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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Energi merupakan salah satu komoditas penting bagi pembangunan 

berkelanjutan perekonomian suatu negara. Sumber energi di antaranya minyak 

bumi, gas alam dan batu bara tidak hanya dipandang sebagai komponen penting 

pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam 

keamanan nasional dan internasional. Pada tahun 2000, minyak telah menjadi 

konsumsi energi dunia sebesar 39%, sedangkan batu bara menjadi sumber energi 

terbesar kedua sebesar 24% dan 37% sisanya terdiri dari gas alam sebesar 22%, 

energi nuklir 6% dan lain sebagainya.1 Bertambahnya populasi penduduk dan 

berkembangnya industrialisasi mengakibatkan meningkatnya permintaan 

kebutuhan energi, terutama bagi negara industri maju seperti Amerika Serikat. 

Minyak bumi merupakan sumber energi terbesar Amerika Serikat.2 Produk 

minyak tersebut digunakan untuk sektor industri, rumah tangga seperti penggunaan 

alat pemanas ruangan dan sektor transportasi.3 Dalam bidang militer, minyak bumi 

juga diperlukan dalam jumlah besar untuk mengoperasionalisasikan kendaraan 

 
1 U.S. Energy Information Administration. 2000. International Energy Outlook 2000. Washington 
D.C.: U.S Department of Energy. Hal. 142-143 
2 U.S. Energy Information Administration. 2019. Oil crude and petroleum products explained: Use 
of oil. https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/use-of-oil.php (online). 
Diakses pada tanggal 10 Juli 2019 
3 Michael T. Klare. 2004. Blood and Oil: How America’s Thirst for Petrol is Killing Us. London: 
Penguin. Hal.7 
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bersenjata sebagai transportasi angkatan bersenjata Amerika Serikat.4 Menurut U.S. 

Energy Information Administration, kebutuhan energi minyak Amerika Serikat 

mengalami peningkatan setiap tahun sejak 1980 hingga tahun 2010, seperti yang 

terlihat dalam grafik berikut: 

Grafik 1.1. Konsumsi, Produksi, Impor dan Ekspor Minyak AS 

 
Sumber: U.S. Energy Information Administration, 2019.5 

 
Pada tahun 1970, produksi minyak domestik mencapai lebih dari 9 juta barrel per 

hari namun selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2008.6 Hal ini 

menimbulkan adanya kesenjangan antara permintaan dan persediaan energi minyak 

dalam negeri. Jarak antara produksi yang berbanding terbalik dengan konsumsinya, 

 
4 Ibid. Hal. 9 
5 U.S. Energy Information Administration. 2019. Oil crude and petroleum products explained: Oil 
imports and exports.  https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-
and-exports.php (online). Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 
6 Dillon Weber. 2015. Why the U.S. Might Lift a Decades Long Ban on Crude Oil Exports. 
https://kleinmanenergy.upenn.edu/policy-digests/why-us-might-lift-decades-long-ban-crude-oil-
exports (online). Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 
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menyebabkan Amerika Serikat melakukan impor minyak untuk memenuhi 

kekurangannya. 

Pada tahun 2008, The United States Geological Survey (USGS) 

menerbitkan sebuah penelitian bahwa wilayah Arktik memiliki potensi cadangan 

minyak, gas dan cairan gas alam yang sangat menjanjikan. USGS mengestimasi 

sekitar 22% sumber daya energi minyak dan gas dunia terletak di bawah perairan 

Arktik, diantaranya termasuk 13% minyak bumi yang belum pernah ditemukan. 

Dalam penelitian tersebut, diperkirakan total keseluruhan sumber daya energi yang 

terletak di perairan Arktik mengandung sekitar 90 milliar barrel minyak, 1,669 

trilliun kaki kubik gas alam dan 44 millar barrel cairan gas alam yang dapat 

dipulihkan secara teknis.7 Dalam hal ini, dapat dipulihkan mengacu pada bagian 

dari eksplorasi sumber daya yang secara teknis dapat diakses dengan menggunakan 

kemajuan teknologi dan praktik industri yang tersedia saat ini.8  

 

 

 

 

 

 

 

 
7 USGS. 2008. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North 
of the Arctic Circle. U.S. Department of Interior, U.S. Geological Survey. Available: 
https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (online). Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 
8 USGS. 2011. Statement of Brenda S. Pierce, Program Coordinator, Energy Resources Program, 
U.S Geological Survey. https://www.usgs.gov/congressional-statement/statement-brenda-s-pierce-
program-coordinator-energy-resources-program-us (online). Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 
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Gambar 1.2. Potensi Sumber Daya Arktik 

 
Sumber: The Economist, 2012.9 

 

Dalam peta tersebut menunjukkan bahwa sumber daya energi Arktik dapat 

ditemukan di lepas pantai lima negara maritim Arktik. Secara geografi, terdapat 

lima negara pesisir yang dianggap sebagai negara maritim Arktik karena memiliki 

pantai yang mengarah ke perairan utara lingkaran Arktik. Kelima negara tersebut 

adalah Kanada, Denmark (Greenland), Norwegia, Russia dan Amerika Serikat. 

