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ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengkaji tentang strategi keamanan energi 

Amerika Serikat dalam upaya mengatasi keterbatasan supli impor 

minyak tahun 2012-2015. Energi minyak memiliki peran yang sangat 

penting untuk Amerika Serikat. Sebagai penggerak ekonomi salah 

satunya. Ancaman terhadap ketersediaan energi akan berdampak 

terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Sehingga Amerika 

Serikat perlu menjamin suatu tindakan tertentu untuk menghadapi 

ancaman tersebut.  

Amerika Serikat merupakan konsumn energi minyak terbesar 

di dunia. Namun tingginya nilai konsumsi energi minyak Amerika 

Serikat berbanding dengan nilai produksi domestic yang dihasilkan. 

Tingginya permintaan terhadap energi minyak mendorong Amerika 

Serikat untuk melakukan aktifitas impor. Namun hal tidak menjamin 

bahwa kebutuhan terhadap energi minyak selalu terpenuhi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta 

memaparkan apa saja tindakan dan strategi yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat untuk menjaga keamanan energi domestiknya dalam 

menghadapi ketergantungan dan keterbatasan terhadap supli asing, 

dengan menggunakan konsep energi Mason Willrich. 

Kata Kunci : Energy Security,  Amerika Serikat, Impor 

Energi Minyak, Strategi Keamanan Energi   
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ABSTRACT 

This study is examines The Energy  Security Strategy of United 

States to Facing The Limitation of Oil Impor  Year of 2012-2015. 

Energy is the driving wheel for the United States Economic. Energy 

security threats will be threaten United States Economic which can 

impact on the economic stability. Based on the situation the United 

States need the action to ensure they energy security. 

The United States is the largest oil energy consumption in the 

world. Through the high value of  U.S oil energy consumption, is not 

comparable with the domestic oil product. The high demand of oil 

energy, has prompted the United States to carry out import activities. 

Nevertheless, that activity has not been  the guarantee to ensure 

energy security of the United States.  

This study aim to describe and explain the kind of actions and 

strategies which carried out by the United States to ensure its 

domestic energy security by means to facing oil impor dependence and 

limitation of foreign supply by using Mason Willrich Concept.  

Keywords :  Energy Security, United States, Oil Import, Energy 

Security Srategy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Energi merupakan aspek vital yang berperan dalam pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksudkan dalam hal 

ini ialah ekonomi, lingkungan, sosial dan kebijakan militer.  Untuk 

menjamin pembangunan tersebut, maka yang perlu diperhatikan ialah 

setiap negara menjamin keamanan energi melalui kebijakan keamanan 

sebagai tujuan yang wajib dicapai. Krisis energi yang masih terjadi 

menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan energi internasional 

merimplikasi terhadap  keamanan energi dan strategi suatu negara dalam 

menjamin keamanan energi.  

Isu terkait keamanan energi, bersifat kompleks dan multidimensi. 

Keamanan energi tidak hanya terkait kebijakan energi nasional dan 

internasional, juga terkait kebijakan keamanan nasional dan internasional. 

Namun, keamanan energi bersifat subjektif disebabkan karena besarnya 

ketidak seimbangan dalam distribusi sumberdaya energi diantaranya ; 

teknologi, modal, dalam struktur politik dunia. Berdasarkan pada definisi 

International Energy Agency  (IEA) mendefinisikan keamanan energi 

sebagai menjamin ketersediaan energi pada harga yang terjangkau dalam 



jangka panjang dan jangka pendek.
1
 Dalam jangka panjang, keamanan 

energi fokus pada investasi energi untuk menjamin supli energi 

berdasarkan pada perkembangan ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan 

dalam jangka pendek, yakni kemampuan negara menjamin keamanan 

energi dalam menghadapi perubahan neraca penawaran dan permintaan.
2
 

World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council on Energy 

Security and Yueh mendefinisikan keamanan energi sebagai stabilitas, 

ketersediaan supli energi dengan harga yang terjangkau dan dapat diterima 

secara sosial.
3
  The European Comission’s mendefinisikan keamanan 

energi sebagai ketersediaan energi yang tidak terputus dari supli produk 

pasar energi, dengan harga yang terjangkau oleh seluruh konsumen 

(swasta dan industri) , memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai 

bentuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 

dan 6 perjanjian uni eropa.
4
 Fakta definisi tersebut di atas dapat dipahami 

bahwa ketersediaan, kecukupan, terjangkau, kesejahteraan, produk energi 

atau supli, dan hambatan sebagai poin utama dalam keamanan energi. 

Namun, untuk memahami tingkat keamanan energi suatu negara, 

maka perlu untuk mengklasifikasikan setiap negara, yakni sebagai negara 

eksportir atau negara importir, serta mengidentifikasikan sumber resiko 

yang berdampak terhadap keamanan energi dan upaya negara dalam 

menjamin keamanan energinya.  Klasifikasi negara dalam keamanan 

                                                           
1
 Gelengul Kocaslan,2014, “International Energy Security Indicators and Turke’s Energy Security 

Score”, Vol.4, No.4, pp.735-743, International Journal of Energy Economics and Policy, hal.735. 

Diakses pada, 05 januari 2018, melalui www.proquest.com.   
2
 Ibid 

3
 Ibid 

4
 Ibid  

 



energi merupakan dampak atas persebaran energi yang tidak merata. 

Artinya adalah terdapat negara yang kaya akan sumber daya alam tertentu, 

atau bahkan negara yang tidak memiliki sumber daya energi alam tertentu. 

Situasi tersebut membentuk pola hubungan yang dinamis, dimana negara 

kaya sumber daya energi akan cenderung melakukan ekspor, sedangkan 

negara minim sumber daya energi akan melakukan impor dari negara yang 

kaya akan sumber daya energi.  

Klasifikasi tersebut bertujuan untuk  memahami sudut pandang 

setiap negara terkait keamanan energi. Keamanan energi negara 

pengekspor yakni ketersediaan pasar untuk mendistribusikan serta 

memasarkan hasil produksi. Artinya adalah negara pengekspor perlu 

menjamin akses terhadap pasar, karena akan terjadi ketidak amanan energi 

di suatu negara apabila terjadi hambatan pendistribusian atau ketiadaan 

pasar untuk menerima Hal ini dikarenakan aktivitas ekspor berdampak 

terhadap keamanan finansial yang didapatkan melalui aktivitas ekspor.
5
 

Sedangkan karakteristik keamanan energi negara pengimpor yakni 

menjamin supli energi dari negara pengekspor. Artinya adalah akan terjadi 

ketidakamanan energi apabila terjadi hambatan distribusi.  

Terdapat beberapa sumber resiko yang berdampak terhadap 

keamanan energi suatu negara, diataranya yakni resiko fisik (physical 

risk), mengidentifikasi adanya gangguan permanen (akibat penghentian 

produksi atau sumber energi telah habis), dan gangguan sementara (akibat 

krisis geopolitik atau bencana alam). Resiko ekonomi (economic risks) 

                                                           
5
 Mason Willrich,1975, “Energy and World Politics”, Collier Macmillan Publisher , United States 

of America, hal.94 



yakni kecenderungan ketidakseimbangan harga yang disebabkan oleh 

permintaan dan supli energi. Resiko politik (political risk), merupakan 

senjata politik yang digunakan oleh negara pengekspor. Resiko regulasi 

(regulatory risk), lemahnya regulasi di pasar domestik dan regulasi yang 

berubah-ubah oleh negara pengekspor (perubahan regulasi sebagai upaya 

negara untuk menjamin keamanan investasi energi, dan keamanan kontrak 

supli). Resiko sosial (social risk), adanya konflik sosial yang berdampak 

terhadap meningkatnya harga energi. Resiko lingkungan (environmental 

risk), terkait dengan sektor energi yang disebabkan oleh kerusakan 

lingkungan (bencana nuklir, tumpahan minyak, dll).
6
 

Untuk memahami lebih lanjut terkait ketidakamanan energi maka 

perlu untuk meninjau ancaman terhadap keamanan energi tersebut. Terkait 

sumber energi, terdapat lima aspek indikasi ancaman yakni, supli dan 

harga yang terhambat oleh tindakan politik, berkurangnya cadangan 

minyak yang dapat mengancam keamanan energi, rasio pembatasan 

terhadap cadangan minyak dan gas yang dapat mengancam keamanan 

energi, ketergantungan terhadap impor salah satu indikasi berkurangnya 

keamanan energi, dan keberagaman sistem energi berkontribusi terhadap 

keamanan energi.
7
  

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa negara dengan 

karakteristik sebagai negara industri, serta memiliki ketergantungan 

                                                           
6
 Xavier Labandeira, Baltasar Manzano,2012, “Some Economic Aspects of Energy Security”, 

economics for energy, hal. 8. Diakses pada, 21 Januari 2018, melalui www.eforenergy.org  
7
 Gelengul Kocaslan,2014, “International Energy Security Indicators and Turke’s Energy Security 

Score”, Vol.4, No.4, pp.735-743, International Journal of Energy Economics and Policy, hal.735. 

Diakses pada, 05 januari 2018, melalui www.proquest.com.   

 



terhadap supli energi negara asing, akan memiliki kerentanan terhadap 

keamanan energi. Sebagai salah satu contoh negara pengimpor yakni  

Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara pengimpor, dikarenakan 

tingkat kebutuhan terhadap energi cukup tinggi, khususnya pada sektor 

energi minyak. Diketahui konsumsi energi Amerika Serikat pada tahun 

2011 berdasarkan sumber daya yakni  minyak sebesar 36%, Gas Alam 

26%, Batubara 20%, Nuklir 8%, dan Energi Terbarukan 9%.
8
 Sebagai 

negar pengimpor, Amerika Serikat pernah mengalami gangguan keamanan 

energi, yakni hambatan distribusi sebagai wujud sanksi oleh negara-negara 

anggota OPEC tahun 1973.
9
 Dampak dari sanksi tersebut yakni 

pemotongan 25% dari keseluruhan produksi.
10

 Menaikkan harga minyak 

dari $3 per barel pada tahun 1972, dan menjadi $11.65 per barel pada 

tahun 1974.
11

 

Meskipun sanksi tersebut telah selesai, namun dampak tersebut 

bersifat jangka panjang. Pada September 2000, harga minyak semakin 

meningkat yang disebabkan karena keterbatasan pasokan minyak bumi 

dan minyak mentah di pasar internasional. Selain itu, paska terjadinya 

embargo tahun 2001 ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan 

Presiden Bush, Amerika Serikat menghadapi kekurangan energi paling 

serius. Dampak tersebut dirasakan secara nasional. Pada sektor residensil 

peningkatan biaya tagihan energi mencapai 2-3 kali lipat lebih tinggi dari 

                                                           
8
 Energy Information Administration, 2012, “Energy Perspective 1949-2011”, www.eia.gov 

9
 Keith Crane, et.al,2009, “Oil as a Foreign Policy Instrument” dalam “Imported Oil and U.S 

National Security”, Rand Corporation. Hal.3. Diakses pada 20 November 2017, melalui  

 http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg838uscc.11 
10

 Op.cit Keith Crane hal.4 
11

 Op.cit Keith Crane hal.4 



tahun sebelumnya. Adanya hal tersebut, masyarakat Amerika Serikat 

sering mengalami pemadaman secara bergilir, pengurangan tenaga kerja 

atau pengurangan produksi untuk menyerap biaya kenaikan energi. 

Termasuk pada sektor transportasi, pengemudi Amerika Serikat harus 

membayar lebih tinggi harga energi bahan bakar minyak.  

Secara nasional Amerika Serikat merupakan importir minyak 

terbesar di dunia dengan nilai impor 13.5 juta barel per hari (mbd), atau 

menyumbang 63,5% dari total konsumsi harian 20,6 juta barel per hari 

(mbd) pada tahun 2006.
12

  Terdapat 7% dari 13.5 juta barel per hari (mbd), 

atau setara dengan 2.29 barel per hari (mbd) impor minyak Amerika 

Serikat berasal dari Timur Tengah, dan Persian Gulf. Pada tahun 2008, 

ketergantungan terhadap energi mencapai 66.6% lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya.
13

 Kenaikan harga minyak terus berlangsung 

hingga tahun 2008, yakni mencapai $148.00 per barel.
14

  

Pada tahun  2009,  menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan 

antara jumlah produksi dan tingkat konsumsi energi Amerika Serikat. 

Berdasarkan data tabel di bawah ini : 
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Mengacu pada data tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa hingga tahun 

2009 Amerika Serikat masih mengalami kesenjangan energi, dimana produksi 

domestik tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. 

Ketergantungan terhadap impor menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Terdapat negara-negara eksportir yang berperan penting untuk 

memenuhi kebutuhan energi minyak Amerika Serikat diantaranya yaitu Saudi 

Arabia, Kanada, Meksiko,Venezuela dan Nigeria. Saudi Arabia merupakan negara 

pensuplai energi minyak Amerika Serikat sejak tahun 2001, namun mengalami 

penurunan supli pada tahun 2011 sebesar 32%.
15

 Diikuti oleh Venezuela pada 

tahun yang sama mengalami penurunan sebesar 26%, dan Meksiko 13%. 

Sementara Kanada meningkat sebesar 58% yang artinya, Kanada menjadi negara 

pengekspor terbesar dan terpenting bagi Amerika Serikat. Meskipun, jumlah 

ekspor Kanada hanya mencukupi 19% dari total kebutuhan komsumsi minyak 

Amerika Serikat. Ketergantungan terhadap impor tentu akan memberikan 

ancaman terhadap keamanan energi Amerika Serikat.  

 Memahami situasi tersebut, pemerintah Amerika Serikat 

mengartikulasikan kembali strategi untuk menjamin keamanan energi Amerika 

Serikat. Hal ini tentunya didorong oleh status Amerika Serikat sebagai negara 

dengan konsumsi energi minyak dan gas terbesar di dunia.
16

 Selain itu sedikit 
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mengkhawatirkan, karena departemen pertahanan menjadi salah satu konsumen 

minyak terbesar di Amerika Serikat.
17

 

Upaya dalam mengartikulasikan kembali strategi keamanan energi 

Amerika Serikat, diawali dengan persetujuan memorandum The Independent and 

Security Act  (EISA 2007) pada 26 Januari 2009 oleh Presiden Obama. EISA 

bersifat sebagai landasan yang mengidentifikasi berbagai  area yang harus 

dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencapai independensi energi.
18

  Melalui 

pernyataannya, Obama menegaskan bahwa : 

“the first steps toward energy independence, as we develop 

new energy, set new fuel efficiency standards, and address 

greenhouse gas emissions”.
19

  

 

Berdasarkan pada gagasan tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Amerika 

Serikat menyadari adanya tantangan keamanan energi, salah satu yang menjadi 

tujuan adalah mencapai independensi energi tahun 2020. Sehingga, untuk 

menghadapi kehawatiran akan gangguan yang ditimbulkan oleh keamanan energi 

tradisional, dari gangguan impor minyak jangka pendek, mengurangi tingkat 

ketergantungan, dan penggunaan energi jangka panjang, serta membatasi resiko 

lingkungan akibat energi dalam menghadapi climate change, Presiden Obama 

pada tahun 2012 secara resmi bahwa strategi  “all-of-the-above” merupakan 

gagasan strategi yang saat itu digunakan untuk menjamin keamanan energi 

Amerika Serikat.  
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 “All-of-the-above” merupakan gagasan strategi Presiden Obama yang 

dibentuk bertujuan untuk meghadapi tantangan keamanan energi Amerika Serikat. 

Keberadaan strategi ini diharapkan menjadi strategi jangka panjang untuk 

menjamin ketersediaan energi minyak, gas, solar, nuklir, dan biofuel.
20

 Dalam 

pidatonya, Presiden Obama menyatakan bahwa untuk meghadapi tantangan 

energi Amerika Serikat maka perlu berinvestasi secara serius, dan berkelanjutan 

yakni melalui strategi “all-of-the-above” untuk abad 21.  

 Gagasan strategi baru pada pemerintahan Presiden Obama sebagai bentuk 

pendekatan untuk meningkatkan dukungan teknologi alternatif, dan 

pengembangan sumber daya untuk meningkatkan keamanan energi, serta 

mengatasi perubahan iklim. Upaya tersebut dinilai telah memberikan dampak 

positif bagi Amerika Serikat, hal ini ditinjau dalam pidato Presiden Obama yang 

menyatakan bahwa tahun 2010, Amerika Serikat mengalami peningkatan untuk 

kali pertama sejak 13 tahun yakni, adanya penurunan tingkat ketergantungan 

energi minyak Amerika Serikat di bawah 50%.
21

 Puncak tertinggi yang di 

dapatkan Amerika Serikat ialah, Amerika Serikat mencabut kebijakan larangan 

ekspor minyak pada tahun 2015 dimana kebijakan tersebut telah berlaku selama 

40 tahun. Hal tersebut menjadi momentum penting bagi Amerika Serikat, karena 

untuk kali pertama Amerika Serikat akan melakukan ekspor minyak kembali. 

Artinya adalah distribusi minyak Amerika Serikat yang dipastikan telah 

mengalami peningkatan, dan berdampak terhadap menurunnya harga minyak 

tersebut, tidak hanya bersifat ke dalam tetapi juga keluar. Dengan melakukan 
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ekspor minyak kembali, maka Amerika Serikat ikut serta berkontribusi dalam 

distribusi minyak dunia.  

 Oleh karena itu, kepemilikan Amerika Serikat terhadap sumber daya 

energi yang kian mengalami peningkatan, maka hal tersebut mampu 

meningkatkan perannya (bargaining position) Amerika Serikat dalam politik 

internasional. Sehingga, berdasarkan pemaparan fenomena tersebut di atas, maka 

penulis menilai fenomena tersebut menarik untuk diangkat sebagai kajian 

penelitian, karena adanya peningkatan jumlah distribusi yang berdampak terhadap 

pencabutan larangan ekspor minyak. Terlebih pada tahun 2010 Pemerintahan 

Presiden Barrack Obama membentuk gagasan strategi baru untuk menjaga 

keamanan energi Amerika Serikat. Keberhasilan Amerika Serikat untuk mencapai 

surplus energi tentunya tidak terlepas dari gagasan strategi yang telah 

diimplementasikan, paska pembentukan memorandum yang dilakukan oleh 

Presiden Barrack Obama. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian 

yang diangkat oleh penulis ialah  “Strategi  Keamanan Energi Amerika dalam 

Mengatasi Keterbatasan Impor Energi Minyak Tahun 2012-2015”.  

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah  

“Bagaimana “Strategi  Keamanan Energi Amerika dalam Mengatasi 

Keterbatasan Impor Energi Minyak Tahun 2012-2015” 

1.2 Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 



1. Memahami lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh 

Amerika Serikat dalam menjamin keamanan energinya melalui 

strategi “all-of-the-above” oleh Presiden Barrack Obama yang 

menjadi pemicu dalam peningkatan kapasitas produksi Amerika 

Serikat, hingga mendorong Amerika Serikat mencabut kebijakan 

larangan ekspor minyak tahun 2015.  

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Manfaat Akademis  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 

sumbangsih ilmu tentang isu-isu terkini serta pengetahuan tentang 

kerangka analisa yang menjelaskan studi kasus dengan topik tertentu. 

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

penelitian selanjutnya yang memiliki kajian atau tema serupa. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi 

terhadap kemajuan khasanah keilmuan di bidang Hubungan Internasional, 

khususnya Security and Peace, dan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya dengan tema energi. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi 

pembaca atau pihak lain yang ingin meneliti terkait permasalahan energi 

lebih dalam khususnya mengenai strategi suatu negra untuk menjamin 

keamanan energi di bidang energi sebagi strategi pemenuhan kepentingan 

nasional Negara.  



 BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 Pada bab II penulis akan memberikan pemaparan mengenai landasan yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Sub pembahasan pertama 

yakni landasan studi pustaka atau dipahami sebagai studi terdahulu. Studi 

terdahulu berisikan tentang ringkasan dan tinjauan dari penelitian dengan tema 

serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam  penelitian  ini 

penulis menggunakan dua studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Studi terdahulu yang  pertama yaitu sebuah jurnal yang berjudul  U.S Oil Strategy 

in the Caspian Basin: Hegemony through interdependence  karya Dough Stokes 

dan Sam Raphael tentang strategi minyak Amerika Serikat di kawasan Caspian 

Basin . Sedangkan studi terdahulu yang kedua, yakni Implication  of  Recent U.S. 

Energy Trends  for Trade Forecast  karya Craig S.Hakkio,  dan Jun Nie tentang 

perubahan produksi Amerika Serikat.   Dengan pemaparan studi terdahulu 

tersebut, maka penulis dapat menempatkan posisi penulis dalam penelitian ini 

melalui komparasi penelitian terdahulu tersebut.  

 Selanjutnya sub pembahasan kedua yakni landasan kerangka analisa yang 

menjelaskan secara komprehensif terkait alat analisa yang digunakan, baik secara 

konseptual ataupun operasional guna menjelaskan studi kasus yang terpilih dalam 

penelitian ini.  Berdasarkan pada pemaparan kerangka analisa tersebut, kemudian 

penulis dapat menarik sebuah argument utama yang muncul dari studi kasus yang 

digunakan.  

 



2.1 Studi Terdahulu 

2.1.1  U.S Oil Strategy in the Caspian Basin: Hegemony through 

interdependence 

Studi terdahulu pertama ini adalah artikel yang ditulis oleh Dough Stokes. 

Pada artikel ini Stokes memaparkan strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama untuk menekankan pentingnya 

pasokan energi yang stabil  untuk kepentingan keamanan nasional Amerika 

Serikat. Pada artikel yang ditulis oleh Stokes mengindikasikan bahwa Amerika 

Serikat memiliki ketertarikan pada suatu kawasan tertentu, seperti hal nya 

kawasan Asia Tengah dengan beberapa terobosan ekonomi dan strategi yang 

dinilai signifikan oleh Amerika Serikat. Memahami perkembangan tersebut, maka 

pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk mengintegrasikan orde 

kepemimpinan dengan kawasan tersebut. Argumen dasar Stokes ialah berbunyi 

keterlibatan Amerika Serikat di kawasan tersebut adalah bentuk meningkatknya 

persaingan geopolitik China dan Rusia. Sedangkan, kebijakan Amerika Serikat 

untuk kawasan ini dirancang untuk memperdalam ketergantungan pasar, serta 

perpaduan kompleks persaingan geopolitik dan ketergantungan ekonomi di 

Caspia. Peran Amerika Serikat di kawasan tersebut sebagai stabilizer hegemoni.  

