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Abstract 

The purpose of writing this thesis is to provide an explanation of how british 

petroleum respond to the demands from united states for oil spill case in the bay of mexico, 

BP is forced to solve this case. This thesis is written with desrciptive method using secondary 

data, the case of oil spill in mexico bay as the main focus of this thesis.  

This thesis is using MNC theory which has role for determining international political 

economy. MNC is owned by superpowered and advanced industrial countries. others 

countries doing will influence others as well. This things happen because with the 

tachnological and communication advance, we can quickly know what happen in other 

country. It's raise the tend of people to have same needs, that's what force company to work 

at international scale. Company try to search someplace to produce goods and then sell it 

across the world so it will be economical and competitive 

The result of this thesis show us that BP is giving respond to thr demands of united 

states over the case of oil spill in mexicos's bay, British Petroleum is responsible for what 

happenend to the US, BP gave compensation to a hundred thousand people consisting of 

fisherman, local people, and resident whom is their work are disrupted by disaster that 

happened in the deepwater horizon. The agreement includes in contributing to the effort for 

economi and enviromental recovery around mexico's bay. 

Keyword: British Petroleum, economic and competitive, international politic economy, 

mexico's bay, Deepwater Horizon 

 

 

Latar Belakang masalah  

 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tanggung jawab British Petroleum  

dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko tahun 2010. Studi kasus 

yang dipaparkan disini adalah kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko milik perusahaan 

Bristish Petroleum (BP). British Petroleum adalah perusahaan minyak raksasa dari Inggris 

yang bermarkas di London dan menjalankan operasinya di beberapa wilayah termasuk di 

Teluk Meksiko yang menyediakan bahan bakar untuk transportasi, energi untuk panas dan 

cahaya, BP didirikan pada tanggal 14 April 1909 yang merupakan salah satu empat besar 

perusahaan minyak di Dunia.
1
  

 Musibah tumpahnya minyak dari instalasi pengeboran lepas pantai milik British 

Petroleum terjadi pada 20 April 2010 yang mencemari perairan Teluk Meksiko, terjadi akibat 

kebocoran pada pipa bawah laut yang menyebabkan anjungan pengeboran minyak Deepwater 
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Horizon yang terletak 66 kilometer lepas pantai Lousiana AS, meledak dan kemudian 

tenggelam. Titik ledakan tepat mengenai kepala sumur yang berada di kedalaman 1.500 

meter dibawah permukaan laut sebagian anjungan roboh dan terbakar diperkirakan 

menewaskan 11 orang pekerjanya.
2
 Kejadian ini sangat meresahkan warga negara bagian 

secara langsung, sejak saat itu semburan minyak mentah sekitar 5.000 barel atau 210.000 

galon (795.000 liter) semakin merembet jauh akibat terbawa arus, saat itu luas area yang 

tercemar 9.933 km (77 x 129 km).
3
 

Reaksi negara bagian yang terkena tumpahan minyak BP ialah Negara Louisiana, 

Alabama, Mississipi, Florida, dan Texas yang merasa dirugikan, setiap negara menuntut ganti 

rugi, Amerika Serikat sebagai penengah antara negara bagian yang terkena dampak tumpahan 

minyak dengan perusahaan BP. Tragedi tumpahan minyak merupakan akibat kelalaian BP 

dan bukan yang pertama kalinya, BP pernah menghadapi tuntutan terkait isu lingkungan yang 

menuntut BP agar bertanggung jawab antara  januari 1997 dan maret 1998, atas kasus 104 

tumpahan minyak, 13 pekerja rig yang tewas tahun 1965 dalam satu ledakan, 15 dalam 

ledakan pada tahun 2005, dan sebuah Feri yang membawa pekerja minyak BP yang 

menewaskan 16 orang pekerja, pada tahun 1991, kemudian pada tahun 2010 ada kebocoran  

di udara yang sangat meracuni udara di texas.
4
 

British Petroleum berinvestasi dalam sumber energi baru yang akan meningkatkan 

nilai BP, kegiatan BP di fokuskan  pada minyak dan gas yang dioperasikan oleh cabang 

perusahaan, yang taat pada peraturan dan hukum yang berlaku, dengan beroperasi BP dapat  

menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham untuk mengembangkan keunggulan  

diberbagai masalah seperti resiko operasional dan keselamatan, kemudian BP memiliki 

fungsi untuk perdagangan yang bertujuan memaksimalkan produksi, BP menjual hasil 

produksi sendiri dan membeli hasil produksi  dari tempat lain untuk memenuhi permintaan 

dari kilang BP dan pelanggan, yang menciptakan nilai melalui perdagangan kewirausahaan. 

 British Petroleum membangun hubungan yang baik untuk membentuk kemitraan 

dengan perusahaan minyak nasional dan perusahaan minyak internasional dan  memiliki 

beberapa komitmen diantaranya : 

1.  British Petroleum berupaya agar perusahaan lebih dipercaya dengan kualitasnya, 

menjadi sebuah perusahaan yang memiliki lokasi dan tempat yang aman, serta usaha 

untuk menjadi sebuah organisasi. memberikan energi kepada dunia yaitu 

mengembangkan dan memproduksi sumber energi yang dibutuhkan bagi masyarakat, 

berusaha untuk menjadi pemimpin keselamatan dalam industri, menjadi operator kelas 

dunia, dan menjadi perusahaan yang baik.  