Berdasarkan penetapan batas wilayah perairan yang diatur dalam United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) memberikan hak zona ekonomi 

eksklusif (ZEE) pada suatu negara hingga sepanjang 370 kilometer (200 mil) dari 

garis landas kontinen. Wilayah yang masuk dalam zona ZEE negara bagian 

memperoleh hak penuh untuk memanfaatkan sumber daya laut di landas kontinen 

 
9 The Economist. 2012. Resources: Hidden treasure. https://www.economist.com/special-
report/2012/06/16/hidden-treasure (online). Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 
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yang berdekatan. Sehingga kelima negara tersebut dianggap sebagai aktor utama 

dalam menjaga stabilitas laut Arktik. 

Gambar 1.3. Estimasi Potensi Minyak dan Gas Arktik 

 

Sumber: USGS, 2008.10 

Menjelajahi semua wilayah di lingkaran Arktik, USGS memperkirakan 

bahwa wilayah Arktik yang mengandung sumber daya minyak terbesar terletak di 

Alaska, Amerika Serikat dengan nilai mencapai sekitar 30 miliar barrel.11 Hal ini 

menandakan bahwa Alaska mewakili sekitar sepertiga dari total keseluruhan 

 
10 USGS. 2008. Introduction to the 2008 Circum-Arctic Resource Appraisal CARA Professional 
Paper U.S. Department of Interior, U.S. Geological Survey. 
https://pubs.usgs.gov/pp/1824/a/pp1824a.pdf (online). Diakses pada tanggal 21 Juli 2019 
11 Ibid. 
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sumber daya yang dapat dipulihkan secara teknis di Kutub Utara. Di wilayah Alaska 

sendiri terdapat empat titik yang dijadikan sebagai area utama untuk pengembangan 

minyak dan gas yaitu Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), National 

Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A), Laut Beaufort dan Laut Chukchi.12  

Pada Agustus 2012, menjadi bulan yang penting untuk persiapan 

pengeboran minyak di lepas pantai Alaska.13  

Gambar 1.4 The Planning Areas 

 

 Sumber: U.S Department of The Interior, 201314  

 
12 Andreas Østhagen and Clare Richardson-Barlow. 2011. Arctic Petroleum: Alaskan Development 
and International Frameworks. Hal. 6. Available: http://www.alternativprosjektet.no/wp-
content/uploads/2012/01/Arctic-Oil-and-Gas-Development.pdf (online). Diakses pada tanggal 22 
Juli 2019 
13 Jeff Goodyear et al. 2012. Environmental Risks with Proposed Offshore Oil and Gas Development 
off Alaska’s North Slope. Natural Resource Defense Council. Hal. 1 
14 U.S Department of The Interior. 2013. Review of Shell’s 2012 Alaska Offshore Oil and Gas 
Exploration Program. Hal. 8. Available: 
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Menurut rencana, operasi pengeboran dilaksanakan pada tanggal 23 September 

2012 di Laut Chukchi dan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Laut Beaufort.15 

Pengeboran akan dilakukan sebanyak dua sumur di Laut Beaufort yang 

membentang ke utara dan timur Point Barrow yang terletak di tengah pantai utara 

Alaska dan tiga sumur di Laut Chukchi yang berada di barat laut.16 

Terbukanya akses pelayaran semakin membuat Arktik menjadi sorotan dan 

menarik berbagai perusahaan besar serta negara pesisir Arktik untuk meningkatkan 

aktivitas komersial. Namun disamping itu, operasi pengeboran tersebut menuai 

kontroversi karena dinilai membahayakan lingkungan. Apabila terjadi kebocoran 

dan tumpahan minyak, secara langsung akan berdampak pada kerusakan habitat 

dan ekosistem laut Arktik yang juga dapat menyebar ke wilayah lain. Dampak ini 

akan terus berlangsung selama puluhan tahun dalam bentuk lapisan es dan minyak 

yang tidak dapat menyatu dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan. 