Selanjutnya pada bagian pertama, Stokes memberikan pemaparan terkait 

hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya rencana ambisius oleh Amerika 

Serikat  merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak 

asing. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat mengkonsumsi lebih dari 20% dari 



total konsumsi minyak dunia.
22

 Diversifikasi atas produksi minyak dari kawasan 

Timur Tengah menjadi inti strategi keamanan energi Amerika Serikat paska era 

perang dingin. Strategi ini dipercepat pada masa pemerintahan presiden Bush, 

dengan memperluas sumber minyak di pasar global.  

Lebih lanjut, Stokes memaparkan bahwa kunci untuk memastikan 

keamanan energi yang dilakukan oleh sutu negara adalah dengan menjaga 

keragaman supli dari berbagai kawasan. Selain itu terdapat beberapa 

perkembangan yakni eksplorasi energi di wilayah Amerika Utara. Menariknya 

adalah Amerika serikat juga mencoba untuk mendapatkan eksportir minyak 

bersih dari beberapa negara diantarnya adalah Kolombia, Nigeria, 

Angola,Kazakhstan, dan Libya, yang turut dalam pengaruh Amerika Serikat.
23

 

Upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memaksimalkan produksi, 

dengan menjamin alternative pasokan komoditas energi dari pasar minyak dunia, 

yang umumnya telah mengalami gangguan pasokan di wilayah Teluk Persia.   

Stokes berdasarkan pada artikel yang ia tulis dalam penelitiannya 

bertujuan untuk meninjau langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

untuk menjamin keamanan energi melalui diversifikasi energi. Secara khusus 

salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk kebijakan yang 

berkaitan dengan kekayaan minyak di kawasan Asia Tengah. Pembentukan 

kebijakan tersebut bertujuan untuk memobilisasi muber daya non-Timur Tengah 

ke pasar global.  Dalam penelitiannya, argument utama Stokes adalah 

pembentukan kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush dan 
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masa pemerintahan sebelumnya berupaya untuk mengkalibrasi ulang  

hubungannya dengan negara-negara yang memiliki komoditas minyak.  

Selanjutnya pada bagian kedua, Stokes memaparkan inti dari artikel 

tersebut yang meninjau bahwa Amerika Serikat membentuk langkah-langkah 

tertentu sebagai dampak dari gangguan distribusi minyak dunia. Gangguan 

distribusi tersebut dinilai mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat serta upaya 

dalam mempromosikan kebijakan luar negerinya, maka guna memperkuat 

keamanan energinya ialah memperluas akses terhadap minyak  dari seluruh 

dunia. Salah satu pendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan kebijakan 

terkait keamanan energi adalah untuk mempertahankan harga energi yang 

terjangkau.  

Kemudian,  Stokes menarik kesimpulan akhirnya dengan memberikan 

pernyataan bahwa Strategi Amerika Serikat terhadap Kaspia merupakan dorongan 

atas kekhawatiran dan keinginan untuk mengamankan kekayaan minyak di 

wilayah tersebut, serta meminimalkan pengaruh Rusia dan China. Namun 

menariknya adalah kaspinya menyatakan dengan tegas untuk bersatu dengan kubu 

barat. Kontribusi tulisan Stokes dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah ide dalam memahami strategi serta dinamika tekanan domestik dalam 

suatu negara yang mendorong negara untuk membentuk stratgei guna mencapai 

tujuan tertentu. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Stokes dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan dalam memaparkan 

strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dalm menjamin keamanan energi. 

Berkaitan dengan artikel yang ditulis oleh Stokes tersebut secara spefisik hanya 

menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat guna menjamin 



keamanan energinya di wilayah tertentu, serta meninjau hal-hal yang mendorong 

Amerika Serikat untuk membentuk strategi tersebut juga sebagai dampak dari 

gangguan distribusi minyak dunia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

akan meninjau terkait strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam 

menjamin keamanan energinya paska terjadi gangguan distribusi.  

2.1.2 Implication of Recent U.S. Energy Trends for Trade Forecast  

 Studi terdahulu yang  kedua ini adalah artikel yang ditulis oleh Craig 

S.Hakkio,  dan Jun Nie. 
24

 Pada artikel ini Craig dan Jun memaparkan fenomena 

perubahan produksi energi, dengan contoh yang diambil adalah adanya perubahan 

produksi energi di Amerika Serikat yang dinilai memberikan  pengaruh terhadap 

aktivitas perdagangan , ekspor dan impor energi Amerika Serikat. Bagian pertama 

ia menjelaskan terkait tren produksi dan konsumsi pada minyak mentah dan gas 

alam. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, ia memberikan argumen bahwa 

metode dapat  memberikan dampak yang signifikan pada produksi energi. 

Terdapat perubahan secara signifikan teknologi ekstraksi energi sejak akhir tahun 

1990 dan awal tahun 2000, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 

4.2% dari tahun 2006 hingga tahun 2013.
25

  

 Selanjutnya untuk bagian kedua ia menjelaskan tentang estimasi energi 

dan non-energi ekspor dan impor. Estimasi tersebut dijelaskan menggunakan 

vector autoregression VAR terkait komponen ekspor dan impor energi dan non-

energi. Ekspor –impor energi bergantung pada produksi domestik, dan relatifitas 
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harga energi. Impor energi bergantung pada konsumsi energi domestik, sedangkan 

ekspor energi bergantung pada konsumsi energi masyarakat di luar negeri. Dalam 

tulisannya, ia menemukan dua penemuan penting seiring dengan meningkatnya 

produksi energi domestik. Pertama, meningkatnya produksi energi domestik dapat 

mendorong mereduksi impor energi. Dijelaskan dalam  bagan, bahwa peningkatan 

produksi energi sebasar  1% dapat menurunkan  1.7% impor energi pada masa 

tersebut atau masa berikutnya.
26

 Oleh karenanya terkait larangan ekspor minyak, 

jika larangan tersebut dihilangkan maka akan memberikan waktu bagi produsen 

untuk mendapatkan pasar asing. Selain itu, pertumbuhan jumlah produksi akan 

mendorong terbentuknya pasar asing baru dan meningkatkan ekspor energi.  

 Kemudian, di akhir ia memberikan kesimpulan bahwa produksi energi 

Amerika Serikat berubah secara drastis pada tahun 2006 sebagai bentuk 

peningkatan teknologi industri. Meningkatnya jumlah produksi domestik salah 

satunya juga didorong oleh faktor konsumsi energi domestik yang relatif stabil. 

Ekspor energi diperkirakan akan mengalami peningkatan 12.3% tahun 2014, dan 

19.4 tahun 2015.
27

 Meningkatnya pertumbuhan produksi domestik seiring dengan 

meningkatnya permintaan luar negeri. Berdasarkan hal tersebut diperkirakan 

impor energi akan menurun sebesar 40%. Hal ini tentunya membantu mengurangi 

defisit  perdagangan mencapai 14%.
28

 

 Kontribusi tulisan Craig dan Jun terhadap penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah ide dalam memahami dinamika moda produksi dalam negeri 

suatu negara yang dinilai sebagai faktor penting untuk memahami aktivitas ekspor 
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dan impor. Kesamaan penelitian yang dilakuakn oleh Craig dan Jun dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terkait tema energi minyak 

yang menjadi aspek penting bagi Amerika Serikat untuk membentuk kebijakan 

baru. Berkaitan dengan pemaparan tulisan tersebut secara spesifik belum 

menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjaga 

keamanan energinya. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin meninjau 

strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam menjamin keamanan 

energinya. 

2.2 Energy Security  

 Energy Security  atau keamanan energi menjadi perhatian penting bagi 

negara-negara pengimpor paska terjadinya embargo minyak dunia pada tahun 

1973. Negara pengekspor minyak di kawasan Timur Tengah menghentikan 

pasokan ekspor minyak mentah ke negara-negra pengimpor yang telah 

memberikan dukungan terhadap Israel.
29

 Energi sebagai  kebutuhan  vital bagi 

setiap negara sehingga keberadaan energi tersebut perlu dijamin keamanannya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa fenomena embargo minyak, 

tindakan yang dilakukan oleh negara pengekspor mempengaruhi ketersediaan 

energi negara pengimpor. Meninjau fenomena tersebut, terdapat berebagi definisi 

terkait keamanan energi dengan sudut pandang negara pengimpor. Sebagaimana 

dalam definisi yang diungkapkan oleh Yergin, bahwa tujuan keamanan energi 

adalah untuk menjamin kecukupan, dan suplai energi yang terpercaya dengan 

harga yang terjangkau dan tidak membahayakan objektif dan nilai pokok 
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nasional.
30

Selain itu terdapat definisi oleh IEA (International Energy Agency)
31

 

yang didominasi oleh negara-negara pengimpor, mendefinisikan keamanan energi 

sebagai ketiadaan ketergantungan atas ketersediaan supli energi  dengan harga 

yang terjangkau.
32

  

 Definisi yang diungkapkan oleh Yergin dan IEA merupakan definisi 

berdasarkan pada sudut pandang keamanan energi bagi negara pengimpor, tidak 

cukup menjelaskan keamanan energi bagi negara pengekspor. Oleh karena itu, 

sesuai dengan penelitian yang diambil maka konsep keamanan energi yang 

relevan dengan rumusan masalah dan juga digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah konsep energi oleh Mason Willrich yang melihat keamanan 

energi sebagai masalah yang subjektif, sehingga negara harus menunjukkan 

bahwa negara tersebut aman dalam level internasional. Sebagaimana berdasarkan 

pada pernyataan Willrich terkait keamanan energi, yakni : “…the more powerful 

the country is, the more important its security is to international order in 

general”
33

 

 Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tingkat 

energi yang dimiliki oleh suatu negara memberikan makna penting keamanan 

energi negara tersebut yakni sebagai posisi tawar pada level internasional. 

Korelasi antara energi dan keamanan internasional yakni energi memiliki peran 
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dalam keberlangsungan ekonomi dan merupakan otoritas negara. Sebagai negara 

berdaulat memiliki otoritas penuh atas kekayaan energi yang dimiliki. Hal tersebut 

meninjau fakta bahwa keberadaan energi bersifat alamiah, yang artinya 

persebarannya tidak dapat terkontrol, dan tidak merata. Artinya adalah bahwa 

tidak semua negara memiliki energi atau memiliki energi dengan jumlah tertentu. 

Sehingga dalam pemanfaatannya negara memiliki peran yang berbeda.  

 Berbeda dengan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas Willrich 

memberikan definisi yang berbeda terkait keamanan energi, yakni :”…Energy 

Security as the assuranceof sufficient energy supplies to permit national economy 

to function in politically acceptable manner”
34

 . Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa keamanan energi menurut Willrich merupakan 

jaminan akan cukupnya supali energi untuk mendukung perekonomian suatu 

negara agar berfungsi dan dapat diterima secara politik. Makna “diterima secara 

politik” dalam hal ini ialah ditinjau berdasarkan sudut pandang secara 

internasional dan domestik. Berdasarkan sudut pandang negara dan inetrnasional, 

maka yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan memastikan bahwa energi 

sebagai kepentingan umum serta sebagai komoditas untuk berinteraksi dengan 

sektor energi negara lain guna mencegah timbulnya kekacauan politik 

 Perbedaan peran dan kontribusi energi setiap negara menyebabkan tingkat 

keamanan nasional yang berbeda pula. Maka berdasarkan hal tersebut, Willrich 

mengklasifikasikan keamanan energi dalam sudut pandang individual. yakni sudut 

pandang negara pengekspor dan negara pengimpor guna menyesuaikan postur 
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yang ideal dari suatu negara.
35

 Klasifikasi negara tersebut bertujuan untuk melihat 

perbedaan pengertian dan posisi mengenai keamanan energi. Negara pengimpor 

memaknai keamanan energi sebagai keamanan supli (security of supply) karena 

dalam menjalankan perekonomiannya, negara pengimpor bergantung pada supli 

energi negara lain. Sedangkan sudut pandang negara pengekspor dalam 

memahami keamanan energi sebagai keamanan permintaan (security of demand), 

karena hasil ekspor energi tersebut berdampak pada perekonomian suatu negara.  

 Mengacu pada pemaparan sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan 

dalam memahami keamanan energi, sehingga dapat dipahami bahwa keamanan 

energi suatu negara akan berbeda dengan melihat posisi suatu negara sebagai 

negara pengimpor atau negara pengekspor. Dalam beberapa penelitian terkait 

keamanan energi meninjau keamanan energi yang  dilakukan oleh negara 

pengimpor. Penelitian berdasarkan pada sudut pandang negara pengimpor untuk 

meninjau upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan energinya, 

sebagai negara yang bergantung pada distribusi sumber daya negara lain. Hal ini 

tidak terlepas dari kepemilikan terhadap sumber daya yang tidak merata, atau 

dalam jumlah yang terbatas.  

Namun, berkembangnya politik internasional yang kian dinamis, sumber 

daya sebagai salah satu komoditas yang memiliki peran penting yakni sebagai 

posisi tawar dalam politik internasional, maka setiap negara tentunya memiliki 

upaya tertentu untuk menjamin keamanan energinya.  Guna memahami secara 

rinci maka pemaparan terkait keamanan energi berdasarkan masing-masing sudut 

pandang dijelaskan sebagai berikut : 
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2.2.1 Exporting Country Security  

 Terkait keamanan energi, hubungan negara pengekspor dengan negara 

pengimpor merupakan suatu hubungan yang bersifat timbal balik. Oleh karena 

itu, sudut pandang keamanan energi negara pengimpor dengan negara 

pengekspor bertolak belakang.
36

 Mason Willrich dalam bukunya Energy and 

World Politics , memaparkan bahwa secara mendasar keamanan energi negara 

pengekspor adalah kedaulatan nasional atas sumber daya yang dimiliki, atau 

secara luas juga termasuk jaminan atas hak akses pasar ke luar negeri.
37

  Fokus 

keamanan energi negara pengekspor yakni pada akses pasar (access to markets) 

dan keamanan permintaan (security of demand)
38

. Hal tersebut tentunya bertolak 

belakang dengan sudut pandang negara pengimpor yang lebih menitik beratkan 

pada akses terhadap sumber energi (access to resources) dan keamanan supli 

energi (security of supply).  

 Adanya  perbedaan  fokus keamanan energi, tentunya strategi yang 

dilakukan oleh suatu negara dalam menjamin energi berbeda pula. Bahkan 

menurut Willrich menambahkan bahwa tingkat keamanan energi pada jumlah 

energi  yang tersedia, serta tahap industrialisasi.
39

 Pentingnya hal ini karena 

berdasarkan data akan mempengaruhi  jumlah pembagian energi yang diproduksi 

yakni untuk konsumsi domestik serta komoditas ekspor. Berikutnya penulis akan 

memberikan pemaparan keamanan energi berdasarkan pada sudut pandang 

negara pengimpor yakni sebagai berikut. 
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2.2.2 Importing Country Security  

Berdasarkan pada sudut pandang negara pengimpor, dipaparkan oleh 

Mason Willrich dalam bukunya  Energy and World Politics ialah berbunyi 

kepentingan utama negara pengimpor adalah keamanan terhadap pasokan 

energi.
40

  Resiko keamanan yang  dihadapi oleh negara pengimpor ialah rentan 

terhadap hambatan distribusi. Bentuk hambatan distribusi tersebut dalam sudut 

pandang negara pengimpor salah satunya yakni embargo yang dilakukan oleh 

pihak negara pengekspor. Namun hambatan juga dapat terjadi melalui pihak 

ketiga yakni konflik antar pemerintah, atau terdapat organisasi kelompok tertentu 

yang merusak basis produksi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara.  

 2.2.2.1Importing Country Security Concept  

Berdasarkan pada sudut pandang negara pengimpor fokus utama 

keamanan energi ialah supli energi. Menurut Willrich, dalam sudut pandang 

negara pengimpor terdapat beberapa tingkatan dari pengertian keamanan energi, 

yaitu :
41

 

1. Dalam cakupan  secara sempit sebagaimana dalam pernyataan 

Willrich menyatakan bahwa,  

“….energy supplies to permit a country to 

function during war”
42

 

 

Merujuk pada pernyataan tersebut, maka  keamanan energi dapat 

dipahami sebagai terjaminnya supli energi yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu, seperti hal nya kebutuhan perang. Kalimat “during 
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war” pada sudut pandang  pertama menunjukkan batasan waktu pada 

kondisi tertentu yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjamin 

keamanan energinya. Hal ini dikarenakan negara hanya menjamin 

kapabilitas untuk melakukan perang melalui substansi yang dimiliki. 

Pada sudut pandang pertama ini Willrich menilai bahwa sudut pandang 

ini bersifat sempit.  

2. Sedangkan dalam cakupan yang luas, menyatakan bahwa,  

“…. Energy supplies to maintain the national 

economy at “normal” levels”
43

 

 

Merujuk pada pernyataan Willrich pada sudut pandang kedua secara 

luas, dapat dipahami bahwa  keamanan energi merupakan terjaminnya 

supli energi untuk menjamin ekonomi nasional pada level “normal”. 

Kata normal pada sudut pandang kedua tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan jaminan terhadap keamanan energi berada 

pada garis yang sejajar. Artinya adalah, apabila pertumbuhan ekonomi 

pada garis normal, sedangkan jaminan terhadap keamanan energi tidak 

pada garis yang sama, maka diperlukan beberapa upaya atau 

pertumbuhan untuk menjamin keamanan energi tersebut. Keamanan 

energi dimaknai sebagai ketersediaan energi yang cukup untuk menjaga 

perekonomian negara yang dianggap stabil secara politis. Pada sudut 

pandang kedua tersebut, Willrich menyatakan bahwa sudut pandang 

kedua bersifat ekspansif.  

3. Sedangkan sudut pandang ketiga Willrich menyatakan bahwa,  
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  “….energy security as the assurance of 

sufficient energy supplies to permit the 

national economy to function in a politically 

acceptable manner”
44

 

 

Merujuk pada pernyataan Willrich pada sudut pandang ketiga dapat 

dipahami bahwa keamanan energi sebagai upaya untuk menjamin fungsi 

ekonomi nasional dengan cara yang dapat diterima secara politis. 

Kalimat dapat dapat diterima secara politis dalam pernyataan tersebut 

dapat dipahami bahwa dapat diterima secara domestik dan internasional. 

Dapat diterima secara internasional pada sudut pandang ini yakni negara 

pengimpor menjamin distribusi komoditas energi dengan mencegah 

hambatan kekacauan politik. Hal ini karena, kekacauan politik domestik 

pada suatu wilayah tertentu dapat memberikan dampak di dalah sistem 

internasional.  

Berdasarkan pada sudut pandang negara pengimpor, mengacu pada 

pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa keamanan energi negara 

pengimpor yakni jaminan atas tercukupi supli energi yang ada guna 

menjamin perekonomian negara. Jaminan atas tercukupinya energi juga 

merupakan tindakan pencegahan terhadap timbulnya gejolak politik. 

Dalam beberapa sudut pandang negara pengimpor keamanan dan 

ketidakamanan energi juga dipengaruhi oleh organisasi ekonomi  dan 

politik serta perkembangan tahap industri. Keamanan energi berkaitan 

erat dengan keamanan ekonomi.
45

 Di dalam suatu negara dengan sistem 

demokrasi yang kuat, terdapat maneuver kecil untuk mendorong 

pertumbuhan energi yang dpat diterima secara politik.   
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2.2.2.2  Strategy of Importing Country Security  

Dalam pemaparan terkait strategi, penulis akan memaparkan strategi yang 

digunakan oleh negara pengimpor dalam upaya menjamin keamanan energinya. 

Strategi secara umum dipahami sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Adanya tujuan berbeda yang hendak dicapai oleh suatu 

negara, maka perlu cara atau tindakan berbeda pula.    

Berbeda dengan pemahaman secara umum, maka dalam pemaparan ini 

penulis akan memaparkan strategi secara spesifik berdasarkan pada sudut pandang 

negara pengimpor. Dalam upaya menjamin keamanan energinya, maka pilihan 

strategi yang digunakan oleh negara pengimpor secara menyeluruh berbasis 

industri, yang diantaranya adalah aset energi dalam bentuk sumber daya alam, 

teknologi, modal, dan ketrampilan manajemen.
46

 Terdapat dua variabel strategi 

yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan energi negara pengimpor, yakni  

menjamin supli komoditas dari negara lain (guarantees of foreign supplies) dan 

meningkatkan persediaan domestik (self-sufficiency).
47

 

Dua variabel strategi tersebut digunakan oleh negara pengimpor merujuk 

pada hambatan atau efek yang dihadapi. Oleh karenanya, penggunaan strategi 

tersebut perlu mengidentifikasi hambatan atau efek yang dihadapi oleh negarjaa 

pengimpor. Merujuk pada jaminan atas supli dari negara lain (foreign supplies), 

maka hambatan yang mungkin ditimbulkan dari upaya tersebut adalah hambatan 

dalam supli energi. Sehingga dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan adalah 

melakukan penjatahan (rationing) dan penimbunan (stockpiling).
48
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 Penjatahan (rationing) dalam hal ini berarti membatasi permintaan. 

Penjatahan ini merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh negara 

pengimpor. Sedangkan tindakan penimbunan menurut Willrich merupakan suatu 

tindakan yang kurang praktis, karena dalam beberapa situasi tertentu harga 

komoditas  energi negara pengimpor akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

negara yang memiliki kemandirian terhadap energi. Distribusi komoditas energi 

melalui sistem penjatahan (rationing) , dilakukan melalui perangkat harga, dan 

antrian panjang.
49

  

Tindakan penjatahan bertujuan untuk mengalokasikan persediaan energi 

yang ada dan membatasi konsumsi. Secara umum Willrich menyatakan bahwa 

menurunnya tingkat konsumsi energi memberikan peluang bagi suatu negara 

untuk memecahkan masalah ketersediaan energi. Dengan demikian, pengurangan 

permintaan energi tentunya berimplikasi terhadap berkurangnya kebutuhan impor, 

mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sebagai akibat dari 

konsumsi dan produksi energi.  Dalam praktiknya, tindakan penjatahan yang 

dilakukan oleh negara pengimpor dalam meningkatkan keamanan energi ditinjau 

berdasarkan pada kondisi tertentu. Pada kondisi normal, sistem penjatahan tidak 

dapat berjalan pada negara-negara dengan sistem ekonomi pasar.  Namun, upaya 

tersebut masih dapat diterima secara politik.  

