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Bab 2 

Kerjasama Turki−Rusia dalam Sektor Nuklir 

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa sub bab. Sub bab pertama 

mengenai kerjasama Turki dengan Rusia dalam energi sebelum kerjasama reaktor 

nuklir, yang ini lebih difokuskan kedalam energi gas alam dan minyak sebagai 

salah satu komoditi yang paling berpengaruh besar dalam hubungan kerjasama. 

Lalu sub bab selanjutnya adalah sejarah kerjasama Turki dengan Rusia dalam 

pembangunan Nuklir. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana energi 

nuklir sudah direncanakan sangat lama, dan bagaimana pada akhirnya program ini 

kembali menjadi prioritas dalam pemerintahan sekarang. Lalu bab selanjutnya 

adalah isi kesepakatan dan perkembangan pembangunan energi nuklir. Sub bab 

ini menjelaskan kapan kesepakatan ini ditandangani, siapa yang menandatangani 

kesepakatan, lalu bagaimana pembagian kerja serta keuntungan dan kerugian, lalu 

perkembangan yang sudah terjadi dalam pembangunan reaktor nuklir. Sub bab 

terakhir menjelaskan mengenai hambatan dalam kerjasama Turki-Rusia yang ini 

lebih menjelaskan berbagai problematika yang menghambat hubungan kedua 

negara terutama dalam kerjasama yang sudah terbentuk selama ini. 

2.1. Kerjasama Turki dengan Rusia dalam Energi. 

Kerjasama yang akan dijelaskan pada sub bab ini lebih difokuskan kedalam 

energi gas alam dan minyak sebagai salah satu komoditi yang paling berpengaruh 

besar dalam hubungan kerjasama. 
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Pada 18 September 1984, sebelum Perang Dingin berakhir, Turki 

menandatangani kerjasama kontrak selama 25 tahun (1987-2011) dengan Uni 

Soviet. Dalam perjanjian ini sebenarnya bersifat barter dengan Turki mendapat 

supply gas alam dari Uni Soviet sebanyak 1,57 bcm yang dimulai tahun 1987. 

Sedangkan Uni Soviet mendapat kapas, daging, baja, dan barang-barang industri.
1
 

Jumlah pasokan gas alam ini terus mengalami peningkatan sampai kepada 6 bcm, 

lalu tidak lama kemudian menjadi 8 bcm. Pada tahun 2003, gas alam yang hanya 

mengalir melalui Ukraina, Moldova, Rumania, Bulgaria, lalu mengalami 

penambahan jalur melalui ke pipa Blue Stream dibawah kontrak Gazexport-

BOTAS melalui laut hitam yang ditandatangani sejak tahun 1997, dan ini 

mengalami peningkatan pasokan menjadi 16 bcm.
2
 

Gazexport adalah perusahaan milik negara yang berdiri semasa Uni Soviet, 

dan pada tahun 2006 berubah nama menjadi Gazprom Export. Saat ini Gazprom 

Export adalah perusahaan yang melakukan ekspor gas alam terbesar didunia, dan 

pemasaran energi disini tidak hanya gas, tetapi salah satu diantaranya minyak dan 

batu bara.
3
  Sedangkan BOTAS adalah perusahaan milik negara di Turki yang 

                                                           
1
 Habibe Özdal, dkk.,  Turkey-Russia Relationsin the Post-Cold War Era: Current Dynamis, 

Future Prospect, Working Paper No.13-06, July 2013, International Strategic Research 

Organization, hal. 50, diakses di 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwiljJHhq7HLAhWOSY4KHS2OAMoQFgg0MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ciaon

et.org%2Fattachments%2F24430%2Fuploads&usg=AFQjCNFMVLD1Nkx9DiSZE7YQ9C0Mx1

DIFg, pada (8/3/2016, 21.55 WIB). 
2
  Gazprom Export, Turkey, diakses di http://www.gazpromexport.ru/en/partners/turkey/, pada 

(11/01/2017, 17:07 WIB). 
3
 Gazprom Export, Company History, diakses di http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/list-

items/gazprom-export/, pada  (12/01/2017, 11:41 WIB). 

http://www.gazpromexport.ru/en/partners/turkey/
http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/list-items/gazprom-export/
http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/list-items/gazprom-export/
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berdiri sejak tahun 1974, yang saat ini bertugas dalam mengelola energi gas alam 

termasuk impor, dan distribusi.
4
 

Gambar grafik (2.1)
5
 

Gambar 1. Grafik ekspor gas alam dari Rusia ke Eropa. 

 

 

Grafik menunjukkan pasar energi Rusia ke Eropa, dan Turki semenjak tahun 

2007 sampai tahun 2012 menjadi konsumen gas alam Rusia terbesar kedua setelah 

Jerman, diatas Italia sebagai negara konsumen terbesar ketiga, dan diatas Inggris 

dengan Perancis yang berada diurutan kelima dan keempat.   

