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Bab 3 

Strategi Keamanan Energi 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kepentingan Turki dalam 

pembangunan energi nuklir serta kerjasama pembangunan energi nuklir dengan 

Rusia. Tetapi sebelum penjelasan kepada penjelasan nuklir, akan dijelaskan 

beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan energi di Turki serta pasokan 

energi selama ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama akan 

dipecah lagi kedalam beberapa sub bab yang berisi mulai dari pertumbuhan 

kebutuhan energi listrik yang mengalami peningkatan setiap tahun dan memiliki 

potensi ancaman bagi kestabilan energi bagi Turki yang menggerakkan roda 

ekonomi nasionalnya. Lalu dua sub bab yang masing-masing membahas produksi 

dan supply gas alam dan minyak. Kemudian akan dibahas bagaimana prediksi 

energi di Turki pada tahun 2020 dan 2023, serta mengapa Turki mengurangi 

pasokan gas alamnya dan berganti salah satunya dengan energi nuklir. Lalu pada 

sub bab pertama ditutup dengan pertimbangan rasionalisasi Turki memilih Rusia 

dalam membangun energi nuklirnya.. 

3.1. Strategi Keamanan Energi Turki. 

3.1.1. Kebutuhan Energi Turki. 

Pada bab pertama sudah dijelaskan pertumbuhan Turki dimasa 

pemerintahan Erdogan, membawa ekonomi Turki tumbuh secara drastis. 

Pertumbuhan ekonomi Turki sempat tertinggi didunia setelah China pada kisaran 
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9,2% pada tahun 2010. Antara tahun 2002 sampai tahun 2009, jika dirata-rata, 

tumbuh sekitar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi ini dibarengi dengan semakin 

tingginya kebutuhan energi listrik didalam negeri. 

(Gambar 3.1)1

Gambar 1. Grafik permintaan dan pertumbuhan permintaan listrik setiap tahun. 

 Pada gambar diatas bisa dilihat bagaimana Turki mengalami 

peningkatan permintaan listrik dari tahun ke tahun, dan pada garis biru 

menunjukkan persentase seberapa besar kenaikan kebutuhan/permintaan energi 

listrik. Antara tahun 2000 sampai 2002 pertumbuhan permintaan energi listrik 

tidak begitu terlihat. Kenaikan kebutuhan/permintaan energi listrik mulai terlihat 

pada tahun setelahnya. Pada tahun 2003 kebutuhan listrik Turki hampir mencapai 

150 TWh. Pada tahun 2013, kebutuhan listrik Turki meningkat menjadi 250 TWh, 

dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi 264 TWh.2 Jika dilihat pada grafik

kebutuhan energi diatas antara tahun 2002 sampai tahun 2015 lebih dominan pada 

1
 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Loc. Cit. 

2 Ibid. 
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kebutuhan yang selalu meningkat. Hanya pada tahun 2009 permintaan itu sedikit 

menurun, tetapi menurunnya itu pun hanya sedikit dan pada tahun-tahun 

selanjutnya mengalami peningkatan. TEIAS, badan yang mengelola listrik negara 

di Turki memperkirakan pertumbuhan konsumsi energi sekitar 5,5% pertahun 

antara tahun 2010-2019.3

(Gambar 3.2) 4
Gambar 2. Grafik permintaan dan pemenuhan listrik. 

Pada grafik yang ditunjukkan oleh EPDK (EMRA) atau lembaga yang 

memiliki otoritas pasar energi di Turki, pada tahun 2002 sampai tahun 2011, 

menunjukkan Turki dalam memenuhi kebutuhan/permintaan energi listrik tidak 

benar-benar selalu berhasil memenuhi energi listriknya. Pada tahun 2008 hingga 

3 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, 2016, Company Overview, Istanbul: Akenerji, hal. 13, 
diakses di http://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/%C4%B1nvestor_presentation-20161.pdf, 
pada (05/03/2017, 17:14 WIB). 
4 EPDK: Energy Market Regulatory Market Authority, Turkish Energy Market: An Investor’s 
Guide 2012, hal. 17, diakses di 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwjB9f2I2rvSAhXDUZQKHRfoDQIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epdk.or
g.tr%2FTR%2FDokuman%2F3391&usg=AFQjCNFqulYEgtDROsQrzAgaLEbHHF_qag&bvm=b
v.148747831,d.dGo, pada (04/03/2017, 08:34 WIB).
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2009 dalam grafik, memang Turki berhasil menutup kebutuhan energi listriknya. 