Sedangkan tindakan kedua yakni melalui penimbunan atau  

(stockpiling) . Merujuk  pada sudut pandang penguatan keamanan energi negara 

pengimpor, penimbunan minyak sebagai taktik untuk mereduksi  kerentanan 

hambatan distribusi jangka pendek.
50

  Sebagai tindakan darurat untuk mengurangi 
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kerentanan negara pengimpor terhadap hambatan distribusi komoditas energi. 

Ketersediaan komoditas energi yang cukup mampu mencegah terjadinya embargo, 

dan memperkuat posisi tawar (bargaining position) suatu negara dalam upaya 

diplomasi dan negosiasi.
51

 Selain untuk menjamin keamanan energi negara 

pengimpor, tindakan ini juga mampu melindungi komoditas dari fluktuasi harga 

yang tidak normal.
52

 Terdapat beberapa faktor situasi yang mendorong negara 

pengimpor untuk melakukan penimbunan, diantranya yakni komoditas energi 

berperan penting dalam ekonomi energi; derajat ketergantungan terhadap impor; 

jumlah pasokan atau distribusi asing dan kehandalan politis masing-masing 

negara; kondisi pasar dunia dan kartelisasi; dan terjadinya substitusi komoditas 

energi.
53

 

Secara teknis tindakan penimbunan dapat dilakukan dengan menyimpan 

cadangan minyak mentah di permukaan tank atau di bawah tanah berdasarkan 

formasi geologi, atau dapat juga dilakukan dengan melakukan pemasangan 

kapasitas produksi.
54

 Namun , penyimpanan cadangan komoditas minyak mentah 

tersebut merupakan komoditas dengan harga murah jika dibandingkan dengan 

kapasitas produksi negara. Sebagian besar negara pengimpor tidak cukup 

memiliki kapasitas penyulingan domestik.  

Lebih lanjut, negara pengimpor untuk memperkuat jaminan pasokan luar 

negeri, Willrich menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melalui 

diversifikasi supli sumber daya (diversification of supply) tetapi juga 

meningkatkan interdependensi  dengan negara pengekspor (interdependence 
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through exporter)  yakni melalui investasi oleh negara pengekspor dan bantuan 

pembangunan industri, 
55

 yang secara umum langkah tersebut ditempuh oleh 

negara pengekspor terhadap negara pengimpor yang notabene sebagai negara 

industri. Diversifikasi dipahami sebagai suatu tindakan terutama dalam 

menghadapi hambatan distribusi energi. Melalui tindakan diversifikasi mendorong 

negara pengimpor untuk mencari pasar energi dari negara lain untuk menjamin 

distribusi serta keamanan energinya.
56

 

Selanjutnya yakni interdependensi (interdependence) . Berdasarkan sudut 

pandang negara pengimpor bahwa ketidakamanan energi tidak hanya ditimbulkan 

sebagai akibat ketergantungan terhadap supli negara asing, tetapi juga otonomi 

negara dalam mengatur sumber daya yang dimiliki.
57

 Memahami ketidakamanan 

tersebut, maka negara pengimpor untuk memperkuat keamanan energinya 

menciptakan ketergantungan terhadap supli, melalui hubungan negara pengekspor 

dan negara pengimpor yang bersifat timbale balik, sehingga tidak ada pihak 

tertentu yang saling mendominasi. 

Terdapat dua cara berbeda yang dapat ditempuh oleh negara pengimpor 

untuk membentuk interdependensi dengan negara pengekspor, yakni, investasi 

jangka panjang oleh pengekspor di negara pengimpor, dan bantuan pembangunan 

industri oleh negara pengimpor terhadap negara pengekspor.
58

 Willrich 

menyatakan bahwa langkah yang bersifat ekonomi tersebut memiliki aspek 

penting untuk menjalin keamanan energi. Hal ini dikarenakan interdependensi 

melalui investasi asing sangat relevan bagi negara pengekspor untuk mendapatkan 
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surplus dalam jumlah yang besar. Sementara interdependensi yang terbentuk 

melalui bantuan pembangunan industri tentunya akan menyerap investasi dalam 

negeri.
59

  

Dalam sudut pandang negara pengimpor, penguatan keamanan negara 

pengimpor melalui investasi dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya 

yakni memberikan ancaman kepada pengekspor untuk melakukan nasionalisasi 

atau membekukan aset pengekspor.
60

 Selain itu, terdapat beberapa kebijakan yang 

dibentuk untuk menjamin keamanan energi negara pengekspor melalui kebijakan 

investasi, Pertama, ancaman atas investasi jangka pendek. Ketiadaan institusi 

perbankan atau tindakan kooperatif, melalui penarikan aset secara cepat dapat 

menyebabkan runtuhnya lembaga keuangan. 
61

 Kedua, posisi minoritas di 

berbagai perusahaan dinilai memberikan sedikit dampak terhadap keamanan 

energi negara pengimpor, meskipun mendapatkan manfaat ekonomi yang cukup 

besar.
62

 Ketiga, yakni kontrol bersama seperti 50-50 kepemilikan atau negara 

pengekspor memiliki mayoritas kontrol terhadap investasi jangka panjang di 

negara pengimpor, yang tentunya memiliki keuntungan substansial.
63

 Pihak 

pengekspor tentunya terkunci dalam investasi tersebut yang tidak dpat dilikuidasi 

dengan cepat. Apabila terjadi gangguan distribusi energi maka negara pengimpor 

dapat melakukan sita atas investasi tersebut.  

Berbeda dengan variabel sebelumnya yang memaparkan strategi atau 

tindakan yang dilakukan oleh negara pengimpor untuk menjamin keamanan 

energinya melalui jaminan atas distribusi asing, sedangkan variabel kedua 
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mememaparkan terkait tindakan yang dilakukan oleh negara pengimpor untuk 

menjamin keamanan energinya melalui swasembada (self-sufficiency).  Tindakan 

yang dilakukan oleh negara pengimpor dalam menjamin keamanan energi melalui 

ketersediaan sumber daya negara  (self-sufficiency) adalah meningkatkan sumber 

daya yang belum berkembang seperti impor teknologi (import technology) , modal 

(capital),  dan menejemen (management).
64

 Perlunya tindakan tersebut, karena 

dalam pernyataannya Willrich mengidentifikasikan hambatan untuk menjamin 

ketersediaan energi secara mandiri, yakni, sumber energi dalam suatu negara 

relatif belum berkembang. Sehingga membutuhkan prospek yang banyak bagi 

suatu negara untuk meningkatkan hal tersebut 
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Gambar 2.1 Bagan hubungan Antar Variabel dalam konsep 

Energy Security menurut  Mason Willrich 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara umum, berbagai penelitian dengan tema yang sama tentang 

keamanan energi hanya ditinjau berdasarkan sudut pandang negara pengimpor. 

Hal ini dikarenakan aspek keamanan energi menitik beratkan pada hambatan supli 

energi dari negara lain sebagai dasar pandangan utama negara pengimpor, serta 

sebagian besar negara melakukan pengamanan energi ketika mengalami gangguan 

supli. 

Energy Security 

Energy Security for Exporting 

Country 

 Security of Demand 

Energy Security for Importing 

Country 

 Security of supply 

Guarantee of sufficient energy 

supplies to permit a country during  

war  

Assurance of adequate energy 

supplies to maintainthe national 

economy at “normal”levels 

The assurance of sufficient 

energy supplies to permit the 

national ecooy to function in a 

politically acceptable manner 

Sumber :  Hasil olahan peneliti (2017)   berdasarkan referensi dari buku 

Energy and World Politics oleh Mason Willrich 

An energy importer that is 

industrialized and that possesses a 

large domestik resource base may 

enhance its energy securityin 

basically two ways: by 

strengthening its guarantees of 

foreign supplies and by increasing 

its self-sufficiency. 

Stratey to 

ensure 

energy 

security 



Seiring dengan berkembangnya politik internasional yang bersifat dinamis, 

aspek  keamanan energi negara pengimpor kian penting sebagai agenda dalam 

politik internasional. Terkait dengan penelitian ini, maka konsep yang digunakan 

oleh penulis sebagai sudut pandang analisa adalah konsep keamanan energi negara 

pengimpor yang menitikberatkan pada keamanan supli (security of supply. 

Berdasarkan hal tersebut,  dapat dipahami bahwa sub-konsep keamanan energi 

negara pengekspor hanya sebagai gambaran yang mewakili fenomena, untuk 

pembahasan selanjutnya tidak dijelaskan dalam landasan konseptual dan 

operasional. 

 

Sub-Konsep Variabel Indikator 

Strategy of 

importing country 

energy security 

Guarantees of foreign 

supply 

 Rationing 

 Stockpiling 

 Diversification 

 Interdependence through 

exporter 

Increasing its self-

sufficiency 

 Import technology 

 Capital 

 Management  

 

 

 

 

 

 

 



24 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Strategi Indikator Operasionalisasi 

Importing country 

energy security 

concept . Konsep 

strategi Energy 

Security  negara 

importir dengan 

kepemilikan atau 

sedikit kepemilikan 

sumber energi 

domestik 

Strengthen 

assurance of 

domestic 

supply 

 

RationingPlans 

Adanya kebijakan atau program 

konservasi energi dan efisiensi 

energi untuk menghemat konsumsi 

energi minyak domestik Amerika 

Serikat 

Pemerintah Amerika Serikat tidak 

melakukan pembatasan melainkan 

upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat ialah 

peningkatan efisiensi. 

Stockpiling 
Adanya penampungan energi minyak 

darurat yang diwujudkan dalam 

bentuk Strategic Petroleum Reserves 

Self Sufficiency 

Adanya eksplorasi dan 

pengembangan terkait energi minyak 

domestic Amerika Serikat yang 

diwujudkan dalam upaya ekplorasi di 

wilayah Outer Continental Shelf 

yang dinilai belum tereksplorasi 

sebesar 75% 

Strengthen 

assurance of 

foreign supply 

Diversification 

Adanya kerjasama Amerika Serikat 

dengan negara-negara pengekspor 

dalam bidang energi.  

Diversifikasi sumber pasokan asing 

ditunjukkan melalui hubungan 

dagang yang dibentuk oleh Amerika 

Serikat, Kanada dan Meksiko. 

Kanada dan Meksiko merupakan 

eksporter minyak terbesar Amerika 

Serikat. 

Diversifikasi juga ditunjukkan 

dengan pembentukan energi bersih 

Amerika Serikat- Kanada 

Interdependence 

through 

exporter 

Perdagangan sumber daya energi 

Amerika Serikat- Kanada.  

Amerika Serikat mengizinkan 

pembangunan fasilitas pipa antar 

negara, perbaikan infrastruktur, dan 

mendorong produksi yang aman dan 

transparan. 

  Data tidak ditemukan 

 

 Capital 

Peningkatan modal guna 

meningkatkan kapasitas produksi 

ditunjukkan melalui jumlah 



pendanaan yang diberikan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat tahun 

2009 untuk meningkatkan energi 

terbarukan yakni sebesar $42 miliar 

  Management  Data tidak ditemukan 

 

2.5 Alur Pemikiran  

Dengan menggunakan konsep keamanan energi dari Mason Willrich, 

maka keamanan energi Amerika Serikat dapat dilakukan dengan strategi 

keamanan energi negara pengekspor yang digambarkan dalam alur pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Amerika Serikat merupakan negara  importir minyak terbesar di dunia. Dalam hal ini Amerika Serikat perlu 

untuk menjamin ketersediaan energi khususnya energi minyak yang berperan dalam aspek produksi. Upaya 

tersebut dilakukan melalui impor. Meskipun demikian jumlah impor belum cukup mampu untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap energi minyak. Terlebih beberapa negara pengekspor pada tahun 2011 mengalami 

penurunan yang berdampak  terhadap nilai impor minyak Amerika Serikat. 

“Bagaimana strategi Amerika Serikat dalam mengatasi keterbatasan 

supli impor energi minyak tahun  2012-2015” 

Konsep keamanan energi oleh 

Mason Willrich 

Importing energy 

security sub-concept 

Strategy 

Increasing its self-

sufficiency 

Agumen utama : Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan, maka 

argument utama penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjamin keamanan 

energinya, strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat ialah dengan 

melakukan difersifikasi energi, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan 

wilayah eksplorasi. 

Guarantees of foreign supply 

Rationing 

Stockpiling 

Interdependence 

through exporter  

Import 

technology 

Capital 

Manageme

nt 

Diversification 



2.5 Argumen Utama 

  Berdasarkan pemaparan di atas maka argument utama yang 

diajukan oleh penulis dari penelitian yang berjudul “Strategi yang 

ditempuh Amerika Serikat dalam mengatasi keterbatasan supli impor 

energi minyak tahun 2012-2015” adalah dengan melakukan tindakan untuk 

menjamin energi yang berasal dari domestik ditempuh melalui rationing 

plans, stockpiling, dan self-sufficiency. Sedangkan tindakan untuk 

menjamin keamanan energi yang berasal dari luar yakni berupa 

diversification dan interdependence through exporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitis, dengan riset data bersifat kualitatif.  Pada penelitian 

deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis subjek penelitian dari sampel 

atau data yag telah terkumpul dan membentuk kesimpulan secara umum.
65

 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjawab  terkait pertanyaan “apa”, “siapa”, 

“dimana”, “kapan”, atau “berapa” : sebagai upaya untuk melaporkan apa yang 

terjadi.
66

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh pemahaman terhadap gambaran fenomena apa saja yang 

dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yang diolah dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus.
67

 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian  

 Berdasarkan pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup 

penelitiannya agar tidak terlalu luas sehingga diberikan batasan pada objek dan 

waktu penelitian. Sehingga pembahasan terkait strategi Amerika Serikat dalam 

menjamin keamanan energi. Paska penandatanganan  memorandum , dinilai 

sebagi titik awal terbentuknya strategi baru yang digagas pada pemerintahan 
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Presiden barrack Obama. Penelitian ini menitik beratkan pada strategi yang 

digunakan oleh Amerika Serikat hingga mencapai titik surplus energi. Energi 

yang dimaksudkan dalam penelitian  ini spesifik pada minyak mentah.  Oleh 

karena itu, penelitian ini akan  membahas mengenai implementasi strategi 

Amerika Serikat Tahun 2012-2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumoulan data yang digunakan dalam proposal penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Penulis tidak terlibat ke 

lapangan secara langsung, melainkan pengumpulan data berasal dari dokumen 

pihak lain yaitu organisasi internasional, dan instansi pemerintah Amerika Serikat. 

Klasifikasi urutan pengambilan data yang dilakukan berdaarkan pada kepentingan 

dan keabsahan data terdiri atas (1) buku (2) jurnal internasional, paper, report, 

disertasi, dan tesis (3) internet. Terdapat data-data primer berupa dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan data 

sekunder bersumber dari buku, jurnal atau hasil penelitian. Data sekunder tersebut 

didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya yakni : unit perpustakaan, website, 

dan jurnal. 

3.4 Teknik Analisa Data  

 Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif. Analisa kualitatif  dilakukan terhadap  data yang berupa informasi atau 

uraian yang dikaitkan dengan data lainnya guna mendapatkan  kejelasan  terhadap 

suatu fenomena. Sesuai dengan penelitian menggunakan konsep energy security 

dan lebih spesifik pada security of demand yang akan sulit detiliti apabila 



dilakukan secara kuantitatif karena bersifat multidimensi dan terdapat perbedaan 

interpretasi pada setiap negara.  

3.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, penulis akan membagi dalam  beberapa bagian yang 

terdiri atas 5 (lima) bab dalam penelitian, diantaranya yakni : 

1. BAB I  PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang 

permasalahan sehingga penting untuk dilakukan suatu penelitian. 

Rumusan masalah berfungsi untuk menemukan jawaban melalui suatu 

penelitian. Serta tujuan penelitian yang mengungkapkan hasil yang ingin 

dicapai oleh penulis melalui proses penelitian dan manfaat penelitian 

secara akademis ataupun praktis.  

2. BAB II KERANGKA PEMIKIRAN  

Merupakan kerangka pemikiran, yang berisikan tentang studi terdahulu 

sebagai pembanding dan landasan konsep yang dipakai untuk melakukan 

penelitian. Selain itu terdapat kerangka konseptual yang dipaparkan  

dengan definisi konseptual dan definisi operasional yang juga ditunjukkan 

dalam bentuk tabel operasionalisasi, selanjutnya yakni alur pemikiran serta 

argument utama dari permasalahan yang telah dipaparkan 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

 Merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 



4. BAB IV GAMBARAN UMUM  

Berdasarkan pada judul penelitian penulis yakni : Strategi Keamanan 

Energi Amerika Serikat dalam Mengatasi Keterbatasan Supli Impor Energi 

Minyak Tahun 2012-2015 , maka penulis akan memaparkan kondisi energi 

domestik Amerika Serikat sebelum dibentuknya suatu strategi dalam 

menjamin keamanan energi.  

5. BAB V PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan atau hasil dari konsep yang 

telah diolah bersama dengan pembahasan yang dikaitkan dengan objek 

penelitian. Sehingga pada bab ini penulis melakukan kajian secara 

mendalam untuk mengetahui, dan  membuktikan bahwa terdapat beberapa 

tindakan tertentu yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjamin 

keamanan energi. 

6. BAB VI KESIMPULAN dan SARAN 

Pada bab ini akan  membahas mengenai kesimpulan singkat yang didapat 

melalui tahapan analisis data dalam bab V, serta penulis memberikan  

saran untuk  penelitian selanjutnya dalam tema yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV  

GAMBARAN KONDISI KEAMANAN ENERGI MINYAK AMERIKA 

SERIKAT 

 Energi dan keamanannya  merupakan aspek penting bagi Amerika Serikat 

sebagai penggerak ekonomi dan industry mengingat bahwa Amerika Serikat 

merupakan salah satu negara Industri. Namun kebutuhan kebutuhan energi yang 

tingga tidak dapat dihimpun dengan jumlah produksi sumberdaya energi yang 

terbatas. Sehingga Amerika Serikat perlu melakukan upaya untuk menjamin 

keamanan energinya salah satunya adalah dengan menjamin pasokan energi 

melalui impor dari negara lain. Energi memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. 

Hal ini dikarenakan energi memiliki korelasi penting dengan sektor perekonomian 

seperti transportasi, rumah tangga, dan sektor industri. Ketiga sektor tersebut 

memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan energi minyak 

bumi. Ancaman yang timbul pada pasokan sumber energi minyak, tentunya akan 

berimplikasi terhadap ketiga sektor tersebut. Ancaman tersebut dinilai dapat 

memicu domino effect  dan spill over  pada sektor lain diantaranya ialah ekonomi, 

sosial, dan politik.  

Memahami keamanan energi dapat ditinjau melalui kerangka konsep, 

salah satunya yakni konsep Keamanan Energi ( Energy Security ) oleh Mason 

Willrich. Terdapat dua sub-konsep untuk memahami keamanan energi beserta 

strategi untuk menjamin keamanan energi yaitu concept of exporting country 

security  dan concept of importing country security.  Untuk mempermudah dalam 

memahami keterkaitan fenomena dan  konsep tersebut, maka dalam bab ini 



penulis akan memaparkan kondisi dan perkembangan energi Amerika Serikat 

paska terjadinya  embargo minyak oleh negara-negara Arab tahun 1973 hingga 

Amerika Serikat melakukan pencabutan larangan ekspor minyak mentah tahun 

2015, serta penulis akan memaparkan background kebijakan energi Amerika 

Serikat sebagai upaya dalam menjamin keamanan energinya.  

4.1 Background Keamanan Energi Amerika Serikat  

 Sejak tahun 1970-an sumberdaya minyak memainkan peran penting 

bahkan dominan jika dibandingkan dengan jenis sumberdaya energi lain. Berawal 

pada tahun 1973 terjadinya perang Arab-Israel, negara-negara Arab melakukan 

embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan beberapa negara lain dengan 

mengurangi jumlah produksi. Fenomena tersebut mendorong terjadinya krisis 

minyak kali pertama , dan diikuti oleh fenomena lain pada tahun 1979-80 sebagai 

bentuk respon atas revolusi Iran pada peran Iran-Irak. Pada masa pemerintahan 

Presiden Nixon memahami fenomena tersebut membentuk suatu rancangan yang 

disebut “Project Independence” yang bertujuan untuk mengembangkan 

sumberdaya domestik tanpa bergantung pada pasokan sumberdaya energi asing 

dalam satu dekade. Namun, Presiden Carter memahami upaya tersebut sebagi 

“moral equivalent of war” sehingga mendorong terbentuknya Departemen Energi 

Amerika Serikat.  

 Fenomena yang terjadi pada tahun 1970-an tersebut menjadi latar belakang 

penting dalam arah kebijakan energi Amerika Serikat adalah untuk mengurangi 

ketertungan pasokan minyak asing. Namun runtuhnya harga minyak pada 

pertengahan 1980 mendorong Amerika Serikat untuk melakukan suatu tindakan 



untuk mengendalikan konsumsi masyrakat Amerika Serikat terhadap sumberdaya 

energi minyak. Sejak tahun 1980-1990 inti kebijakan energi Amerika Serikat 

adalah membentuk regulasi secara efisien, mengalokasikan modal, memberikan 

konsumen pilihan maksimum, dan mempromosikan harga rendah. Berbagai upaya 

dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengimbangi kebutuhan energi 

yang terus meningkat, termasuk meningkatkan produksi sumberdaya energi 

domestic melalui kemajuan teknologi, menciptakan stok energi nasional, 

mengembangkan sumber energi non-fosil (nuklir), konservasi, dan bekerjasama 

dengan Kanada dan Mexico (Hemispheric energy policy) yang bertujuan untuk 

membatasi ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak asing.  

