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Abstrak 

 
Penelitian ini menyelidiki alasan-alasan yang membawa India memperkuat arus pasokan minyak 

dari Venezuela sebagai bagian untuk memperkokoh keamanan energinya. Semenjak 

mencanangkan reformasi ekonomi pada tahun 1991, India berangsur-angsur muncul sebagai 

raksasa ekonomi baru diiringi dengan pesatnya pertumbuhan kelas menengah, sehingga justru 

menimbulkan konsekuensi dengan semakin hausnya negara tersebut akan sumber daya energi. 

Minyak merupakan salah satu varian energi yang dibutuhkan India dan negara tersebut 

diperkirakan akan menjumpai lompatan permintaan minyak paling cepat di muka bumi sampai 

beberapa dekade ke depan. Akan tetapi, hasil produksi domestik India selama ini belum mampu 

untuk memenuhi kebutuhan nasional, yang lantas memaksa India untuk bergantung pada impor 

suplai minyak. Walaupun begitu, studi yang menyoroti relasi keamanan energi India (dalam hal 

ini minyak) dengan aktor negara tertentu masih begitu terbatas dan yang ditemui pada umumnya 

mengurai kebijakan serta keamanan energi India dengan sekian negara di kawasan Timur 

Tengah. Padahal, masih terdapat wilayah atau negara lain yang bisa menjadi sumber alternatif 

bagi India, seperti Venezuela. Kenaikan suplai minyak India yang diterima dari Venezuela dapat 

diperiksa melalui hasil peningkatan aktivitas bilateral dengan pertukaran kunjungan, 

penandatanganan perjanjian, serta bentuk kooperasi antar pemain industri minyak kedua negara, 

seperti investasi yang diluncurkan NOC (National Oil Company) dan partisipasi dari kelompok 

privat, contohnya dengan pengadaan kontrak jangka panjang. 
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Pendahuluan 

 Pada tahun 1991, India diguncang krisis keuangan dan ekonomi yang lalu mendorong 

pemerintah negara itu untuk menggelar reformasi bernama New Economic Policy dengan 

liberalisasi pasar, melonggarkan kontrol negara terhadap aktivitas ekonomi, privatisasi, serta 

membuka peluang bagi investasi asing. Reformasi tersebut lantas memicu kenaikan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi India, yang diproyeksikan tetap melesat dengan angka kurang lebih 6.5% 

per tahun sampai tahun 2040, menyalip Indonesia, Brasil, dan negara-negara besar lainnya yang 

tumbuh dengan estimasi sekitar 5% atau 4% per tahun. Hal ini ditaksir akan menstimulasi 

pertambahan Produk Domestik Bruto India hingga 4 kali lipat dari nilai saat ini.1 

Pesatnya perkembangan yang dialami India ini berimbas pada bertambahnya keperluan 

sumber daya yang mesti dicukupi, seperti energi minyak. Tingkat konsumsi minyak India kian 

melampaui tingkat produksi nasional sehingga harus mengandalkan impor dari luar negeri. 

Semakin banyaknya jatah permintaan minyak yang mesti diperoleh dari negara lain kemudian 

membawa India mengambil alih kedudukan Jepang sebagai importir minyak terbanyak ketiga di 

dunia, setelah Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2015.2 Selanjutnya, India diperkirakan 

bakal berkontribusi sekitar 1/4 dari total pertumbuhan konsumsi energi dunia sekaligus menjadi 

negara dengan laju permintaan minyak paling cepat hingga pada tahun 2040, dengan rata-rata 

pertumbuhan kurang lebih 3.8% per tahun, jauh melewati persentase kebutuhan global yang hanya 

berkisar 0.4% per tahun.3  

Stok minyak yang diimpor India selama ini disokong dari berbagai sumber seperti Timur 

Tengah, Afrika, serta Amerika Latin. Dalam beberapa tahun terakhir, India mendapati pasokan 

impor minyak secara mencolok dari Venezuela,yang merupakan negara di Amerika Latin dengan 

cadangan minyak paling melimpah di dunia berjumlah sekitar 300.9 miliar barel. Momentum 

terjalinnya hubungan bilateral India dan Venezuela yang lebih akrab mulai mencuat ketika 

presiden Venezuela Hugo Chavez mengunjungi India di tahun 2005 dengan beberapa kesepakatan 

dan inisiasi kerjasama di antara pelaku industri minyak kedua negara. Porsi minyak Venezuela di 