Tetapi, pada tahun 2011 misalnya, Turki memproduksi sekitar 228,4 billion kWh, 

sedangan kebutuhan energi sebesar 229,3 billion kWh.5 

(Gambar 3.3)6 
Gambar 3. Grafik energi pasokan listrik tahun 2013. 

 

Pada gambar diatas, pemenuhan energi listrik pada tahun 2013 yang 

mencapai sekitar 179,5 billion kWh, dan gas alam adalah energi yang paling 

dominan di Turki dengan persentase sebesar 41%, lalu pada posisi kedua diduduki 

oleh Hydraulics dengan sebanyak 24%, berikutnya Coal dengan 23%, Thermic 

dengan 8%, Energi Angin dengan 3%, dan Geothermal dengan 1%. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Ibid, hal. 16. 
6 Herdem Attorneys At Law, 2014, 2013 Turkey Energy Report, Istanbul: Hardem, hal. 7, diakses 
di http://herdem.av.tr/wp-content/uploads/2013_TURKEY_ENERGY_REPORT_FINAL1.pdf, 
pada (05/03/2017,  16:46 WIB). 



61 
 

 
 

(Gambar 3.4)7 
Gambar 4. Grafik energi pasokan listrik tahun 2015. 

 

Pada tahun 2015, gas alam masih menjadi energi yang paling dominan 

dalam penggerak listrik di Turki. Kali ini, Coal menjadi energi terbesar kedua 

dengan 28% diatas hydro yang berada diposisi ketiga dengan 26%. Dengan hal 

ini, ketergantungan Turki akan impor gas alam masih cukup besar karena 

posisinya masih mendominasi dibandingkan pasokan energi yang lain. 

Berbicara mengenai strategi keamanan ekonomi, hal ini tentu bicara 

mengenai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka untuk 

menaikkan pertumbuhan ekonominya atau untuk mempertahankan status quo-nya 

demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang demi 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Erdogan telah berhasil mengembangkan 

                                                           
7 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, Op. Cit., hal. 13. 
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pertumbuhan ekonominya melalui liberalisasi ekonominya dengan menarik 

investor untuk membangun industri.  

Turki secara perkembangan manufaktur walaupun masih termasuk 

negara berkembang, dapat dibilang sebagai negara paling maju di kawasan Timur 

Tengah.8 Perkembangan industri manufaktur menjadi alasan pertumbuhan 

ekonomi di Turki dan sekaligus mengakibatkan kenaikan permintaan energi 

didalam negeri. PDB Turki mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dari US$ 

2.800 pada tahun 1999, menjadi US$ 11.000 pada tahun 2009. Pertumbuhan 

ekonomi di Turki disebabkan oleh 4 hal: (i) Peningkatan industrialisasi dan 

bergeser dari basis pertanian menjadi industri yang berbasis bisnis, (ii) 