2. British Petroelum memperjuangkan sebuah pendekatan yang dibangun atas rasa 

hormat dan memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, mengembangkan 

dan menggunakan teknologi terbaik, bekerja dalam satu tim dan membangun 

hubungan yang baik.   
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3. Keselamatan adalah yang terpenting karena segala sesuatunya yang dilakukan 

tergantung pada keselamatan tenaga kerja dan masyarakat, BP peduli tentang 

pengelolaan lingkungan yang aman untuk memeberikan energi yang aman untuk 

dunia. 

4. British Petroleum berusaha menghormati dunia dimana saja BP melakukan 

operasinya, patuh terhadap hukum dan peraturan, menahan diri dengan standar etika 

tertinggi dan berperilaku untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. saling 

menghormati antar pekerja dan menghargai keragaman orang dan pemikirannya. 

5. British Petroleum adalah perusahaan atau bisnis yang berbahaya dan berkomitmen 

untuk keunggulan melalui manajemen yang sistematis dan disiplin dari operasinya, 

menjunjung tinggi aturan dan standar yang ditetapkan untuk perusahaan yang 

berkualitas, selalu belajar dan memeperbaiki jika ada kesalahan. 

6. Untuk mencapai hasil yang terbaik membutuhkan keberanian menghadapi kesulitan, 

berusaha mengeksplorasi cara berfikir yang baru dan tidak takut untuk minta bantuan. 

7. British Petroleum akan mencapai bersama-sama dalam berkomitmen untuk 

membangun kemampuan dan percaya satu sama lain untuk memenuhi 

kewajibanmasing-masing.
5
 

 

Awal mula BP bekerja sama dengan AS tahun 1970, British Petroleum merupakan 

pemasar terbesar di dunia untuk bahan bakar, BP merupakan pengecer bensin terbesar di AS. 

British Petroleum sangat membantu dunia untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang 

untuk panas, cahaya, mobilitas, dan berusaha untuk melakukannya dengan memproduksi 

energi yang terjangkau, aman, dan tidak merusak lingkungan. British Petroleum sangat 

progresif, bertanggung jawab, inovatif, dan kinerjanya bagus.
6
 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori MNC yang sangat berperan 

dalam menentukan ekonomi politik internasional, negara pemilik MNC adalah negara-negara 

adikuasa dan negara industri maju, setiap negara akan terpengaruh oleh tindakan yang 

dilakukan oleh Negara lain. Hal ini terjadi karena dengan cara yang sangat cepat dapat 

mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap negara di dunia seiring dengan kemajuan 

teknologi dan komunikasi, Timbulah kecenderungan bahwa permintaan atau kebutuhan 

masyarakat  mendekati hal yang sama. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi atau untuk 

kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara negara. kesamaan inilah yang 

mendorong perusahaan untuk beroperasi secara Internasional. Selanjutnya, perusahaan 

mencoba untuk mencari tempat untuk memproduksi barang dan memasarkannya ke dunia, 

sehingga akan lebih ekonomis dan kompetitif. 

Hubungan MNC dengan host country tidak selalu baik, menurut Robert Gilpin salah 

satu masalah  yang kerap kali ditemukan adalah adanya persaingan antara MNC dan MNC 

yang berasal dari home country maupun dari host country, untuk mengurangi persaingan 

Gilpin mengajukan solusi yaitu melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk seperti usaha 
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join venture. Perusahaan-perusahaan dapat bekerjasama dalam satu sektor tetapi akan 

bersaing disektor yang lain.  

 

Hasil dan pembahasan 

Bentuk Kerugian Amerika Serikat. 

Negara bagian AS  Lousiana, Mississipi, Florida, Alabama Dan Texas adalah wilayah 

yang terkena bencana tumpahan minyak di Teluk Meksiko, yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan dan menimbulkan dampak buruk yang mengakibatkan kerugian  bagi warga 

sekitar pantai dan kerugian tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kerugian materi 

dan kerugian imateril seperti berikut : 

Kerugian materi 

Tragedi tumpahan minyak di Teluk Meksiko adalah sejarah pencemaran lingkungan yang 

terburuk di AS yang mengakibatkan kerugian dan berdampak buruk  terhadap lingkungan di 

sekitar pantai, kerugian materi adalah kerugian seperti : 

a. Tumpahan minyak yang menyebabkan 11 pekerja meninggal dunia.  

b. Lousiana, Mississipi, Florida, Alabama, Texas adalah beberapa negara bagian 

yang terkena  dampak tumpahan minyak 

c.  Para nelayan, pemilik kafe, dan pemilik hotel termasuk orang-orang yang 

dirugikan dan mengalami dampak dari tumpahan tersebut serta seluruh kegiatan 

perekonomian terhenti serta kehilangan mata pencaharian.  