                                                           
1 International Energy Agency (2015), India Energy Outlook: World Energy Outlook Special Report, IEA 

Publications, Paris, h. 51. 
2 Tingkat konsumsi minyak India yaitu 4.159 ribu barel per hari (2015) dan tingkat konsumsi minyak Jepang turun 

dari 4.309 (2014) menjadi 4.150 ribu barel per hari (2015). Urutan persentase permintaan minyak terbesar di tahun 

2015 yakni AS: 19.7%, Tiongkok: 12.7%, India: 4.5%, serta Jepang: 4.4%.  
3 Forbes (2016), Can India Surpass China’s Crude Oil Demand Growth? https://www.forbes.com 

/sites/greatspeculations/2016/06/03/can-india-surpass-chinas-crude-oil-demand-growth/#763d6d01727 a, terakhir 

diakses 26 Juli 2018. 

https://www.forbes.com/


 
 

dalam volume pasokan minyak asing yang diterima India beranjak dari 4% di tahun 2009 menjadi 

11.4% pada tahun 20154.  

Kedudukan Venezuela yang semula merupakan pengekspor minyak terbanyak ketujuh 

bagi India dalam kurun waktu 2008-2009 berubah di urutan ketiga dalam kurun waktu 2014-2015. 

Kurang lebih 74% produksi minyak Venezuela diekspor ke luar negeri dan negara itu juga 

membutuhkan konsumen baru seperti India seiring dengan penurunan ekspor minyak ke Amerika 

Serikat hingga 45% dalam kurun waktu 2007-2015. 

 

Teori Penelitian 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keamanan Energi dan Resource 

Scarcity Model. Lembaga IEA (International Energy Agency) secara resmi menginterpretasikan 

bahwa keamanan energi dapat terealisasi di suatu negara jika memiliki simpanan energi yang 

sanggup untuk memenuhi kebutuhannya selama 90 hari.5 Daniel Yergin memberikan 4 prinsip 

utama keamanan energi yang perlu diupayakan negara. 

Pertama, menganekaragamkan sumber pasokan minyak sebagai cara untuk mengurangi 

keraguan terhadap salah satu sumber, sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan suplai minyak 

India dari Venezuela. Kedua, menciptakan kekebalan di manajemen suplai dengan menggalakkan 

proses eksplorasi dan produksi, namun masih belum membuahkan hasil yang dapat mengurangi 

beban ketergantungan India terhadap impor minyak. Cara lain yakni menyelenggarakan program 

penghematan konsumsi minyak seperti penghapusan subsidi dan menaikkan harga bahan bakar, 

tetapi cara ini juga masih terkendala oleh desakan politik dan pendapat masyarakat terhadap 

pemerintah di India, terutama jika mendekati masa pemilu.6 

 Ketiga, mengakui kehadiran pasar energi yang semakin terintegrasi. Usaha negara 

produsen serta konsumen untuk meraih keamanan energi turut dipengaruhi oleh stabilitas serta 

koordinasi satu sama lain di dalam jaringan sistem energi dunia, apalagi jika berkaitan dengan 

fluktuasi harga minyak. Keempat, pentingnya informasi terbaru yang akurat mengenai perkiraan 

kebutuhan maupun status pasokan energi negara.  