Manufaktur di negeri, (iii) Peningkatan ekspor dan nilai tambah didalam negeri, 

(iv) Masuknya sektor teknologi.9 Ada beberapa industri yang berkembang di 

Turki meliputi tekstil, pengolahan pangan, elektronik, mobil, baja, dll.10 Salah 

satu industri yang menjadi andalan di Turki yang memiliki pangsa pasar yang baik 

di Eropa dan Timur Tengah adalah industri mobil.11 

                                                           
8 Kari Mäkeläinen, 2010,  Innovation and Organized Industrial Areas in Turkey, to What Extent 
Does Location Marter in Developing Countries, Turku: University of Turku Business School, hal. 
8, diakses di http://www.regionalstudies.org/uploads/Kari_M%C3%A4kel%C3%A4inenPDF.pdf, 
pada (27/02/2017, 08:44 WIB). 
9 Sakshi Singh, 2016,  Snapshot of Industrial Development in Turkey During the 2000s, New york: 
Cornel University (SC Johnson College of Business, diakses di 
https://www.johnson.cornell.edu/Emerging-Markets-Institute/Research/EMI-at-Work/Institute-at-
Work-Article/ArticleId/46612/Snapshot-of-Industrial-Development-in-Turkey-during-the-2000s, 
pada (27/02/2017, 09:18 WIB). 
10 Index Mundi, Turkey Industries, diakses di http://www.indexmundi.com/turkey/industries.html, 
pada (27/02/2017, 09:38 WIB). 
11 Investasi mobil yang diproduksi di Turki ialah: Ford, Toyota, Honda, Hyundai, dll. Lihat di 
Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency, Turkey’s 
Automotive Industry, diakses di http://www.invest.gov.tr/en-
US/infocenter/publications/Documents/AUTOMOTIVE.INDUSTRY.pdf, pada (27/02/2017, 
09:27 WIB). 
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Industri selain mobil yang diminati oleh pasar di Eropa adalah Tekstil. 

Setelah dihapuskannya pembatasan kuota pada tahun 1996 dan penghapusan 

kuota global pada tahun 2005 menjadikan industri tekstil yang berada di Izmir, 

Istanbul, semakin tumbuh pesat dalam pasar ekspor.  

(Gambar 3.5)12 
Gambar 5. Konsumsi pasokan energi di Turki. 

 

 

Peningkatan kebutuhan/permintaan energi ini tidak hanya dimotori oleh 

perkembangan industri manufaktur, tetapi juga semakin banyaknya perumahan 

dan apartemen tempat tinggal di Turki. Hal ini berbanding lurus dengan 

meningkatnya populasi di Turki. Data statistik menunjukkan peningkatan 

permintaan sertifikasi bangunan tempat tinggal di Turki pada tahun 2003 

                                                           
12 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, Loc. Cit. 
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sebanyak 202.839, dan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 741.592.13 Turki 

menjadi salah satu tujuan investasi real estate yang dituju oleh banyak investor. 

Antara tahun 2002-2012 terdapat 5.529.405 proyek residental. Publik 

Administrasi Perumahan di Turki telah membangun 580.000 rumah diseluruh 

negara dalam sepuluh tahun ini, dan lembaga ini telah melakukan investasi 

sebesar US$ 50 billion.14 

3.1.2. Produksi dan Supply Gas Alam. 

Pada tahun 2011, supply energi terbesar adalah gas alam dengan 42%, 

disusul batu bara dengan 27%, hydro dengan 26%, dan renewable energi dengan 

3%.15 Pada tahun 2015, supply pasokan energi listrik tertinggi tetap dipegang gas 

alam dengan 37,8%, lalu batu bara dengan 32,4%, hydro dengan 25,8%, energi 

angin dengan 4,4%, fuel oil dan diesel dan napthta dengan 16%, dan biogas 

0,6%.16  

Turki memproduksi sebagian kecil produksi gas alam, sekitar 19 bcf. 

Turki sendiri adalah satu diantara negara di Eropa di mana konsumsi gas alam 

terus mengalami pertumbuhan yang kuat.17 Pada tahun 1990, Turki memproduksi 

212 mcm/y, tahun 1995 182 mcm/y, tahun 2000 639 mcm/y, tahun 897 mcm/y, 

tahun 2010 682 mcm/y. Lalu permintaan pada penggunaan energi gas alam terjadi 

                                                           
13 Real Estate Fair Participant, diakses di http://www.realestatefairturkey.org/en/real-estate-
turkey.php, pada (27/02/2017, 11:13 WIB). 
14 Ibid. 
15 Pocatom, Op. Cit., hal. 6. 
16 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Loc. Cit. 
17 Turkey, Overview: Turkey is an increasingly important transit hub for oil and natural gas 
supplies as they move from Central Asia, Russia, and the Middle East to Europe and other Atlantic 
markets, diakses https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR, pada (06/01/2016, 
10:45 WIB). 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR
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peningkatan cukup tajam pertahun. Tahun 1990 dari 3.468 mcm/y, pada tahun 

1995 menjadi 7.029 mcm/y, lalu tahun 2000 menjadi 14.835 mcm/y, tahun 2005 

meningkat hampir seratus persen menjadi 27.375 mcm/y, dan pada tahun 2010 

naik menjadi 38.127 mcm/y.18 

 
(Gambar 3.6)19 

Gambar 6. Grafik produksi dan konsumsi gas alam di Turki. 

