMF) menjadikan subsidi bagi 

pihak masyarakat diberhentikan. 

 

I.9 Metode Penelitian  

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-

langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode 

penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. 

Sedangkan tekhnik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode 

penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu kepada bentuk-bentuk 

penelitian (Dr. Suryana, 2010; 12). 

 

 

  I.9.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data berupa pernyataan 

(statement) yang bersifat kualitatif.Ruang lingkup penelitian ini adalah 

mengenai interaksi pihak asing dalam menyinggung ekonomi politik migas di 

Indonesia, serta penjelasan mengenai perubahan yang terjadi akibat adanya 

pihak asing dalam regulasi migas Indonesia. 
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Desain dari penelitian ini adalah berangkat dari metode penelitian 

historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu 

yang terjadi di masa lampau.Dalam penerapannya, metode ini dilakukan 

dengan suatu bentuk studi komparatif-historis, yuridis dan bibliografik. 

Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat 

rekonstruksi masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi serta mentesiskan bukti-bukti penegakan fakta-fakta dan bukti-

bukti guna memperolah kesimpulan yang kuat (Dr. Suryana, 2010; 25). 

Penelitian ini berangkat dari sebuah sejarah dinamika perubahan pola 

sistem Migas Indonesia yang kemudian berlandaskan dari penjelasan 

mengenai kebutuhan migas di Indonesia.Adanya hilirisasi asing dalam Migas 

Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing meurbah sebuah bentuk kebijakan 

yang ada dan yang telah dibentuk pada awal sejarah. Masuknya pihak asing 

dan sejarah ekonomi politik migas di Indonesia, bagaimana kebijakan migas 

Indonesia dapat berubah dari tahun ke tahun serta liberlisasi hukum migas di 

Indonesia yang menjadikan terjadinya perubahan siklus serta pembentukan 

kebijakan Politik Migas Indonesia terhadap pihak asing. 

Penelitian skripsi ini melihat bagaimana ekonomi politik migas di 

Indonesia, dan peranan pihak asing yang ada di Indonesia dalam penyelesaian 

studi kasus pengurangan impor bbm. Penelitian ini akan melihat bagaiman 

sebuah peranan pihak asing dalam menjadikan Indonesia mengalami 

ketergantungan akan impor bbm.Periode penelitian ini akan dimulai pada 

tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2013. Metodelogi dalam sebuah 

penelitian diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian.Hal tersebut 

diperlukan guna menjawab permasalahan yang terjadi. 
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I.9.2 Sumber Data Penelitian 

Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian, 

maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bersumber dari: 

• Data Primer yaitu Laporan mengenai data impor migas 

Indonesia Wawancara dengan pihak-pihak kementrian, pihak 

kontraktor migas serta pihak dari peneliti, menggunakan data-

data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen 

dari lembaga nasional maupun internasional, seperti 

www.migas.esdm.go.id.  

• Data Sekunderyaitu bersumber dari website yang berisis 

dokumen seperti artikel, maupun jurnal.  

 

I.9.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan 

suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir.Kemudian memberikan 

pernjelasan secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, 

menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk 

mencapai suatu kesimpulan. 

 

1.10  Sistematika Pembabakan 

• BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan 

kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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• BAB II SEJARAH DINAMIKA MIGAS INDONESIA DARI NET 

EKSPORTIR MENJADI NET IMPORTIR 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah 

perjalanan Migas Indonesia serta dinamika yang terjadi selama masa 

transisis dari perubahan sistem migas. Didalam  bab ini penulis akan 

mencantumkan dan menjelaskan perubahan apa saja yang ada baik 

dalam kebijakan maupun kepemilikan produksi Migas di Indonesia 

• BAB III PERANAN FDI (Foreign Direct Investment) AMERIKA 

DALAM PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai siapa peran 

asing baik dari segi kepemilikan apakah itu negara, investor ataupun 

pemilik modal yang ada berintervensi di Indonesia. Serta menjelaskan 

kaitannya dengan perubahan kebijakan Migas di Indonesia. 

• BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan 

penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut. 
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