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ABSTRAK


Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menetapkan doktrin bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis, urat nadi atau life line pihak Sekutu. Alasannya tentu karena Timur Tengah, atau negara-negara yang termasuk Persian Gulf, memiliki cadangan minyak bumi yang terbesar di dunia. Dari cadangan minyak bumi (proved reserve) sekitar 1,028 biliun barel, dua pertiga di antaranya dikuasai oleh lima negara, yaitu Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Arab Saudi memiliki 25,5 persen dari cadangan global minyak bumi, Irak 10,9 persen, Uni Emirat Arab 9,5 persen, Kuwait 9,3 persen, dan Iran 8,8 persen. Dari keseluruhan cadangan minyak bumi, negara-negara OPEC memegang porsi hampir 80 persen, sedangkan negara-negara yang penduduknya dominan beragama Islam memegang peranan sekitar 72 persen, dan Indonesia hanya 0,5 persen. Karena itu, tidak usah aneh pada waktu Irak menginvasi Kuwait tahun 1991, Amerika Serikat segera mengerahkan tentaranya untuk menolong Kuwait dan mengusir tentara Irak dari Kuwait. Jika hal itu tidak dilakukan, pasti Saddam Husein yang agresif dan sangat berambisi menggantikan peranan AS akan terus melaju tidak hanya sampai ke Kuwait bahkan Arab Saudi.
Sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, maka dikemukakan teori-teori dari pakar hubungan internasional, diantaranya yaitu Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional. Sedangkan untuk premis minornya, dikemukakan beberapa teori diantaranya peran OPEC, fluktuasi harga minyak dunia dan harga bahan bakar minyak di Indonesia.
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode deskriptif analisis serta metode historis analisis, ditemukan bahwa untuk menstabilkan harga minyak dunia diperlikannya peran OPEC dengan mengendalikan harga minyak dan meningkatkan produksi minyak bagi negara-negara OPEC, sehingga harga minyak dunia akan stabil dengan diikuti turunnya BBM di Indonesia.
	Berdasarkan hasil analisa, maka dapat disimpulkan bahwa peran OPEC dalam menstabilkan harga minyak dunia sangat menentukan terhadap stabilitas harga bahan bakar minyak di Indonesia dan negara-negara anggota OPEC yang lainnya yaitu dengan penambahan kuota produksi minyak bagi negara-negara anggota OPEC.
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