Meskipun terjadi kenaikan import gas alam Turki dari 18 bcm menjadi 

27,02 bcm. Sebenarnya, market share gas alam Rusia di Turki mengalami 

                                                           
4
 LinkLinkedin, BOTAS, diakses dari https://www.linkedin.com/company/botas, pada  

(12/01/2017,  12:32 WIB). 
5
 Habibe Ozdal, dkk., Op. Cit., hal. 49. 

https://www.linkedin.com/company/botas
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penurunan dari 66% pada tahun 2005 menjadi 59,8% pada tahun 2012.
6
 Dalam 

data yang diambil dari Gazprom pada tahun 2005 hingga 2008 mengalami 

peningkatan dari 18 bcm menjadi 23,8 bcm, dan mengalami penurunan pada  

tahun 2009 dan tahun 2010 menjadi 20 bcm dan kembali menjadi 18 bcm. Jika 

grafik ini dilihat hanya sampai pada tahun 2010, terlihat bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Turki yang ingin mengurangi ketergantungannya 

terhadap Rusia dalam bidang energi gas alam mulai berhasil. Tetapi pada tahun 

selanjutnya terjadi peningkatan impor yang cukup drastis lagi dari Turki pada 

Rusia pada tahun 2011 dan 2012 mencapai 26 dan 27,02 bcm. 

Tetapi, pada tahun 2013 seperti yang dirilis EIA (Energy Information 

Administration) pada tahun 2013, dari total energi gas alam yang diimpornya 

sebanyak 57% dari 47,6 bcm
7
 disuplai oleh Rusia. Hal ini tentu menaikkan 

ketergantungan energi Turki kepada Rusia karena sebelumnya pada tahun 2012, 

Turki berhasil menekan ketergantungannya hingga dibawah 45% kepada Rusia.
8
 

Hal ini bisa disimpulkan bahwa permintaan energi Turki yang semakin 

meningkat, dan ini susah diprediksi apakah Turki kedepannya mampu menekan 

besarnya ketergantungan energi gas alamnya terhadap Rusia. 

Penggunaan dari kenaikan energi dari bahan bakar fosil seperti minyak juga 

akan menimbulkan limbah polusi dan ini akan berkebalikan dengan Turki yang 

ingin menjadi negara yang ramah akan lingkungan. Kerjasama Turki dengan 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Gulmira Rzayeva, 2014, Natural Gas in The Turkish: Domestic Energy Market: Policies and 

Challenges, Oxford Institute for Energy Studies, hal. 5, diakses dari 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/NG-82.pdf, pada (12/01/2017, 

16:04 WIB). 
8
 Ibid. 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/NG-82.pdf
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Rusia memang tidak sebesar seperti kerjasama dalam hal gas alam. Pada tahun 

2012, Rusia merupakan negara supplier terbesar keempat Turki dengan besaran 

2,113 ribu ton, masih dibawah Iran sebagai negara terbanyak mensuplai minyak 

dengan total 7,561 ton barel, dan disusul Irak dan Arab Saudi yang berada diposisi 

kedua dan ketiga sebanyak 3,739 dan 2,823 ton barel. Dari sebanyak itu, Rusia 

mensuplai 10%, sedangkan Iran diperingkat pertama sebanyak 35%, sedangkan 

Irak dan Arab Saudi sekitar 17% dan 13% dari total keseluruhan supply minyak di 

Turki.
9
 

2.2. Sejarah Kerjasama Nuklir Akkuyu. 

Pada tahun 1956, Turki membangun TAEK (Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu) atau Sekretariat Jenderal Komisi Energi. Lembaga pengawas senjata 

nuklir NATO dan diprioritaskan untuk melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan pembangunan energi nuklir. Awalnya, Turki berniat membangun reaktor 

nuklirnya pada tahun 1960. Ambisi Turki dalam pembangunan energi nuklir pada 

saat itu merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mengurangi 

ketergantungan pada pemasok asing dan untuk meningkatkan produksi cadangan 

energi dalam negeri.
10

 Tetapi, kondisi yang tidak stabil di internal di Turki hingga 

menyebabkan kudeta militer pada Mei 1960. Kondisi internal di  Turki antara 

tahun 1960 sampai tahun 1997 mengalami kudeta sebanyak empat kali. Selama 

kudeta dan militer berkuasa, kondisi ekonomi dan politik di Turki tidak stabil 

                                                           
9
 Eyes on Europe & Middle East, Turkey a Future Energy Hub?, diakses di  

https://middleeastnewsservice.com/2015/01/20/turkey-a-future-energy-hub/, pada (07/02/2017, 

11:009 WIB). 
10

 Aaron Stein, 2012, Turkey’s Nuclear Energy Ambition: Big Plans with Limite Progress, 

Istanbul: EDAM, hal. 2, diakses di http://www.edam.org.tr/en/File?id=212, pada (04/03/2017, 

16:51 WIB). 

https://middleeastnewsservice.com/2015/01/20/turkey-a-future-energy-hub/
http://www.edam.org.tr/en/File?id=212
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karena perebutan kekuasaan antara sipil dan militer. Setelah pemerintahan AKP 

naik menjadi penguasa pada tahun 2002, kondisi politik dan ekonomi di Turki 

stabil, bahkan pemerintahan Erdogan gencar dalam liberalisasi ekonominya dan 

menarik investor asing untuk menanamkan investasinya. Perkembangan industri 

inilah yang menyebabkan perkembangan kebutuhan energi listrik semakin naik.     