d. Timbulnya keluhan dari warga sekitar pantai dan para pekerja yang terlibat dalam 

pembersihan minyak, umumnya mengalami iritasi kulit, hidung, mata, dan 

tenggorokan hingga pernafasan akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam 

minyak mentah.rasa mual, sakit kepala dan keresahan emosional bisa terjadi, 

anak-anak memiliki resiko yang tinggi sebab anak-anak memiliki laju pernafasan 

dan metabolisme yang lebih tinggi di banding orang dewasa sehingga cenderung 

lebih banyak menghirup udara yang beracun, anak kecil dan bayi belum memiliki 

kekebalan tubuh yang belum berkembang sehingga kurang mampu melawan 

infeksi.
7
 

Kerugian imateril  

Timbulnya ketidak nyamanan dan rasa takut serta rasa trauma kepada para 

masyarakat yang berada di sekitar pantai akibat dari tumpahan minyak Meksiko yang 

mencemari air dan lingkungan dengan minyak yang beracun, para pariwisata yang terganngu  

mengakibatkan berkurangnya pengunjung, rasa takut yang muncul  hingga menyebabkan 

trauma yang mendalam, penutupan tempat pemancingan juga dilakukan untuk keamanan, 

serta pengujian terhadap seafood perlu diakukan untuk memastikan bahwa keadaan seafood 

aman untuk di konsumsi. 

                                                           
7
Sedang di kaji dampak kesehatan tumpahan minyak di gteluk meksiko dikutip dari 

:http://www.voaindonesia.com/content/sedang-dikaji-dampak-kesehatan-tumpahan-minyak-di-teluk-meksiko-

/80248.html diakses pada :27 november 2012 pukul 07.57 wib 

 

http://www.voaindonesia.com/content/sedang-dikaji-dampak-kesehatan-tumpahan-minyak-di-teluk-meksiko-/80248.html
http://www.voaindonesia.com/content/sedang-dikaji-dampak-kesehatan-tumpahan-minyak-di-teluk-meksiko-/80248.html


5 
 

Bentuk Tuntutan Amerika Serikat kepada British Petroleum 

 Tuntutan AS terhadap BP dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko agar BP 

bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami AS, langkah awal AS adalah 

mencari informasi lengkap mengenai kasus tumpahan minyak tersebut dan mencari tau apa 

penyebab tumpahan yang sebenarnya hingga bisa terjadi kecelakaan di Deepwater Horizon. 

Presiden AS Barrack Obama mulai membentuk sebuah komisi untuk mempelajari 

tumpahan minyak di Teluk Meksiko dan komisi tersebut diberi nama komisi tujuh yang 

terdiri dari tujuh orang yaitu diantaranya : 

Nama para anggota komosi tujuh adalah  

1. Bob Graham sebagai ketua adalah mantan senator partai demokrat, dan juga 

mantan Gubernur florida. 

2. William Reilly adalah mantan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. 

3.  Donald Boesch adalah ahli biologi dan kelautan. 

4. Terry Garcia adalah wakil Presiden dalam program national geographic society. 

5. Cherry Murray adalah akademis fakultas teknik dan ilmu terapan Universitas 

Harvard. 

6. Frances Ulmer mantan Gubernur Alaska yang sudah berpengalaman 30 tahun di 

bidang pelayanan publik dan lingkungan. 

7. Frances Beinecke mantan Presiden Natural Resources Defense Council (NDRC). 

Komisi yang dibentuk memiliki peran penting untuk merekomendasi masa depan 

pengeboran minyak lepas pantai di AS, tugasnya mencari penyebab ledakan kilang minyak 

lepas pantai Deepwater Horizon milik BP, salah satunya dengan cara mendatangi lokasi 

kejadian dan mendengar langsung keluhan dari warga yang terkena tumpahan minyak. 

Presiden Barack Obama mengatakan bahwa perusahaan BP harus bertanggung jawab 

atas semburan minyak di Teluk Meksiko dan akan di tuntut jika terbukti melanggar hokum. 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan bahwa kebocoran minyak yang luas di 

Teluk Meksiko  merupakan dampak buruk terhadap perekonomian, obama menginginkan 

agar BP bertindak cepat dan tanggap terhadap tuntutan  dari warga sekitar yang secara 

ekonomis menderita aibat tumpahan minyak,  Teluk Meksiko bisa bersih kembali dari 

genangan minyak yang mengancam kelangsungan hidup para nelayan dan para pemilik usaha 

lainnya.
8
 

Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan  di Gedung Putih dan memanggil 

Perdana Mentri Inggis (David Cameron) membahas tentang kebocoran minyak BP di AS, 

agar Perdana Mentri Inggris ikut berperan dalam mendorong BP untuk menutup kebocoran 

minyak, pembersihan dan pembayaran klaim kerugian oleh masyarakat dan perusahaan. 