 

Data diatas jelas bisa dilihat antara produksi dan konsumsi energi gas 

alam terdapat jurang yang terlalu dalam. Padahal kemampuan suatu negara dalam 

memproduksi energi berpengaruh besar terhadap kapasitas negara sebagai  sebuah 

                                                           
18 Ibid. 
19 Data diambil dari Jude Clemente, Forbes: Turkey Rising Natural Gas Demand Needs U.S. LNG. 
(7 Februari 2016), diakses di http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/02/07/turkeys-
rising-natural-gas-demand-needs-u-s-lng/#6778bef12ac7, pada (07/02/2017, 10:26 WIB). 

http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/02/07/turkeys-rising-natural-gas-demand-needs-u-s-lng/#6778bef12ac7
http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/02/07/turkeys-rising-natural-gas-demand-needs-u-s-lng/#6778bef12ac7
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kesatuan organisasi terbesar di masyarakat mampu menyediakan energi yang 

cukup bagi tumbuh kembangnya kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Itulah 

mengapa Turki memiliki ketergantungan energi gas demi memenuhi kebutuhan 

didalam negeri. Dalam memenuhi permintaan gas alam di Turki, Rusia 

merupakan supply energi gas terbesar bagi Turki hingga 57% pada tahun 2013. 

Bahkan Turki sering mengalami gangguan terhadap pasokan supply gas alamnya. 

Kiriman gas alam sering dihentikan atau dikurangi ketika ada gangguan dalam 

pasokan impor gas alam dari beberapa kelompok gerilyawan dari negara lain, dan 

Rusia mau melakukan supply tambahan ketika ada gangguan dalam impor 

pasokan gas di Turki.20 

(Gambar 3.7)21 
Gambar 7. Grafik konsumsi gas alam di Turki. 

 

 
 

                                                           
20 Turkey, Overview, Loc. Cit. 
21 Gulmira Rzayeva, Op. Cit., hal.5. 
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(Gambar 3.8)22 

Gambar 8. Grafik gas alam yang diimpor oleh Turki. 

 

Pada grafik batang diatas menunjukkan konsumsi energi dari Turki yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2004 yang hanya 22,3 bcm menjadi 36,9 bcm 

pada tahun 2008, dan turun pada tahun 2009 menjadi 35,2 bcm. Pada tahun 2010 

mulai mulai naik lagi pada angka 37,4 bcm dan pada 2013 menjadi 47,6 bcm.23 

Sedangkan pada grafik garis diatas menunjukkan bagaimana peningkatan 

konsumsi gas alam Turki berbanding lurus dengan impor gas alamnya. Jika kita 

analisa dari beberapa grafik dan data diatas, dari 45,2 bcm konsumsi Turki, dan 

27,02 bcm pada tahun 2012, bisa diartikan Turki berhasil menurunkan hingga 

                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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dibawah 50% atau tepatnya 40,02% ketergantungan energi gas alamnya kepada 

Rusia. 

 
(Gambar 3.9)24 

Gambar 9. Grafik supply impor gas alam di Turki. 

 

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

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

sebanyak 57%25 dari 47,6 bcm disuplai Rusia. Hal ini tentu menaikkan 

ketergantungan energi Turki kepada Rusia karena sebelumnya pada tahun 2012 

Turki berhasil menekan ketergantungannya hingga dibawah 45%. Hal ini bisa 

disimpulkan bahwa permintaan energi Turki yang semakin meningkat, dan ini 

                                                           
24 Nikolay Pakhomov, 2015,  Gas Wars: Turkey Tries to Push Russia Aside, Artikel: National 
Interest, diakses di http://nationalinterest.org/feature/gas-wars-turkey-tries-push-russia-aside-
14665, pada (15/01/2017, 12:26 WIB). 
25 Ibid. 

http://nationalinterest.org/feature/gas-wars-turkey-tries-push-russia-aside-14665
http://nationalinterest.org/feature/gas-wars-turkey-tries-push-russia-aside-14665
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susah diprediksi apakah Turki kedepannya mampu menekan besarnya 

ketergantungan energi gas alamnya terhadap Rusia. 

