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Soal  

1. Apakah organisasi Internasional tersebut?  

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional 

tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak tergabung dalam 

organisasi internasional tersebut?  

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional 

tersebut? 

5. Bagiamana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia?  

 

Jawab : 

1. OPEC adalah singkatan dari kepanjangan Organization of Petroleum 

Exporting Countries.OPEC adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-

negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC didirikan pada 14 September 

1960 oleh lima negara anggota: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan 

Venezuela, yaitu setelah diselenggarakannya Konferensi Baghdad 10-14 

Agustus 1960 yang diikuti oleh lima negara produsen minyak tersebut. 

Markas OPEC semula berada di Jenewa (21 Januari 1961-Agustus 1965) 

kemudian pindah ke Wina. Di awal pembentukannya, disepakati bahwa 

OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional demi 

kepentingan negara-negara anggotanya. Tujuan OPEC adalah 

mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak 

secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The Seven Mayor 



 

 

seperti Exxon, Texaco, Socal, Gulf, British Petroleum, Shell. Perusahaan 

raksasa minyak bumi ini adalah dari negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat, Inggris, jerman Barat dan Jepang. OPEC berusaha secara kolektif 

menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi minyak bumi di pasaran 

dunia. 

 

2. Dampak Positif Indonesia masuk ke dalam OPEC :  

a. dapat mendorong efisiensi dalam pembelian minyak karena RI 

dapat melakukan pembelian langsung dengan negara anggota lain 

yang tergabung. 

b. peluang melakukan kesepakatan langsung (direct deal) dalam 

pembelian minyak mentah yang nantinya berdampak pada 

penghematan yang signifikan. Serta mempermudah Indonesia 

dalam menarik investor khususnya anggota OPEC lainnya untuk 

berinvestasi di Indonesia. 

c. Indonesia dapat mewujudkan swasembadaya pangan. Hal tersebut 

karena Indonesia memiliki akses lebih mudah untuk memperoleh 

bibit yang lebih unggul dan bagus serta teknologi pertanian dan 

perkebunan yang lebih efektif serta efisien, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas 

d. Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan energi. Hal tersebut 

disebabkan karena Indonesia memiliki akses lebih mudah untuk 

mempelajari dan memperoleh teknologi pengolahan energi 

alternatif. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi 

energi alternatif terbesar di dunia. 

e. Indonesia dapat mengurangi angkat pengangguran dan 

memberikan solusi atas permasalahan lapangan kerja karena 

Indonesia dapat menarik investasi baru khususnya di bidang 

infrastruktur. 

f. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bertukar pikiran dan 

pengalama yang lebih luas dan terbuka dengan negara lain, 

sehingga hal itu membuat Indonesia mendapatkan peluang untuk 



 

 

membuat policy dialogue dengan anggota APEC lainnya. Hal ini 

dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan liberalisasi 

perdagangan dan investasi berdasarkan dari pengalaman dan 

pelajaran negara-negara lainnya (best practices). 

g. Indonesia mendapatkan kesempatan dan peluang dalam 

meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Indonesia dapat 

memanfaatkan forum APEC sebagai pasar dalam meningkatkan 

ekspor dan arus investasi khususnya mencari mitra dagang utama 

bagi Indonesia. 

h. Indonesia mendapatkan gambaran kepentingan-kepentingan 

ekonomi politik internasional, sehingga Indonesia dapat 

mengamankan dan memposisikan diri dalam tata hubungan 

internasional secara bebas dan terbuka. 

 

3. Kerugiannya, berimbas pada hilangnya peran negara ini di beberapa area yang 

mendapat pengakuan dari dunia internasional. Kalau biasanya negara ini ingin 

usul sesuatu harus punya teman, tidak bisa usul sendiri. Tapi kalau kita menjadi 

anggota OPEC, kita punya dukungan dari sesama anggota OPEC. 

 

Sedangkan kalau keuntungannya, menurut mantan Gubernur OPEC Untuk 

Indonesia, Maizar Rahman, ada tiga : 

Pertama, katanya, dalam diplomasi energi. Diplomasi energi ini, kan Indonesia 

sudah menjadi importir minyak. Dan dalam beberapa tahun terakhir kita menjadi 

salah satu pengimpor minyak terbesar. Karena itu, lanjut Maizar, Indonesia masih 

membutuhkan OPEC untuk mempermudah proses importir ke negara-negara lain 

Kemudian, lanjutnya, yang kedua adalah diplomasi ekonomi. Karena negara 

OPEC itu kan negara-negara yang mempunyai simpanan triliunan dolar itu bisa 

kita bawa untuk investasi ke Indonesia. 

Sementara Ketiga, diplomasi politik. “Dengan masuk kembali ke OPEC, bila 

Indonesia mendapat masalah dengan mudah mendapatkan dukungan melalui 

negara-negara OPEC.” 

 



 

 

 

4. Peran Indonesia terhadap OPEC : 

1. Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan 

OPEC khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan 

harga minyak di pasar internasional 

2. Terlibat aktif dalam penangan masalah substansi serta diplomasi di 

berbagai persidangan yang diselenggarakan oleh OPEC dan kegiatan 

pemantau harga minyak  

3. Indonesia sempat beberapa kali dipercaya kembali sebagai sekjen 

OPEC yaitu pada 1908 dan 2004  

 

5. Peran OPEC terhadap Indonesia : 

1. Sebagai negara importir , pasukan minyak untuk negara Indonesia 

akan lebih terjamin  

2. Peluang Indonesia untuk mendapatkan sokongan semakin besar bila 

tertimpa masalah 