Presiden AS Barack Obama melanjutkan langkah yang ditempuh untuk berupaya 

dalam penanggulangan kebocoran minyak di Teluk Meksiko, Obama menuntut perusahaan 

minyak BP agar memberi kompensasi penuh kepada masyarakat yang terkena kebocoran 

minyak. Obama mengadakan pertemuan dengan eksekutif BP di gedung putih dan berbicara 

di ruang Oval Office dimana ruang tersebut digunakan hanya untuk membahas peristiwa 

penting dan serius dalam kehidupan nasional AS. 
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Amerika Serikat mengeluarkan memoratorium agar pengeboran lepas pantai 

dihentikan dan menangguhkan pengeboran lepas pantai di alaska dan virginia, serta 

penghentian pengheboran 33 sumur baru di Teluk Meksiko juga harus dilakukan, 

memoratorium tersebut mulai diberlakukan selama 6 bulan mulai memoratorium tersebut 

diberlakukan oleh pemerintah, kemudian BP memberi komitmen untuk menempatkan uang 

sebesar  US$ 20 miliar untuk kompensasi korban tumpahan minyak di Teluk Meksiko serta 

memberi tambahan uang sebesar US$ 100 juta untuk kompensasi para pekerja yang 

menganggur akibat musibah tumpahan minyak. 

Saat ini AS mulai mencipatakan sebuah peraturan baru dalam mengklaim yang 

diarahkan oleh Ken Feinberg,untuk mengadili kleim yang ditolak karna tanpa adanya rincian 

spesifik maka tidak akan ada ganti rugi, pemerintah AS juga akan mengadakan transisi dari 

proses kleim yang ada menuju sistem baru dengan keputusan  yang lebih adil.
9
 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan atas tumpahan minyak yang terjadi di Teluk 

Meksiko. Setiap negara mempunyai hak untuk dapat ikut dalam pengambilan keputusan 

kebijakan luar negeri AS. Peran negara bagian berupa opini publik yang  dilakukan atas 

respon dan tindakan yang merasa dirugikan atas tumpahan minyak BP. Perusahaan BP harus 

bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kerusakan yang di timbulkan oleh tumpahan 

minyak di Teluk Meksiko.  

Pemerintahan Federal Amerika Serikat melayangkan tuntutan kepada British 

Petroleum atas kasus tumpahan minyak mentah yang mencemari Teluk Meksiko. Tuntutan 

ini menambah panjang daftar tuntutan yang harus dihadapi oleh BP. Federal AS tidak hanya 

melayangkan tuntutan pada BP, pada perusahaan kontraktor Transocean yang melakukan 

proses pengeboran dan diduga tidak melakukan persiapan matang dan langkah preventif 

untuk mencegah dan mengendalikan ledakan tersebut.
10

 

 

 Perusahaan minyak bumi asal Inggris BP juga menuntut perusahaan minyak yang 

menyediakan layanan pengeboran Halliburton untuk membayar kerusakan yang ditimbulkan 

akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko tahun 2010. Tuntutan BP yang diajukan oleh 

pengadilan BP yang akan meminta klaim ganti rugi biaya yang sudah dikeluarkan BP untuk 

pembersihan dan pemulihan tumpahan minyak, tindakan yang diambil BP terhadap 

Halliburton merupakan bagian dari serangkaian sengketa hukum yang disebabkan oleh 

tumpahan minyak. 

British Petroleum menuntut transocean yaitu perusahaan pemilik anjungan 

pengeboran yang meledak di Teluk Meksiko sebesar US$40 miliar atau Rp 344 triliun. 

British Petroleum menganggap sistem keamanan di anjungan Deepwater Horizon gagal 

hingga mengakibatkan terjadi tumpahan minyak. British Petroleum juga menuntut 

perusahaan pembuat pencegah ledakan rig Cameron International, karena produk perusahaan 

dianggap tidak mampu menghentikan tumpahan minyak akibat ledakan. British Petroleum 

meminta pengadilan memutuskan agar Cameron dianggap sebagai penyebab dan memberi 

kontribusi terhadap bencana tersebut. 

Pemerintahan Presiden Barack Obama menuntut klarifikasi yang diutarakan oleh BP  

yang berkomitmen untuk membayar ganti rugi atas kerusakan akibat kebocoran minyak di 
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Teluk Meksiko. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui komitmen BP dengan jelas. 

Pernyataan pejabat BP yang mengatakan bahwa BP akan membayar semua biaya 

pembersihan dan tagihan yang sah terkait kebocoran minyak seperti yang ada pada undang-

undang polusi minyak. 

 Menurut Departemen kehakiman AS pembayaran ganti rugi BP belum termasuk 

kerusakan lingkungan yang dialami oleh kawasan yang terkena tumpahan minyak mentah. 

Terutama para warga negara bagian yang tidak terima dan ingin menuntut agar gugatan 

hukum terhadap BP terus berlanjut. 

British Petroleum dijerat dengan Undang-undang Polusi Minyak. Kebocoran sumur 

minyak tidak hanya merugikan penduduk yang mencari nafkah di wilayah yang berdampak, 

namun juga telah merusak lingkungan hidup. Menurut pemerintah AS, kebocoran tersebut 

akibat kelalaian BP. pembicaraan mengenai penyelesaian  dan negosiasi bersama sejumlah 

kalangan seperti nelayan, pemilk restoran dan pelaku bisnis perhotelan yang terkena bencana. 