Sejak tahun 2007, Rusia merupakan impor terbesar bagi Turki sebagai 

supplier energi dari luar negeri dan ini melingkupi energi utama bagi Turki seperti 

gas alam, minyak mentah, dan produk petroleum dihitung sekitar 65% impor dari 

Rusia pada tahun 2012.26 Dengan memiliki sumber daya gas alam terbesar 

didunia, dan setelah kekalahannya terhadap Amerika Serikat dalam politik dan 

ekonomi pada Perang Dingin lalu, Rusia mencoba bangkit dengan menciptakan 

hegemoni didalam Eurasia melalui kontrol energi sebagai satu dari negara 

supplier energi terbesar didunia. Rusia merupakan negara dengan penyedia 10% 

dari negara konsumsi minyak dunia, dan merupakan penyedia 25% dari konsumsi 

gas alam didunia.27 Hubungan Turki dengan Rusia dalam kerjasama dibidang 

energi perlu diperhatikan hubungan saling ketergantungan Turki sebagai negara 

konsumsi, dan Rusia sebagai negara supplier. Dalam hal ini bisa dilihat 

bagaimana Rusia bisa dianggap sukses dalam mengontrol market energi Turki.28 

 

 

 

 
                                                           
26 Sener Akturk, 2013, Russian-Turkish Relations in the 21st Century, 2000-2012,  Istanbul: 
Russian Analitycal Digest No. 125, hal. 4.   
27 Anil Gurtuna, 2006, Turkish-Russian Relations in The Post Soviet Era:From Conflict to 
Cooperation?, Thesis, Ankara: Middle East Technical University, hal. 86, diakses di 
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607080/index.pdf, pada (20/04/2017, 09:00 WIB). 
28 Ibid, hal. 87. 

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607080/index.pdf
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Gambar 3.1029 

Gambar 10. Perkembangan Kebutuhan Daya Listrik Turki berdasarkan 
supply energi. 

 

Jika kita lihat pada gambar diatas, bagaimana energi gas alam di Turki 

setelah Perang Dingin berakhir mengalami peningkatan dalam menyuplai pasokan 

listrik di Turki, dan pada tahun 2000 mulai mendominasi suplai kebutuhan 

pasokan listrik Turki. Pada tahun 1990 gas alam Turki hanya mengisi sekitar 10 

TWh listrik di Turki. Tetapi, pada tahun 2012 gas alam menyuplai lebih dari 100 

TWh pasokan listrik Turki. Peningkatan pasokan energi gas alam ini pun 

dibuktikan dengan peningkatan pembelian gas alam kepada Rusia setelah Perang 

Dingin. Memang tidak ada data yang jelas berapa persen dari total gas alam yang 

masuk ke Turki dijadikan kedalam energi listrik. Menurut Menteri Energi di Turki 

                                                           
29 Gulmira Rzayeva, Op. Cit., hal. 9. 
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sekitar 45% energi listrik Turki dipasok oleh gas alam pada tahun 2014.30 Salah 

seorang pakar energi di Turki, Jude Clemente menuturkan dengan data energi gas 

alam Turki hingga pada tahun 2015, sekitar 50% dari total pasokan gas alam yang 

tersedia untuk energi listrik.31 Tetapi yang jelas, bahwa gas alam menjadi energi 

mendominasi dalam hal memenuhi kebutuhan listrik Turki bahkan hingga diatas 

tahun 2010 keatas. Selama lebih dari 10 tahun, listrik di Turki didominasi oleh gas 

alam dan ini memberikan efek ketergantungan energi Turki kepada gas alam.  

Gambar 11. Tabel Total Gas Alam Turki dan Impor dari Rusia. 

Tahun 
Total Import Gas 

alam (bcm) 

Gas alam dari 

Rusia (bcm) 
Persen 

2005 27,3 18 65,93% 

2006 31,0 19,9 64,2% 

2007 35,4 23,4 66,1% 

2008 36,9 23,8 64,5% 

2009 35,2 20 54,2% 

2010 37,4 18 48,12% 

2011 44,1 26 58,96% 

2012 45,2 27,02 59,78% 

 