Pada tahun 2008, Turki akhirnya memutuskan untuk bergerak dalam 

pembuatan reaktor nuklir Akkuyu, walaupun Turki sendiri tidak memiliki 

pengalaman dalam pembuatan energi nuklir dan tidak ada indikasi bagi Turki 

untuk membuat senjata nuklir. Perkiraan dalam pembangunan konstruksi reaktor 

nuklir berkisar US$ 2 billion – US$ 9 billion untuk setiap satu reaktor dengan 

kapasitas 1000 MW.
11

 Maret 2008, TETAS (Turkish Electricity Trading and 

Contracting Company Inc.) membuka tender untuk membangun reaktor nuklir 

Akkuyu yang terletak di Mersin. Dalam pembukaan tender ini, diantaranya yang 

telah membeli dokumen tender untuk penanaman nuklir ini adalah Sabanci, 

General Electric, Hitachi Nuclear Energy, Spanish Utility Iberdrola SA, dan 

beberapa perusahaan lain.
12

 Lalu dipilihlah satu dari empat belas pihak, yang 

berasal Atomtroyexport dalam hubungannya dengan Inter RAO, yang keduanya 

berasal dari Rusia.
13

  

                                                           
11

 Bulletin of Atomic Scientist, Turkey’s Nuclear Ambitions, diakses di 

http://thebulletin.org/turkeys-nuclear-ambitions, pada (04/03/2017, 16:25 WIB). 
12

 Nuclear Power in Europe, Turkey to Change Nuclear Energy Tender Law-source, diakses di 

http://www.climatesceptics.org/europe/asia/turkey/akkuyu/turkey-to-change-nuclear-energy-

tender-law-source, pada (04/03/2017, 20:43 WIB). 
13

 World Nuclear Association, Nuclear Power in Turkey, diakses di http://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx, pada (04/03/2017, 

17:16 WIB). 

http://thebulletin.org/turkeys-nuclear-ambitions
http://www.climatesceptics.org/europe/asia/turkey/akkuyu/turkey-to-change-nuclear-energy-tender-law-source
http://www.climatesceptics.org/europe/asia/turkey/akkuyu/turkey-to-change-nuclear-energy-tender-law-source
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx
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2.3. Kesepatakan Kerjasama Nuklir Akkuyu.  

Moskow dan Ankara melangsungkan perjanjian pembangunan reaktor 

nuklirnya yang pertama pada Mei 2010 di Parlemen Turki. Perjanjian yang 

menghasilkan 18 Artikel, ditandatangani oleh Taner YILDIZ, Menteri Energi dan 

Sumber Daya Alam Turki dengan Igor I. Sechin, Wakil Perdana Menteri dari 

Federasi Rusia. Pembangunan reaktor nuklir ini dikerjakan oleh badan pemerintah 

masing-masing negara. Pihak Rusia memberikan kewenangan kepada 

Rosatom
1415

, sedangkan pihak Turki langsung dibawah kewenangan MENR atau 

Ministry of  Energy and Natural Resources of  Turkey.
16

   

Kerjasama antara Turki dengan Rusia ini menghasilkan pembangunan 

empat reaktor nuklir dengan masing-masing reaktor menghasilkan kapasitas 1200 

MW, dengan total 4800 MW. Russia Today memaparkan bahwa dalam 

pembangunan nuklir ini menghasilkan investasi dari Rusia sebanyak US$ 22 

billion.
17

 Dalam jurnal yang diterbitkan oleh IAEA, dari POCATOM atau badan 

pengembangan dan modernisasi teknologi perusahaan negara milik Rusia, 

                                                           
14

 Rosatom adalah sebuah korporasi energi atom milik negara Rusia. Rosatom mendukung 

kebijakan nasional Rusia dalam hal praktek pengembangan nuklir dalam hal pemanfaatan, industri 

senjata nuklir, dan nuclear safety yang sudah memiliki pengalaman praktis selama 70 tahun 

dilapangan. Tetapi Rosatom juga bertanggung jawab dalam memenuhi komitmen mengenai 

pengembangan energi nuklir dan non-proliferasi senjata nuklir. Lihat di Rosatom, About Us, 

diakses di  http://www.rosatom.ru/en/about-us/, pada (19/02/2017, 08:57 WIB). 
15

 Disisi lain, Rosatom memang mempromosikan kerjasama internasional dalam penggunaan 

nuklir damai dengan reaktor nuklir. Rosatom juga bertanggung jawab sepenuhnya dalam NPP 

(Nuclear Power Plant), terutama yang berada diluar negeri. Lihat di Rosatom, International 

Relations, diakses di http://www.rosatom.ru/en/global-presence/international-relations/, pada 

(19/02/2017, 09:11 WIB) 
16

 Agreement Between the Government of the Republic Turkey and The Government of the Russian 

Federation on Cooperation in the Relation to the Construction and Operation of A Nuclear Power 

Plant at the Akkuyu Site in the Republic of Turkey. 
17

 Russia Today, Russian Contractor Denies Halt To Turkish Nuclear Power Plant Project, 

diakses di https://www.rt.com/business/325249-russia-turkey-nuclear-station/, pada (10/01/2017, 

20:30 WIB). 

https://www.rt.com/business/325249-russia-turkey-nuclear-station/
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memaparkan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak baik 

Rusia dan Turki.  

(Gambar 2.2)
18

 

Gambar 2. Tabel Pembagian Kerja antara Pihak Turki dan Rusia. 

 

Russian Responsbility Mutual Responsbilities Turkish Responsbility 

NPP enginering, design 

field supervision. 

Nuclear energy 

regulation and 

legislation development. 

Site Allocation.  

Constuction management 

supervision. 

Infrastucture 

development, including 

power grids. 

Construction and 

assembly work. 

Issuing project 

documentation. 

Operation and upgrades. Site infrastructure.  

Construction and 

assembly work. 

Physical protection. Provision of materials 

and equipment. 

Nuclear island and other 

special equipment and 

materials. 