Melihat tingginya kebutuhan Amerika Serikat terhadap energi terutama minyak, 

semakin meningkatkan kesadaran akan resiko tinggi yang ditimbulkan dari 

aktivitas pengeboran di perairan Arktik.  

 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/migrated/news/pressreleases/upload/Shell-report-3-8-13-
Final.pdf (online). Diakses pada tanggal 27 Juli 2019 
15 Jeff Goodyear et al. Op.cit. Hal. 4 
16 Jerry Beilinson. 2012. Everything You Need to Know About Shell Oil and Arctic Offshore Drilling 
in Alaska. https://www.popularmechanics.com/science/energy/a7938/everything-you-need-to-
know-about-shell-oil-and-arctic-offshore-drilling-in-alaska-10720112/ (online). Diakses pada 
tanggal 28 Juli 2019 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah mengapa 

pemerintahan Amerika Serikat melakukan pengeboran minyak di perairan Arktik? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas terdapat dua 

tujuan dari penelitian ini. Pertama, menjelaskan kepentingan Amerika Serikat 

terkait keputusan untuk melakukan pengeboran minyak di perairan Arktik, Kutub 

Utara. Kedua, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara umum adalah sebagai bentuk sumbangsih 

terhadap ilmu Hubungan Internasional yang diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan referensi bidang studi dalam ilmu Hubungan Internasional. Secara 

khusus, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atas alasan 

dibalik kepentingan Amerika Serikat terhadap pengeboran minyak di perairan 

Arktik, Kutub Utara.  

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Level of Analysis 

Pada setiap penelitian dibutuhkan instrumen dalam membantu menjawab 

permasalahan yang sedang dibahas. Level of Analysis merupakan salah satu 

instrumen yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian Hubungan 

Internasional. Level of Analysis membantu pemahaman agar lebih baik dengan 



 

 

9 

 

memberikan pandangan dan detail pada subjek penelitian.17 Menurut Mochtar 

Mas’oed terdapat tiga keuntungan menggunakan level of analysis, yaitu untuk 

menganalisis fenomena yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor, membantu 

peneliti dalam menentukan faktor penyebab yang lebih dominan, mengurangi 

kesalahan dalam berasumsi.18 Untuk memahami perilaku aktor dalam hubungan 

internasional, level of analysis terbagi menjadi tiga bagian yaitu individual level of 

analysis, state level of analysis dan system level of analysis.  

Yang pertama, individual level of analysis merupakan instrumen yang 

digunakan untuk menganalisa kepribadian serta cara pandang manusia sebagai 

salah satu aktor dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Para ilmuwan yang melakukan analisa hubungan 

internasional pada tingkat ini beranggapan bahwa fenomena hubungan 

internasional pada akhirnya merupakan akibat dari perilaku individu-individu yang 

saling berinteraksi di dalamnya.19 Individu yang dimaksud disini adalah tokoh-

tokoh utama dalam decision making seperti kepala pemerintahan, menteri luar 

negeri, dan sebagainya.  

Yang kedua, state level of analysis yaitu instrumen yang digunakan untuk 

menganalisa bagaimana perilaku unit-unit negara dapat mempengaruhi kebijakan 

politik luar negeri. Dalam hal ini, unit-unit negara yang dapat mempengaruhi 

 
17 Laura Neack. 2008. The New Foreign  Policy: Power Seeking In A Globalization. Lanham, 
Rownman & Littlefield Publisher. Hal. 11 
18 Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 
Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.  
19 Ibid. Hal. 46 
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decision making yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, organisasi birokrasi 

pemerintah, kondisi ekonomi, kebudayaan serta sejarah suatu negara.  

Yang ketiga, system level of analysis yaitu instrumen yang digunakan untuk 

menganalisa hubungan bilateral antar kedua negara, isu-isu dan interaksi regional, 

serta isu-isu global multilateral antar negara bagian. Fokus utama pada level ini 

bukan lagi terletak pada aktornya melainkan pada sistem dimana aktor-aktor 

tersebut saling berinteraksi.  

Berdasarkan penjabaran level of analysis tersebut, maka dalam penelitian 

ini menggunakan state level of analysis. Karena dalam penelitian ini objek yang 

dikaji adalah keputusan pemerintahan Amerika Serikat yang ingin dicapai melalui 

pengeboran minyak di Arktik. 