                                                           
4 Hari Seshasayee (2016), India-Venezuela: oiling the wheels, https://www.gatewayhouse.in/india-venezuela-oiling-

the-wheels/, terakhir diakses 26 Juli 2018. 
5 International Energy Agency, Oil Security, https://www.iea.org/topics/energysecurity/oilsecurity/, terakhir diakses 

27 Juli 2018. 
6 Tanvi Madan (2006), India, The Brookings Foreign Policy Studies: Energy Security Series, The Brookings 

Institution, Washington, D.C., h. 28. 

https://www.gatewayhouse.in/india-venezuela-oiling-the-wheels/
https://www.gatewayhouse.in/india-venezuela-oiling-the-wheels/


 
 

 Selanjutnya, terdapat dua paradigma utama yang dikaji di dalam keamanan energi, antara 

lain Market-centric yang melihat pasar sebagai wadah yang dapat menjamin keamanan energi 

sehingga aktor-aktor yang terlibat harus menyesuaikan sesuai peranannya. Keamanan energi bisa 

ditempuh melalui investasi & joint-venture aset energi, serta kontrak jangka panjang. Sebaliknya, 

paradigma Geopolitik memandang keamanan energi sebagai subordinat dari kepentingan nasional 

sebuah negara, yang demikian dilancarkan melalui nasionalisasi, upaya self-sufficiency, dan 

akuisisi aset energi yang agresif oleh NOC (National Oil Company). 

Resource Scarcity Model menjelaskan sejumlah bentuk ancaman yang bisa terjadi pada 

negara jika timbul kelangkaan pasokan energi.7 Pertama, demand-induced scarcity yang dipicu 

dari ledakan populasi India, peningkatan arus urbanisasi dan jumlah kelas menengah yang 

berimbas pada banyaknya penggunaan peralatan dengan bahan bakar minyak, pertambahan jumlah 

kendaraan, khususnya angkutan pribadi, serta rencana pemerintah India ke depan untuk 

menggalakkan industrialisasi dan pertumbuhan sektor manufaktur. 

Kedua, supply-induced scarcity atau kelangkaan karena situasi produksi dan penyaluran 

yang kurang maksimal untuk menutupi kebutuhan energi, juga ditunjang dengan fenomena 

cadangan minyak di dunia yang perlahan menipis. Kelangkaan ini dapat dipantau lebih spesifik 

dari sisi R/P (reserves-to-production) minyak India dengan ketimpangan mencapai 3.3 juta barel 

per hari dan jangka waktu produksi yang habis dalam 18 tahun, lalu porsi impor dalam volume 

suplai minyak India yang melonjak dari 41% di tahun 1990 dengan prediksi 93% di tahun 2040.8 

Ketiga, structural scarcity atau kelangkaan suplai akibat aksi yang disengaja oleh satu 

atau sejumlah aktor, yang bisa diindikasikan dari beberapa aspek seperti naik turunnya harga 

minyak, bentuk peraturan dan resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau kartel produksi, 

serta konteks sosial dan politik yang patut dipertimbangkan saat pembuatan keputusan atau 

kebijakan energi. 

 

Metode Penelitian 

              Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yang bermaksud untuk menunjukkan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti seperti keamanan energi, investasi pada ekuitas minyak, 

                                                           
7 Mehdi P. Amineh dan Henk Houweling (2007), Global Energy Security and Its Geopolitical Impediments - The 

Case of the Caspian Region, dalam Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 6, h. 374-375. 
8 Persentase impor dikalkulasi menurut data International Energy Agency (2015), op. cit., h. 101 dan h. 108. 

 



 
 

kontrak jangka panjang, juga tentang korelasi di  antara satu variabel dengan variabel yang lain, 

demi mengurai jawaban atas upaya India untuk mencapai keamanan energi dengan peningkatan 

pasokan minyak dari Venezuela. Penelitian ini mengaplikasikan teknik pengumpulan data 

sekunder, yang diperoleh melalui bentuk fisip maupun online seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, 

dan berita. 

 

Pembahasan 

Upaya India dalam mencapai keamanan energi kadangkala terhambat oleh restrukturisasi 

instansi pembuat kebijakan dan pedoman kebijakan energi di setiap pergantian rezim pemerintah.9 

Hal ini membuat produksi minyak dalam negeri tidak dapat mengimbangi tingkat konsumsi dan 

mengagalkan keinginan pemerintah India untuk mandiri (self-sufficient) dalam bidang energi. 