Emergency planning. Participation in O&M 

Fuel supply. Public Outreach. Grid connection 

Personal training. R&D.  

Startup and comissioning   

                                                           
18

. Pocatom, Akkuyu Nuclear Power Plant−Progress to Date−and the Way Forward, hal. 13, 

diakses di https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-02-11-02-14-

TM-INIG/20.smirnov.pdf, pada (27/02/2017, 21:55 WIB). 
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Operation, maintenance, 

and upgrade. 

  

Wholesale of electricity.   

Decommisioning and 

decontamination. 

  

Spent fuel treatment.   

 

Tabel diatas menjelaskan pembagian kerjasama paska penandatanganan 

antara pihak Turki dengan Rusia. Jika diperhatikan, pihak Rusia lebih 

bertanggung jawab mulai dalam hal desain bangunan, konstruksi reaktor nuklir, 

peralatan reaktor, melatih, merawat, pengelolaan ke energi listrik. Pihak Rusia 

lebih banyak mendominasi baik dalam pembangunan maupun dalam 

pengoperasian dibandingkan pihak Turki.  

Jika diperhatikan, dalam pembangunan reaktor nuklir Akkuyu, kerjasama 

ini menghasilkan beberapa keuntungan yang didapat Turki. Keuntungan pertama, 

Rusia adalah salah satu negara yang terkenal akan cadangan sumber energi yang 

besar di dunia. Jika kita lihat, energi gas alam yang mengalir ke Eropa pun juga 

dari Rusia. Tetapi tidak hanya sebatas pada energi gas alam maupun minyak, 

melainkan terdapat cadangan uranium yang besar sebagai salah satu bahan paling 

utama bagi energi nuklir 
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(Gambar Tabel 2.3)
19

 

Gambar 3. 5 Negara Penghasil Uranium Terbesar di Dunia. 

Countries 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kazakhtan 6637 8521 14020 17803 19451 21317 22451 23127 23800 

Canada 9476 9000 10173 9783 9145 8999 9331 9134 13325 

Australia 8611 8430 7982 5900 5983 6991 6350 5001 5654 

Nigeria 3153 3032 3243 4198 4351 4667 4518 4057 4116 

Russia 3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 

 

Gambar 3.6. Perbandingan Rusia, Amerika Serikat dan Ukraina dalam produksi 

uranium.
20

 

Countries 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Russia 3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 

United States 1654 1430 1453 1660 1537 1596 1792 1919 1256 

Ukraine 846 800 840 850 890 960 922 926 1200 

 

Rusia memiliki cadangan uranium yang tergolong sangat banyak. Pada 

tahun 2011, Rusia diprediksi memiliki 487.200 cadangan uranium dan terbesar 

ketiga didunia.
21

 Tetapi data yang diambil dari World Nuclear Association pada 

                                                           
19

 World Nuclear Association, World Uranium Mining Production, diakses di http://www.world-

nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-

production.aspx, pada  (07/02/2017, 11:21 WIB). 
20

 Ibid. 
21

 Radioactive riches – the five countries with the biggest uranium reserves, diakses 

http://www.mining-technology.com/features/featureradioactive-riches-the-five-biggest-uranium-

rich-countries-4274059/, pada (10/01/2017, 09:10 WIB). 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.mining-technology.com/features/featureradioactive-riches-the-five-biggest-uranium-rich-countries-4274059/
http://www.mining-technology.com/features/featureradioactive-riches-the-five-biggest-uranium-rich-countries-4274059/
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tahun 2015, Rusia setidaknya menyimpan 507.800 metric tons uranium didalam 

negerinya dan ini di urutan 4 besar dunia dengan persentasi menyimpan 9% dari 

cadangan uranium dunia.
22

 Tetapi besarnya penyimpanan Uranium dalam sebuah 

negara bukan berarti terdapat produksi yang besar pula. Hanya saja, eksploitasi 

uranium yang dilakukan oleh Rusia lebih menjanjikan daripada Amerika Serikat 

dan negara Eropa seperti Ukraina. Pada tahun 2007, Rusia memproduksi 3.413 

Tones U, tahun 2008 3.521 Tones U, tahun 2009 sebesar 3564 Tones U, dan pada 

tahun 2010 sebesar 3564 Tones U. Hal ini jauh dengan Amerika Serikat yang pada 

tahun 2007 memproduksi 1654 Tones U, tahun 2008 sebesar 1430 Tones U, tahun 

2009 sebesar 1453 Tones U, dan tahun 2010 sebesar 1660 Tones U, atau Ukraina 

yang produksi uranium terbesar di Eropa pada tahun 2008 sebesar 846 Tones U, 

tahun 2009 sebesar 800 Tones U, dan tahun 2010 sebesar 850 Tones U.
23

 

Tetapi tidak hanya itu, Rusia juga masih terus melakukan eksploitasi 

uranium diluar negaranya, yakni di Kazakhtan sebagai negara yang memiliki 

cadangan uranium terbesar kedua di dunia oleh Rusia, dengan produksi setiap 

tahun mencapai 6000 Tones U pertahun dan ini dimulai dari tahun 2007. 