 Menurunnya harga minyak tersebut mendorong Amerika Serikat untuk 

memberikan insentif dan melakukan upaya efisiensi energi. Hingga pada beberapa 

tahun berikutnya pada akhir 1990-an  terjadi kenaikan harga minyak dari $14.39 

per barel pada tahun 1998 menjadi $148,00 pada tahun 2008. Kenaikan harga 

minyak yang signifikan juga disebabkan oleh faktor ketegangan politik, termasuk 

akibat serangan 9/11 , serta perang Irak tahun 2003. Berbagai fenomenan yang 

menunjukkan kerentanan energi Amerika Serikat mendorong Presiden Bush untuk 

mengartikulasikan kembali strategi keamanan energi Amerika Serikat.  Strategi 

keamanan energi Amerika Serikat dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang 

akan dicapai, serta untuk mengatasi ancaman energi Amerika Serikat . Pada masa 

pemerintahan Presiden Bush membentuk strategi dan langkah konkret untuk 

mencapai kemandirian energi, dan meningkatkan keamanan nasional. Hal ini 

dikarenakan pada masa pemerintahan tersebut pemerintah menghadapi kegagalan 



untuk mengimplementasikan rencana yang telah dibentuk.  Strategi nantinya 

bertujuan untuk : 

1. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak asing dan gas alam  

2. Menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 

3. Meningkatkan viabilitas energi nuklir dengan mengurangi ancaman 

proliferasi yang ditimbulkan oleh teknologi nuklir 

4. Melindungi dan memodernisasi infrastruktur energi global dan saluran 

distribusi  

5. Membangun lingkungan keamanan energi yang bersifat kooperatif, 

tradisional dengan mitra dagang potensial 

Terkait dengan poin-poin tujuan tersebut di atas, maka strategi dan 

langkah yang digunakan oleh Pemerintahan Bush ialah : 

Mengurangi ketergantungan pada minyak asing dan gas alam. 

Strategi ini dibentuk berdasarkan latar belakang yakni pada masa 

pemerintahan Presiden Bush, tantangan terbesar dalam keamanan energi ialah 

ketergantungan terhadap supli minyak asing yang semakin meningkat sejak tahun 

2001. Dalam pidatonya di State of The Union  tahun 2006, Presiden Bush 

menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat tergantung pada energi minyak, dan 

pemerintahannya gagal untuk mengadopsi kebijakan baru dalam upaya 

mendukung pendaan menciptakan energi baru untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap minyak. Oleh karena itu berikut langkah-langkah yang ditempuh : 

 Amerika Serikat berupaya untuk melakukan diversifikasi energi dengan 

melakukan pengolahan percampuran energi minyak, memaksimalkan 



produksi energi domestik berdasarkan standar lingkungan, membatasi 

permintaan energi, dan melindungi kemungkinan terjadinya ganngguan 

distribusi untuk Amerika Serikat dan Sekutunya. Amerika Serikat 

menetapkan nilai konsumsi energi setidaknya 25% berasal dari bahan 

bakar cair dan energi terbarukan hingga tahun 2025. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka pemerintah federal dan kelompok industri harus 

meningkatkan investasi di bidang biofuel, khususnya peningkatan 

pengembangan dan penelitian etanol selulosa. Sebagai strategi untuk 

menggantikan minyak dan gas alam, bahan bakar terbarukan tidak bias 

diandalkan jika hanya berbasis etanol selulosa. Namun bahan bakar ini 

memiliki potensi untuk menjadi sumber bahan bakar cair yang  ekonomis 

di Amerika Serikat.  

 Menetapkan pajak (counter-cyclical)  bahan bakar cair untuk mobil, truk, 

dan peswat terbang sebagai dampak dari menurunnya harga minyak. 

Pendapatan pajak digunakan untuk penelitian dan pengembangan energi 

terbarukan dan pemberian bantuan Low Income Home Energy Assistance 

Program (LIHEAP). Menetapkan harga dasar bahan bakar cair, dan 

mendorong pembelian kendaraan efisien bahan bakar. Upaya tersebut 

bertujuan untuk menstimulasi investasi pengembangan teknologi energi 

baru, dengan mengisolasi investor dari dampak penurunan yang tiba-tiba. 

 Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi permintaan terhadap bahan 

bakar transportasi dan gas alam. Peningkatan efisiensi ditujukan kepada 

kelompok perusahaan dengan meningkatkan bahan bakar rata-rata 

perusahaan (Corporate Average FuelEconomy (CAFE)) , industri  



otomotif Amerika Serikat dituntut untuk meningkatkan efisiensi bahan 

bakar rata-rata pada masing-masing kategori kendaraan.  

  Mempromosikan pengembangan gas alam cair (LNG). Sebagai upaya 

untuk meningkatkan komoditas energi gas alam sejajar dengan minyak, 

mengurangi kemungkinan terjadinya embargo, dan memberikan supli 

untuk negara yang belum menggunakan gas alam sebagai komodtas 

energi.  Namun hal ini akan semakin mendesak Eropa yang notabene 

merupakan sekutu Amerika Serikat akan semakin bergantung pada gas 

alam Rusia dan Aljazair. Departemen Energi Amerika Serikat, 

memberikan perkiraan bahwa wilayah Eropa  Barat mengimpor lebih dari 

40%  gas  alam dari Amerika Serikat pada tahun 2015, diperkirakan lebih 

dari 50%  pada tahun 2025.  

 Berinvestasi pada gas alam untuk meningkatkan keberagaman dan 

memperkuat infrastruktur. Permintaan terhadap komoditas gas alam kian 

meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tetapi pemerintah 

mengalami kendala infrastruktur dan keterbatasan kapasitas pipa LNG. 

Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau hambatan dalam 

mengembangkan pipa gas alam.  

 Memindahkan teknologi ke pasar. Artinya adalah pemerintah menuntut 

untuk mengembangan beberapa teknologi baru yang nantinya sebagai 

konsumsi public, seperti penyebaran kendaraan dengan teknologi hybrid 

yang meningkatkan mesin pembakaran pada taraf yang lebih canggih. 

Upaya produksi batubara cair dengan menggunakan teknologi 

penangkapan karbon dan sekuestrasi, dan bahan bakar hidrogen. 



 Mempromosikan produksi minyak dan gas alam di luar wilayah Timur 

Tengah dan negara anggota OPEC. Target jangka pendek yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat adalah melemahkan pengaruh Timur Tengah dan 

OPEC dalam supli minyak dan gas alam dengan mempromosikan investasi 

di wilayah alternatif atau di wilayah transit. Meskipun prospek tersebut 

bersifat terbatas, namun menjadi strategi penting bagi Amerika Serikat dan 

sekutunya untuk mempromosikan diversifikasi pasokan global. Salah 

satunya yakni wilayah Laut Kaspia, yang memiliki potensi signifikan. 

Ladang minyak Kasaghan  merupakan penemuan terbesar dan dinilai 

memilki cadangan pasokan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah 

laut utara.  

Menghadapi ancaman energi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 

Efek gas rumah kaca merupakan salah satu ancaman yang berdampak pada 

keamanan energi Amerika Serikat. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat ialah mengurangi efek gas rumah kaca hingga 

mencapai 25% dari total dunia, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Mengembangkan sistem cap-and-trade  sebagaimana telah dikembangkan 

oleh negara-negara di wilayah Timur Laut dan Uni Eropa. Pembatasan 

emisi gas rumah kaca dengan menciptakan pasar kredit emisi. Upaya ini 

bertujuan untuk mendorong investasi teknologi yang mampu mengurangi 

emisi.  

 Mewajibkan seluruh perusahaan batubara untuk mengikuti ketentuan 

sistem cap-and-trade.  



 Menerapkan sistem cap-and-trade sebagai sistem nasional, dan 

menetapkan Renewavle Portofolio Standart (RPS) dengan mewajibkan 

penggunaan 10%-25%  listrik domestik dihasilkan dari sumber energi 

terbarukan, dan dihasilkan secara bertanggung jawab pada tahun 2025.
68

  

Pemerintah federal dituntut untuk mengadopsi kebijakan yang tepat 

sebagai upaya efisiensi energi.  

 Meningkatkan teknologi batubara dengan tingkat  karbom dioksida yang 

lebih rendah, serta menetapkan biaya dan manfaat dari teknologi tersebut.  

 Memberikan pinjaman dan insentif kepada negara-negara dengan ekonomi 

yang berkembang pesat seperti China dan India guna pembangunan 

perusahaan batubara dengan yang memiliki kemampuan menangkap dan 

menyimpan karbon. 

 Membantu negara berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan 

infrastruktur energi domestik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Beberapa negara berkembang telah mendapatkan bantuan teknologi dari 

Amerika Serikat dan Bank Dunia sebagai upaya untuk mengurangi tingkat 

ketergantungan terhadap minyak asing dengan memanfaatkan energi 

terbarukan.   

 Melanjutkan penelitian guna pengembangan keamanan.efektivitas biaya, 

dan menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ancaman 

proliferasi teknologi nuklir ; pengelolalaan limbah nuklir, resiko 

keamanan, kepedulian lingkungan, dan biaya produksi yang relative tinggi. 
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Mengurangi ancaman proliferasi yang ditimbulkan oleh teknologi 

nuklir. 

Dalam upaya mengatasi ancaman proliferasi maka upaya yang dilakukan 

Amerika ialah sebagai berikut : 

 Menutup penyalahgunaan penandatanganan  Nonproliferation Treaty  

(NPT) ., untuk memeproleh fasilitas yang dapat digunakan untuk 

memproduksi fisil atau senjata dengan kedok penelitian program energi 

nuklir yang bersifat damai. Olehkarena itu, Amerika Serikat berupaya 

untuk membangun sistem internasional, dimana hanya negara tertentu 

yang menyediakan, menyimpan, dan memindahkan bahan bakar nuklir 

serta seluruh program pengayaan tunduk pada perlindungan internasional.  

 Meningkatkan dan memperkuat inspeksi terkait dugaan fasilitas nuklir 

illegal, dengan memperluas tanggung jawab dan wewenang Badan Energi 

Atom Internasional.  

Melindungi dan memodernisasi infrastruktur energi global dan saluran 

distribusi 

  Gangguan distribusi pada satu titik strategi dalam sistem distribusi dinilai 

memilikimkonsekuensi terhadap ekonomi. Mempertahankan aliran minyak, 

pasokan gas, dan memperkuat diversifikasi jaringan distribusi (pipa, transmisi, 

dan terminal) sebagai cara untuk mengatasi dan mencegah gangguan embargo. 

Berikut upaya yang dilakukan Amerika Serikat : 

 Memperkuat peraturan nasional terkait keamanan tenaga nuklir, reactor 

nuklir dan fasilitas nuklir lainnya termasuk ancaman pencurian dan 

sabotase yang berdampak pada ancaman bencana.  



 Menerapkan  rekomendasi keamanan nasional dari ancaman cyberspace 

termasuk upaya pengamanan jaringan komputer di pembangkit listrik 

tenaga nuklir dan perusahaan listrik  

 Mengembangkan sistem “smart grid” untuk meningkatkan efisiensi dan 

meminimalkan dampak gangguan energi yang disebabkan oleh peristiwa 

alam, ataupu terorisme. Pengembangan jaringan tersebut mencegah 

kembali terulangnya kegagalan sistem yang mempengaruhi wilayah timur 

laut Amerika Serikat dan Kanada pada Agustus 2003.  Upaya ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan atau mendorong distribusi energi 

terbarukan.  

 Mengembangkan bahan bakar strategis untuk jet, berdasarkan cadangan 

geografis Amerika Serikat.  

 Mempromosikan jalur transit baru dan jalur pipa yang dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya gangguan atau titik-titik rentan, diantaranya Selat 

Hormuz dan Selat Malaka melintasi Rusia dan Timur Tengah seperti 

halnya Baku-Tbilisi-Ceyhan 

 Mempromosikan standar keamanan internasional untuk kilang minyak, 

kilang LNG, serta titik transshipment untuk minyak dan gas alam 

Selain mengartikulasikan kembai strategi keamanan energi Amerika 

Serikat Pemerintahan Presiden Bush memberlakukan dua undang-undang energi, 

atau disebut sebagai “The 2005 Energy Policy Act” yang berujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Poin 

penting dari undang-undang tersebut ialah memberikan kredit pajak untuk 

pengembangan teknologi nuklir dan sumberdaya energi terbarukan, serta 



menetapkan standar efisiensi untuk berbagai macam produk dan peralatan 

komersil. Selanjutnya dibentuk kembali undang-undang pada tahun 2007 atau 

disebut sebagai “Energy Independence and Security Act” . Poin penting dalam 

undang-undang tersebut ialah menentukan standar untuk sumberdaya energi 

terbarukan hingga tahun 2022, dan meningkatkan standar independensi energi 

untuk peralatan yang bersifat komersil. 

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Obama yang dilantik tahun 

2009, membentuk paket kebijakan “The American Reinvestasi and Recovery Act”  

(ARRA). Paket kebijakan tersebut memuat arahan pendaan sebesar $42 miliar 

untuk pengembangan energi terutama efisiensi energi, bahan bakar terbarukan, 

dan smart grid programs. Paket kebijakan tersebut dibentuk untuk mengatasi 

kesenjangan antara jumlah  produksi dan  permintaan  masyarakat terhadap 

energi, dimana sebagian besar kebutuhan energi masyarakat merupakan supli dari 

negara lain.  

4.2 Memorandum Energy Independence  and  Security Act of  2007 

Sebagai Landasan untuk Mencapai Keamanan Energi  

 Memorandum energy independence and security act merupakan 

memorandum yang diterbitkan pada  masa pemerintahan Presiden Barrack  

Obama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan ketersediaan 

energi terbarukan. Memorandum tersebut  memuat hal-hal penting, serta sebagai 

landasan yang memuat aspek-aspek yang menjadi fokus utama dalam menjamin 

kemananan energi. Terdapat ketentuan  utama yang disahkan menjadi undang-

undang, diantaranya adalah : 



 Corporate Average Fuel Economy (CAFE) , merupakan aturan yang 

dibentuk untuk menetapkan target 35 mil per galon (mpg) untuk armada 

gabungan mobil dan truk ringan model tahun 2020.
69

 

 Renewable Fuel Standart (RFS), menetapkan standar bahan bakar yang 

diubah dari 9,0 mil per galon pada tahun 2008, menjadi 36 mil per  galon 

pada tahun 2020.
70

 

 Energy Efficiency Equipment Standarts, merupakan standar yang 

diberlakukan untuk peralatan dalam mencapai efisiensi energi. Termasuk 

di dalamnya adalah alat penerangan dan peralatan rumah tangga, 

diantaranya lemari pendingin, freezer, dll. 

 Repeal of  Oil and gas Tax Incentives, aturan hukum yang berlaku untuk 

mencabut dua subsidi pajak yang bertujuan untuk  menutupi kekurangan 

biaya dalam upaya mengimplementasikan ketentuan CAFE. Pencabutan 

subsidi pajak berlaku untuk minyak dan gas. Memorandum tersebut tidak 

memuat pasal terkait Renewable Energy Portofolio Standart (RPS), dan 

Energy Tax Subsidies .  

Berdasarkan  memorandum tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

mencapai keamanan dan independensi energi, maka Amerika Serikat 

membentuk suatu upaya  merujuk pada poin-poin yang disahkan dalam 

bentuk undang-undang. yakni : 

1. Kemanan Energi Melalui Peningkatan Ekonomi Bahan Bakar.  

a) Meningkatkan Standar Perusahaan Ekonomi Bahan Bakar 
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Upaya ini menekankan pada peningkatan standar CAFE  dan 

restrukturisasi program ekonomi bahan bakar. Standar akan diberlakukan 

berdasarkan klasifikasi jenis dan tahun  kendaraan. Satu standar CAFE 

yakni  35 mil per gallon (mpg). Produsen diberikan penekanan untuk 

mencapai 92% dari standar berdasarkan model dan tahun tertentu.
71

 

b) Meningkatkan Teknologi Kendaraan 

Upaya ini menetapkan program jaminan pinjaman untuk 

pengembangan baterai, program hibah untuk kendaraan  hibrida, dan 

kredit untuk berbagai kendaraan listrik. 

c) Armada Kendaraan Federal 

Berdasarkan pada sub c, menegaskan bahwa agen federal (badan 

penyelidik) Amerika Serikat dilarang untuk menggunakan kendaraan 

bermotor yang berjenis ringan, atau kendaraan tugas berjenis kendaraan 

penumpang yang rendah emisi gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan, pada 

tahun 2015, agen federal diminta untuk mengurangi setidaknya 20% 

konsumsi minyak tahunan, dan peningkatan konsumsi bahan bakar 

alternatif sebesar 10%. Berdasarkan program ini maka setiap lembaga 

melaporkan kemajuan yang dimiliki. 
72

 

2. Keamanan Energi Melalui Peningkatan Produksi Biofuels 

a) Standar Bahan Bakar Terbarukan 

Upaya ini bertujuan untuk memeperluas dan meningkatkan standar 

bahan bakar terbarukan. Standar ini diperlukan untuk menentukan level 

minimum penggunaan bahan bakar pada sarana transportasi Amerika 
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Serikat. Pada tahun 2008 standar yang digunakan yakni 5,4 miliar galon, 

kemudian meningkat menjadi 7,5 pada tahun 2012. Standar baru dimulai 

pada tahun 2008, yakni 9,0 miliar galon, kemudian ditingkatkan hingga 

tahun 2022 mencapai 36 miliar galon.
73

 Mulai tahun 2016, peningkatan 

standar bahan bakar dipenuhi dengan bahan bakar biofuel, diantaranya 

ialah etanol selulosa dan berbasis biomassa. Bahan bakar terbarukan 

dinilai  mampu mengurangi setidaknya 20% emisi gas rumah kaca 

(GHG).
74

 Bahan bakar terbarukan diproduksi dari biorefineri yang akan 

menggantikan 80% bahan bakar yang dihasilkan dari fosil untuk 

mengoperasikan fasilitas produksi. Biofuel memenuhi syarat tersebut.
75

  

b) Penelitian dan Pengembangan Biofuel 

Pada sub ini mendorong penelitian dan  pengembangan. Upaya ini 

bertujuan untuk mempromosikan dan penelitian terkait perluasan, 

penggunaan biodiesel dan biogas sebagai bahan bakar motor. Diberikan 

hibah untuk penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi komersil 

biofuel untuk menghasilkan biofuel yang berbahan dasar jagung. Pihak 

sekretaris energi melaporkan kepada kongres terkait kelayakan biota laut 

ganggang sebagai bahan dasar produksi biofuel.  

c) Infrastruktur Biofuel 

Upaya ini bertujuan  untuk meningkatkan informasi dan program 

federal terkait biofuel. Fokus penelitian pada infrastruktur,biorefineri, 

mempelajari dampak potensial meningkatkan penggunaan biofuel. Hal ini 

termasuk untuk mendapatkan pendaan resmi dari Departemen Energi 
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(DOE). Pendanaan yang diberikan sebesar $25 juta yang nantinya 

digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan demonstrasi aplikasi 

produksi etanol. Departemen energi diarahkan untuk membentuk program 

hibah. Program hibah tersebut bertujuan untuk mengubah atau mendirikan 

infrastruktur untuk menggunakan bahan bakar terbarukan, termasuk E85 

(85% etanol). Menurut policy act 2005 , program hibah diberikan 

kewenangan untuk mendukung produksi etanol, mendukung produksi 

bahan bakar fleksibel, studi pemasaran kendaraan berbahan bakar 

fleksibel, pembangunan pipa etanol, dan kemampuan transportasi kereta 

api dalam pengiriman bahan bakar etanol.  

d) Perlindungan Lingkungan  

Sub D mengatur tentang legalitas  pergadangan bahan bakar baru 

atau bahan bakar aditif. Artinya adalah pengenalan terhadap bahan bakar 

baru atau bahan bakar aditif memuat izin  dari lembaga perlindungan 

lingkungan  (EPA).  

3. Percepatan Penelitian dan Pengembangan 

a) Energi Matahari  

Merujuk ngacu pada bagian 602, yang menjelaskan bahwa untuk 

meningkatkan efektivitas dan biaya penggunaan  tenaga surya maka 

diperlukan teknologi pemusatan tenaga surya yang bertujuan untuk 

pembangkit listrik. Merujuk pada bagin 603, upaya integrasi tenaga surya 

bertujuan untuk mewujudkan transmisi listrik regional.  

b) Energi Panas Bumi  



Departemen Energi (DOE) mendukung program penelitian, 

pengembangan, demosntasi, dan aplikasi komersial untuk 

mengintegrasikan penggunaan energi panas bumi. Merujuk pada bagian 

613, bahwa DOE memberikan dukungan terhadap pengembangan alat 

untuk sumber daya geothermal, dan menunjuk mitra industri untuk 

pengeboran dan eksplorasi lanjutan.  Bagian 614, mengarahkan DOE 

untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan komponen dan 

sistem, yang diperlukan untuk mengembangkan, memproduksi, dan 

memonitor kinerja reservoir  yang berfungsi sebagai alat produksi energi 

panas bumi. Selain itu juga mengarahkan DOE, dalam pemberian 

dukungan tersebut perlu utnuk mencegah kerusakan lingkungan sebagai 

dampak dari pengembangan energi panas bumi.  

Bagian 615, mengarahkan DOE untuk mendukung upaya 

pengembngan sistem geothermal dengan menciptakan fraktur dan saluran 

permeable melalui stimulasi reservoir. Bagian 616, mengarahkan DOE 

untuk mengimplementasikan program hibah setidaknya dalam tiga proyek 

yang menggunakan teknik panas bumi untuk mengekstrak energi dari 

ladang minyak dan gas yang kurang produktif, menjadi produktif. Bagian 

618, mengarahkan DOE untuk mendirikan pusat transfer teknologi panas 

bumi. Bagian 619, mengganti nama program “GeoPowering West”  

menjadi “GeoPowering America”, dan melakukan transfer teknologi 

panas bumi ke seluruh Amerika. Bagian 620, memberikan dana hibah 

kompetitif pada lembaga pendidikan tinggi sebagai dasar untuk 

membangun energi bertenaga geothermal.  