 
1.5.2 Landasan Teori 

1.5.2.1  Energy Security 

 Istilah energy security dapat disebut juga sebagai keamanan energi. Energy 

security erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup suatu negara. Konsep ini 

muncul ketika negara-negara dunia mulai mencemaskan ketersediaan sumber daya 

energi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Sejak krisis minyak 

tahun 1973 akibat embargo pasokan minyak dari negara Timur Tengah ke Amerika 

Serikat, Jepang dan negara industri di Eropa Barat, para elit penguasa di Amerika 

Serikat dan Inggris mempertegas minyak sebagai public-service, komoditi pasar 

dan salah satu penentu keamanan nasional.20 Peristiwa tersebut memberi kesadaran 

 
20 Marwan Ja’far. 2009. Energynomics: Ideologi Baru Dunia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
Hal. 100.  
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terhadap pentingnya menjaga pasokan agar tidak bergantung pada satu jenis sumber 

energi dan satu produsen energi.  

 Menurut Daniel Yergin, konsep energy security, negara terbagi menjadi dua 

kategori yaitu independen dan interdependensi. Pertama, dikatakan independen jika 

negara sebagai aktor dapat memenuhi kebutuhan energi domestik melalui 

kepemilikan sumber daya energinya tanpa khawatir akan mengalami kekurangan 

pasokan energi. Kedua, disebut kategori interdependensi berdasarkan pada 

hubungan saling ketergantungan antar negara melalui kegiatan ekspor-impor serta 

kerja sama antar negara dalam mencari sumber energi di negara lain. Sehingga, 

energy security dapat didefinisikan berdasarkan aktor yang melakukannya, yakni 

negara importir dan negara eksportir. Bagi negara importir, energy security 

merupakan jaminan tersedianya pasokan energi dan bagaimana cara memperoleh 

energi untuk memastikan berjalannya perekonomian nasional melalui agenda 

politik, sedangkan energy security bagi negara eksportir dilihat melalui akses 

terhadap pasar dan tingkat permintaan energi.21 Melalui dua kategori tersebut, 

nampak bahwa energy security tidak semata merupakan isu domestik suatu negara 

tetapi meliputi isu global dimana ketiadaan pasokan energi dapat berimplikasi pada 

stabilitas internasional, baik itu bidang ekonomi dan perdagangan maupun politik 

dan sosial. Menurut Wilrich, untuk menjamin energy security, maka negara dapat 

melakukan tiga strategi.22 

 
21 Bob Sugeng Adiwinata. 2006. “Bringing the State Back In: Energy and National Security in 
Contemporary International Relations”, Global Jurnal Politik Internasional, 2 Mei-November, 8(2): 
Hal. 9 
22 Mason Willrich. 1975. Energy and World Politics. New York: Macmillan Publishing Company. 
Hal. 69 
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Pertama, untuk mengurangi kerugian akibat gangguan pasokan energi, 

negara dapat melakukan perencanaan pembatasan penggunaan sumber daya yang 

tersedia dan penimbunan (stand-by rationing plans and stockpiling). Rationing 

merupakan upaya menghemat konsumsi energi dengan melakukan pembatasan 

sumber energi yang paling tinggi tingkat konsumsinya seperti minyak bumi. 

Sedangkan stockpiling merupakan upaya penimbunan cadangan energi untuk 

digunakan pada saat darurat untuk mencegah resiko kekurangan energi.  

Kedua, cara lain untuk memperkuat jaminan supply energi, negara dapat 

dilakukan dengan meningkatkan interdependensi antara negara pengimpor dan 

negara pengekspor energi. Strategi ini merupakan cara terbaik apabila sebuah 

negara mengalami krisis sumber daya energi. Dengan menciptakan saling 

ketergantungan maka negara dapat mengurangi resiko kekurangan pasokan energi 

sebab negara yang tidak dapat menyediakan kebutuhannya sendiri perlu mencari 

alternatif cara lain agar produktivitas rakyatnya dapat terus bergerak. Peningkatan 

interdependensi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu (1) long-term investation 

berupa penanaman kekayaan di sebuah negara atau perusahaan dengan tujuan 

menguasai atau menggerakkan negara atau perusahaan tersebut agar mendapatkan 

keuntungan yang lebih banyak yang bersifat win-win solution, (2) development 

assistance berupa pemberian bantuan pembangunan untuk saling memenuhi 

kebutuhan kepentingan nasional antara negara pengimpor dan pengekspor.  