Kedepannya, ARMS atau Atom Red Met Zoloto, sebuah lembaga yang 

memproduksi nuklir dan salah satu lembaga bagian dari ROSATOM, menjanjikan 

produksi uranium yang terbilang sangat fantastis pada tahun 2025 sebanyak 

                                                           
22

 World Nuclear Association, Known Recoverable Resources of Uranium 2015, diakses dalam 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-

of-uranium.aspx, pada (10/01/2017, 09:17 WIB). 
23

 World Nuclear Association, World Uranium Mining Production, diakses dalam  www.world-

nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-

production.aspx, pada (25/5/ 2016, 22.06 WIB). 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
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20.000 Tones U.
24

 Itu pun ARMS masih melakukan eksplorasi uranium di 

sebagian wilayah Rusia yang masih belum terjamah, dan berencana untuk 

eksplorasi ke Uzbekistan dan Mongolia. ROSATOM mengamankan 40% dari 

pasar layanan dunia pada pengayaan uranium dan 17% dari pasar bahan bakar 

nuklir.
25

 

Keuntungan kedua, Turki tidak hanya sebatas kepada banyaknya cadangan 

uranium Rusia maupun eksplorasi oleh ARMS yang nantinya berfungsi untuk 

kepentingan supply energi Nuklir di Akkuyu, dalam perjanjian kontrak 

pembangunan reaktor nuklir ini, artikel 3 poin 3, menjelaskan bahwa biaya dari 

pembangunan ini tidak dibebankan kepada Turki, melainkan kepada Rusia 

seluruhnya.
26

 Rusia menggelontorkan dana sebesar US$ 20 billion dalam 

pembangunan ini,
27

 dan sementara dana yang turun oleh Rosatom mencapai US$ 

700 million, dan US$ 800 million pada masa selanjutnya, dan itu akan terus 

berlanjut.
28

  

Lalu, keuntungan ketiga dalam kerjasama ini, Rusia melatih orang-orang 

yang akan bekerja dalam pengelolaan nuklir ini nantinya. Saat ini, terdapat 125 

pelajar dari Turki yang mempelajari teknik nuklir di Rusia, dan menurut kepada 

perjanjian atau kontrak, para teknisi ini nantinya diwajibkan bekerja di energi 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Akkuyu Nükleer, Stakeholder, diakses di http://www.akkunpp.com/stakeholders, pada 

(24/02/2017, 16:35 WIB). 
26

 Agreement Between The Government of The Republic of Turkey and the Government of the 

Russian Federation on Cooperation in Relation to the Construction and Operation of a Nuclear 

Power Plant At the Akkuyu Site in the Republic of Turkey, article 3 point 3. 
27

 Sputnik, Turkish Akkuyu NPP’s Special Status to Speed Up Construction, diakses di 

https://sputniknews.com/business/201608091044104666-akkuyu-russia-turkey/, pada (10/01/2016, 

09:40 WIB). 
28

 Habibe Özdal, dkk., Op. Cit., hal. 52. 

http://www.akkunpp.com/stakeholders
https://sputniknews.com/business/201608091044104666-akkuyu-russia-turkey/
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nuklir yang sedang dibangun, itupun biaya gratis dari Rusia dalam pendidikan 

teknisi nuklir.
29

 Hal ini tentu menguntungkan Turki karena dibantu oleh Rusia 

yang sudah memiliki pengalaman dalam mempersiapkan para pekerja teknisi 

nuklirnya.  

Disisi lain dalam keuntungannya yang keempat, pembangunan reaktor 

nuklir walaupun mempunyai sisi positif dan dianggap sebagai salah satu energi 

alternatif dalam sebuah negara, terdapat limbah buangan berbahaya dari bahan 

radioaktif yang ini perlu penanganan lebih lanjut. Pekerjaan membangunan 

reaktor nuklir bukanlah hal yang gampang dan hanya sebatas kerjasama dalam 

pembangunan, melainkan selama Turki masih belum cukup atau belum memiliki 

tempat pembuangan dan pengolahan limbah hasil radioaktif dari nuklir, maka 

Rusia akan mengambil bahan bakar bekas dari radioaktif nuklir di Turki sampai 

Turki mampu membangun sendiri tempat pengolahan.
30

 Ini adalah salah satu 

keuntungan bagi Turki juga karena hasil limbah seperti plutonium akan diolah 

kembali di Rusia, dan Turki tidak perlu memikirkan limbah berbahaya dari nuklir.  

Tetapi dalam perjanjian kerjasama ini, memang tidak sepenuhnya 

menguntungkan Turki, melainkan terdapat keuntungan lain yang diperoleh oleh 

pihak Rusia. Pertama, dalam perjanjian pembangunan reaktor nuklir Akkuyu ini, 

terdapat perjanjian lain yang mengharuskan Turki membeli fasilitas listrik selama 

15 tahun. Fasilitas listrik inilah yang mengubah energi nuklir menjadi listrik, yang 

dalam perjanjian ini Rosatom masih mengambil sahamnya 100%. Kedua, setelah 
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30
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penjualan saham ini nantinya, penjualan saham Rosatom kepada badan negeri 

energi maupun badan swasta energi di Turki, tidak bisa kurang dari 51%.
31

 

Artinya Turki tidak bisa menguasai sepenuhnya dan bahkan tidak sampai 50% 

dari saham. 