Kini 89% suplai minyak India didatangkan dari laut dengan 60% di antaranya disalurkan oleh 

kapal-kapal tanker asing. India tidak memiliki banyak pilihan alternatif, karena faktor topografi 

alam dengan pegunungan Himalaya di sebelah utara yang menyulitkan akses India terhadap 

pasokan minyak Asia Tengah, diikuti pula dengan kendala pembangunan pipa akibat konflik 

politik dengan negara-negara tetangga seperti Pakistan, Afghanistan, Bangladesh serta ancaman 

terorisme di kawasan setempat.10 

 Walaupun begitu, pemerintah India menghimbau NOC dan korporasi swasta untuk turut 

berinvestasi pada aset-aset produksi minyak di luar India, sebagaimana dimuat dalam susunan 

Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-XI. Venezuela tidak hanya menjadi sumber impor minyak 

yang signifikan bagi India, namun membuka peluang bagi investasi dan keterlibatan perusahaan-

perusahaan India untuk bermain di dalam sektor industri perminyakan negara tersebut. 

 Salah satunya yakni investasi pada ekuitas minyak Venezuela yang dilakukan oleh OVL 

(ONGC Videsh Ltd.), yakni badan usaha milik pemerintah India yang sepenuhnya fokus pada 

kegiatan eksplorasi dan produksi minyak di luar negeri. Pada tahun 2008, OVL memenangkan 

tawaran investasi 40% pada Blok San Cristobal dengan tingkat produksi di tahun 2011 yaitu 35 

ribu barel per hari, dan OVL mendapat jatah 15 ribu barel per hari. Sejak tahun 2013, Venezuela 

mengalami krisis ekonomi hingga memiliki hutang dividen kepada OVL sebesar $537.6 juta, yang 

                                                           
9 Madan (2006), loc cit. 
10 Gurpreet S. Khurana (2007), The Maritime Dimension of India’s Energy Security, dalam IDSA Strategic Analysis, 

h. 585. 



 
 

akhirnya diatasi OVL dengan pengiriman 17 ribu barel minyak per hari dari pemerintah Venezuela 

sebagai kompensasi. Di tahun 2010, OVL kembali memenangkan tawaran investasi di Blok 

Carabobo-1 dengan potensi puncak produksi hingga 400 ribu barel per hari. 

 Selain itu, upaya India dalam meningkatkan pasokan minyak dari Venezuela untuk 

memperkuat keamanan energi direalisasikan dengan kontrak jangka panjang, yang dilakukan oleh 

RIL (Reliance Industries Ltd.), korporasi swasta terbesar di India. Pada tahun 2006, RIL dan 

pemerintah Venezuela menyepakati kontrak impor minyak sebanyak 66 ribu barel per hari, yang 

ditambah hingga 150 ribu barel per hari di tahun 2008 hingga 300 ribu barel per hari pada tahun 

2010. Dua tahun berikutnya, RIL berani menawarkan kontrak jangka panjang kepada pemerintah 

Venezuela dengan kuantitas impor minyak sebesar 400 ribu barel per hari hingga tahun 2027. 

Harga minyak Venezuela diukur dari jenis dan ongkos pengiriman juga dapat dimungkinkan 

hingga 3-8 Dolar AS lebih murah ketimbang minyak Timur Tengah yang merupakan pemasok 

tradisional bagi India. 

 

Kesimpulan 

Upaya India yang akhirnya memperkuat keamanan energi melalui kerja sama dengan 

negara seperti Venezuela tidak terlepas dari bergesernya persepsi keamanan energi bagi 

pemerintah India  (self-sufficiency ke market-centric) yang kian terdesak oleh skala permintaan 

minyak dan masih tingginya ketergantungan India untuk memperoleh energi tersebut dari aktivitas 

pasar minyak internasional.  

Suasana hubungan India dan Venezuela secara umum tidak diwarnai pula dengan 

pertentangan maupun bentrokan kepentingan. Bagi pemerintah Venezuela, kebijakan India untuk 

meningkatkan suplai minyak dari negaranya merupakan suatu hal yang bagus untuk perkembangan 

industri minyaknya, apalagi ditunjang dengan posisi India sendiri sebagai tujuan suplai yang makin 

atraktif. Investasi dan kontrak jangka panjang yang dilaksanakan masing-masing oleh OVL dan 

RIL tentunya memperkuat peran India dalam akses pasokan minyak dari Venezuela.  
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