                                                           
30 Hurriyet Daily, Turkey’s Gas Imports to Increase by Percent in 2015: Ministry, diakses di 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-gas-imports-to-increase-by-10-percent-in-2015-
ministry----.aspx?pageID=238&nID=77620&NewsCatID=344, pada (07/05/2017, 23:00 WIB). 
31 Jude Clemente, Loc. Cit. 
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Pada tabel diatas bisa dilihat bagaimana energi gas alam dari Rusia 

mendominasi di Turki pada tahun 2005. Pada tahun 2005 dengan total energi yang 

masuk adalah 27,3 bcm, dan 18 bcm atau sekitar 65,93% dari total pasokan energi 

gas alam yang ke Turki berasal dari Rusia. Pada tahun 2006 sekitar 64%, pada 

tahun 2007 sekitar 66,1%, dan pada tahun 2008 sekitar 64,5%. Walaupun 

peningkatan kebutuhan gas alam Turki semakin meningkat, bisa dilihat pasokan 

pasar suplai gas alam Rusia ke Turki stabil dikisaran 60% dari total energi gas 

alam.   

3.1.3. Produksi dan Supply Minyak. 

Sebagai suatu negara yang memiliki permintaan energi besar, Turki 

sebenarnya juga memiliki produksi energi salah satunya dalam hal minyak. Tahun 

1990, produksi minyak Turki mencapai 72,5 kb/d; tahun 1995 67,7 kb/d; tahun 

2000 52,8 kb/d, tahun 2005 43,5 kb/d; dan tahun 2010 48,3 kb/d.32 Produksi energi 

Turki didalam negeri selalu mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2010 

terjadi sedikit kenaikan, tetapi tahun-tahun setelahnya terjadi penurunan pada 

sektor minyak. Sedangkan permintaan minyak Turki mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Pada tahun 1990 permintaan dalam negeri sebanyak 477,0 

kb/d; tahun 1995 608,3 kb/d; tahun 2000 662 kb/d; tahun 2005 647,5 kb/d; dan 

tahun 2010 649,8 kb/d.33 Data dalam Index Mundi lebih memerinci produksi 

minyak di Turki pada tahun 2001 sebanyak 48.000 bbl/d, tahun 2005 sebanyak 

50.000 bbl/d, 2007 menurun menjadi 42.500 bbl/d, tahun 2009 dan tahun 2010 

                                                           
32 EIA, Oil and Gas Security (Emergence Response of IEA Countries) Turkey, diakses di 
https://iea.org/publications/freepublications/publication/2013_Turkey_Country_Chapterfinal_with
_last_page.pdf, pada (24/04/2016, 09:10 WIB). 
33 Ibid. 

https://iea.org/publications/freepublications/publication/2013_Turkey_Country_Chapterfinal_with_last_page.pdf
https://iea.org/publications/freepublications/publication/2013_Turkey_Country_Chapterfinal_with_last_page.pdf
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mengalami peningkatan sebanyak 52.980 bbl/d dan 55.110 bbl/d, pada tahun 2011 

menurun sebanyak sekitar 10.000 bbl/d menjadi 45.740 bbl/d, dan pada tahun 

2012 naik menjadi 56.650 bbl/d.34 

(Gambar 3.11)35  
Gambar 12. Grafik produksi dan konsumsi minyak di Turki. 

 

Pada tahun 2014, EIA dalam jurnal publikasi Oil and Gas 

mengestimasikan cadangan minyak Turki sebesar 295 juta barel. Jika 

dibandingkan pada tahun 1991, Turki memproduksi minyak sebanyak 85.000 

barel perhari. Sedangkan pada tahun setelahnya mengalami penurunan produksi 

hingga pada tahun 2004 turun menjadi 43.000 barel perhari.36   

                                                           
34 Index Mundi, Oil Production Turkey, diakses di 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=tu&v=88, pada (24/01/2017, 21:06 WIB). 
35 EIA, Turkey, diakses di 
http://www.marcon.com/marcon2c.cfm?SectionListsID=30&PageID=2519, pada (24/01/2017, 
09:17 WIB). 
36 Ibid. 
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Pada grafik diatas bisa dilihat bagaimana produksi minyak di Turki yang 

terus stabil pada tahun 2001 keatas, bahkan pada tahun 2005 mengalami 

peningkatan produksi hingga tahun 2013. Tetapi, produksi yang stabil ini masih 

jauh dari permintaan Turki didalam negeri yang sejak tahun 2001 sampai tahun 

2011 berada diatas 600.000 barel perhari. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 terus 

mengalami peningkatan diatas 700.000 barel perhari. Turki membutuhkan 

pasokan minyak dari negara lain dalam memenuhi permintaan energi didalam 

negeri. 