Walaupun dalam kerjasama energi nuklir ini jika dikalkukasikan, Turki 

sangatlah diuntungkan dengan beberapa poin diatas. Pengalaman Rusia dalam 

membangun reaktor nuklir jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika 

Serikat yang sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Turki, memang terlihat 

lebih berpengalaman Amerika Serikat karena pembangunan nuklirnya terlebih 

dahulu, apalagi Rusia ketika masih menjadi Uni Soviet memiliki kenangan buruk 

dalam ledakan Chernobyl pada tahun 1986. Tetapi, dalam beberapa poin Rusia 

memang lebih unggul daripada Amerika Serikat seperti memiliki cadangan dan 

produksi uranium yang jauh lebih besar. Beberapa waktu lalu disalahsatu media 

online di Amerika Serikat mengkritik media mainstream lain karena tidak 

membeberkan kebocoran di tiga reaktor nuklir negaranya
32

, dan semua terfokus 

kepada kejadian politiknya saja. Dalam berita ini cukup menarik karena 

membuktikan bahwa Amerika Serikat pun belum memberikan jaminan kualitas 

pembangunan reaktor nuklir yang benar-benar tidak mengalami permasalahan 

kebocoran, walaupun kebocoran ini tidak sebesar dan seheboh kejadian Chernobyl 

yang memakan ribuan korban. 
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Dalam perkembangannya, pembangunan reaktor nuklir ini adalah reaktor 

pertama di provinsi Mersin dengan investasi US$ 22 million yang sedang dalam 

tahap pembangunan dengan jarak sekitar 2 kilometer dari garis pantai. Walaupun 

dalam pembangunannya terdapat penolakan dari beberapa aktivis lingkungan 

yang mengkhawatirkan kebocoran dari reaktor nuklir seperti kejadian di 

Fukushima tahun 2011 lalu, hal ini tidak mengubah ketetapan pemerintah Turki 

untuk membangun reaktor nuklir. Pihak berwenang Turki mengatakan bahwa 

fasilitas Akkuyu yang dibangun kuat menahan gempa sampai 9 SR.
33

   

2.4. Hambatan atau Tantangan Kerjasama Turki-Rusia. 

Kerjasama antara Turki dan Rusia bisa dikatakan menarik sekaligus rumit 

untuk dipahami. Dikatakan menarik karena, pertama, dua negara ini bukanlah 

termasuk negara yang satu kuat dan yang satu lemah
34

, melainkan kedua-duanya 

mempunyai peran besar dalam kawasan regional. Kedua, ketika era Perang 

Dingin, Turki dan Rusia berdiri diatas kubu yang berlawanan. Dikatakan rumit 

karena hubungan Turki dan Rusia bukanlah suatu hubungan aliansi negara yang 

selalu memiliki kekerabatan dalam berhubungan, jadi tidak bisa diprediksi apakah 

hubungan yang terjalin antar kedua negara ini akan terjadi secara kekal, atau 

mampu patah oleh perbedaan-perbedaan pandangan dalam politik luar negeri, 

mengingat kedua negara ini semakin erat Pasca Perang Dingin. 
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Sebenarnya dalam kerjasama energi, tidak ada masalah mengenai kerjasama 

antara Turki dengan Rusia kecuali Turki pernah melakukan negosiasi harga gas 

alam dari Rusia agar lebih murah.
35

 Walaupun Turki mengurangi ketergantungan 

energi kepada Rusia dengan cara mengurangi impornya, tetapi tidak ada tanda-

tanda dari Rusia akan kehilangan pasar energinya di Turki. Karena Rusia melihat 

dalam aspek yang luas, walaupun kerjasama energi masih menjadi proyek 

kerjasama yang besar dalam hubungan kedua negara. Untuk selebihnya, 

kerjasama energi ini justru saling menguntungkan, misalnya pasokan yang dikirim 

dari beberapa negara misalnya Iran mengalami penurunan produksi atau supply 

gas alam yang terkadang tidak memenuhi target pembelian Turki ataupun ada 

kendala pembajakan pipa yang dihalangi oleh teroris Kurdi.
36

 Ketika Turki 

mengalami kendala pasokan energi dari negara lain, Rusia membantu dengan 

mengirim gas alam yang lebih hingga sesuai permintaan energi dalam negeri 
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 Hal ini pernah dilakukan Turki pada tahun 2013 lalu. Harga gas alam dari Rusia yang awalnya 
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Turki. Peran Rusia justru sangat membantu Turki untuk mengisi kekurangan 

pasokan.
37

  

Tantangan muncul justru dari luar bidang ini. Pertama, tantangan dalam 

kerjasama antara Turki dengan Rusia muncul dalam kasus lain seperti Krimea.
38

 

Upaya aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada kasus Krimea 

membuat kubu NATO berang dan mengambil tindakan seperti misalnya 

pergerakan pasukan militer NATO yang bergerak menuju perbatasan Rusia,
39

 dan 

langkah lainnya adalah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Tindakan yang 

dilakukan Amerika Serikat dan aliansinya ini lalu dibalas embargo Rusia terhadap 

Amerika Serikat dan Eropa. Turki sempat mengalami sebuah dilematis apakah 

harus mengikuti kawan aliansinya NATO dengan berpihak kepada mereka dan 

ikut melakukan sanksi,
40

 atau tetap membuka kerjasama dengan Rusia. 

Pertimbangan terberat bagi Turki ialah, adanya sanksi terjadi ketika hubungan 

Turki dengan Rusia mengalami masa-masa romantisme. Disamping itu, Turki dan 
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Rusia sudah melangsungkan proyek kerjasama pembangunan reaktor nuklir 

Akkuyu, proyek yang sangat berarti bagi Turki. Walaupun pada akhirnya Turki 

memilih untuk tidak ikut melakukan embargo ekonomi Rusia.  

Turki jelas mengalami kerugian pada negara-negara NATO dan Uni Eropa. 