Penyelesaian tersebut akan banyak membantu banyak orang, sedangkan pengadilan 

direncanakan untuk menyelesaikan klaim kerusakan kebocoran di Teluk Meksiko, hakim 

barbier merupakan pakar undang-undang maritim yang berhasil menyatukan ratusan tuntutan 

tumpahan minyak menjadi satu kasus.
11

 Ketua Asosiasi Profesor Amerika, Cary Nelson, 

menuduh perusahaan minyak Inggris BP berupaya untuk membeli ilmuwan untuk 

mendukung pembelaan dengan gugatan hukum yang diakibatkan oleh kebocoran minyak 

yang di Teluk Meksiko. Kongres AS mengecam BP dengan menuding para eksekutif 

perusahaan BP lalai dalam mengikuti prosedur. Sidang dipengadilan harus ditunda mengingat 

untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali 

posisinya.
12

  

British Petroleum telah mencapai kesepakatan dengan Cameron International 

Corporation perancang dan produsen pencegah ledakan Dari Deep Water Horizon, untuk 

menyelesaikan  klaim antara perusahaan terkait dengan kecelakaan  Deepwater Horizon, BP 

dan Cameron telah menyimpulkan bahwa pembayaran yang terbaik dilakukan dalam 

kepentingan bersama, berdasarkan perjanjian penyelesaian untuk menganti rugi individu, 

bisnis, klaim pemerintah serta biaya kerusakan sumber daya alam, persetujuan untuk klaim 

kompensasi akibat kecelakaan, tragedi tumpahan minyak dapat menjadi proses pembelajaran 

untuk pihak industri lainnya agar lebih berhati-hati dan meningkatkan keselamatan di industri 

pengeboran
13

 

                                                           

11
Pemerintah AS melanjutkan gugatannya kepada perusahaan minyak 

inggris,http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/04/56624/Pemerintah-AS-Melanjutkan-

Gugatannya-kepada-Perusahaan-Minyak-Inggris-di akses pada tanggal 24 juli 2012,pukul 09.00 WIB. 

12
 British p sepakat bayar kompensasias tetap ngotothttp://securityexpose.com/british-petroleum-bp-sepakat-

bayar-kompensasi-as-tetap-ngotot-menggugat diakses tanggal  09 november 2012,pukul 19.00 WIB. 

 
13

Bp mengumumkan penyelesaian dengan cameron internationalcorporation of kleim terkait 

kecelakaandeepwaterhorizondikutipdari:http://www.bp.com/genericarticle.do%3FcategoryId%3D2012968%26c

ontentId% diakses pada 2 oktober 2012 pukul 09.00 wib. 

 

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/04/56624/Pemerintah-AS-Melanjutkan-Gugatannya-kepada-Perusahaan-Minyak-Inggris-
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/04/56624/Pemerintah-AS-Melanjutkan-Gugatannya-kepada-Perusahaan-Minyak-Inggris-
http://securityexpose.com/british-petroleum-bp-sepakat-bayar-kompensasi-as-tetap-ngotot-menggugat
http://securityexpose.com/british-petroleum-bp-sepakat-bayar-kompensasi-as-tetap-ngotot-menggugat
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4.2 Tanggung Jawab Penuh British Petroleum Atas Kerugian Kasus Tumpahan Minyak 

Di Teluk Meksiko 2010  Sebagai Operator Utama Deepwater Horizon Di Kawasan 

Teluk Meksiko 

British Petroleum merupakan perusahaan minyak milik Inggris yang memberi 

informasi, yang ditujukan kepada pihak-pihak pemerintah terkait penanggulangan tumpahan 

minyak Teluk Meksiko, seperti yang disampaikan BP, dalam Informasi tersebut sebagai 

bentuk tanggapan BP atas permintaan pemerintahan Obama.  

 Pemerintah obama meminta BP agar merilis data yang berkaitan dengan tragedi 

tumpahan minyak di Teluk Meksiko, termasuk analisis lingkungan, laporan penyelidikan 

internal dan rincian dari upaya-upaya penanggulangan pencemaran.Tumpahan minyak BP di 

Teluk Meksiko  adalah terburuk yang pernah dialami dan upaya untuk menutup semburan 

minyak. Pada 20 April 2010, Rig Deepwater Horizon meledak  kemudian terbakar dan 

tenggelam di Teluk Meksiko. Sebelas pekerja tewas. Rig  dioperasikan oleh perusahaan 

minyak raksasa BP Inggris dan dimiliki oleh Transocean, perusahaan pengeboran lepas pantai 

terbesar di dunia, Insiden tumpahan minyak tersebut menyebabkan bencana tumpahan 

minyak yang tidak terkendali. 