Bagian 624, mengarahkan DOE untuk mendukung pengembangan 

geothermal internasional melalui upaya kolabratif, dan penyebaran 

teknologi ppanas bumi. Bagian 625, mengarahkan DOE untuk memerikan 

hibah pada entitas yang memenuhi syarat sebagai “high-cost regions” di 

Amerika Serikat.
76

 

c) Kelautan dan Teknologi Energi Hidrokinetik 

Departemen Energi (DOE) diarahakan untuk membentuk program 

penelitian dan pengembangan yang berfokus pada menciptakan teknologi 

yang mampu menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari gelombang 

air laut, dan perbedaan thermal laut. Berkaitan dengan hal tersebut, DOE 

diarahkan untuk memberikan hibah kepada lembaga pendidikan tinggi 

untuk membentuk  National Marine Energy Research, Development, and 

Demonstration Centers .  

4.3 Kategorisasi Ketergantungan Energi Minyak Amerika Serikat  

 Energi merupakan tantangan terbesar untuk kesejahteraan ekonomi, dan 

keamanan  nasional Amerika Serikat. Dalam  sejarah Amerika Serikat  merupakan 

konsumen energi terbesar per kapita dengan komsumsi terbesar  terhadap minyak 

dan gas alam.  Diketahui total keseluruhan konsumsi sumberdaya fosil Amerika 

Serikat mencapai 79%.
77

  

Berkembangnya  industri dan perekonomian Amerika Serikat berdampak  

pada permintaan energi yang kian meningkat dari jumlah produksi Amerika 
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Serikat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan energinya Amerika Serikat 

melakukan  impor energi minyak dari berbagai negara. Namun impor energi 

memberikan dampak ketergantungan terhadap pasokan energi. Diketahui pada 

tahun 2010 ketergantungan  minyak mentah asing Amerika Serikat mencapai 

62%.
78

 Terdapat tiga cara untuk menghitung  ketergantungan terhadap 

sumberdaya energi minyak Amerika Serikat (satuan dalam persen). 

Tabel 4.1  Ketergantungan Impor Energi Minyak Amerika Serikat 

 

Tahun 

 

Pengukuran A 

Nilai bersih impor ( 

total permintaan 

minyak mentah dan 

hasil produk 

 

Pengukuran B 

Permintaan terhadap 

impor minyak 

mentah 

 

Pengukuran C 

Prosentase minyak 

mentah yang 

masuk ke kilang 

pengolahan 

2005 60.3 63.6 66.3 

2006 59.9 63.2 66.2 

2007 58.2 61.5 66.0 

2008 57.0 60.5 66.6 

2009 52.5 54.8 62.6 

2010 49.3 52.8 62.0 

Sumber : US Energy Information Administration 2011 ,dengan diolah ulang oleh penulis 

 Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat  bahwa Impor minyak 

mentah sebagai tolak ukur nilai ketergantungan Amerika Serikat  terhadap energi 

                                                           
78

 U.S Energy Information Administration,2011, “U.S. Oil import dependence :declining no 

matter how you measure it”. Diakses pada 30 Juni 2018, melalui 

https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2011/110525/twipprint.html  



minyak, dan  ketergantungan Amerika Serikat terhadap energi minyak didominasi 

oleh minyak mentah. Hal ini dikarenakan minyak mentah merupakan sumber 

utama untuk menghasilkan berbagai produk energi minyak bumi guna 

menghasilkan produk petroleum, dimana produk petroleum diketahui merupakan 

olahan dari minyak mentah dan gas alam cair. Namun, dapat diketahui bahwa 

terdapat 10 kategori jenis produk minyak bumi diantaranya ialah  Asphalt and 

road oil, aviation gasoline, distillate fuel oil, jet fuel, kerosene, hydrocarbon gas 

liquids, lubricants, motor gasoline, petroleum coke, residual fuel oil.
79

 

Berdasarkan pada grafik 4.1 dapat dilihat permintaan terhadap minyak bumi dan 

produknya ditinjau dari sektor-sektor.  

Grafik 4.1 Konsumsi Minyak Bumi Berdasarkan Sektor 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Energy Data Book, 2018 

  

 Ketergantungan energi minyak Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh 

permintaan berbagai sektor terhadap minyak bumi dan produk minyak bumi. 
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Berdasarkan pada tabel  4.2  ini dapat dilihat tingkat ketergantungan jenis produk 

minyak bumi berdasarkan pada sektor.  

Tabel 4.2  Jenis Konsumsi Produk Minyak Bumi dalam  Masing-masing  Sektor 

 

Konsumsi Sektor 

Perumahan 

 

Konsumsi Sektor 

Komersil 

Konsumsi Sektor 

Industri  

Konsumsi Sektor 

Transportasi  

Konsumsi Sektor 

Listrik 

Distillate fuel oil 

(DF) 

Distillate fuel oil 

(DF) 

Asphalt and road 

oil (AR) 

Aviation 

Gasoline (AV) 

Distillate fuel oil 

(DF) 

Kerosene (KS) Kerosene (KS) 
Distillate fuel oil 

(DF) 

Distillate fuel oil 

(DF) 
Jet fuel (JF) 

Hydrocarbon 

gas liquid (HL) 

Hydrocarbon gas 

liquid (HL) 
Kerosene (KS) Jet fuel (JF) 

Residual Fuel 

Oil (RF) 

 Motor Gasoline 

(MG) 

Hydrocarbon 

gas liquid (HL) 

Hydrocarbon 

gas liquid (HL) 

Petroleum Coke 

(PC) 

 Residual Fuel Oil 

(RF) 
Lubricants (LU) Lubricants (LU)  

 Petroleum Coke 

(PC) 

Motor gasoline 

(MG) 

Motor gasoline 

(MG) 
 

 
 

Residual Fuel 

Oil (RF) 

Residual Fuel 

Oil (RF) 
 

 
 

Petroleum Coke 

(PC) 
  

 
 

Other petroleum 

product (OP) 
  

Sumber : U.S Energy Information Administration,” Petroleum Overview”, State Energy Data 

2016 ,  diolah kembali oleh penulis. 

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa ketergantungan 

Amerika Serikat  terhadap  minyak bumi tentunya didorong oleh perkembangan 

sektor-sektor  penting yang berpengaruh dalam  meningkatkan perekonomian 

Amerika Serikat , serta  permintaan konsumen terhadap produk hasil minyak 

bumi.  Merujuk pada tabel di atas  Distillate fuel oil  atau bahan bakar diesel 

menjadi produk minyak bumi yang dominan,artinya ialah masing-masing sektor 

membutuhkan produk minyak bumi atau energi jenis tersebut.   

 

 



 

4.3.1 Ketergantungan Sektor Transportasi terhadap Pasokan Energi Jenis 

Minyak 

 Energi minyak secara keseluruhan merupakan jenis energi yang 

mengalami tingkat ketergantungan sangat tinggi di Amerika Serikat. Sektor 

terbesar dengan permintaan jenis energi minyak ialah sektor transportasi, atau 

sebesar 70%  konsumsi energi pada tahun 2010.
80

 Jenis kendaraan ringan dan truk 

berat merupakan konsumen terbesar minyak bumi jenis petroleum di sektor 

transportasi.  Berikut ini tabel 4.3 dapat dilihat nilai konsumsi sektor transportasi.  

Tabel 4.3  Konsumsi Energi Minyak pada Sektor Transportasi 

Sektor Pemakaian Prosentase 

Light duty vehicles 8.70 64% 

Trucks 2.90 21% 

Buses 0.14 1% 

Total  11.74 86% 

Sumber : U.S Department of Transportation  2012, dioleah kembali oleh penulis 

 Mengacu pada tabel tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tingkat 

ketergantungan sektor transportasi terhadap energi minyak didominasi oleh 

kendaraan jenis ringan,  menempati urutan pertama dengan rata-rata nilai 

konsumsi terhadap minyak mencapai 13.5 juta barel per hari (bph), atau setara 

dengan 70%  dari  total konsumsi, dimana kenaikan konsumsi mencapai dua per 
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tiga hingga tahun 2010.
81

  Tingginya ketergantungan sektor transportasi terhadap 

energi minyak mendorong Pemerintah Presiden Barrack Obama memberlakukan 

kebijakan baru  yang terdiri atas tiga poin penting, diantaranya ialah mengurangi 

konsumsi kelompok konsumen, bisnis, dan mengurangi efek gas rumah kaca 

dengan meningkatkan kendaraan dan  aircraft , bahan bakar alternatif, dan 

tranportasi alternatif  praktis.
82

  Memberikan pilihan transportasi alternatif 

sehingga meningkatkan efisiensi pergerakan manusia dan barang,.
83

 Upaya ini 

merupakan pilihan alternatif substansial untuk mengurangi penggunaan minyak 

bumi. Mengurangi konsumsi energi minyak bumi dan efek gas rumah kaca 

melalui peningkatan mode sistem transportasi.
84

 

 4.3.2 Ketergantungan Sektor Industri terhadap Pasokan Energi Jenis 

Minyak 

  Sektor industri menempati urutan kedua dengan rata-rata nilai konsumsi 

terhadap  minyak  mencapai 4.5 juta barel per hari (bph).  Total konsumsi sektor 

industri terhadap minyak mencapai 25% sejak tahun 1970.
85

  Energi sebagai 

sumber  utama dalam  kehidupan  industri terutama industri manufaktur. Industri 

mengubah energi bahan bakar menjadi panas, listrik maupun semua produk 

kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga diketahui bahwa permintaan sektor industri 

terhadap energi mencapai 1/3 dari total konsumsi energi hingga tahun 2016.
86

 

Jenis energi yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat bervariasi. Namun 

                                                           
81

 Op.cit  hal.8 
82

 U.S Department of Transportation Op.cit.,hal.2 
83

 Ibid  
84

 Ibid  
85

 Ibid  
86

 U.S Energy Information Administration,2016, “Use of Energy in the United States Explained 

Energy Use in Industry”, eia.gov. Diakses pada 30 Juni 2018, melalui 

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=us_energy_industry  



jenis energi minyak bumi yang dibutuhkan ialah Petroleum dengan bahan bakar 

mesin diesel  (distillate and residual fuel oils)  dan gas hidrokarbon cair 

(hydrocarbon gas liquids).
87

  

  Seluruh industri Amerika Serikat membutuhkan energi, namun terdapat 

tiga jenis industri yang dinilai lebih banyak konsumsi energi dari seluruh 

konsumsi energi sektor industri.  Pada tahun 2015, industri kimia (bulk chemical) 

merupakan industri terbesar penggunaan energi meskipun sebagian besar energi 

yang digunakan merupakan bahan bakar jenis batubara. Kemudian diikuti oleh 

industri penyulingan (refining industry)  dan pertambangan  (mining industry).
88

 

Ketiga jenis industry tersebut diketahui menyerap konsumsi energi sebanyak 55% 

dari total konsumsi  energi sektor industri.
89

 Dapat dilihat pada tabe l 4.4 di bawah  

ini tingkat konsumsi sektor industri terhadap energi minyak bumi.  

Tabel 4.4 Tingkat Konsumsi  Sektor  Industri 

Jenis Konsumsi  

Tahun  

2012 2013 

Liquified Petroleum gas heat and 

power 

0.26 0.29 

Liquified Petroleum and other 

feedstock 

2.16 2.22 

Motor gasoline 
0.24 0.25 

Distillate fuel oil 
1.28 1.31 

Residual fuel oil 
0.07 0.06 

Petrochemical feedstock 
0.74 0.74 
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Petroleum Coke 
0.70 0.65 

Asphalth and road oil 
0.83 0.78 

Still gas 
1.41 1.47 

Miscellaneous petroleum 
0.38 0.63 

Petroleum and other liquid sub 

total 

8.08 8.40 

Sumber :  U.S Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2015,  dengan diolah 

kembali oleh penulis  

  4.3.3 Ketergantungan Sektor Residensil dan Komersil terhadap 

pasokan Energi jenis Minyak  

  Ketergantungan sektor residensil dan komersil terhadap pasokan energi 

jenis minyak  lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor lain. Sejak tahun 2009 

diketahui penggunaan energi minyak pada sektor residensil dan komersil relatif 

mengalami penurunan. Berikut di bawah ini adalah tabel 4.5 tingkat konsumsi 

sektor residensil dan komersil  terhadap minyak bumi.  

Tabel 4.4 Tingkat Konsumsi Sektor Residensil  dan Komersil (Trillion Btu) 

Tahun 
Jumlah  

Konsumsi  

(Petroleum) 

2009 659 

2010 646 

2011 632 

2012 560 

2013 558 

2014 577 

2015 864 

Sumber : U.S Energy Information Adminstration, Monthly Energy Review July 2018,dengan 

diolah kembali oleh penulis. 



 

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2009, konsumsi 

energi jenis minyak bumi pada sektor residensil dan komersil relative mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2009, sektor tersebut mengalami 

peningkatan dalam penggunaan panel hemat energi (multi-panel windows). 

Mencapai 58% unit rumah menggunakan alat tersebut.
90

  Mengalami peningkatan 

sebanyak 36%  penggunaan alat tersebut sejak tahun 1993.
91

  

4.4 Strategi Keamanan Energi Amerika Serikat 2012-2015  

 Pada masa Pemerintahan Presiden Obama komitmen dalam  meningkatkan 

keamanan energi diwujudkan dalam strategi yang disebut sebagai all –of-the-

above.
92

 Strategi tersebut berakar dari suatu gagasan bahwa Amerika Serikat perlu 

memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang aman 

dan bertanggung jawab. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

keamanan energi Amerika Serikat, mengurangi polusi karbon, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan yang terpenting adalah untuk mereduksi tingkat 

ketergantungan terhadap minyak asing.  Terdapat tiga elemen kunci dalam  

strategi tersebut : mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan 

kerja, meningkatkan keamanan energi,  menerapkan teknologi rendah karbon 

untuk menciptakan lingkungan dan energi yang bersih.  

Berdasarkan laporan, ketiga elemen tersebut memberikan dampak terhadap 

status energi Amerika Serikat. Amerika Serikat mampu menghasilkan lebih 
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minyak mentah dibandingkan dengan jumlah minyak impor. Pada tahun 2011, 

produksi minyak mentah Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 

2003.
93

  Total produksi minyak dan gas pada tiga tahun pertama Pemerintahan 

Presiden Obama meningkat 13% dibandingkan dengan tiga tahun terakhir dari 

pemerintahan sebelumnya.
94

 Merujuk pada strategi tersebut, terdapat beberapa 

bidang yang menjadi fokus pengembangan untuk menjaga keamanan energi. 

Diantaranya ialah sebagai berikut : 

 Mengembangkan pasokan gas alam.  

Pada masa pemerintahannya, Presiden Obama mengarahkan pemerintahannya 

untuk mengembangkan pasokan gas alam secara aman atau disebut sebagai shale 

gas dimana upaya ini diperkirakan mampu menyerap 600.000 pekerjaan.  Selain 

itu Presiden Obama menghimbau perusahaan untuk terbuka mengungkapkan 

bahan kimia yang digunakan saat membuang gas serpihan di lapangan publik 

untuk memastikan kesehatan masyarakat terlindungi. 

 Memperluas pengembangan minyak dan gas lepas pantai  

 Berdasarkan arahan Presiden Obama, Departemen Dalam Negeri berupaya 

untuk menyelesaikan pembukaan area baru untuk pengeboran energi lepas pantai 

di Teluk Meksiko dan Alaska, 75%  dari potensi sumber daya minyak dan gas 

lepas pantai siap untuk dikembangkan.  

 Modernisasi Infrastruktur Pipa 

 Presiden Obama memberikan pengarahan pada agen-agen untuk  

mempercepat proyek-proyek pipa yang akan memindahkan minyak dan gas dari 
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lokasi pengeboran domestic menuju ke kilang-kilang secara cepat dan efisien 

guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di lingkungan sekitar.  

 Berkomitmen Untuk Menciptakan Energi Bersih 

 Pemerintah Amerika Serikat akan selalu mengandalkan minyak dan gas untuk 

diproduksi secara bertanggung jawab. Namun, dalam jangka panjang pemerintah 

berkomitmen pada suatu kebijakan untuk membentuk transisi dari energi minyak 

menjadi energi alternative yang lebih bersih dan efisien.  

 Menerapkan Standart Energi Bersih  

Presiden Obama pada pemerintahannya berupaya untuk mengambangkan dan 

memperbanyak penggunaan  energi bersih dengan membangun “standar energi 

bersih”. Penekanan tersebut mengarah pada sektor industri untuk menggunakan 

energi listrik yang bersumber pada angin, matahari,biomassa,tenaga air, dan 

nuklir. Dengan persyaratan tersebut, maka diperkirakan penggunaan energi bersih 

mampu mencapai 80% pada tahun 2035. Selain mengurangi emisi karbon, 

menerapkan standar akan menciptakan pasar domestic untuk mengembangkan 

teknologi baru yang inovatif dan mampu membuka lapangan pekerjaan.  

 Menerapkan insentif pajak 

Presiden Obama dalam upaya mendukung  pertumbuhan industri energi 

bersih, menggunakan strategi memperluas sejumlah insentif pajak. Insentif 

pajak tersebut nantinya meningkatkan manufaktur energi bersih,  menciptakan 

100.000 pekerjaan, dan mendukung investasi penyebaran teknologi ramah 

lingkungan. Presiden Obama memberikan pernyataan untuk mengakhiri 

subsidi sebesar $4 miliar untuk mendanai pembayaran pajak perusahaan-

perusahaan minyak.  



 Membuka Lahan Publik 

Pembukaan lahan publik oleh Departemen Dalam Negeri bertujuan untuk 

pembangunan kapasitas energi terbarukan 10 gigawatt, yang nantinya mampu 

menggerakkan 3 juta rumah.  

 Memberdayakan Militer Amerika Serikat Dengan Energi Terbarukan 

Presiden Obama memberikan pernyataan bahwa Departemen Angkatan Laut 

akan melakukan pembelian 1gigawatt energi terbarukan. Pembelian ini 

tercatat sebagai skala yang cukup besar dalam sejarahnya. Karena jumlah 

energi tersebut mampu menggerakkan 250000 rumah. Hal serupa juga 

dilakukan oleh Angkatan Udara. Pemasangan panel surya yang diubah untuk 

mengembangkan energi yang lebih bersih dan efisien untuk bahan bakar 

peswat militer. Pada tahun 2010, Angkatan Udara mampu menerbangkan A-

10 Thunderbolt untuk kali pertama dan sepenuhnya menggunakan bahan bakar 

alternatif.  

 Investasi Teknologi Kendaraan Baru  

Dalam upaya mengurangi penggunaan energi minyak, maka Presiden Obama 

meningkatkan standar ekonomi bahan bakar berdasarkan pada jenis kendaraan 

tertentu yang dirancang dari tahun 2011 hingga tahun 2025. Pembaharuan 

standar bahan bakar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan rata-rata 

54,5 mil per galon hingga tahun 2025. Upaya efisiensi ini diperkirakan 

mampu mengurangi biaya konsumsi sebesar $8.200 per kendaraan, dan 2,2 

juta barel per hari (bph) hingga tahun 2025, dan 6 miliar ton metric gas rumah 

kaca apabila standar tersebut diberlakukan.  Pembaharuan dan investasi 



teknologi baru menjadi langkah dan strategi penting untuk mengurangi 

penggunaan bahan bakar fosil dan ketergantungan terhadap minyak asing.  

 Meningkatkan teknologi secara ekonomis 

Presiden Obama memberikan usulan berupa insentif untuk membantu 

kelompok konsumen dan bisnis untuk melakukan pembaruan dengan membeli 

sarana transportasi yang lebih canggih. Insentif tersebut berupa kredit pajak 

yang semula $7500 menjadi $10000. 

 Mendorong Penyebaran Tranportasi Ramah Lingkungan  

Dalam upaya penyebaran kendaraan ramah lingkungan, maka Presiden 

Obama memberikan bantuan kendaraan untuk 10 hungga 15 komunitas.  

 Menggunakan Gas Alam  

Badan Penelitian Proyek Lanjutan (The advance project research agency) 

telah merencanakan kompetisi yang mendorong dan meminta ilmuwan, 

insinyur, dan wiraswastawan untuk mengembangkan strategi baru dengan 

mengubah pasokan gas alam menjadi salah satu energi yang dapat digunakan 

untuk bahan bakar kendaraan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah hambatan 

pengembangan kendaraan berbasis energi gas alam.  

 Meningkatkan Teknologi dan Baterai Kendaraan  

Presiden Obama berupaya untuk menciptakan kendaraan  bertenaga listrik 

dengan harga terjangkau dan nyaman seperti kendaraan berbasis bahan bakar 

energi minyak (bensin) pada umumnya. Menciptakan baterai kendaraan yang 

canggih dinilai mampu menggerakkan kendaraan dengan minim penggunaan 

bahan bakar minyak bumi. Oleh karena itu, presiden memberi arahan untuk 



meningkatkan investasi lanjut guna penelitian dan pengembangan baterai 

kendaraan, struktur kendaraan, dan sebagainya.  

 Mendukung Pengembangan Biofuel  

Kurun waktu tiga tahun Departemen Pertanian dan Departemen Energi 

mendanai penelitian dan pengembangan untuk menciptakan energi berbasis 

biofuel yang berasal dari tanaman, dengan harga yang lebih murah sebagai 

pengganti bensin dan solar.  

Uraian tersebut di atas merupakan gambaran secara umum strategi 

Amerika Serikat dalam upaya menjaga keamanan energinya. Terkait hal 

tersebut, maka analisa terkait strategi lebih lanjut akan dibahas pada bab V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

STRATEGI AMERIKA SERIKAT DALAM PEMENUHAN KEAMANAN 

ENERGI DOMESTIK TAHUN 2012-2015  

 

 Ketergantungan energi terlebih pada energi minyak merupakan tantangan 

terbesar yang dihadapi oleh Amerika Serikat dalam  mencapai keamanan energi.  

Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi energi domestik Amerika  Serikat, 

mendorong Amerika Serikat untuk melakukan  impor. Impor yang dilakukan 

berasal dari negara tetangga ataupun dari berbagai negara di belahan dunia. Dalam 

melakukan impor terhadap energi dari berbagai negara, Amerika Serikat juga 

mengalami hambatan dan permasalahan politik oleh negara pengekspor, seperti 

hal nya embargo minyak yang pernah diberlakukan oleh negara pengekspor 

minyak (OPEC) pada tahun 1973 terhadap Amerika Serikat.  

Peristiwa tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Amerika Serikat 

untuk membentuk kebijakan pelarangan ekspor minyak  paska terjadinya embargo 

tahun 1975 sebagai bentuk upaya dalam menjaga keamanan energi. 