Hal ini karena Turki adalah anggota NATO yang harusnya memiliki ikatan 

solidaritas kepada kawan-kawan NATO, dan Ukraina yang wilayahnya berkurang 

akibat ulah Rusia. Disisi lain, hal ini membuat upaya Turki memasuki sebagai 

anggota Uni Eropa juga akan semakin sulit. Hal ini akan membawa Turki harus 

meyakinkan ekstra keras kubu Barat bahwa Turki menganut politik luar negeri 

Zero problem towards neighbour. 

Kedua, contoh kasus lain yang menghadapkan kedua negara secara 

langsung adalah kasus Siprus. Dalam kasus Siprus, kepentingan Turki harus 

berhadapan dengan perbedaan pandangan dengan Rusia. Turki selalu berusaha 

mendukung pemecahan wilayah Siprus menjadi dua wilayah baik melalui 

dukungannya terhadap referendum sebagai upaya penyelesaian maupun dengan 

cara menempatkan sebanyak 74.000 personil militernya untuk mempertahankan 

wilayah utara Siprus dengan alasan banyak warga Turki yang menempati wilayah 

tersebut.
41

 Dalam kasus ini, Turki tidak hanya berhadapan dengan negara-negara 

Uni Eropa yang berada dibelakang mendukung Siprus Yunani, tetapi juga dengan 

Rusia. Krisztina Hegedus dalam tulisannya berjudul Russia Relations: The 
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presence-in-cyprus/, pada (05/02/2017,  17:48 WIB). 

https://southfront.org/turkey-military-presence-in-cyprus/
https://southfront.org/turkey-military-presence-in-cyprus/


50 
 

Turkish-Greek-Cipriot Triangle
42

 mengemukakan bahwa Rusia memiliki alasan 

logis dalam mendukung wilayah Siprus secara utuh. Rusia memiliki kepentingan 

baik secara politik, dan ekonomi di wilayah tersebut. Secara politik, kedua negara 

ini memiliki kedekatan baik dengan Yunani maupun Siprus sendiri. Sekitar 20% 

investasi di Rusia berasal dari Siprus, peringkat investasi ini diatas Belanda, 

Jerman, dan Inggris, dan sekaligus ini adalah investor terbesar bagi Rusia. Dalam 

hal bisnis militer, Rusia juga menjual energi dan perlengkapan militernya kepada 

Siprus. Kerjasama antara dua negara inilah yang pada akhirnya juga membuat 

dilematis bagi Rusia karena memiliki kepentingan yang berbenturan dengan 

Turki, dan pada akhirnya tidak mengakui Siprus Turki yang berada di wilayah 

Siprus Utara. Bahkan di forum PBB, Rusia memveto referendum yang 

diselenggarakan oleh Turki, dan masyarakat Siprus-Yunani tidak mengakui 

referendum ini sebagai upaya memecah wilayah Siprus menjadi dua negara. 

Alasan terbesar juga mengarah pada hubungan baik antara Rusia dengan 

Yunani.
43

 Kedua negara ini memang pernah berada dalam kubu yang 

berseberangan pada Perang Dingin. Tetapi, kedua negara tidak pernah berada 

dalam perselisihan yang serius, bahkan sudah menjalin hubungan yang jauh lebih 

lama daripada dengan Turki, yakni sejak tahun 1970. Yunani juga salah satu 

negara penunjang ekonomi Rusia melalui pembelian gas alam, dan 75% pasokan 

gas alam Yunani berasal dari Rusia. Yunani juga membeli persenjataan militer 
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dari Rusia sebesar US$ 1 billion.
44

 Inilah mengapa terjadi benturan kepentingan 

antara Turki dengan Rusia dalam penyelesaian kasus Siprus. 

Selanjutnya yang ketiga, benturan keras terjadi antara Turki-Rusia adalah 

ketika ditembak jatuhnya pesawat militer Rusia yang sedang melakukan patroli 

diwilayah perbatasan Suriah-Turki. Jika kita cermati bersama, ada sisi menarik 

dalam hubungan Turki dengan Rusia sebelum tragedi ditembaknya pesawat Rusia 

pada akhir tahun 2015. Walaupun kedua negara dalam beberapa fenomena 

memiliki benturan kepentingan, tetapi kedua negara ini tidak saling bertindak 

ekspresif. Tidak bertindak ekspresif dalam arti, kedua negara tidak berusaha 

saling mengecam dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi dalam mengatasi 

konflik. Contohnya, dalam kasus di Siprus, walaupun Rusia mendukung Siprus 

yang disana jelas bertentangan dengan kepentingan Turki, tetapi Rusia tidak 

mengecam tindakan Turki yang menempatkan personil militernya dibagian 

wilayah Siprus. Hal ini juga berlaku dalam kasus di Suriah. Turki berulang kali 

mengecam Assad dan memintanya untuk lengser dari kursi jabatan. Tetapi Turki 

tidak mengecam Rusia yang berdiri dibelakang Suriah dan mendukung tindakan 

pemerintah melawan pemberontak. 

Walaupun kedua negara ini tidak terlihat bersikap bertentangan dalam 

beberapa kasus, tetapi sebenarnya kedua negara ini memiliki tantangan besar 

dalam permasalahan regional, yang kedua negara tidak berada dalam satu suara. 
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Disini terlihat profesionalisme baik Turki dengan Rusia dalam menjalin 

hubungan, dengan tidak bersikap konfrontatif, seolah-olah masing-masing dari 

mereka mampu menekan egoisnya masing-masing. Hal inilah sebenarnya cukup 

susah untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam kerjasama antar kedua 

negara ini secara langsung.  