Ketiga, untuk mencegah ancaman krisis minyak, negara importir dapat 

memperkuat jaminan energi dari luar negeri dengan cara mengambil pasokan dari 
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berbagai sumber. Selaras dengan Williams dalam bukunya yang berjudul Security 

Studies menyatakan bahwa: 

“If there is anything that policy-makers agree on when it comes to addressing 
the problem of energy security.. Encouraging greater diversity of oil 
production…has obvious benefits to all market participants”23 
 

Ketika negara dihadapkan pada suatu permasalahan energi, salah satu solusinya 

negara dapat melakukan diversifikasi terhadap sumber pasokan energi.24  Terutama 

hal ini dilakukan oleh negara industri.25 Ketika suatu negara melakukan 

diversifikasi, maka negara meningkatkan kemandiriannya dalam politik dunia.26 

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, diversifikasi memastikan keamanan energi yang 

berkelanjutan, menyediakan iklim subur untuk kewirausahaan, inovasi, penelitian, 

dan pengembangan.27 Negara dapat melakukan diversifikasi dengan ekspansi 

pengeboran minyak. Pengeboran minyak dapat ditempuh melalui tiga jenis yaitu 

eksplorasi, deliniasi dan eksploitasi.28 Dalam proses eksplorasi, berdasarkan letak 

dari titik lokasi minyak, eksplorasi terbagi menjadi dua, yakni onshore dan offshore. 

Eksplorasi onshore digunakan untuk mengakses minyak yang tertimbun di bawah 

tanah daratan, sedangkan eksplorasi offshore digunakan untuk mengekstrasi 

endapan minyak yang tertimbun di kedalaman dasar laut. Pada sistem eksplorasi, 

offshore memiliki sistem yang tidak jauh berbeda dengan onshore, namun karena 

kondisi lingkungan yang sangat berbeda maka metode pengeboran offshore 

membutuhkan teknologi yang canggih serta biaya operasional yang mahal.  

 
23 Paul D. Williams. 2008. Security Studies: An Introduction. Oxon: Routledge. Hal. 494 
24 Carlos Pascual and Jonathan Elkind. 2010. Energy Security: Economics, Politics, Strategies and 
Implications. Washington D.C.: Brookings Institution Press. Hal. 121-123 
25 Mason Willrich. Op.cit. Hal. 69 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. Hal. 18 
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 Selain diversifikasi energi, negara juga dapat menerapkan self-sufficiency 

dengan meningkatkan research and development (R&D) di bidang teknologi energi 

tebarukan. Dalam hal ini, negara harus memanfaatkan segala macam potensi ilmu 

pengetahuan yang dimiliki serta melakukan kerjasama dengan aktor lain dalam 

pengembangan sumber energi alternatif pengganti sumber energi pada umumnya.  

Gambar 1.5 Indikator Energy Security 
 

 

Sumber: Kementerian ESDM.29 
 

 Menurut Elkind, keamanan energi dapat diukur melalui beberapa indikator 

yaitu, availability yang mencakup pada pengadaan pasokan yang cukup dan tidak 

terinterupsi dalam cara yang tidak mengancam nilai dan tujuan nasional.30 Pada 

indikator ini, keamanan energi berfokus kepada interupsi dan disrupsi suplai yang 

dapat menyebabkan adanya peningkatan tajam harga minyak dunia sehingga 

mengakibatkan pada biaya ekonomi dan politik yang tinggi. Keamanan energi 

dianggap harus menjamin tersedianya pasokan energi bagi seluruh lapisan 

 
29 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2015. 
Rencana Strategis 2015-2019. https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/renstra-migas-2015-
2019.pdf (online). Diakses pada tanggal 12 November 2019. 
30 David A. Desse. 1979. Energy: Economics, Politics and Security. International Security. Vol. 4. 
Hal. 140-153 
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masyarakat yang tidak menyebabkan ganggguan terhadap aktivitas sosial dan 

ekonomi. Selanjutnya, affordability yaitu keterjangkauan biaya dan daya beli. 

Keterjangkauan yang dimaksud adalah kemampuan dalam biaya di bidang energi 

mulai dari produksi, distribusi hingga biaya yang dikenakan kepada konsumen. 

Energi harus dapat disediakan dan diakses dengan harga yang terjangkau dan stabil. 

Pada umumnya, harga komoditas energi dapat berubah sewaktu-waktu dengan 

jumlah perubahan yang besar. Maka dari itu, negara harus mengambil pasokan 

energi dengan harga yang relatif stabil. Selain itu, negara juga harus 

mempertimbangkan harga di masa sekarang dan perkiraan harga di masa depan. 