Ketergantungan  Amerika Serikat terhadap sektor energi minyak, terlebih impor 

minyak  mentah mencapai  3289675 barel per hari (bpd) pada tahun 2009, dan 

mengalami penurunan mencapai 2687409 pada tahun 2015.
95

 Penurunan nilai 

ekspor minyak mentah  hingga tahun 2015 yang juga ditandai dengan pencabutan 

larangan ekspor minyak menjadi momentum penting. Hal ini tentu tidak terlepas 

dari Amerika Serikat dalam melakukan strategi untuk menjamin pasokan energi.  
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Dalam bab ini, penulis akan  menjelaskan tentang strategi keamanan 

energi Amerika Serikat dalam menghadapi kondisi ketergantungan energi 

terhadap pasokan asing, dengan strategi yang digunakan oleh penulis berdasarkan 

pada konsep keamanan energi menurut  Mason Willrich, dalam bukunya yang 

berjudul Energy and World Politics tahun 1975. Pada buku tersebut Mason 

Willrich memberikan sumbangsing pemikirannya  terkait strategi dalam 

keamanan energi yang terbagi dalam dua strategi untuk  mempermudah dalam 

melakukan analisis keamanan energi yakni domestic strategy  dan  foreign 

strategy. Strategi yang digunakan dalam  domestic strategy  diantaranya ialah  

rationing plan, stockpiling dan self suffiency sedangkan   strategi yang digunakan 

dalam  foreign strategy  untuk menjamin ketersediaan pasokan dari luar negeri 

diantaranya ialah diversification  dan increase interdependence. Berikut penulis 

akan memaparkan strategi yang dilakukan Jerman dalam upaya pemenuhan 

keamanan energi berdasarkan strategi keamanan energi Mason Willrich.  

5.1 Domestic Strategy  Untuk Mengatasi Kerentanan Energi Amerika 

Serikat dari Domestik  

 Domestic Strategy  merupakan strategi yang diterapkan oleh suatu negara 

untuk menjamin pasokan energi dan mengatasi kerentanan energi dari dalam  

negara Amerika Serikat. Tingginya  impor energi sebagai salah satu faktor yang 

mendorong Amerika Serikat mengalami kerentanan. Bentuk kerentanan tersebut 

ialah menyebabkan ketergantungan energi, ketidakseimbangan jumlah produksi 

energi domestik Amerika Serikat terhadap jumlah konsumsi energi Amerika 

Serikat merupakan penyebab utama Amerika Serikat terus bergantung pada 

jumlah impor energi asing dengan nilai yang cukup tinggi. Terdapat beberapa 



tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam upaya mengatasi kerentanan 

energi yang berasal dari dalam negeri : 

 5.1.1 Rationing Plan  

 Rationing plans merupakan salah satu dari strategi dalam negeri yang 

digunakan oleh suatu negara dengan cara melakukan penghematan, dan 

mengurangi konsumsi energi domestik untuk menunda terjadinya kelangkaan 

energi dalam negeri.
96

 Upaya penghematan konsumsi energi domestik dilakukan 

dengan cara mengendalikan jumlah permintaan energi dalam negeri dan 

mengalokasikan pasokan energi guna menghindari ketergantungan terhadap impor 

energi asing dan ketidakstabilan harga energi global.  

 Strategi rationaing plans yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat 

ditinjau melalui implementasi meningkatkan standar ekonomi bahan bakar. 

Standar yang diberlakukan bersifat jangka pendek yakni tahun  2011 hingga tahun 

2025, yang bertujuan untuk membantu kelompok keluarga dan kelompok bisnis 

menghemat biaya dan konsumsi energi. Upaya ini diawali dengan meningkatkan 

standar efisiensi bahan bakar. Upaya ini menargetkan untuk  meningkatkan 

efisiensi bahan bakar kendaraan yang ditargetkan mencapai 54,4 mil per galon 

yang akan menghemat konsumsi mencapai $1,7 triliun atau setara dengan $8200 

per kendaraan dan memangkas konsumsi mencapai 2,2 juta barel per hari hingga 

tahun 2025. 
97

  Pada sektor  transportasi dengan  kendaraan mobil dan truk yang 

diproduksi tahun 2011 hingga 2025.  Selain itu, Amerika Serikat juga telah  

menyelesaikan standar efisiensi bahan bakar dan gas rumah kaca untuk kendaraan 

berat jenis truk berat, van, dan bus yang mencakup produksi tahun 2014 hingga 
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2018. Target utama efisiensi ini adalah mengurangi konsumsi minyak yang 

diperkirakan mencapai 500 juta barel atau setara dengan menghemat biaya  

mencapai $50 miliar untuk bahan bakar. 
98

 

 Secara menyeluruh target energi yang  ingin dicapai oleh Amerika Serikat 

berdasarkan pada  the all-of-the-above energy strategy merupakan strategi yang 

dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama dengan  mengacu 

pada  Memorandum on the Energy Independence and Security Act of 2007 yang 

disahkan pada 26 Januari 2009 serta menjadi arah kebijakan keamanan energi 

Amerika Serikat kedepan.  All-of-the-above  energy strategy merupakan bentuk 

strategi dan tindakan  rationing plans  mencakup beberapa poin penting sebagai 

target diantaranya ialah  raising fuel economy standards, reducing building 

energy cost,  dan leading by example in sustainability . Berdasarkan pada grafik 

5.1 di bawah ini gambaran terkait standar efisiensi bahan bakar dari waktu ke 

waktu.  
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Sumber : Obama Administration, 2012,  dengan diolah ulang oleh penulis 

Grafik 5.1 Grafik Standar Efisiensi  1 



  

Grafik di atas dapat dilihat bahwa peningkatan standar efisiensi bahan 

bakar cukup signifikan pada masa pemerintahan Presiden Obama jika 

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada sektor transportasi kendaraan jenis 

mobil penumpang dan truk ringan sebagai subjek utama efisiensi dan menghemat 

konsumsi energi. Dalam menerapkan strategi all-of-the-above yang termasuk 

dalam tindakan rationing plans didukung oleh  intansi pemerintah yang juga 

memiliki pengaruh dan tanggung jawab untuk mencapai target keamanan energi 

tahun 2025,  Department of Energy, Department of Industry,  dan  Defense 

Department.
99

 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menurut 

data Energy International Administration  Amerika Serikat tahun 2010 terdapat 

tiga sektor utama yang mengkonsumsi energi tertinggi dan menjadi penggerak 

utama perekonomian Amerika Serikat yaitu sektor industri, tansportasi, dan sektor 

listrik.
100

 Keamanan energi akan meningkat ketika konsumen mampu mengurangi 

penggunaan bahan bakar fosil. Pada sektor transportasi tindakan rationing plans  

diimplementasikan melalui Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ) and GHG 

emissions standard for light-, medium , merupakan kebijakan yang dibentuk untuk 

meningkatkan efisiensi bahan bakar. Standar ditetapkan pada tahun 2010 dengan 

target penghematan bahan bakar 34, mil per galon untuk kendaraan hingga tahun 

2016.
101

 

                                                           
99

 Ibid hal.2 
100

 Energy Information Administration, 2018, “Energy Consumption by  Sector”, eia.gov. Diakses 

pada 30 Juni 2018, melalui https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec2_3.pdf  
101

 U.S Department of Energy,2017, “Valuation of Energy Security for the United States”,  

Washington, DC 20585., hal.46  



Standar efisiensi bahan  bakar dibentuk  selain unuk meningkatkan energi, 

juga untuk memastikan bahwa kendaraan di masa depan akan lebih hemat dalam 

mengkonsumsi bahan bakar. Mengurangi intensitas penggunaan minyak dari 

sektor transportasi menjadi target utama dari waktu ke waktu. Amerika Serikat 

memperkirakan dengan diterapkannya standar baru maka akan menghemat bahan 

bakar dari standar baru sebanyak 4 miliar barel minyak, dan 2 ton  emisi gas 

rumah kaca.
102

 Pembentukan regulasi baru  ditargetkan  untuk mendorong 

produsen kendaraan untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi baru yang 

dapat secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah 

kaca untuk model pembuatan tahun 2012 hingga 2016, seperti start/ stop, plug-in 

hibrida, dan kendaraan listrik.
103

 Termasuk meningkatkan efisiensi mesin dan 

transmisi, pengurangan berat kendaraan, hambatan rolling  ban rendah, 

aerodinamika, diesel, efisiensi aksesori dan sistem pendingin udara.  

Proposal produksi kendaraan untuk model tahun 2017-2025 mencakup 

sejumlah program insentif untuk mempromosikan dan meningkatkan “advanced 

technologies” seperti teknologi hibridisasi yang akan diterapkan pada produksi 

kendaraan jenis truck pickup.
104

 Terdapat 13 produsen mobil yang akan 

mengembangkan produksi mobil jenil tersebut,  beberapa diantaranya yaitu Ford, 

GM dan Chrysler, The State of California, The United Auto Workers  (UAW).
105

 

Upaya ini merupakan salah satu bentuk dukungan bangsa terhadap tujuan presiden 

untuk mengurangi sepertiga impor minyak pada tahun 2025.  Tabel 5.1 

merupakan aturan departemen transportasi dan agensi perlindungan lingkungan 

                                                           
102

 Ibid  
103

 Obama Administration, Op.Cit.,hal.2 
104

 Ibid  
105

 Ibid  



untuk meningkatkan ekonomi bahan bakar kendaraan, mengurangi 

ketergantungan Amerika Serikat pada impor minyak bumi, dan mengurangi efek 

has rumah kaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Valuation of Energy Security for United States, 2017, dengan diolah ulang oleh penulis 

Tabel 5.1 Aturan Departemen Transportasi (DOT) dan Agensi Lingkungan Hidup (EPA) 



 Berdasarkan pada tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa kedua instansi 

pemerintah tersebut berkontribusi dan memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan keamanan energi dan mengurangi efek gas rumah kaca. Namun, 

masing-masing instansi tersebut memiliki standar yang berbeda. Dikarenakan 

kedua instansi tersebut memiliki sudut pandang  yang berbeda untuk  menentukan 

Regulatory Impact Analyses (RIAs), sehingga nilai standar yang ditentukan oleh 

setiap instansi tersebut berbeda. Meskipun demikian terdapat kesamaan dalam 

menentukan standar berdasarkan pada Lieby.  

 Dampak atas standar yang ditentukan dikategorikan sebagai dampak yang 

dapat dihitung (kuantitatif), dan juga dampak kualitatif (hanya ada estimasi 

kuantitatif yang disertakan). EPA dan Lieby mengadaptasi metodologi premium 

yakni berdasarkan perkiraan harga minyak dan tren pasar energi global. 

Berdasarkan hal tersebut maka EPA dapat menentukan besar premi setiap tahun 

dari program yang dijalankan. Berbeda dengan EPA, metode yang dilakukan oleh 

DOT untuk menentukan standar peraturan tersebut ialah menggunakan estimasi 

tahuhan untuk meninjau besar keuntungan keamanan energi dari peraturan yang 

dibentuk dan perhitungan tidak berdasarkan premi impor minyak. Sebagai 

contohnya, untuk menentukan standar CAFE model pembuatan tahun 2012-2016, 

EPA menggunakan estimasi dari Oak Ridge National Laboratory  untuk tahun 

2015, 2020, 2030 dan 2020 sehingga mampu memperkirakan manfaat keamanan 

energi dari standar yang ditentukan.    

 Selain departemen transportasi dan agensi lingkungan hidup, tindakan 

rationing plans juga dilakukan oleh Departemen Energi  (Department of Energy) 

dan Departemen Perumahan (Department of Housing and Urban Development) 



yang telah dilakukan sejak Oktober 2009.
106

 Program tersebut berupa bantuan 

oleh DOE untuk  menyelesaikan peningkatan efisiensi energi pada 860.000 

rumah. Upaya ini diperkirakan mampu menghemat pengeluaran masyarakat 

Amerika Serikat mencapai $400.
107

 Presiden mengumumkan program The Better 

Building Initiative  pada Februari 2011 yang dibentuk berdasarkan tindakan 

administrative, tantangan sektor swasta, dan proposal legislatif yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi energi pada bangunan komersial sebesar 20% pada 

tahun 2020.
108

 The Better  Building Initiative  didukung oleh inisiatif Presiden 

untuk membangun efisiensi energi yang mengacu pada American Recovery and 

Reinvestment Act  (ARRA) dengan memberikan dana sebesar $20 miliar.  

 Departemen Pertahanan juga berupaya  untuk mendukung komitmen 

Presiden dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi salah satunya ialah 

energi minyak  dengan meningkatkan efisiensi dan memberikan opsi energi lebih 

baik dibandingkan dengan minyak. Pada dasarnya tingkat ketergantungan 

departemen pertahanan bukan pada energi minyak melainkan pada energi listrik. 

Namun tingkat ketergantungan pada energi listrik berimplikasi terhadap 

ketergantungan energi minyak pada sektor listrik untuk memberikan supli energi 

listrik pada beberapa departemen salah satunya yakni departemen pertahanan.
109

 

 5.1.2 Stockpiling  

 Strategi kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengatasi 

kerentanan energi ialah dengan melakukan suatu tindakan yang disebut sebagai 
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stockpiling. Stockpiling merupakan suatu tindakan yang dilakukan negara untuk 

menimbun dan menumpuk cadangan minyak yang digunakan apabila dalam 

kondisi darurat pada jangka pendek.
110

 Strategi stockpiling yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat adalah melalui pembentukan Strategic Petroleum Reserve (SPR)  

dibawah persetujuan The Energy Policy and Conservation Act (EPCA), sebagai 

bentuk respon pada masa embargo minyak oleh negara-negara Arab tahun 1973-

1974.
111

 SPR merupakan tempat penimbunan yang dimiliki oleh Amerika Serikat 

yang dinilai sebagai tempat penimbunan terbesar di dunia untuk menghadapi 

berbagai gangguan potensial secara internasional ataupun domestik.
112

 Gangguan 

internasional dapat berupa konflik atau terorisme, sedangkan gangguan domestik 

berupa angin topan atau cuaca buruk lainnya. Pentingnya menjaga ketersediaan 

energi karena energi memiliki peran sentral dalam ekonomi Amerika Serikat. 

Sehingga apabila terjadi kerentanan energi maka berimplikasi luas terhadap 

berbagai sektor diantaranya transportasi, industri, pertanian serta berbagai sektor 

ekonomi.  

 SPR yang dimiliki oleh Amerika Serikat disahkan oleh kongres dibawah 

kelola departemen energi. Sebagai negara anggota International Energy Agency 

(IEA), Amerika Serikat  setuju untuk memenuhi kewajiban  menyediakan 

cadangan minyak dan produk olahan minyak yang setara dengan konsumsi 90 

hari.
113

 Tentu upaya yang dapat dilakukan agar SPR mampu menjamin pasokan 

ialah dengan membatasi tingkat permintaan, meningkatkan  jumlah produksi, atau 
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dengan melakukan substitusi atau pengalihan bahan bakar sebagai tindakan 

kolektif IEA dalam  menghadapi gangguan pasokan minyak. Implementasi  SPR 

di bawah tanggung jawab departemen energi dan mengacu pada standar yang 

ditetapkan oleh IEA, dan program-program yang dibentuk melalui SPR. Berikut 

ialah gambar 5.1 struktur penyimpanan dan distribusi SPR.  

Gambar 5.1 Struktur Penyimpanan dan Distribusi Minyak Amerika Serikat 

 

Sumber : U.S Department of Energy Strategic Petroleum Reserve Annual  Report for Calendar Year 

2015 

 

 Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 SPR 

utama yang dimiliki oleh Amerika Serikat.  Keempat SPR berada di pantai teluk 

wilayah Amerika Serikat. Seluruh cadangan minyak yang dimiliki disimpan 

melalui fasilitas SPR yang berada di gua-gua bawah tanah dan dibuat dalam 



formasi kubah garam.
114

 Teknologi kubah garam dipilih karena memiliki nilai 

keamanan maksimum untuk penyimpanan  cadangan minyak mentah dan hanya 

memerlukan biaya rendah untuk penyimpanan minyak skala besar.
115

 Masing-

masing  SPR berada di wilayah Texas yang terdiri atas Bryan Mound dan Big 

Hill, dan di Loisiana yang terdiri atas West hackberry dan Bayou Choctaw.
116

 

Setiap fasilitas penyimpanan SPR dikelompokkan dalam tiga sistem distribusi 

pipa geografis di pantai teluk, yaitu, Seaway, Taxoma, dan Capline.
117

 Masing-

masing pipa memiliki akses ke satu atau lebih pusat penyulingan utama, pipa 

minyak mentah antar negara bagian, dan terminal laut untuk distribusi minyak 

mentah. Berikut ini  ialah tabel kapasitas penyimpanan SPR Amerika Serikat dari 

tahun 2010-2015. 

 

 

 

 Mengacu pada tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kapasitas 

SPR Amerika Serikat mencapai  
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Tabel 5.2 Kapasistas Penyimpanan SPR Amerika Serikat 

Sumber : U.S Department of Energy, dengan diolah ulang oleh penulis. 



 Mengacu pada tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa kapasitas 

penyimpanan SPR yang dimiliki Amerika Serikat secara rata-rata mencapai 727.0 

juta barel. SPR memiliki kapasitas untuk menyimpan campuran minyak mentah 

yang terdiri atas sweet/ sour oil, dimana jenis sweet memiliki kandungan belerang 

tida lebih dari 0,5%, sedangkan jenis sour  memiliki kandungan sulfur lebih besar 

dari 0,5%. Kapasitas penyimpanan tersebut merupakan cerminan standar defiasi 

untuk melihat resiko minimal penyimpanan minyak di masing-masing SPR 

tersebut. Mengacu kembali pada tabel 5.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

terjadi penurunan kapasitas penyimpanan pada tahun 2014, hal ini dikarenakan  

terjadi penurunan penarikan maksimum pada Bryan Mound menjadi 1.350 

MMbbl/D sebagai akibat dari perbaikan tangki penyimpanan.
118

 

Berdasarkan pada implementasinya ketika mengalami gangguan supli 

yang  disebabkan oleh  krisis atau keadaan darurat seperti badai yang sering 

terjadi di Amerika Serikat   maka yang bertanggung  jawab untuk  menangani 

masalah tersebut ialah Secretary of Enrgy  dan Department of Energy  mengacu 

pada section 161 Energy Policy and Conservation Act (EPCA)  atas petunjuk 

Presiden untuk menjual minyak yang disimpan pada SPR pada publik sebagai 

bentuk penawaran dan kualifikasi tinggi. Terdapat dua upaya yang mampu 

dilakukan oleh SPR dalam mengatasi gangguan supli, pertama ialah  SPR  dan 

atau memberikan pasokan dengan menukar minyak yang tersedia dengan jumlah 

yang sama serta menambahkan beberapa jumlah pasokan yang nantinya 

dikembalikan sebagai bentuk premi untuk SPR, atau  menjual minyak yang telah 
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disimpan melalui SPR.
119

 Selain itu pada masa tersebut  SPR berperan  dalam  

mempersiapkan postur kesiapan untuk menyediakan cadangan minyak mentah 

selama 13 hari di bawah penjualan yang kompetitif. 

Selain SPR, Amerika Serikat juga memiliki cadangan produk olahan 

regional (regional refined produt reserve) , yakni Northeast Home Heating Oil 

Reserve dan Northeast Gasoline Suply Reserve. The Northeast Heating Oil 

Reserve bukan merupakan bagian dari SPR yang memiliki kemampuan untuk 

menyimpan 1 juta barel  distilat sulfur ultra-low yang berfungsi untuk 

memanaskan minyak bagi kebutuhan rumah tangga dan industri di Amerika 

Serikat bagian Timur laut, dimana wilayah tersebut bergantung pada penggunaan 

pemanas minyak. Menurut pemaparan Departemen Energy Amerika Serikat, 

distilat tersebut disimpan dalam penyimpanan komersial yang disewakan di 

terminal-terminal yang terletak di tiga negara bagian yaitu, Connecticut, 

Massachusetts, dan New Jersey.  

 Sedangkan The Northeast Gasoline Supply Reserve merupakan bagian dari 

SPR yang berada di wiayah timur laut Amerika Serikat guna memenuhi 

kebutuhan konsumen di wilayah tersebut dengan kapasitas penyimpanan 1 juta 

barel. Berdasarkan pada pemaparan  Departemen Energi ketersediaan  bagian dari 

SPR di wilayah tersebut dikarenakan wilayah tersebut rentan mengalami 

gangguan yang disebabkan oleh gangguan alam, seperti badai dan kejadian 

lainnya. Cadangan simpanan bahan bakar minyak disimpan pada penyimpanan 
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komersial yang disewakan, di terminal yang terletak di tiga negara bagian yakni : 

Maine, Massachusets, dan New Jersey.
120

 

 Strategi stockpiling  penting dijalankan oleh Amerika Serikat dikarenakan 

melalui strategi penimbunan tersebut  mampu berperan  dalam meningkatkan 

keamanan energi  Amerika Serikat , serta mengurangi kerentanan energi Amerika 

Serikat terutama pasokan minyak asing, krisis, dan keadaan darurat yang sering 

terjadi sebagai dampak dari faktor bencana alam.  

 5.1.3 Self Sufficiency  

 Strategi ketiga yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu self-sufficiency 

yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengurangi 

tingkat ketergantungan impor minyak asing Amerika Serikat dengan cara 

meningkatkan kapasitas produksi energi Amerika Serikat yang dilakukan melalui 

eksplorasi dan pemanfaatan berbagai potnesi sumber daya energi secara 

maksimal. Pada strategi ketiga ini , berbeda dengan kedua strategi yang telah 

dipaparkan sebelumya yang secara fokus untuk mengatsi resiko kerentanan energi 

pada masa krisis.
121

 

 Berdasarkan pada strategi keamanan energi yang digagas pada masa 

pemerintahan  Presiden Barrack Obama “all-of-all-the above”  sebagai dasar 

terbentuknya berbagai kebijakan untuk mencapai kemanan energi serta terdiri atas 

tiga langkah utama yakni  Helping Families and Business Save on Energy Cost, 

Building a Domestic Energy Economy,  dan  Leveraging American  Innovation  

for a More Secure Energy Future. Upaya self-sufficiency termasuk dalam langkah 
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yang kedua yakni  Building a Domestic Energy Economy yang diimplementasikan 

melalui encouraging the production of America’s energy resources.
122

  

 Pada tahun 2011 diketahui bahwa produksi minyak mentah Amerika 

Serikat mengalami peningkatan tertinggi sejak tahun 2003, yang diperkirakan  

mencapai 120.000 barel per hari pada level tahun 2010.
123

 Secara keseluruhan 

ketergantungan terhadap impor minyak  pada tahun 2011 menurun menjadi 45% 

tahun 2011 dari 57% pada tahun 2008.
124

 Adanya pencapaian tersebut mendorong 

pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan 

sebagaimana diusulkan oleh Department of Interior  (DOI) di wilayah Outer 

Continental Shelf  (OCS)  tahun 2012-2017 sebagai bentuk program pembiayaan 

minyak dan gas yang bertujuan untuk meningkatkan estimasi produksi dari 

estimasi 75% sumberdaya minyak dan gas yang belum ditemukan secara teknis. 