Tetapi, hubungan kedua negara yang terlihat stabil dan seolah-olah tidak 

ingin ada pertentangan antara kedua negara ini goyah setelah pesawat F-16 Turki 

menembak jatuh pesawat Su-24 milik Rusia dan menewaskan pilotnya di wilayah 

perbatasan Turki-Suriah pada November 2015 lalu.
45

 Hal ini membuat marah 

Presiden Putin dan mengecam tindakan militer Turki. Kecaman Presiden Rusia itu 

dibalas dengan Pidato Presiden Erdogan yang tetap bersikukuh bahwa tindakan 

militer Turki sesuai prosedur dalam menjaga wilayah kedaulatannya.
46

 

Pertengkaran kedua negara ini juga terlihat bagaimana pemimpin kedua negara ini 

saling merespon dalam pidatonya, bahkan Rusia juga membuka aib Turki yang 

telah membeli minyak dengan harga sangat murah dari ISIS.
47

 

Pertentangan ini menghancurkan hubungan kerjasama kedua negara dan 

kedua negara ini tidak lagi menahan egonya. Hal yang menarik adalah, Turki tetap 

bersikukuh tidak mau meminta maaf atas tindakannya telah menembak jatuh 
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pesawat Rusia, dan Rusia tidak melakukan tindakan agresif seperti yang telah 

dilakukannya terhadap Ukraina dan Georgia. 

Analisa sederhananya tentu merujuk kepada bahwa Turki adalah anggota 

NATO, dan dengan adanya konflik antara Turki dengan Rusia, hal ini sama 

halnya menambah kekuatan NATO dengan memiliki Turki. Secara geografis, 

Turki adalah satu kekuatan tersendiri yang berada di Selatan Rusia. Dalam hal 

militer, Turki merupakan kekuatan terbesar kedua di NATO setelah Amerika 

Serikat. Ditambah pernyataan Presiden Erdogan mendapat dukungan dari 

Sekretaris Jenderal NATO, Jenderal Jens Stoltenberg dengan pernyataannya, 

“Kami berdiri dengan solidaritas bersama Turki serta mendukung integritas 

wilayah sekutu NATO kami.”
48

 

Tetapi pertanyaan krusial yang menjadi kunci terpenting disini, apa yang 

membuat Turki benar-benar yakin bahwa Rusia tidak akan melakukan tindakan 

pengerahan militer kedalam wilayahnya, walaupun Rusia sempat diberitakan 

mempersiapkan senjata nuklirnya. Bisa dikatakan bahwa keamanan Turki benar-

benar mengalami ancaman, dan tinggal menunggu tindakan Rusia melalui militer 

selanjutnya. 

Sikap teguh Turki tidak mau meminta maaf disini seolah-olah itu adalah 

strategi Turki dalam menghadapi Rusia, dan Turki memiliki keyakinan bahwa 

Rusia tidak akan melakukan agresi militernya atau dengan kata lain dengan istilah 
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Charles Glaser, Rusia bukanlah negara greedy states, tetapi security seekers.
49

 Hal 

ini disampaikan oleh Presiden Erdogan optimis bahwa konflik hubungan kedua 

negara tidak akan lama.   

Sikap yakin Turki ini sangatlah beralasan jika melihat hubungan Turki-

Rusia yang sudah terjalin selama ini, serta komunikasi politik yang sudah 

terbangun selama ini.
50

 Kerjasama baik yang terjalin selama 28 tahun, memberi 
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sinyal kepada Turki bahwa Rusia memiliki itikad baik kepada negaranya. Hal ini 

didukung dengan kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara dua negara, 

khususnya dua proyek besar yang sedang dalam pengerjaan, yaitu Blue Stream 

Project dan pembangunan nuklir Akkuyu. Pada 9 Desember tahun 2015, media 

Reuters memberitakan bahwa terjadi penghentian pembangunan proyek reaktor 

nuklit Akkuyu oleh Rusia.
51

 Maka hal ini tentu merugikan bagi pihak Turki yang 

menginginkan segera pembangunan reaktor nuklir didalam negeri untuk 

memenuhi kebutuhan energinya. 

Pada Juni 2016 lalu, akhirnya Turki mau meminta maaf kepada Rusia.
52

 

Awalnya Rusia masih bergeming setelah permintaan maaf pemerintah Turki dan 

menolak untuk bertemu dengan Presiden Erdogan. Tetapi, setelah beberapa waktu 

akhirnya kedua pemimpin negara ini bertemu, dan melanjutkan pembangunan 

reaktor nuklir yang sebelumnya sempat terganggu dan berhenti.
53

 Tidak hanya itu, 

Ankara malah membolehkan Rusia jika ingin menggunakan pangkalan udaranya 

di Turki untuk memerangi ISIS.
54

 Selain itu, pemerintah Turki juga mendapatkan 

dukungan oleh Rusia pasca kudeta militer pada Juli 2016 kemarin.
55
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Pada bab berikutnya akan dijelaskan mengenai isu pembangunan reaktor 

nuklir ini sebagai strategi keamanan ekonomi bagi Turki. Pembangunan reaktor 

nuklir ini setidaknya lebih menguntungkan bagi ekonomi Turki dalam 

mengamankan pasokan energinya dalam jangka panjang. Setelah itu pada bab 4 

akan dijelaskan motif lain yang lebih besar yaitu strategi keamanan politik dan 

militer Turki. 
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