Untuk mengatasi masalah tumpahan minyak di Teluk Meksiko membutuhkan waktu 

yang sangat lama, karna sulitnya proses untuk pembersihan tumpahan minyak serta 

pemulihan ekologi dan dampak yang sangat terlihat pada sektor perikanan dan turisme yang 

mengakibatkan kerugian besar.Lapisan minyak sudah merembet jauh dari pusat semburan 

pipa yang bocor dalam bentuk ribuan tumpahan kecil yang secara terus- menerus didorong 

oleh angin dan sangat mengancam  negara bagian  jika tumpahan minyak tersebut meluas 

hingga mencapai ke banyak negara bagian maka biaya penanggulangan akan semakin 

bertambah banyak. Proses penanggulangan lingkungan baru dapat dimulai setelah kebocoran 

minyak sudah di hentikan, semakin lama tumpahan minyak mengancam Teluk Meksiko maka 

akan semakin lama bagi BP dan menambah panjang rekening yang harus di bayar. 

British Petroleum melakukan investigasi dan proses hukum yaitu penyelidikan 

kecelakaan Deepwater Horizon untuk mengetahui apa penyebabnya, meningkatkan 

keamanan pengeboran Deepwater dan pencegah kecelakaan dimasa yang akan datang, hasil 

penyelidikan BP menyimpulkan bahwa tidak ada penyebab tunggal yang bertanggungjawab 

atas kecelakaan minyak tersebut. Penyelidikan eksternal yaitu mendengar pendapat yang 

berkaitan dengan kecelakaan tumpahan minyak, kesimpulan penyelidikan BP terkait 

penyebab kecelakaan adalah disebabkan oleh  beberapa penyebab dan akibat  tindakan 

beberapa pihak, serta AS sedang melakukan investigasi tambahan di Teluk Meksiko. 
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 Berbagai tuntutan hukum yang sedang berlangsung melalui proses litigasi yang akan 

membahas kesalahan. 4 juni 2012 BP mendapat klaim yang berdasarkan undang-undang 

pencemaran minyak tahun 1990. Program klaim tersebut dapat digunakan untuk menggugat 

atas kerusakan properti dan ekonomi yang terkait dengan insiden Deepwater Horizon 20 april 

2010. 

 Setiap klaim  yang ditolak atau yang tidak diselesaikan dalam waktu 90 hari setelah 

tanggal penyerahan ke BP, memilih untuk memulai tindakan di pengadilan terhadap BP. 

British Petroleum sangat menyesalkan atas kejadian tumpahan minyak yang terjadi di 

Teluk Meksiko tersebut, BP menyesal dengan kejadian ini yang berdampak pada 

lingkungan dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak tumpahan 

minyak, BP juga terus memberi bantuan dan memastikan agar kajadian tersebut tidak 

terulang kembali, BP telah berusaha untuk cepat bertindak mempertanggungjawabkan 

dan membantu orang yang terkena dampak dari kecelakaan tersebut, untuk menjaga 

keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pemulihan ekonomi pariwisata pantai teluk 

dan industri seafood yang terkena dampak tumpahan minyak.  

Untuk penanggulangan  tumpahan minyak BP bekerjasama dengan pemerintah, 

penduduk lokal, pemegang saham, karyawan, industri yang lebih luas. British Petroleum  

mencari penyebab dan dampak implikasi dari kecelakaan Deepwater Horizon, 

mengidentifikasi dan menentukan dampak dari tumpahan minyak di pantai teluk. BP juga 

melakukan pendanaan jangka panjang untuk penelitian yang meningkatkan pengetahuan 

tentang ekosistem Teluk Meksiko dan mengurangi dampak potensial dari tumpahan minyak 

diwilayah tersebut dan di tempat lain. 

British Petroleum berkomitmen membayar $ 500 juta selama 10 tahun untuk lebih 

memahami mengenai ekosistem teluk dan untuk mengurangi dampak tumpahan minyak. BP 

menandatangani perjanjian dengan aliansi Teluk Meksiko, sebuah kemitraan dari negara 

bagian Alabama, Florida, Mississipi, Lousiana, Dan Texas. Aliansi yang sudah 

berpengalaman dalam menanggapi ketahanan  masyarakat pesisir, kualitas air, konservasi 

habitat, integrasi ekosistem.British petroleum dan lima negara bagian masing-masing dari 

pantai teluk telah menunjuk ilmuan untuk mengawasi dan meneliti Teluk Meksiko, badan 

penelitian yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan pendanaan serta aliansi Teluk 

Meksiko memberikan dukungan untuk administratif dalam upaya tersebut. 

  Penyelesaian ini merupakan kemajuan penting dalam menyelesaikan masalah 

kecelakaan Deepwater Horizon dan membantu pemulihan ekonomi dan lingkungan di 

sepanjang kawasan Teluk.Presiden Barack Obama mengatakan bahwa BP sepakat untuk 

membentuk dana 20 miliar dolar untuk membayar klaim kerusakan akibat tumpahan minyak 

di Teluk Meksiko. Obama melakukan pembicaraan di gedung putih dengan para eksekutif BP 

dan dananya akan dikelola oleh pengacara amerika kenneth feinberg. Setelah melakukan 

pertemuan di gedung putih  pemimpin BP Carl Henric Svanberg meminta maaf kepada rakyat 

amerika,Presiden menggambarkan tumpahan minyak ini sebagai yang bencana lingkungan 

paling buruk yang pernah dialami Amerika. Presiden Obama mengatakan ia akan mendesak 

pemimpin BP, Carl-Henric Svanberg, bahwa eksekutif BP tersebut harus menyediakan 

sumber daya apapun yang diperlukan untuk mengkompensasi mereka yang dirugikan oleh 

apa yang disebut Presiden Obama sebagai kecerobohan perusahaan.
14

  