Pada indikator ini, keamanan energi juga berfokus pada kenaikan harga minyak 

yang lebih disebabkan oleh mekanisme pasar. Kemudian, accessibility yaitu 

sumber daya energi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini 

merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber energi, 

infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. Demi 

menjaga stabilitas energi untuk menggerakkan perekonomian negara, 

pendistribusian sumber daya energi harus merata dan menjangkau seluruh 

penduduk baik dalam perkotaan maupun tempat terpencil seperti pegunungan 

maupun pulau-pulau kecil. Selanjutnya, acceptability. Penerimaan energi yang 

sesuai dengan keamanan lingkungan. Keamanan energi berarti memperhatikan 

aspek keberlanjutan dari sumber energi tersebut.31 Bagian ini menyangkut masalah 

penerimaan oleh lingkungan dan keselamatan yang muncul disebabkan oleh 

keberadaan sumber daya energi. Dalam mengelola energi, negara harus 

 
31 Paul D. Williams. Op.cit. Hal. 123-124 
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memperhatikan emisi gas dan polusi yang dihasilkan. Secara keamanan, 

penggunaan energi tidak boleh membahayakan kesehatan lingkungan. 

 Ketersediaan energi menjadi salah satu hal penting bagaimana cara 

menciptakan security margin untuk mencegah terulangnya kembali pengalaman 

periode tahun 1970. Mengingat pada periode ini telah terjadi dua kali krisis minyak, 

yaitu pada tahun 1973 yang disebabkan oleh Embargo Minyak Arab dan pada tahun 

1979 yang disebabkan oleh pergantian rezim di Iran. Krisis ini menyebabkan 

gangguan pasokan energi dunia dan mengakibatkan lonjakan harga minyak yang 

tinggi. Availability kemudian menjadi penting mengingat energi merupakan public-

service sehingga negara akan cenderung memperjuangkan ketersediaan energi 

untuk keberlangsungan negara tersebut.  

 
1.5.2.2 Dependency Theory 

Dependency theory merupakan salah satu teori menjelaskan mengenai 

situasi ketergantungan yang memiliki historis. Teori Dependensi menilai situasi 

ketergantungan tidak lagi semata disebabkan oleh persoalan ekonomi yang akan 

mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Namun, teori ini 

juga memusatkan fenomena ketergantungan dialami oleh suatu negara yang 

disebabkan oleh aspek sosial-politik. Dalam fenomena ketergantungan terdapat 

hubungan antara faktor eksternal dan faktor internal dalam mempengaruhi 

perkembangan sebuah negara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa faktor internal 

sebuah negara cenderung bergantung pada keadaan eksternal negara tersebut.32 

 
32 Muhammad Yamin & Agus Haryanto. 2017. Teori Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Pustaka 
Ilmu. Hal. 17 
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Faktor internal yang dimaksud disini adalah seperti kepemilikan serta akses 

terhadap sumber daya suatu negara. 

Dalam bukunya, Yanuar Ikbar menjelaskan bahwa timbulnya 

ketergantungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya kebutuhan 

yang harus dipenuhi, tetapi tidak dapat dipenuhi sendiri dan akibat dari suatu usaha 

kerjasama yang bersifat berat sebelah atau tidak seimbang. 33 Dalam teori ini, 

keadaan ketergantungan suatu negara dilihat sebagai sebuah hal yang mutlak 

bertolak belakang dengan pembangunan.34 Salah satu persoalan dampak dari 

ketergantungan asing berakibat pada rusaknya stabilitas ekonomi suatu negara. 

Oleh karena itu, apabila pembangunan ingin berlanjut dan berhasil, maka negara 

harus dapat memisahkan diri dari sistem ekonomi dunia, sekaligus melakukan 

strategi pembangunannya secara mandiri (self-reliant).  

 
1.6. Sintesa Pemikiran 

Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Bagan di atas menjelaskan secara singkat alur penelitian mulai dari latar belakang 

masalah sampai dengan kerangka pemikiran. Bagi negara yang mengalami 

 
33 Yanuar Ikbar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori. Bandung: 
PT. Refika Utama. Hal. 167 
34  Suwarsono. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi, 
Dependensi dan Sistem Dunia. LP3S. Hal. 111 
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gangguan seperti minim akses layanan maupun persediaan energi, pemerintah 

bersangkutan akan berupaya menjamin keadaan atau ketersediaan stock energi 

secara berkelanjutan. Dalam hal ini, faktor internal dan faktor eksternal dapat 

mempengaruhi keamanan energi suatu negara.  Berkembangnya dimensi internal 

dan eksternal terkait dengan permasalahan energi di atas, mendorong suatu negara 

untuk menanggapinya melalui sejumlah langkah strategis untuk pengamanan 

sumber daya dan pasokan energinya. Upaya strategis tersebut dapat dilakukan salah 

satunya mengembangkan diversifikasi dalam sisi persediaan dengan melakukan 

eksplorasi menggunakan kemajuan teknologi yang telah tersedia.  

