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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Multinasional adalah salah satu bentuk nyata Non-State Actor dalam ekonomi 

global. Seiring berkembangnya politik maupun ekonomi global, banyak perusahaan yang mulai 

berkembang dan melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara lain. Upaya mencari sumber 

daya alam telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Baik itu dari sisi 

industri minyak dan gas (migas) maupun non-migas. Perusahaan multinasional adalah sebuah 

perusahaan yang berasal dari suatu negara (home country) yang memiliki kegiatan produksi 

dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (host country).1 Kehadiran perusahaan 

multinasional dalam lingkungan domestik menimbulkan banyak perdebatan antara memberi 

dampak positif atau negatif terhadap negara. 

Pemilik dari MNCs (Multinational Coorporation) biasanya berasal dari negara-negara 

besar yang adikuasa dan memiliki perindustrian yang maju. Tindakan dari sebuah negara besar 

pasti berpengaruh terhadap negara lainnya. Hal ini dikarenakan dari kondisi geopolitik dunia 

itu sendiri. Karena kebutuhan yang harus dipenuhi maka para perusahaan melebarkan sayapnya 

ke-negara-negara lain untuk melakukan produksi barang. Selain pemenuhan kebutuhan 

perkembangan dunia dalam konsep neo-liberal juga menjadikan perusahaan-perusahaan 

multinasional ini melahap sumber daya alam dari negara-negara lain. 

Hubungan yang terjalin antara MNCs dengan host country tidak selalu berjalan dengan 

baik tergantung bagaimana sikap dari MNCs tersebut di negara penerima investasi mereka. 

Banyak kegiatan yang memberi pengaruh negative akibat kehadiran MNCs  dan negara 

penerima merasa dirugikan oleh kehadiran dari perusahaan tersebut di negaranya. Salah satu 

 
1 Hennart, Jean-François. (2009). A Theory of Multinational Enterprise. Neuroreport. 

10.1093/0199241821.003.0005. 
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contoh adalah perusahaan eksplorasi minyak yaitu British Petroleum yang memiliki rig 

pengeboran minyak di Teluk Meksiko dengan nama “Deepwater Horizon”.  

British Petroleum merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari London, Inggris dalam 

bidang eksplorasi minyak bumi. Mereka merupakan salah satu perusahaan minyak besar di 

dunia diantarannya adalah Shell, ExxonMobile, Chevron dan lain-lain. Perusahaan ini telah 

membuka banyak pengeboran minyak di belahan dunia dan salah satunya adalah di Teluk 

Meksiko.2  

Pada tahun 2010, rig Deepwater Horizon milik perusahaan Transocean yang bekerja untuk 

British Petroleum meledak karena kesalahan dalam proses pengeboran minyak. Ledakan itu 

telah menumpahkan ratusan ribu barrel bahkan jutaan ke perairan Teluk Meksiko. Dampaknya 

adalah pencemaran perairan pada Teluk Meksiko itu sendiri. Karena kejadian tersebut 

hubungan Amerika Serikat selaku negara yang merasa dirugikan karena pencemaran tersebut 

tidak berjalan baik dengan perusahaan British Petroleum. 

Tahun 2010 adalah bencana yang terukir dalam sejarah sebagai bencana terburuk bagi 

Amerika Serikat dalam kebocoran minyak oleh British Petroleum di Teluk Meksiko. Tepat 

tanggal 20 april 2010, pengeboran minyak di lepas pantai Deepwater Horizon mengalami 

kebocoran dalam proses penarikan minyak lalu rig tersebut meledak dan kemudian tenggelam 

setelah 36 jam mengalami kebakaran. Titik ledakan berada 1.500 meter dibawah permukaan 

laut dan tepat mengenai kepala sumur.3 Oleh karena ledakan rig tersebut, tumpahan minyak 

dalam skala jumlah yang besar tumpah ke perairan dan mencemari lingkungan di Teluk 

Meksiko. Selain itu, ledakan tersebut menewaskan 11 orang pekerja dan 17 lainnya terluka. 

