
 xv 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa meskipun Pertamina 

telah mengalami kerugian berupa dana yang dikeluarkan utuk mengelola wilayah 
kerja di Vietnam dalam kerjasama tripartite ASEAN NOC’s, tetapi Pemerintah 
Indonesia tetap mendorong Pertamina kembali bergabung dalam kontrak 
kerjasama tripartite di wilayah kerja Vietnam. Alasan Pemerintah mendorong 
Pertamina menjadi fokus yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengetahui 
alasan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran kaum liberal 
interdependensi, kepentingan nasional menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. 
Wittkopf,  teori fungsional dan teori neo-fungsional.  

Dalam penelitian ini, penulis menceritakan dari awal kerjasama tripartite 
ASEAN NOC’s dibentuk hingga munculnya permasalahan mengenai masuknya 
kembali Pertamina dalam sebuah kontrak kerjasama tripartite di wilayah Vietnam 
dimananya sebelumnya Pertamina telah mundur dari kontrak kerjasama tersebut 
karena Pertamina merugi dengan dana yang telah dikeluarkan sebelumnya dan 
tidak ter-cover. Bergabungnya kembali Pertamina dikarenakan dorongan dari 
Pemerintah Indonesia. Untuk mengetahui alasan pemerintah tersebut Penulis juga 
berangkat dari logika berpikir sederhana untuk mengetahui arti strategis sebuah 
kerjasama dengan mengaitkan kebutuhan negara dengan daya tarik dari kerjasama 
tersebut. Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menarik hipotesis bahwa 
meskipun secara perhitungan bisnis, Pertamina telah merugi dengan dana yang 
dikeluarkan tetapi Pemerintah Indonesia tetap mendorong Pertamina kembali 
bergabung dalam kontrak kerjasama tripartite di wilayah kerja Vietnam karena 
ada kepentingan lain yang diusung Indonesia dalam kerjasama tersebut. 
Kepentingan lain tersebut merupakan kepentingan nasional Indonesia jangka 
panjang. Bagi Indonesia kerjasama tripartite mempunyai prospek yang bagus 
secara nasional. 

Kerjasama tripartite ini jika dibahas dalam tataran bisnis mengenai 
kembalinya sebuah perusahaan dalam wilayah kerja yang sebelumnya perusahaan 
tersebut mundur merupakan hal yang wajar. Namun karena kerjasama tripartite 
ini diteliti dari sudut pandang HI, maka dapat diketahui bahwa terdapat 
kepentingan nasional negara yang bermain di dalamnya.  
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