 
1.7. Hipotesis 

Berlandaskan pada landasan teori, sintesa pemikiran, maka dapat 

dikeluarkan hipotesis sebagai berikut. Dalam konteks pemerintahan Amerika 

terkait pengeboran minyak di perairan Arktik pada tahun 2012, dapat dikatakan 

merupakan usaha Amerika Serikat dalam mengamanankan energi. Alasan dibalik 

pengeboran minyak tersebut karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang 

dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat. Konsep availability menjadi aspek yang 

penting dalam memperluas produksi minyak Amerika Serikat. Selain itu, 

ketergantungan terhadap energi asing merupakan salah satu faktor yang juga dapat 

mempengaruhi keamanan energi Amerika Serikat. Arktik dinilai sebagai tempat 

logis berikutnya untuk dijadikan sebagai wilayah pengembangan pasokan minyak 

baru lebih lanjut. Prospek kegiatan eksplorasi ini dapat memberikan keuntungan 

bagi Amerika Serikat mengingat kandungan minyak cukup besar yang terkandung 

di perairan Arktik. Selain itu, juga dapat mengurangi kerentanan terhadap 
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perubahan harga minyak dunia sehingga berpotensi besar sebagai wilayah 

perluasan pengembangan produksi minyak dalam negeri (self-sufficiency).  

 
1.8. Metodologi Penelitian 

1.8.1. Definisi Konseptual dan Operasional 

1.8.1.1 Availability 

Availability diartikan sebagai ketersediaan cadangan energi dalam jumlah 

yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian, baik dari dalam 

negeri (domestik) maupun cadangan yang terdapat di luar negeri. Faktor ini 

berkaitan dengan ketersediaan energi sesuai kebutuhan dari konsumen.35 

Availability mencakup pengadaan pasokan yang cukup dan tidak terinterupsi dalam 

cara yang tidak mengancam nilai dan tujuan nasional.36 Peran penting dari 

ketersediaan energi sering kali mendapat hambatan seperti adanya peningkatan 

permintaan energi secara signifikan, pertumbuhan dan pembangunan global yang 

bergantung pada minyak dari negara yang memiliki kondisi pemerintahan tidak 

stabil maupun persaingan global dalam mendapatkan sumber energi. Agar 

mencakup pengadaan pasokan yang cukup, ketersediaan energi juga berkaitan 

dengan kemandirian dan diversifikasi energi dalam sisi persediaan.  

Secara operasional, Amerika Serikat melakukan konsep availability dengan 

menggunakan strategi diversifikasi suplai energi untuk peralihan sumber cadangan 

energi yang memiliki ketersediaan energi dalam jangka panjang. 

 

 
35 Syaiful Anwar. 2016. Melindungi Negara. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 378 
36 David A. Desse. Op.cit. 
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1.8.1.2 Diversifikasi Energi 

Diversifikasi energi adalah tindakan mengurangi ketergantungan pada satu 

jenis sumber energi dan satu pasokan energi. Diversifikasi energi dapat dicapai 

dengan cara mengembangkan jenis sumber energi alternatif baru, memperluas 

jangkauan dari berbagai wilayah sumber pemasok energi secara geografis serta rute 

transportasi distribusi energi. Hal ini disebabkan karena dengan mengandalkan 

ketersediaan pasokan minyak bumi dari satu pasokan energi merupakan hal yang 

sulit untuk diprediksi.  

Definisi operasional dalam konsep ini adalah Amerika Serikat berupaya 

mendorong diversifikasi suplai energi dengan cara melakukan ekspansi atau 

memperluas wilayah sumber pengeboran minyak di Laut Arktik sebagai sumber 

pasokan minyak domestik yang baru. Ekspansi ini senada dengan apa yang telah 

dikeluarkan dalam teori energy security apabila negara akan memperkuat 

keterjaminan suplai pasokan negerinya dalam hal ini adalah  melakukan 

pengembangan sumur energi di Arktik. 

