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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa Indonesia membuat kebijakan 

untuk mencabut status keanggotaannya di OPEC dan menaikkan serta 

menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri pada tahun 2008. 

OPEC mengeluarkan regulasi produksi (kuota) minyak bagi negara-negara 

anggotanya dan diharapkan regulasi tersebut dapat menekan fluktuasi harga 

minyak dunia dan membawa harga minyak dunia pada keadaan stabil. Hal ini 

menjadi problematik karena setelah Indonesia memutuskan untuk tidak menjadi 

anggota OPEC tetapi perilakunya dalam membuat kebijakan secara tidak langsung 

dipengaruhi juga oleh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh OPEC. 

Sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi Indonesia keluar dari OPEC dan faktor-faktor yang mendasari 

berbagai kebijakan pemerintah Indonesia tentang harga BBM selama tahun 2008. 

Penelitian ini secara umum menganalisis fungsi OPEC sebagai organisasi 

internasional dalam upaya menjaga kestabilan harga minyak dunia, pengaruh 

fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak terhadap kebijakan harga BBM di 

Indonesia ditinjau dari perspektif hubungan internasional, politik internasional, 

organisasi internasional, kerjasama internasional, ekonomi politik internasional, 

konsep pengaruh, serta teori kebijakan. Penulis mengajukan hipotesis bahwa 

Indonesia memutuskan untuk mencabut status keanggotaannya di OPEC sebagai 

dampak adanya regulasi produksi minyak dari OPEC pada tahun 2008,  karena 

Indonesia sudah tidak bisa lagi memenuhi kuota untuk regulasi produksi OPEC 

dan mengalami defisit anggaran dana APBN. Kemudian ditarik kesimpulan 

bahwa Indonesia membuat kebijakan pada Mei 2008 untuk menaikkan harga 

BBM dan pada November-Desember 2008 untuk menurunkan harga BBM, faktor 

pencetusnya adalah karena dipengaruhi oleh kuota produksi minyak OPEC selama 

tahun 2008. 

 

Kata-kata Kunci: kuota produksi minyak OPEC, kebijakan pemerintah 

Indonesia, fluktuasi harga minyak dunia. 
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