Saat itu sebanyak 126 orang yang berada di rig yang meledak tersebut.4 Orang yang berada di 

 
2 www.bp.com (Diakses pada 24 Februari 2019) 

3 Susi Rosmiati “Tanggung Jawab British Petroleum Dalam Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Meksiko” 

https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1076/SUSI%20ROSMIATI.pdf?sequence=1 
4 www.huffingtonpost.com/news/bp-oil-spill (Diakses pada 24 Februari 2019) 

http://www.bp.com/
http://www.huffingtonpost.com/news/bp-oil-spill
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rig tersebut terdiri dari Tujuh orang karyawan BP, 79 orang kru Transocean, sisanya staf 

perusahaan lain seperti Anadarko, Halliburton, dan M-I Swaco. 5 

Dampak tumpahan minyak yang terjadi pada tahun 2010 ini memberikan pukulan besar 

bagi Amerika Serikat karena kejadian yang dialami oleh perusahaan British Petroleum 

memberi pengaruh besar terhadap lingkungan kelautan dan manusia Amerika Serikat yang 

secara tidak langsung akan mempengaruhi seluruh aktivitas di negara bagian sekitar Teluk 

Meksiko.  Aktivitas masyarakat akan terganggu karena tumpahan minyak yang mencemari 

daerah tempat mereka berkegiatan sehari-hari. Pengaruh langsung yang dapat dirasakan dari 

ledakan rig Deepwater Horizon ini adalah kerugian dari pendapatan minyak itu sendiri. Karena 

sama halnya seperti ‘gagal panen’ bagi perusahaan British Petroleum sendiri. Dari segi bisnis 

di sektor pariwisata dan perikanan juga mengalami kerugian yang signifikan. Kerugian jutaan 

dollar sudah dirasakan oleh para pebisnis sektor pariwisata dan perikanan di sekitar Teluk 

Meksiko.6 Terdapat lima negara bagian Amerika Serikat di sekitar Teluk yang menerima 

kerugian dari adanya insiden pencemaran. Yaitu Louisiana, Texas, Mississipi, Alabama dan 

Florida.  

 Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Barrack Obama menuntut 

perusahaan British Petroleum tersebut untuk bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa 

Teluk Meksiko. Kerugian yang dialami Amerika Serikat sangat banyak karena kerusakan yang 

terjadi mengurangi hasil laut di lepas pantai Teluk Meksiko, pendapatan dari sector pariwisata 

dan kerugian lingkungan. Teluk Meksiko telah menjadi tempat nelayan mencari hasil laut 

untuk dijual kembali. Namun, karena tumpahan minyak terjadi disana air laut menjadi tercemar 

dan ikan serta hasil laut turut tercemar bahkan mengalami kematian dalam jumlah yang besar.  

 
5 Hardoko, Ervan. 2018. “Hari Ini dalam Sejarah: Pengeboran Minyak Deepwater Horizon Meledak.” 

https://internasional.kompas.com/read/2018/04/20/12593911/hari-ini-dalam-sejarah-pengeboran-minyak-

deepwater-horizon-meledak?page=all (diakses pada 5 Februari 2020) 

6 2011. “Satu Tahun Tragedy Teluk Meksiko” 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110420_bptragedy (Diakses pada 1 May 2019) 

https://internasional.kompas.com/read/2018/04/20/12593911/hari-ini-dalam-sejarah-pengeboran-minyak-deepwater-horizon-meledak?page=all
https://internasional.kompas.com/read/2018/04/20/12593911/hari-ini-dalam-sejarah-pengeboran-minyak-deepwater-horizon-meledak?page=all
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110420_bptragedy
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 Selain dari kerugian hasil laut dan sektor pariwisata, kerugian mental dan fisik bagi 

manusia juga terpengaruh dari ledakan rig tersebut.  Manusia yang tinggal di kawasan 

Lousiana, Florida dan Texas mengalami kerusakan fisik dan kesehatan mental pada orang tua 

dan anak-anak.7 Kerusakan secara fisik dan mental tersebut dapat berpengaruh karena banyak 

dari masyarakat yang membantu proses penguraian tumpahan minyak lalu mereka jatuh sakit. 

Gangguan mental dikarenakan faktor ekonomi yang turun pesat jauh dari pendapatan mereka 

yang seharusnya.  

 British Petroleum berusaha untuk mengatasi kendala ini. Dalam proses penguraiannya, 

para pekerja pembersih turut menerima dampak dari tumpahan tersebut. Berdasarkan data yang 

didapat dari Kompas.com, Departemen Kesehatan Rumah Sakit Lousiana mengatakan bahwa 

sebanyak 108 pekerja pembersih tumpahan minyak dan 35 warga mengalami masalah dalam 

kesehatan karena pembersihan tersebut.8  

 Pada sidang kongres, Henry Waxman selaku ketua bersama dengan komite energi 

mengatakan bahwa semua perusahaan minyak besar tidak akan sanggup jika mengalami hal 

yang terjadi pada perusahaan British Petroleum tersebut. Baik Shell, ExxonMobil, Conoco 