                                                           
14

 Bp siapkan dana ganti rugi bencana minyak dikutip dari :http://www.voaindonesia.com/content/bp-siapkan-

dana-ganti-rugi-bencana-minyak/79814.html diaksespada 15 november 2012 pukul 10.00 wib. 

http://www.voaindonesia.com/content/bp-siapkan-dana-ganti-rugi-bencana-minyak/79814.html
http://www.voaindonesia.com/content/bp-siapkan-dana-ganti-rugi-bencana-minyak/79814.html
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Dampak Kasus Tumpahan Minyak Terhadap Citra British Petroleum Sebagai Operator 

Minyak Kelas Dunia. 

Saat ini harga saham perusahaan minyak raksasa milik inggris mulai turun pada 

kondisi yang pernah dialami oleh BP pada 14 tahun yang lalu, nilai pasar BP juga hilang 

sekitar 100 miliar dolar sejak bencana tumpahan minyak terjadi Kelompok bisnis dan 

pemegang saham Inggris  menuntut PM Cameron agar bersikap tegas untuk kepentingan BP 

karena Presiden Obama dipandang terlalu kritis terhadap BP guna mengalihkan 

popularitasnya yang sedang anjlok. Cameron dan Obama sepakat tidak ada keuntungan yang 

bisa diambil dari masalah BP dan sepakat bahwa BP harus memenuhi tanggungjawabnya 

terhadap penanganan kebocoran dan dampaknya, serta membayar kompensasi. 

 Tumpahan minyak di Teluk Meksiko yang dialami BP merupakan bencana bagi 

perusahaan energi asuransi Inggris yang berakibat pada anjloknya nilai saham BP dan 

penurunan produksi kemudian tanggung jawab terhadap tumpahan minyak yang telah 

merusak ekosistem, pariwisata, dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang kehilangan 

pekerjaannya akibat musibah tumpahan minyak, yang akan membutuhkan biaya yang sangat 

besar untuk penyelesaiannya, Presiden Obama memastikan BP untuk bertanggungjawab 

terhadap tumpahan minyak tersebut dan BP telah sepakat untuk mengalihkan dana untuk 

penanggulangan bencana tumpahan minyak tersebut. 

Harga saham minyak BP anjlok, BP mulai menghentikan kebocoran yang bermula 

pada bulan april, BP  telah memulai upaya berikutnya untuk menghentikan kebocoran yang 

bermula pada akhir April.
15

 Dampak buruk yang dialami BP dengan mulai turun saham 

hingga mencapai 50% dari bencana yang dialami oleh pihak BP. Pernyataan BP diragukan 

oleh banyak kalangan hingga menyebabkan  BP mengaku bersalah atas 14 tindakan kriminal 

yang di tuduhkan kepada BP terkait ledakan kilang minyak di Teluk Meksiko, perusahaan 

milik Inggris BP membayar denda  dan  mendapat pencitraan yang kurang baik dan berakibat 

pada penurunan rangking setelah terjadinya kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko. 

 

Kesimpulan 

Tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko terjadi dan menimbulkan  

Sebuah ledakan yang menghancurkan pengeboran Deepwater horizon yang menyebabkan 

aliran bertekanan minyak di dekat kepala sumur di Teluk Meksiko, penyebab terjadinya 

tragedi tumpahan minyak adalah serangkaian kegagalan berturut-turut yang melibatkan 

berbagai pihak sehingga menyebabkan  ledakan dan kebakaran rig pengeboran minyak lepas 

pantai.   

       Tumpahan minyak di Teluk Meksiko membuat sejumlah satwa liar dalam bahaya, 

tumpahan minyak semakin mencemari perairan Teluk Meksiko dan meluas akibat dari 

hembusan angin kencang dan gelombang laut. para pecinta lingkungan hidup bersih seperti 

industri budidaya udang Lousiana, lapisan minyak yang berwarna orange kekuningan mulai 

mencemari kawasan pantai Lousiana, diprediksi lapisan minyak akan menyebar ke wilayah 

                                                                                                                                                                                     
 
15

Jaksa agung as tinjau kerusakan tumpahan minyak dikutip dari : diaksers pada 23 november 2012 pukul 09.30 

wib 
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Pantai. Upaya menghentikan tumpahan minyak sudah dilakukan tapi masih gagal, para 

nelayan yang terancam kehilangan sumber mata pencaharian akibat dari tumpahan minyak.  

Kebocoran minyak mentah yang mencemari kawasan perairan Teluk Meksiko yang 

semakin menyebar dan cuaca yang semakin memburuk mengakibatkan terhambatnya upaya 

penanggulangan penyebaran minyak yang sudah mencapai 200 km, riak ombak laut membuat 

minyak mengalir melewati alat penghambat apung yang disebar. 