 
1.8.1.3 Eksplorasi  

Eksplorasi merupakan salah satu jenis pengeboran minyak yang bertujuan 

untuk membuktikan ada tidaknya suatu cekungan mengandung minyak atau gas 

bumi.37 Pada tahap ini, data-data pengeboran yang akurat belum tersedia sehingga 

memerlukan perencanaan yang tepat dengan memperhitungkan kemungkinan 

masalah yang terjadi selama proses operasi pengeboran. Diperlukan pengamatan 

 
37 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Dasar-Dasar Teknik 
Pengeboran. Hal.18. Available: http://repositori.kemdikbud.go.id/10405/1/DASAR-
DASAR%20TEKNIK%20PENGEBORAN.pdf (online). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 



 

 

21 

 

yang teliti selama proses pengeboran dilakukan karena kedalaman lapisan batuan 

yang memiliki sifat-sifat batuan berbeda yang ditembus oleh mata bor belum 

diketahui sehingga data-data sifat-sifat batuan yang diamati perlu dicatat sesuai 

kedalamannya.  

Definisi operasional dalam konsep ini adalah pada tahun 2012, 

pemerintahan Amerika Serikat melakukan eksplorasi minyak di Kutub Utara 

dengan menggunakan sistem offshore Eksplorasi ini merupakan kegiatan yang 

paling penting dalam tahap awal pengeboran dengan tujuan untuk mengambil dan 

merekam data geologi serta membuktikan secara nyata kandungan minyak yang 

tertimbun di dasar laut Arktik lebih lanjut. 

 
1.8.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatif. 

Menurut Singarimbun dan Effendi, eksplanatif merupakan penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian 

hipotesa.38 Tipe penelitian eksplanatif memberikan sebuah penjelasan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek maupun objek penelitian 

dengan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variabel-variabel 

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada penelitian ini, 

peneliti berupaya untuk menjelaskan apa alasan Amerika Serikat memutuskan 

untuk melakukan eksplorasi minyak di Kutub Utara.  

 

 
38 Masri Singarimbun & Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Pustaka 
LP3S. Hal. 25 
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1.8.3 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

topik masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. 

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi yang diawali mulai 

tahun 2012 hingga tahun 2015. Pemilihan tahun tersebut didasarkan pada keluarnya 

keputusan Amerika Serikat untuk memulai eksplorasi minyak di Laut Chuckhi. 

Sedangkan tahun 2015 menjadi tahun dimana operasi pengeboran minyak lepas 

pantai di perairan Arktik, Kutub Utara berhenti.  

 
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, 

sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada.39 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan 

mengumpulkan berbagai data-data sekunder seperti publikasi resmi, buku, jurnal, 

artikel, serta berbagai bahan lain yang memiliki hubungan dengan masalah yang 

dibahas. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori 

yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya 

lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 

 

 
39 Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 



 

 

23 

 

1.8.5 Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya, teknik analisis data terbagi menjadi dua jenis yaitu analisis 

data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Perbedaan antara keduanya terletak pada 

sumber data dan cara pengolahannya. Penelitian kuantitatif cenderung digunakan 

untuk meneliti masalah-masalah yang bersifat kuantitas (jumlah), sebaliknya 

penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang 

tidak menyangkut jumlah.40 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data kualitatif karena berupa kasus-kasus, artikel yang dimuat dalam media, 

maupun pernyatan-penyataan dari pihak terkait. Analisis kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi reduksi data, menyajikan data, melakukan 

pembahasan dan memberikan kesimpulan.  

 
1.9  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam empat bab utama yang tersusun 

secara berurutan, sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB ini berisi mengenai metodologi penulisan penelitian yang 

menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi yang terdiri dari definisi 

konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan. 

 

 
40 Uma Sekaran. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Hal. 38 
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BAB II Dinamika Ketergantungan Energi Amerika Serikat  

BAB ini berisi tentang data-data pendukung penelitian yang menjelaskan 

mengenai tingkat konsumsi energi Amerika Serikat yang menyebabkan rentan 

terhadap kondisi ketergantungan pada foreign oil.  

BAB III Alasan Keputusan Pemerintahan Amerika Serikat terkait 

pengeboran minyak di perairan Arktik 

BAB ini akan berfokus pada studi kasus yang diangkat oleh peneliti. Pada 

BAB sebelumnya telah dijelaskan kondisi kerentanan Amerika Serikat terhadap 

minyak asing, bagian ini akan menganalisis alasan Amerika Serikat yang 

mempengaruhi keputusan Amerika Serikat dengan menggunakan landasan teori 

yang telah dipaparkan sebelumnya. 

BAB IV Penutup 

BAB ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang akan membahas 

mengenai kesimpulan yang berisi hasil pemikiran dari BAB I hingga BAB IV 

dimulai dari awal mula masalah terbentuk hingga pada analisis pembahasan yang 

didasarkan pada kerangka pemikiran yang ditentukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 