Pengelolaan sumber daya minyak dan gas di wilayah Outer Continental Shelf  

telah diatur dalam  OCS Lands Act (Act) yang  menetapkan bahwa pemanfaatan 

sumber daya di wilayah tersebut dapat dilakukan melalui prosedur penyewaan, 

eksplorasi dan pengembangan produksi. 
125

 Berdasarkan pada gagasan tersebut 

maka mengacu pada bab 18 dari Act untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa 

diperlukan persiapan program  lima tahunan, dimana penjualan dilakukan melalui 

sistem sewa. Upaya penerapan, persyaratan dari aturan yang berkaitan dengan 
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persiapan program penyewaan di bawah naungan  Bereau of Ocean Energy 

Management (BOEM) yang merupakan biro di dalam DOI.  

Implementasi gagasan  telah tertuang dalam  Draft Proposed Program 

(DPD) yang dibentuk sejak tahun 2009, dan 2011, hingga pada dokumen ketiga 

secara final menghasilkan program yang disebut sebagai program lima tahunan 

atau  Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Gas Leasing Program  2012-2017.
126

  

Program  tersebut secara resmi berlaku pada 27 Agustus 2012 dan berakhir pada 

26 Agustus 2017.
127

 Tujuan utama program tersebut ialah untuk meningkatkan 

kebijakan energi nasional yang komprehensif, dan upaya perluasan produksi 

minyak domestik dan gas alam secara aman dan bertanggung jawab.  

Program tersebut mencakup 15 potensi penjualan dengan sistem sewa di 

enam area perencanaan OCS, yakni wilayah barat dan tengah Teluk Meksiko atau 

sering disebut sebagai Gulf of Mexico (GOM), tidak mecakup wilayah timur 

GOM karena tidak termasuk dalam  moratorium  kongres 
128

  Wilayah Chuckchi 

Sea, Beaufort Sea,  dan Cook Inlet  termasuk dalam daerah lepas pantai Alaska, 

yang juga merupakan bagian kecil di wilayah Timur GOM.
129

 Berikut ialah peta A 

dan B menampilkan area yang diusulkan dalam program.  
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Sumber : U.S Department of the Interior  Bureu of Ocean Energy Management, 2013 

Gambar 5.2 Peta A  : Area Program di Alaska  

Gambar 5.3 Peta B : Area Program di Gulf of Mexico  



 Berdasarkan pada peta A dan B tersebut di atas dapat di lihat bahwa 

wilayah-wilayah yang tercantuk dalam peta merupakan wilayah-wilayah pilihan 

yang dinilai menjanjikan untuk eksplorasi dan pengembangan energi minyak dan 

gas, dengan nilai 75% dari total sumber energi yang belum ditemukan secara 

teknis. Implementasi program ditinjau berdasarkan tabel 5.3 di bawah ini.  

Tabel 5.3: Jadwal Sewa Program Lima Tahun 

Sale No* Program Area  Year 

229 Western Gulf of Mexico 2012 

227 Central Gulf of Mexico 2013 

233 Western Gulf of Mexico 2013 

225 Eastern Gulf of Mexico 2014 

231 Central Gulf of Mexico 2014 

238 Western Gulf of Mexico 2014 

235 Central Gulf of Mexico 2015 

246 Western Gulf of Mexico 2015 

226 Eastern Gulf of Mexico 2016 

241 Central Gulf of Mexico 2016 

237 Cuckchi Sea  2016 

248 Western Gulf of Mexico 2016 

244 Cook Inlet 2016 

247 Central Gulf of Mexico 2017 

242 Beaufort Sea 2017 

Sumber :U.S. Department of  the interior Bureau of Ocean Energy Management, 2014, dengan 

diolah ulang oleh penulis  

  



 Merujuk pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap wilayah diberikan 

nomor unik , dan  rentang waktu  program pada masing-masing wilayah. 

Implementasi program dilakukan setelah adanya persetujuan program  lima tahun 

2012-2017, BOEM telah melakukan penjualan dengan sistem sewa pada enam 

wilayah, diantaranya adalah  229,227,233,225,231, dan 238.
130

  Beberapa 

eksekusi program telah dilakukan paska adanya persetujuan program lima 

tahunan. Eksekusi pertama pada wilayah  229 di wilayah GOM bagian Barat pada 

28 November 2012.
131

  Eksekusi kedua pada wilayah 227, atau di wilayah GOM 

bagian Tengah yang dilakukan pada 20 Maret 2013.
132

 Eksekusi ketiga pada 

wilayah 233 atau di wilayah GOM bagian Barat yang dilakukan pada 28 Agustus 

2013. 
133

 Terdapat estimasi sumbangan hasil produksi minyak dari wilayah OCS 

untuk Amerika Serikat, pada tabel 5.4 sebagai berikut.  

Tabel 5.4 : Perkiraan Sumber Daya Pada Pogram yang Diusulkan 2012-2017 
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 Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai nilai 

estimasi maka upaya terpenting yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah 

memastikan bahwa wilayah eksplorasi tersedia wilayah pembangunan dan 

memastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut dilakukan secara aman, 

serta melindungi ekosistem laut lainnya.  

Saat ini wilayah GOM mampu  memasok lebih dari seperempat produksi 

minyak domestik  Amerika Serikat. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-

upaya yang dilakukan oleh BOEM dan dukungan industri yakni menyediakan data 

seismik evaluasi dumber daya, informasi ruang lingkup dan prospek sumber daya 

minyak dan gas  yang dilakukan dengan  menggunakan teknologi mutakhir.  Dari 

seluruh wilayah ekplorasi, area perencanaan GOM Pusat dan Barat merupakan 

dua wilayah yang dinilai mengandung sumber daya minyak dan gas alam yang 

paling banyak, terbukti dan terukur berdasarkan kepentingan industri dan 

infrastruktur yang matang. Berikut adalah grafik hasil produksi minyak di wilayah 

eksplorasi GOM.
134

 

 

 

 

 

                                                           
134

 Nitesh Shah, Maxwell Gold,2017, “US Oil Production Record Driven by Non-Conventional”, 

ETF Security Outlook, hal.2 [pdf] . Diakses pada 5 September 2018, melalui 

https://www.etfsus.com/Documents/ETFS%20Outlook%20-

%20US%20Oil%20Production%20Record%20Driven%20by%20Non-Conventional.pdf  

Sumber : U.S Department of the Interior  Bureau of Ocean Energy Management, 2012 

Sumber : UTF Security Outlook, 2017  

Grafik 5.1 Produksi Minyak Gulf of Mexico 



Pada grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa produksi minyak di Teluk 

Meksiko pengalami perkembangan meskipun dalam kurun beberapa tahun 

mengalami penurunan yg disebabkan oleh pelemahan harga minyak tahun 

2014.
135

 Namun perlu diketahui bahwa produksi minyak mentah dari wilayah 

Teluk Meksiko telah ditetapkan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2016, 

melebihi nilai tertinggi sebelumnya pada tahun 2009.
136

 

Wilayah kedua yang juga turut menjadi bagian dalam  wilayah 

perencanaan ialah pantai Alaska. Wilayah ini sedikit berbeda dengan wilayah 

ekplorasi sebelumnya. Dalam hal ini DOI  mengambil pendekatan yang seimbang 

dan hati-hati terhadap wilayah penyewaan minyak dan gas yang ada di lepas 

pantai Alaska. Terdapat dua wilayah perencanaan yakni Chuckci Sea,  dan 

Beaufort Sea. Pada wilayah  tersebut masih dilakukan pengembangan dan 

penelitian terkait aspek geologi dan potensi sumber daya yang dapat 

dikembangkan sebagai bentuk hasil survey dan eksplorasi di area-area tersebut. 

Pengembangan informasi ekplorasi bertujuan untuk menentukan area terbaik dan 

potensial. 

Selain  meningkatkan produksi minyak domestik, yang termasuk dalam 

aspek strategi self-sufficiency Amerika Serikat adalah  menciptakan industri energi 

nuklir domestik. Pada tahun 2010, DOE mengeluarkan komitmen bersyarat yang 

bertujuan untuk mendukung pembangunan reaktor nuklir komersial Amerika 

Serikat pertama dalam kurun waktu lebih dari tiga dekade. Jumlah pinjaman yang 

diberikan mencapai $12,5 miliar untuk pengembangan energi nuklir yang 
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mutakhir.
137

 Proyek tersebut telah menerima lisensi operasi dan konstruksi 

gabungan pada Februari 2012, dimana lokasi tersebut berada di Burke dan 

Georgia.
138

 Pembangunan industri nuklir tersebut diperkirakan mampu 

menyediakan listrik ramah lingkungan untuk 1,4 juta orang.  

Upaya peningkatan sumber energi yang juga dimaksimalkan  oleh 

Amerika Serikat dalam strategi self-sufficiency  adalah mengembangkan energi 

terbarukan (renewable energy). Dalam  strategi all-of-all-the-above 

pengembangan teknologi serta energi terbarukan merupakan upaya penting untuk 

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap energi minyak. Secara spesifik 

gagasan strategi tersebut mendukung pembangunan energi berbasis solar, wind, 

geothermal, dan biomass.
139

 Pada tahun 2011, Presiden Barrack Obama 

melakukan percepatan pengembangan teknologi bahan bakar baru yang bertujuan 

untuk mempercepat peningkatan bahan bakar serta energi terbarukan yang dibagai 

dalam  empat jenis, yakni wind power dan solar power, nuclear power,  dan 

biofuels.  

Standar energi terbarukan dibentuk  untuk mendukung industri bahan 

bakar dan energi terbarukan terus berkembang, yang  berdasarkan  pada ketentuan 

Energy Independence and Security Act of 2007. Standar yang ditetapkan 5,4 

miliar pada tahun 2008 menjadi 7,5 miliar tahun 2012. Kemudian standar baru 

yang ditetapkan 9,0 miliar galon tahun 2008 menjadi 36 miliar galon tahun 
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2022.
140

 Bahan bakar yang diproduksi dari biorefineri dapat menggantikan 80% 

alat produksi yang menggunakan bahan bakar fosil. Pada tahun 2010, industri 

energi terbarukan menunjukkan bahwa mampu menghasilkan 14 miliar galon 

bahan bakar terbarukan, atau setara dengan 8% dari total bahan bakar kendaaran 

di Amerika Serikat. Atas pencapaian tersebut, dan menanggapi permintaan 

Presiden Barrack Obama pada Maret 2011 sekretaris departemen pertanian, energi 

dan angkatan laut pada Agustus 2011 menyampaikan inisiasi untuk melakukan 

kemitraan dengan sektor swasta untuk membantu menghasilkan bahan bahar 

biofuel yang mampu menggerakkan akomodasi militer dan komersial.
141

 

Department of Interior membuka lahan publik agar dapat diakses untuk 

proyek-proyek energi terbarukan. Sejak tahun 2009, 29 proyek energi terbarukan 

onshore  dengan kapasitas 6.600 megawatt telah disetujui.
142

 Selain itu melalui 

program pinjaman, Department of Ecoomy mendukung 40 proyek energi ramah 

lingkungan untuk menghasilkan listrik yang mampu menggerakkan 3 juta rumah, 

atau setara dengan menggantikan konsumsi bahan bakar energi minyak mencapai 

300 juta galon setiap tahun.
143

  

Lebih lanjut, Amerika Serikat meningkatan produksi baterai secara 

mutakhir.  Pada tahun 2009, Amerika Serikat hanya mampu menyumbangkan 

hasil produksi batrei sebesar 2% di seluruh dunia, dibawah produksi dua 

perusahaan. Melalui hal tersebut, maka Amerika Serikat meningkatkan produksi 

30 jenis baterai mutakhir baru untuk komponen kendaraan listrik, yang nantinya 
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akan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang dibuka di seluruh wilayah 

negara hingga tahun 2015.
144

 Target produksi ini adalah Amerika Serikat mampu 

memproduksi baterai dan komponennya untuk mendukung 1 juta kendaraan 

hibrida dan listrik.
145

 

Berdasarkan strategi self-sufficiency  yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa upaya Amerika Serikat untuk mengurangi tingkat 

ketergantungan terhadap supli minyak asing dan menjamin keamanan energi 

hingga tahun 2020, melalui strategi self-sufficiency dilakukan dengan mendirikan, 

mengeksplorasi beberapa wilayah yang dinilai masih memiliki potensi 75% di 

wilayah Gulf of Mexico (GOM). Sedangkan dalam jenis renewable energy, 

Amerika Serikat mengimplementasikan melalui pengembangan berbagai jenis 

energi terbarukan yakni Amerika Serikat berupaya untuk mengembangkan energi 

nuklir sebagai energi masa depan untuk menghasilkan energi listrik, dimana 

sektor energi listrik dinilai memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap energi 

minyak. Kemudian untuk mengurangi tingkat konsumsi energi minyak pada 

sektor transportasi, Amerika Serikat melakukan pengembangan energi terbarukan 

untuk memproduksi biofuels yang diproduksi dari bahan-bahan nabati. Selain itu 

Amerika Serikat berupaya untuk meningkatkan produksi baterai dengan teknologi 

yang mutakhir agar mampu menjamin komponen produksi sarana transportasi 

ramah lingkungan.  
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5.2 Foreign Strategy Untuk Menjaga Terjadinya Kerentanan Energi Amerika   

Serikat dari Luar Negeri  

 Foreign Strategy  oleh Mason Willrich dalam bukunya Energy and World 

Politics merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh suatu negara untuk 

menjamin adanya gangguan keamanan energi yang berasal dari luar negeri. Dalam 

aspek ini terdapat dua strategi yang dapat dilakukan oleh suatu negara yaitu 

dengan melakukan diversification dan increase interdependence. Kedua strategi 

ini menekankan pada kerjasama internasional antar negara yang terlibat.  

 5.2.1 Diversification  

 Diversification merupakan strategi yang dilakukan oleh negara untuk 

mengembangkan dan mencari sumber energi baru dari negara-negara penghasil 

energi lain serta menjamin ketersediaan supli energi oleh negara asing.
146

 Strategi 

difersivication yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada dasarnya terdiri atas 

dua hal yakni, Amerika Serikat berupaya untuk menjamin ketersediaan energi 

dengan melakukan pengembangan potensi domestik dan juga menjalin hubungan 

baik dengan negara-negara pengekspor energi baru untuk menjamin ketersediaan 

energi serta megembangkan energi baru. Termasuk upaya diversification pada 

jenis energi baru serta diversification pada pemasok energi asing.  

 Strategi diversification pada jenis energi baru yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat dalam menjamin keamanan energinya adalah mencari sumber 

energi jenis baru dengan melakukan pengembangan pada energi terbarukan 

(renewable energy). Pengembangan energi terbarukan (renewable energy) 
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dilakukan dengan adanya research and development (R&D)  oleh Amerika Serikat 

melalui program ARPA-E dan DOE Office of Energy Efficiency and Renewable 

Energy (EERE).
147

 Pada tahun 2009, pengembangan energi terbarukan (renewable 

energy) ini dilakukan berdasarkan pendanaan oleh pemerintah melalui program 

ARPA-E sebesar $400 juta.
148

 Program ARPA-E tersebut pada September 2011 

menunjukkan adanya 60 proyek penelitian mutakhir yang dilakukan di 25 negara 

bagian.
149

 Selain itu, The Recovery Act  juga menyediakan $16,8 miliar untuk 

DOE Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). Dana yang 

diberikan tersebut termasuk dana hibah sebesar $2 miliar untuk pembuatan baterai 

dan pengembangan industri baterai.  

 Berdasarkan pada program EERE maka implementasi program dilakukan 

melalui pengembangan produk biorefinesi secara terintegrasi, yang terdiri atas 

tiga jenis energi yakni biofuels, biopower, dan bioproduct.
150

 Biorefineri bertujuan 

untuk meningkatkan produksi 21 juta galon pada tahun 2022.
151

 Biorefineri sama 

hal nya dengan kilang yang bersifat konvensional karena menghasilkan produk 

untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku pangan dan produk ekonomi. 

Biorefineri tergolong sebagai teknologi baruyang masih membutuhkan investasi 

penelitian, pengembangan, dan penyebaran untuk mengurangi biaya dan 

mengurangi peran bahan bakar fosil. Berikut ialah wilayah-wilayah 

pengembangan produk Biorefineri. 

                                                           
147

 The Whitehouse, Op.Cit  hal.4 
148

 Ibid  
149

 Ibid  
150

 U.S Department of Energy,2014, “Integrated Biorefineries: Biofuels, Biopower, and 

Bioproducts”, Bioenergy Technologies Office, hal.1 [pdf]. Diakses pada 10 September 2018, 

melalui https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f14/ibr_portfolio_overview.pdf  
151

 Ibid  



 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada peta di atas dapat dilihat bahwa upaya pengembangan 

biorefineri di letakkan pada wilayah-wilayah strategis yang bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi, konversi teknologi guna mengoptimalkan  bahan baku 

biomassa di setiap wilayah.  Proyek tersebut dijalankan berdasarkan sistem 

privatepublic, artinya dalam pendaan penelitian terdiri atas dana kemitraan untuk 

mengatasi krisis penyebaran teknologi. Pada peta di atas dapat diketahui bahwa 

terdiri atas tiga proyek yang memiliki tugas yang berbeda. Pilot-scale project 

merupakan tahap awal, dimana teknologi yang digunakan mampu memproses satu 

ton bahan baku kering per-hari. Mengacu pada The American Recovery and 

Reinvestment Act  (ARRA) mengaktifkan investasi untuk 12 pilot-scale project.
152

 

Demonstration-scale project merupakan tahan kedua, setelah adanya validasi pada 

skala pilot. Pada tahap ini mampu memproses minimum  50 ton bahan baku 
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Gambar 5.4 Area Pengembangan Biorefineri  

Sumber : U.S Department of Energy 



kering.
153

 Terdapat 6 proyek yang didanai oleh Departemen Energi. Commercial-

scale integrated bio-refineries merupakan tahap akhir dimana, teknologi yang 

digunakan mampu memproses 700 ton biomassa per hari untuk menghasilkan 

biofuel. 

Pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama tahun 2012 menetapkan 

untuk menggandakan kapasitas pembangkit energi terbarukan Amerika Serikat 

yang terdiri atas wind, solar, dan geothermal power. Tujuan dari dari 

menggandakan kapasitas energi tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas 

yang semula 28,8 gigawatt (GW)  pembangkit dari wind, solar, dan geothermal 

yang telah terpasang tahun 2008, ditingkatkan menjadi 57,6 gigawatt (GW) pada 

akhir 2011, dimana kapasitas tersebut mampu memenuhi kebutuhan 16,7 juta 

rumah.
154

 Selain itu Amerika Serikat juga meningkatkan kapasitas produksi 6GW 

yang diproduksi oleh turbin dan panel surya menjadi  12 GW pada akhir tahun 

2011.
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Grafik 5.2 Target Peningkatan Energi Terbarukan 

Sumber : The Whitehouse, Promoting Clean, Renewable Energy : Investment in Wind and Solar  



 Gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa peningkatan pertumbuhan 

energi terbarukan sejak tahun 2009, sebagai kemajuan awal yang cukup 

signifikan, diman pertumbuhan tersebut di dukung oleh The recovery act. The 

recovery act berperan penting untuk membantu mendanai proyek penelitian, 

mengembangkan teknologi energi terbarukan sehingga dapat menurunkan biaya. 

Terdapat tiga program utama yang di dukung oleh The Recovery Act  sehingga 

mampu mendorong persebaran energi terbarukan yakni : 

1. Payment-in-Lieu-Of-Tax-Credit (1603)  

 Lebih dari $3 juta atas payment-in-lieu-of-tax-credit  digunakan untuk 

mendanai 500 proyek di 44 negara untuk mendukung energi 

terbarukan  

 Mendukung 10000 pekerjaan bidang konstruksi dan 2000 pekerjaan 

bidang pemeliharaan  

 Membawa lebih dari 4 GW energi terbarukan secara online  

 Memanfaatkan $2 modal swasta untuk $1 kredit pajak  

2. Manufacturing Tax Credit  (48C) 

 Lebih dari $2 miliar kredit pajak digunakan untuk mendanai 183 

proyek di 43 negara bagian terkait proyek manufaktur energi 

terbarukan 

 30% dari kredit pajak digunakan untuk mendanai proyek baru, 

ekspansi, atau meningkatkan fasilitas energi terbarukan 

 Memanfaatkan $2 modal swasta untuk $1 kredit pajak  

3. Loan Guarantees  



 Sebanyak $2 miliar pinjaman bersyarat atau tertutup digunakan untuk 

proyek energi terbarukan  

 Proyek dapat menciptakan 5000 pekerjaan bidang konstruksi, serta 

diperkirakan mampu mengurangi 30 juta ton CO2 per tahun  

Berdasarkan program di atas, salah satu bentuk pengembangan energi 

terbarukan yang dinilai matang dan sebagai sumber energi terbarukan terbesar di 

Amerika Serikat adalah wind power. Sumber energi ini menyumbang 2% dari 

total pembangkit listrik nasional. Kapasitas daya angin di Amerika Serikat pada 

tahun 2009 mencapai 35 GW, meningkat 40% dari tahun sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program The Recovery Act  (ARRA)  memberikan dampak yang cukup 

signifikan untuk meningkatkan produksi, persebaran komponen turbin, dan 

Sumber : U.S Energy Information Administration, 2016 

 

Grafik 5.5 . Wind Capacity Projections to 2020 



pengembangan energi terbarukan wind power.
156

 Hal ini akan semakin meningkat 

seiring dengan dukungan kebijakan Amerika Serikat yang konsisten. Peningkatan 

tersebut juga ditandai pada tahun Januari 2009, dimana pemerintah Amerika 

Serikat menginstal 25 GW wind energy dibandingkan tahun 2008 hanya memiliki 

kapasitas 8,5 GW.
157

 Tabel di bawah ini merupakan pencapaian dalam 

pengembangan wind energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

peningkatan kapasitas yang dimulai sejak tahun 2009. Peningkatan tersebut 

merupakan wujud dukungan dana yang diberikan melalui Recovery Act , yang 

diinvestasikan pada tahun 2009 dan 2010. Melalui upaya tersebut, maka kapasitas 
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Grafik 5.6 Kapasitas Instalasi Energy  Wind Power  

Sumber : The Whitehouse, Promoting Clean, Renewable Energy : Investment in Wind and Solar  



energi wind power diperkirakan meningkat menjadi 52,5 GW pada akhir tahun 

2011.
158

  Jika proyeksi untuk meningkatkan kapasitas energi wind power terus 

mendekati nilai tujuan, maka Amerika Serikat akan fokus pada peningkatan energi 

terbarukan melalui wind power.  