Pencemaran minyak di Teluk Meksiko di Amerika Serikat akibat kebocoran 

pengeboran minyak oleh BP di lepas pantai Lousiana, sebuah peristiwa yang menimbulkan 

semburan minyak yang tidak terkendali telah dirasakan dampak negatifnya bagi masyarakat 

yang berada di kawasan pesisir laut, khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan 

Lousiana, Mississipi, Alabama, Dan Florida akibat tumpahan minyak tersebut telah merusak 

dan mematikan berbagai hewan dan biota laut sepanjang kawasan pantai teluk,  dampak 

negatif dari tumpahan minyak tersebut juga merusak lingungan laut dan kerusakan ekologi 

laut dan terganggunya nelayan pencari ikan dan hasil-hasil laut lainnya, serta menimbulkan 

kerusakan dan keberadaan biota laut yang berada di dasar laut seperti penyu laut dan lumba-

lumba. 

langkah yang diambil oleh Presiden Barack Obama untuk mengambil alih penanganan 

tumpahan minyak di Teluk Meksiko, merupakan keputusan yang sangat bijaksana karena 

akibat tumpahan minyak yang semakin meresahkan warga Amerika Serikat yang tinggal di 

pesisir Pantai Lousiana Mississiopi, Alabama, Dan Florida. Akibat negatif seperti kematian 

biota laut dan kerusakan ekosistem  laut, Bahkan ketentuan Hukum Laut International ini 

meminta agar setiap Negara dapat menetapkan Peraturan Perundang-undangan untuk 

mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.  

 Tindakan Obama mencerminkan sikap tanggung jawab negara (State 

Responsibility) untuk menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkan karena tumpahan 

minyak, langkah yang telah diambil oleh presiden barack obama seperti moratorium izin 

pengeboran, penangguhan pengeboran lepas pantai, adalah langkah yang sesuai dengan 

ketentuan hukum internasional tentang "State Responsibility seperti tidak dilaksanakannya 

kewajiban-kewajiban kontrak dan adanya kerugian terhadap warga negara. 

 Perusahaan minyak raksasa dunia membayar kesalahan, BP mengaku bersalah atas 14 

tindakan kriminal yang di tuduhkan kepada BP terkait ledakan kilang minyak di Teluk 

Meksiko,perusahaan milik Inggris BP membayar denda  sebesar 4,5 miliar yang merupakan 

denda terbesar dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat.  

a. BP mengakui kesalahan atas Kelalaian dan kesalahannya yang menyebabkan 

kematian 11 orang di Deepwater Horizon ketika kilang meledak dan karam 

di April 2010. 

b. Pelanggaran atas hukum air bersih dan migrasi burung 

c. Berbohong kepada kongres 

d. Berbohong kepada Security and Exchange Comission dan memberi 

informasi yang menyesatkan kepada investor mengenai jumlah minyak yang 

bocor ke laut 

 Denda tersebut merupakan denda kriminal terbesar di sejarah amerika  serikat, para 

petinggi BP juga ikut terhukum yaitu mantan wakil presiden BP untuk eksplorasi di Teluk 

Meksiko David Rainey bersalah karena menghalangi kongres dan berbohong soal jumlah 
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minyak yang tumpah ke laut, Dua manajer senior yang bertugas di atas kilang pengeboran 

Deepwater Horizon juga dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa orang dan lalai 

mengawasi tes tekanan di sumur. 

 Upaya penyelesaian damai BP atas tindakan kriminalnya  belum mencakup tuduhan 

terhadap BP atas ledakan kilang minyak Deepwater Horizon BP masih terjerat tuntutan 

kerusakan lingkungan di Teluk Meksiko dan dapat terkena denda US$ 21 miliar. BP belum 

terbebas dari tuntutan perdata dan tuntutan atas operasional BP mengatakan bahwa 

perusahaan belum mendapat larangan untuk beroperasi. BP telah memperoleh izin kontrak 

minyak baru di Teluk Meksiko. BP  telah setuju menunjuk dua badan pengawas untuk 

memperbaiki standar keselamatan operasionalnya. 

   Carl-Henric Svanberg selaku kepala BP, menyatakan bahwa BP percaya 

penyelesaian sengketa menjadi tujuan utama perusahaan dan pemegang saham. Resolusi 

ini menghilangkan dua resiko hukum besar dan dapat melau membela perusahaan atas 

tuntutan perdata. 

Saran 

Belajar dari pengalaman setelah mengalami tragedi tumpahan minyak di Teluk Meksiko, 

agar lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan operasi pengeboran minyak untuk 

lebih memperhatikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam melakukan operasi 

pengeboran dan lebih meningkatkan sebuah perjanjian melalui proses hukum yang kuat 

hingga jika terjadi kesalahan atau mengalami sebuah masalah dapat di selesaikan melalui 

proses hukum yang telah di sepakati.  

tragedi tumpahan minyak dapat menjadi proses pembelajaran untuk pihak industri lainnya 

agar lebih berhati-hati dan meningkatkan keselamatan di industri pengeboran. 
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