Philips, dan BP Amerika hanya mampu menuliskan sanggup diatas kertas namun pada 

prakteknya belum tentu. Menurut Waxman pada sidang kongres mengenai ledakan rig 

Deepwater Horizon dan pencemarannya terhadap lingkungan di Teluk Meksiko, BP telah gagal 

total dalam upayanya menanggulangi permasalahan ini.9 

 Dalam upaya Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama menanggapi protes dari publik 

untuk menekan BP agar bertanggung jawab atas badai katastropik tersebut, Obama membentuk 

 
7 Hardoko, Evan. 2018. “Hari Ini Dalam Sejarah: Pengeboran Minyak Deepwater Horizon Meledak.” 
https://internasional.kompas.com/read/2018/04/20/12593911/hari-ini-dalam-sejarah-pengeboran-minyak-
deepwater-horizon-meledak?page=all (diakses pada 24 Februari 2019) 
8 Hardoko, Evan. 2018. “Hari Ini Dalam Sejarah: Pengeboran Minyak Deepwater Horizon Meledak.” 
https://internasional.kompas.com/read/2018/04/20/12593911/hari-ini-dalam-sejarah-pengeboran-minyak-
deepwater-horizon-meledak?page=all (diakses pada 24 Februari 2019) 
9 2010, “Perusahaan minyak tak ada yang siap”. 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/06/100615_oilbp_unprepared.shtm.%20Diakses (diakses pada 
25 Februari 2019) 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/06/100615_oilbp_unprepared.shtm.%20Diakses
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berbagai tim khusus untuk menganalisa dan menelaah serta mencari tahu apa bila BP terbukti 

melanggar hukum. Karena, ledakan tersebut berdampak besar bagi perekonomian Amerika 

Serikat sehingga seharusnya BP bertanggung jawab atas kejadian tersebut yang berdampak 

pada masyarakat nelayan, sector bisnis pariwisata dan perekonomian negara. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Bargaining Position Amerika Serikat Terhadap British Petroleum? 

2. Apa kebijakan Amerika Serikat dalam menyikapi oil spill di Teluk Meksiko? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sikap dari negara Amerika Serikat dalam menyikapi kerugian dari 

Perusahaan multinasional 

2. Mendapatkan pengetahuan bagaimana Amerika Serikat menanggapi kasus 

pencemaran lingkungan di Teluk Meksiko. 

3. Menganalisa bargaining position yang dimiliki Amerika Serikat terhadap British 

Petroleum dalam kasus Oil Spill Teluk Meksiko 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberi informasi bagaimana cara Amerika Serikat menghadapi British Petroleum 

2. Memberi sebuah narasi kepada masyarakat dan dunia internasional bagaimana cara 

yang tepat untuk menangani kasus yang terjadi di Teluk Meksiko. 

3. Memberi informasi tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap bencana 

yang diakibatkan oleh Perusahaan Multinasional 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini akan ditulis dalam laporan yang lengkap dan terdiri dari lima bab, yaitu: 

Pendahuluan Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, Hasil dan Pembahasan dan Penutup. 

Langkah sistematis dari masing-masing bab sebagai berikut: 
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  Bab ini akan berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti berdasarkan ide 

dilengkapi fakta dan data. Lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

  Bab ini akan berisikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat 

jurnal, penelitian dan buku-buku yang akan mendukung proses penulisan penelitian 

skripsi ini. Lalu didalamnya terdapat juga sub-bab teori dan konsep yang akan 

menjadi ide utama sebagai cara memandang  permasalahan didalam penelitian ini. 

Konsep yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Politics of Multinational 

Corporation. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab tiga akan menjelaskan bagaimana metode yang dipilih untuk digunakan 

dalam penelitian ini. Penjelasan dalam bab ini berisikan tentang pendekatan ilmiah, 

proses pengumpulan data, proses analisis data dan bagaimana cara data tersebut 

diolah menjadi suatu tulisan 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab empat akan menyediakan hasil penting yang didapat dari proses penelitian 

dan bentuk analisis. Hasil tersebut akan dijadikan data-data yang selanjutnya akan 

dianalisis kembali dengan metode analisis yang dipilih pada bab ketiga. Bab ini 

juga akan menjawab rumusan masalah yang terdapat di bab pertama. 

BAB V PENUTUP 

  Bab yang terkahir ini akan menyimpulkan semua ide dan data yang telah 

dibahas dan dianalisa di dalam empat bab sebelumnya. Hal tersebut akan mencakup 

poin penting yang diuraikan oleh penulis bersama dengan fakta, data dan argumen 

analitis sebagai kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga akan menyediakan 

rekomendasi saran terkait penelitian dari perspektif penulis. 
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