 Selain wind power, melalui Recovery Act, Amerika Serikat juga 

meningkatkan energi terbarukan solar power. Solar power  dinilai lebih mahal 

dibandingkan listrik dan bahan bakar fosil, dan hanya mampu menghasilkan 

kurang dari 1% listrik nasional. Recovery Act membantu menerapkan, 

memperluas, meningkatkan kapasitas, produksi, dan menurunkan biaya solar 

power. Upaya tersebut didukung melalui program The 1603 Payments-In-Lieu-Of-

Tax-Credits, dimana hasil pembayaran kredit pajak tersebut digunakan untuk 

mendukung proyek solar power yang memiliki kekuatan 200 megawatt (MW).
159

 

Proyek ini menggerakkan panel surya untuk menghasilkan green power. Terdapat 

beberapa wilayah yang telah menggunakan solar power yang dibangun 

menggunakan dana program tersebut ialah, Pensacola, Florida, program tersebut 

telah membantu pembangunan DeSoto Solar Park dengan kapasitas 25 MW, 

merupakan pembangkit listrik photovoltaic (PV) terbesar di Amerika Utara yang 

terdiri lebih dari 90.000 panel surya untuk melayani listrik 3,000 rumah.
160

  Selain 

itu Amerika Serikat berupaya melakukan pengembangan produksi photovoltaic  

domestik, untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang 

diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 4% pada tahun 2012.
161
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 Berbagai upaya dilakukan Amerika Serikat untuk menurunkan biaya solar 

power. Berikut adalah grafik perkiraan pengurangan biaya guna mengembangkan 

energi terbarukan solar power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebaran program penelitian dan pengembangan bekerja untuk menurunkan 

biaya solar power selama lima tahun kedepan, dari sekitar $0,20/kWh menjadi 

$0,10/kWh untuk menghasilkan listrik dari tenaga solar power.
162

  Target yang 

hendak dicapai ialah menciptakan teknologi yang dapat menurunkan biaya hingga 

$0,06/kWh pada tahun 2030, sehingga solar power akan lebih murah 

dibandingkan jaringan listrik konvensional. Sehingga dengan adanya 
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Grafik 5.7 Cost of Solar Power  



pengembangan tersebut, maka pemasangan solar power  di setiap rumah dapat 

menghemat biaya hingga $400 setiap tahun.   

 Strategi diversification selanjutanya yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

ialah dengan melakukan diversifikasi pada pemasok energi asing baru. Namun 

upaya diversifikasi pada dasarnya telah dilakukan Amerika Serikat sejak 

mengalami gangguan pasokan pada masa terjadinya embargo minyak oleh negara-

negara Arab. Terdapat dua negara yang memiliki peran penting untuk menjamin 

supli energi minyak asing, yakni Kanada , Meksiko, Venezuela, Saudi Arabia dan 

Nigeria. 
163

 Dari ke lima negara tersebut hanya beberapa negara yang memiliki 

peran penting dalam  energi Amerika Serikat. Pada tahun 2008  Kanada 

memberikan 19% supli minyak mentah, dari 13% total konsumsi minyak Amerika 

Serikat. 

   Lebih dari 80 saluran pipa lintas batas, 30 jalur transmisi listrik ( lebih 

kurang 69 kilovolt ) berperan untuk mengangkut minyak mentah, produk olahan, 

gas alam , dan aliran listrik untuk daerah  perbatasan.   Sarana pipa yang dimiliki 

dan dioperasikan oleh perusahaan  swasta Enbridge Mainline, Kinder Morgan 

Trans Mountain, Spectra Express, dan TransCanada  Keystone merupakan sarana 

utama untuk melakukan impor minyak
164

. Total keseluruhan  nilai impor minyak 

tersebut mencapai 58%, meskipun Amerika Serikat terus mengalami peningkatan  
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produksi minyak mentah domestik. Berikut adalah diagram yang menunjukkan 

nilai impor minyak mentah Amerika Serikat dari Kanada.
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 Berdasarkan  pada ilustrasi grafik tersebut di atas maka dapat dipahami 

bahwa nilai ekspor minyak mentah Kanada terhadap Amerika Serikat semakin 

meningkat dalam setiap periode. Peningkatan jumlah nilai ekspor seiring dengan 

meningkatnya jumlah produksi olahan  minyak bumi dan bahan bakar cair yang 

meningkat lebih kurang 4 juta barel per hari pada tahun 2013, termasuk 3.3 juta 

barel minyak mentah, dan produk olahan lain. Kanada dan Amerika Serikat 

terintegrasi dalam perdagangan gas alam, tepatnya ialah dari wilayah  The Dawn 

Hub bagian tenggara Ontario.
166

 Bagian tersebut mampu memberikan supli dari 

Barat Kanada, Timur Laut Amerika Serikat, Wilayah Barat Bagian Tengah, dan 

wilayah teluk, fasilitas penyimpanan bawah tanah di area Dawn mencapai 221.9 
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juta kubik per kaki pada Desember 2014.
167

 Penyimpanan tersebut digunakan 

apabila terjadi  peningkatan permintaan di Ontario dan menuju ke Amerika 

Serikat.  

Selain Kanada, negara pemasok kedua yakni Meksiko. Pada tahun 2015, 

Meksiko mengimpor 688.000 barel per hari, atau setara dengan 9% dari impor 

minyak mentah Amerika Serikat.
168

 Namun, produksi Meksiko terus mengalami 

penurunan sejak tahun 2005 sebagai dampak dari menurunnya jumlah produksi 

Cantarell dan pengeboran lepas pantai. Dari nilai tersebut, Amerika Serikat 

menerima sekitar 59% ekspor minyak mentah melalui kapal tanker.
169

 Sebagian 

besar hasil ekspor minyak mentah Meksiko ke Amerika Serikat merupakan 

campuran Maya. Produk ini berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh 

Meksiko untuk konsumsi domestik yang dinilai lebih ringan dan terdiri atas 

Isthmus dan Olmeca.
170

 Berdasarkan hal ini Amerika Serikat dimungkinkan akan 

menarik ekspor minyak Meksiko, karena Pesisir Teluk Amerika Serikat dinilai 

mampu memproses minyak mentah lebih canggih dan lebih baik dari Maya 

mentah produk Meksiko.  

Sehingga dapat disimpulkan terdapat beberapa negara yang menjadi 

sumber cadangan energi minyak Amerika Serikat di masa depan. Kanada dan 

Meksiko merupakan negara alternatif untuk mengurangi tingkat ketergantungan 

ekspor minyak dari kawasan negara-negara Timur Tengah. Kedekatan geografis 

menjadi pilihan rasional bagi Amerika Serikat untuk menjamin keamanan 
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energinya di masa depan. Selain itu, kedua negara tersebut memiliki jumlah yang 

cukup untuk mengimbangi nilai yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk 

mencukupi kebutuhan konsumsi minyak domestik.  

5.2.2 Interdependence  

 Interdependence merupakan slah satu upaya untuk menjaga jaminan supli 

energi yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan dan memperkuat 

hubungan antar negara importir dan negara eksportir. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan dua cara yaitu foreign direct investment  (FDI) berupa 

investasi langsung yang diberikan kepada negara eksportir dan development 

assistance yang merupakan bantuan pembangunan untuk negara eksportir energi 

yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur pada sektor energinya. 

Sehingga dengan adanya bantuan pembangunan yang diberikan oleh negara 

importir akan menjadi alat yang dapat membuat kedua negara tersebut saling 

bergantung.
171

 

 5.2.2.1 Foreign Direct Investment    

 Adanya ketergantungan Amerika Serikat terhadap sumber energi miyak 

yang dipasok oleh negara asing, maka Amerika Serikat perlu untuk melakukan 

upaya guna menjamin pasokan energinya. Upaya tersebut ialah investasi yang 

bersifat jangka panjang atau pun jangka pendek. Investasi yang diberikan kepada 

pemasok energi juga dapat menigkatkan hubungan interdependensi yang saling 

menguntungkan diantara kedua negara tersebut.  
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 Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berperan 

sebagai mitra utama dalam mengembangkan sumber daya energi untuk negara 

pemasok energi di wilayah Amerika Latin salah satunya Meksiko. Secara 

meneyeluruh total FDI yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Meksiko 

mencapai 52% pada tahun 2015.
172

 Pada tahun yang sama, dalam aspek minyak 

dan gas investasi langsung yang diberikan oleh Amerika Serikat mencapai $420 

juta digunakan untuk ekstraksi minyak dan gas.
173

 Komitmen yang diberikan oleh 

Amerika Serikat terhadap Meksiko ialah berinvestasi untuk eksplorasi dan 

produksi minyak, menyediakan layanan minyak, dan membangun infrastruktur 

pipa. Terdapat 17 pipa lintas batas antar negara, dan berbagai pembangunan 

peningkatan infrastruktur yang direncanakan guna meningkatkan produksi.
174

 

Pemex sebagai salah satu perusahaan Mexico yang bekerjasama untuk mendorong 

peningkatan infrastruktur, guna mengurangi biaya produksi minyak serta 

memotong anggaran yang cukup besar. Berikut ialah tabel nilai investasi 

infrastruktur dan energi terbarukan Amerika Serikat di Mexico.  

Tabel 5.4 Nilai investasi Amerika Serikat terhadap Mexico 

Perusahaan 

Amerika Serikat  
Aset  Nilai 

IEnova (Sempra) 
Kontrak pembangunan pipa bawah laut Texas – Mexico 

dengan Trans Canada   
$2.2 miliar 

IEnova (Sempra) 
50% kepemilikan saham di Gaseoductos de Chihuahua, 

sebuah gabungan usaha dengan Pemex 
$1,1 miliar 

BlackRock Inc.and 

First Reserve Corp 

45% kepemilikan saham pipa pancang lintas batas sebagai 

sarana pengiriman gas Amerika Serikat- Mexico 
$900 juta 

KKR & Co. LP 

Perjanjian penjualan dan sewa dengan Pemex termasuk aset 

untuk jaringan pipa, kabel bawah laut, fasilitas kompresi, dan 

platform non-pengeboran  

$1,2 miliar 
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IEnova (Sempra) Ventika energi angin  $375 juta 

SunPower Corp 
Perjanjian pembelian daya energi matahari 500 MW dengan 

CFE 
 

Frontera 

Renovable (Oak 

Creek Energy 

Systems) 

800 MW proyek energi terbarukan  

Sumber : The Dialogue, “US-Latin America Energy Investment”, 2017 

 

5.2.3 Analisis Domestic Strategy  dan Foreign Strategy  Keamanan 

Energi Amerika Serikat Tahun 2009-2015 

 Merujuk pada konsep strategi keamanan energi Mason Willrich pada 

subbab ini penulis akan mencoba untuk menganalisa strategi yang diterapkan oleh 

Amerika Serikat sebagai strategi untuk menjamin keamanan energi domestiknya. 

Dengan terimplementasinya semua strategi Mason Willrich yang dijalankan oleh 

Amerika Serikat dalam menjamin keamanan energinya, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat, yakni strategi 

domestik atau dalam negeri dan strategi luar negeri.  

 Strategi pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi 

kebutuhan energi serta mengalami kerentanan energi dalam negeri yaitu dengan 

melakukan Rationing Plan, Stockpiling,  dan Self Sufficiency. Ketiga strategi ini 

telah diterapkan oleh Amerika Serikat untuk menjamin keamanan energinya. 

Menurut penulis, dari ketiga energi tersebut yang cocok untuk dilakukan oleh 

Amerika Serikat untuk menjamin keamanan energinya ialah strategi Rationing 

Plan  dan Self Sufficiency.  Hal ini dikarenakan kedua strategi tersebut selaras 

dengan strategi all-of-all-the-above yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan energi minyak yang diimplementasikan melalui 

pembentukan kebijakan peningkatan efisiensi bahan bakar serta meningkatkan 



pengembangan dan eksplorasi minyak pada wilayah-wilayah yang memilki 

potensi besar. Terlebih Amerika Serikat mendukung pengembangan energi 

terbarukan atau renewable energy untuk mengurangi tingkat ketergantungan 

terhadap energi minyak. Berbeda dengan strategi stockpiling yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat, dimana strategi tersebut hanya bersifat kondisional yang artinya 

hanya bersifat pada waktu tertentu saja seperti saat dalam keadaan darurat 

bencana alam badai yang sering kali terjadi di Amerika Serikat atau bahkan krisis 

energi yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. Secara menyeluruh, strategi 

stockpiling tidak banyak memiliki pengaruh pada keamanan energi Amerika 

Serikat, karena peranannya hanya pada situasi dan kondisi tertentu.  

 Lebih lanjut, strategi kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam 

menjamin keamanan energi dan mengatasi kerentanan energi yang berasal dari 

luar negeri Amerika Serikat yakni dengan melakukan strategi Diversification  dan 

Interdependence.  Penulis menilai bahwa kedua strategi tersebut cocok untuk 

menjamin pasokan dari energi asing, apabila ditinjau berdasarkan keterbatasan 

Amerika Serikat dalam memproduks energi fosil dari dalam negerinnya. 

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara untuk menjamin ketersediaan 

pasokan energi minyak asing, serta meningkatkan ketergantungan antara negara 

pengekspor dan pengimpor tentunya akan memberikan keuntungan bagi Amerika 

Serikat untuk menjamin keamanan energinya. Terlebih, negara-negara pemasok 

energi Amerika Serikat sebagian besar memiliki kedekatan geografis. Kedekatan 

geografis menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat untuk menciptakan integrasi, 

dan masuk untuk mendukung upaya ekplorasi sumber energi dengan memberikan 

investasi pembangunan infrastruktur. Selain itu, keuntungan tidak hanya 



didapatkan oleh Amerika Serikat selaku negara pengimpor, tetapi juga didapatkan 

oleh negara pengekspor yakni dengan adanya hubungan perdagangan terintegrasi, 

maka negara pengekspor akan dengan mudah memasarkan hasil produksi 

energinya melalui infrastruktur yang telah dibangun bersama antara kedua negara 

tersebut.  

 Mengacu pada konsep keamanan energi Mason Willrich, penulis menilai 

bahwa terdapat kelemahan dan juga kekurangan dari beberapa strategi yakni pada 

strategi Diversivication  dan Interdependence. Strategi Diversification yang 

dijelaskan oleh Mason Willrich kurang menjelaskan secara spesifik dan detail 

terkait jenis diversifikasi energi yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjamin 

ketersediaan energi. Jika melihat jenis diversifikasi oleh energy charter 

secretariat, untuk mempermudah analisis pada diversifikasi jenis sumber daya 

energi, maka diversifikasi tersebut dibagi atas diversifikasi negara pemasok 

sumber energi dan diversifikasi pada rute atau jalur distribusi energi.  

 Sedangkan kelemahan pada strategi Interdependence yakni terdapat pada 

variabel development assistance. Pada variabel ini secara spesifik kurang mampu 

untuk menjelaskan jenis-jenis bantuan apa saja yang dapat diberikan oleh 

Amerika Serikat pada sektor energi di negara pemasok energi, guna menjamin 

keberlangsungan pasokan energi Amerika Serikat. Hal ini cukup menjadi 

hambatan bagi peneliti untuk mencari data terkait bantuan pembangunan yang 

diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara pemasok energi secara detil. 

Namun, apabila ditinjau jenis-jenis bantuan luar negeri menurut KJ Holsti bahwa 

terdapat beberapa jenis bantuan luar negeri yang dapat dilakukan oleh suatu 

negara, yakni melalui bantuan militer, teknis, hibah dan bantuan pinjaman.  



 Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, penulis belum 

menemukan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara 

pemasok energinya, yang berupa bantuan untuk pengembangan dan pembangunan 

di sektor energi minyak dan energi terbarukan atau renewable energy yang 

tentunya selaras dengan strategi all-of-all-the-above. Melainkan upaya yang 

dilakukan ialah peningkatan kerjasama dengan negara-negara pengekspor, serta 

melakukan integrasi energi guna memaksimalkan pada penggunaan serta 

pengembangan.  Namun penulis menyadari bahwa temuan ini memiliki tingkat 

keakuratan yang lemah dikarenakan penelitian ini tidak melihat secara 

keseluruhan data pada bantuan di setiap negara pemasok energi karena adanya 

keterbatasan data yang diperoleh sekitar tahun 2009-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan   

 Upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mengatasi ketergantungan 

dan kerentanan terhadap energi minyak asing, kerentanan yan berasal dari dalam 

negeri dapat dilakukan dengan melakukan tiga strategi diantaranya yaitu 

Rationing Plan, Stockpiling,  dan Self-Sufficiency. Sedangkan upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kerentanan dari luar negeri yakni dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu Diversification dan Increase Interdependence melalui 

pemberian Foreign Direct Investment  dan Development Assistance.  

  Tindakan rationing plans  diimplementasikan oleh Amerika Serikat 

dengan membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi 

konsumsi energi melalui peningkatan tindakan efisiensi sebagaimana sesuai 

dengan target yang akan dicapai melalui strategi “all-of-the-above”. Program 

efisiensi energi minyak diterapkan  terutama pada sektor-sektor yang memiliki 

tingkat konsumsi terhadap energi minyak cukup tinggi seperti sektor transportasi, 

industri, dan militer. Kemudian, penerapan strategi stockpiling  dilakukan oleh 

Amerika Serikat dengan membangun fasilitas Strategic Petroleum Reserve (SPR)  

yang berfungsi untuk menyimpan cadangan energi minyak, yang digunakan pada 

saat kondisi darurat. Penerapan strategi self-sufficiency diterapkan oleh Amerika 

Serikat melalui eksplorasi dan eksploitasi energi minyak  di wilayah-wilayah yang 

dinilai memiliki potensi dan 75% belum mengalami eksplorasi seperti hal nya di 

wilayah GOM dan Alaska. Tidak hanya peningkatan potensi energi fosil, Amerika 

Serikat juga melakukan pengembangan dalam penggunaan eenri terbarukan 



(renewable energy)  seperti biomas, solar energy, wind energy  dan geothermal 

energy. Rangkaian ketiga strategi tersebut di atas berfokus pada upaya untuk 

menjamin keamanan energi Amerika Serikat yang berasal dari lingkup domestik. 

Meskipun demikian, strategi  tersebut belum cukup mampu untuk menjamin 

kerentanan energi yang berasal dari luar negeri, sehingga dibutuhkan strategi 

untuk menjamin pasokan energi dari luar negeri.  

 Strategi diversification merupakan strategi yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kerentanan energi dari luar,  dimana strategi tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan kerjasama serta mencari sumber-sumber pemasok energi dari 

negara lain atau negara baru, sehingga tidak hanya berfokus pada satu pemasok 

energi. Seperti hal nya melakukan kerjasama  dengan negara tetangga yakni 

Kanada, Meksiko, dan Venezuela. Ketiga negara tersebut saat ini menjadi 

pemasok utama energi minyak Amerika Serikat paska diberlakukannya embargo 

minyak oleh negara-negara OPEC. Meskipun Amerika Serikat masih melakukan 

impor energi minyak dari Saudi Arabia. Namun hal ini menunjukkan bahwa 

Amerika Serikat telah menggeser dominasi Saudi Arabia yang pada masa 

sebelumnya menjadi negara pemasok penting Amerika Serikat.  

 Lebih lanjut, strategi interdependence  dilakukan dengan dua cara yaitu, 

pertama melalui pemberian investasi asing langsung (FDI) kepada negara 

eksportir atau negara pemasok energi Amerika Serikat. Kedua yakni pemberian 

development assistance yang berfokus pada bantuan pembangunan dan bertujuan 

untuk meningkatkan fasilitas, serta infrastruktur guna mendukung upaya 

eksplorasi dan distribusi energi bagi Amerika Serikat. 

 



6.2 Saran  

 6.2.1 Saran Akademis / Teoritis  

1. Penelitian selanjutnya, dengan tema yang serupa diharapkan mampu 

membahas keamanan energi dengan menggunakan perspektif lain dalam 

hubungan internasional seperti hal nya perspektik realism 

2. Penelitian selanjutnya, dengan tema yang serupa diharapkan melakukan 

penelitian pada aspek dampak adanya ketergantungan impor energi 

minyak asing terhadap sektor lain yakni ekonomi, politik, dan sosial 

3. Hal yang dapat dilakukan untuk melanjutkan penelitian ini adalah 

meninjau serta menganalisis efektivitas strategi dan kebijakan all-of-the 

above energy strategy , serta meninjau aspek-aspek yang melatar 

belakangi Amerika Serikat untuk mencabut kebijakan larangan ekspor 

minyak, dimana ha ini diketahui bahwa Amerika Serikat masih melakukan 

impor minyak dari beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan energinya.  

6.2.2 Saran Praktis  

1. Melalui penelitian ini, berdasarkan pada strategi keamanan yan dilakukan 

oleh Amerika Serikat sebagaimana telah dijalankan sesuai dengan konsep 

keamanan energi Mason Willrich sehingga strategi ini dapat diterapkan 

pada negara lain di berbagai kawasan untuk menjamin keamanan 

energinya. 
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