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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Indonesia adalah negara yang besar, memiliki ratusan juta penduduk, ratusan pulau dan 

sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia sangat terkenal memiliki sumber daya alam 

yang sangat dibutuhkan setiap negara di dunia ini yaitu minyak bumi. Sumber daya alam 

minyak dan gas bumi sangat memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia, hal 

ini bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.1 Dalam pasal 33 UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa “Bumi dan air kekayaan alam yang 

terkandung dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi 

kemakmuran rakyat”.2  

Gambar di Bawah menjelaskan bahwa negara Indonesia kaya akan sumber daya alam 

yaitu minyak bumi. 

 

 

 
1 Pangihutan, Robert. 2018. “ Penerapan Kontrak Kesepakatan Teknis Jasa Menara Kerja Ulang Di Darat 

Onshore Workover Rig Pada Industri Hulu Migas Berdasarkan Pedoman Tata Keja 007 Skk Migas,” 

Pekanbaru. Universitas Islam Riau.. 
2 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Naskah Amandemen Lengkap UUD 1945, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, 

hal.26) 
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Gambar, 1.1.1-  Gambar Peta Cekungan Hidrokarbon.3 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 

     Gambar diatas menjelaskan cekungan migas di Indonesia, warna merah cekungan 

produksi, warna hijau cekungan sedang dieksplorasi, warna kuning cekungan belum 

dieksplorasi, warna ungu cekungan belum produksi, diketahui bahwa migas masih menjadi 

primadona di Indonesia.  Sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui adalah minyak 

dan gas bumi,(unrenewable resurces), sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi 

 
3 “Laporan Tahunan Capaian Pembangunan 2018,” n.d. 

https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/files/laporan-tahunan/Laptah-Migas-2018---FINAL.pdf.( diakses 

pada 5 September 2019). 

https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/files/laporan-tahunan/Laptah-Migas-2018---FINAL.pdf
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pembangunan Indonesia dan juga bagi pendapatan devisa negara.4  Dalam usaha mencari dan 

memproduksi minyak bumi tentu tidak mengeluarkan biaya yang sedikit, di butuhkan dana, 

teknologi, dan keahlian yang cukup.  Dalam kegiatan eksplorasi yaitu pencarian minyak bumi 

yang menjadi masalah utama adalah persoalan biaya, hal ini menjadi sesuatu yang sangat 

berat bagi perusahaaan migas negara, swasta, ataupun bumn,salah satu contoh adalah biaya 

tekhnologi,dan tenaga ahli5  

      Pada tahun 1924 Perusahaan multinasional Chevron yang berasal dari Amerika Serikat 

melakukan pencarian minyak di Sumatera akan tetapi di tolak oleh Kolonial hindia Belanda, 

dan akhirnya pada tahun 1939 berhasil mengebor untuk pertama kali di rokan blok berlokasi 

65 km dari kota Pekanabaru provinsi Riau6 Terjadi perubahan nama pada perusahaan minyak 

asal Amerika Serikat ini, yang pada awalnya bernama PT Caltex Pacific Indonesia berubah 

menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dan menjadi perusahaan raksasa asing 

terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang migas, hal ini terjadi pada tahun 2005.7  

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan PT. Chevron Pacific Indonesia karena 

eksplorasi minyak bumi itu memiliki resiko dan biaya yang sangat tinggi. Wood Mackenzee 

 
4 Nandasari, Poppy, and Ilham Priadythama. “Analisis Keekonomian Proyek Perusahaan Minyak Dan Gas 

Bumi: Studi Kasus Abc Oil,” n.d., 1–8. https://idec.ft.uns.ac.id/wp-

content/uploads/2017/11/Prosiding2016_ID015.pdf. (diakses pada 5 September 2019). 
5 Nandasari, Poppy, and Ilham Priadythama. “Analisis Keekonomian Proyek Perusahaan Minyak Dan Gas 

Bumi: Studi Kasus Abc Oil,” n.d., 1–8. https://idec.ft.uns.ac.id/wp-

content/uploads/2017/11/Prosiding2016_ID015.pdf. (diakses pada 5 September 2019). 
6 Syeirazi, M Kholid. 2009. “Di bawah bendera asing, Liberalisasi Industri Migas di Indonesia,” Jakarta: 

Pustaka LP3ES. Hal.126 
7 Ibid. hal. 127 
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(2012) memberikan pernyataan bahwa di Asia Tenggara dari rasio 100% kegagalan dalam 

eksplorasi mencapai 65% yang menunjukan bahwa rasio keberhasilan hanya 35%8 banyak 

kontra mengenai perusahaan ini, Dikutip dari berita Republika.co.id bahwa PT. Chevron 

Pacific Indonesia menjadi perusahaan yang menyumbangkan limbah terbesar di Indonesia 

yaitu pada tahun 2018 limbah tanah sebanyak 27.275 ton dan limbah sisa operasi sebanyak 

3.515 ton.9Akan tetapi PT. Chevron Pacific Indonesia atau dikenal dengan PT.CPI tidak 

hanya berkontribusi untuk mengolah minyak bumi saja, perusahaan ini banyak berkontribusi 

dalam berbagai hal termasuk dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau 

pembangunan berkelanjutan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas maka penulis akan membuat penelitian ini 

bisa lebih sempurna, terfokus, dan mendalam. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang 

telah penulis sampaikan di atas, penulis menjadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Kontribusi apa saja yang diberikan PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Indonesia 

dalam memenuhi  sustainable development goals (SDGs) atau dikenal dengan 

pembangunan berkelanjutan ? 

 
8  Pudyantoro, A. Rinto. 2019. “ Bisnis hulu migas, Mengurai persoalan dan memahami masa depan bisnis 

hulu migas Indonesia,” PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal.109 
9 “Chevron Penyumbang Limbah Pertambangan Terbesar Di ...” 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/21/plodih383-chevron-penyumbang-limbah-

pertambangan-terbesar-di-indonesia. (diakses pada 6 September 2019). 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/21/plodih383-chevron-penyumbang-limbah-pertambangan-terbesar-di-indonesia
https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/21/plodih383-chevron-penyumbang-limbah-pertambangan-terbesar-di-indonesia
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2. Bagaimana proses penyelanggaraan program SDGs oleh PT. Chevron Pacific 

Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan deskripsi secara mendalam mengenai Kontribusi yang telah di 

berikan PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Indonesia dalam memenuhi tujuan 

Sustainable development goals. 

2. Untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses penyelanggaraan 

kontribusi PT. Chevron pacific Indonesia dalam memenuhi Sustainable Development 

Goals. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memberi pengetahuan 

kepada seluruh pembaca mengenai Kontribusi apa saja yang telah di berikan oleh PT. 

Chevron Pacific Indonesia terhadap Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development goals) dan memberikan wawasan kepada mahasiswa 

tentang manfaat  kerja sama dengan perusahaan multinasional  dalam bidang minyak dan gas 

bumi. 

1.5. Sistematika Penulisan 
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Penelitian di bagi secara sistematis dalam lima bab. Kelima bab tersebut dibuat untuk 

membantu pembaca dalam memahami dan memaknai penelitian yang penulis susun 

berdasarkan ranah studi Hubungan Internasional. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 pada penelitian ini terdiri pendahuluan dari penulisan penelitian yang mencakup 

latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam melakukan penelitian 

ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Dalam bab 2 penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang berisikan tinjauan 

pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka berisi tentang penemuan penulis tentang studi, 

artikel, jurnal, buku, berita menyangkut topic penelitian penulis Kontribusi PT. Chevron 

Pacific Indonesia terhadap Indonesia dalam memenuhi tujuh belas tujuan pembangunan 

berkelanjutan (development sustainable goals). Dan pada bagian kerangka teori, penulis 

menjelaskan mengenai teori dan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam studi Hubungan 

Internasional yang akan penulis gunakan untuk pembahasan penelitian pada bab 4. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab 3, Penulis akan menjabarkan metode peneitian yang hendak digunakan dalam 

melakukan penelitian. Dalam penelitian yang di buat penulis akan berfokus pada rumusan 
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masalah yang akan di bahas. Sebagai langkah awal penulis akan melakukan pengumpulan 

data dan mencari informasi tentang objek penelitian dan informasi langsung yang terkait 

dengan penelitian yang akan penulis bahas melalui buku, buku online, jurnal, dan artikel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4, adalah bab mengenai pembahasan yang didalam bab ini terdapat analisis penulis 

dan pembahasan penulis untuk menjawab pertanyaan penilitian yang terdapat dalam bab 1. 

Dalam bab ini teori Hubungan Internasional akan menjadi dasar untuk mengaitkan dengan 

pembahasan. Di awal bab 4 ini penulis akan menjabarkan segala bentuk kontribusi yang di 

berikan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Indonesia dalam memenuhi tujuan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) dan bentuk penyelanggaraan 

oleh PT.CPI. 

BAB V  PENUTUP 

Bab 5 ini, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan penulis lakukan, Dalam bab 

ini penulis akan membuat sebuah kesimpulan terkait segala penelitian yang telah penulis 

buat. Di akhir bab ini penulis akan memberikan saran terhadap penelitian ini. 

 