(Gambar 3.12)37 

Gambar 13. Grafik impor minyak di Turki. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
37 Habibe Ozdal, dkk., Op. Cit., hal. 50. 
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(Gambar 3.13)38 

Gambar 14. Grafik  supply minyak  di Turki pada tahun 2012. 

 

Kerjasama Turki dengan Rusia memang tidak sebesar seperti kerjasama dalam hal 

gas alam. Pada tahun 2012, Rusia merupakan negara supplier terbesar keempat 

Turki dengan besaran 2.113 ton atau 10% dari total keseluruhan, masih dibawah 

Iran sebagai negara terbanyak mensuplai minyak dengan total 7.561 ton atau 35%, 

dan disusul Irak dan Arab Saudi yang berada diposisi kedua dan ketiga sebanyak 

3.739 ton atau 17% dan 2.823 ton, 13%. Lalu disusul Kazakhtan sebanyak 1.414 

ton atau 7%, Libya dengan 1.019 ton atau 5,22%, Nigeria dengan 397 ton atau 

2,02%, lalu Italia dengan 258 ton atau 1,32%, dan terakhir Azerbaijan dengan 161 

ton atau 0,82%. 

 

 

                                                           
38 Eyes on Europe & Middle East, Loc. Cit. 
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(Gambar 3.14)39 
Gambar 15. Grafik supply minyak di Turki pada tahun 2014. 

 

 

Sedangkan pada tahun 2014, ada perubahan persentase dari negara pen-

suplai. Pada tahun 2012 lalu dari posisi pertama sampai keempat adalah Iran, Iraq, 

Arab Saudi, dan Rusia. Sedangkan pada tahun 2014, Rusia yang awalnya pada 

tahun 2012 sebagai supplier dengan persentase 10% berkurang drastis menjadi 

hanya 3%. Iran yang awalnya mencapai 35% pada tahun 2012 berkurang menjadi  

hanya 26% dan berada pada posisi kedua. Irak pun justru mengalami peningkatan 

yang awalnya pada tahun 2012 mensuplai sekitar 17% dan berada pada peringkat 

kedua, pada tahun 2014 berada diposisi pertama menjadi 27%. Tetapi hal yang 

menarik dari kedua data diatas adalah, pertama, terlihat ada penaikan jumlah 

produksi minyak Turki didalam negeri. Kedua, berkurangnya impor minyak 

kepada Rusia. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Turki 

untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia. 

                                                           
39 Bunker Ports News Worldwide, Turker oil market overview, diakses di 
http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=25c62bdb-569b-4928-bb70-
1be484b1d14a, pada  (07/02/2017, 11:12 WIB). 
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Walaupun dikatakan terjadi pengurangan energi dalam sektor minyak 

seperti yang ditunjukkan pada grafik diatas, tetapi ketergantungan energi Turki 

dengan Rusia terjadi pada sektor energi lain, reaktor nuklir. Pembangunan dalam 

sektor energi nuklir didalam negeri Turki pada tahun 2010, bisa menjadi alasan 

bagi Turki dalam hal pengurangan impor minyak dari Rusia, dan memperbanyak 

impor dari negara lain. Hal ini bisa dipahami sebagai sebuah langkah bagi Turki 

dalam menjaga keamanan energinya dan tidak bergantung kepada satu sumber 

pasokan energi. Disisi lain, Turki memang berusaha mengurangi kepada energi 

fosil yang mencemari lingkungan dan berusaha mengganti kepada energi 

terbarukan. 

Disisi lain, letak geografis Turki yang sangat strategis antara Eropa dan 

Asia menjadikan industri penyulingan minyak dengan 4 kilang di Izmit dengan 

kapasitas bisa menampung 226.440 barel perhari, di Aliaga dengan kapasitas 

226.440 barel perhari, di Kirikkale dengan kapasitas 113.220 barel perhari, dan di 

Batman dengan kapasitas 22.015 barel perhari, menjadi salah satu komoditas 

besar di Turki.40 Pada tahun 2013 kira-kira 2,8-3,0 juta barel sehari produk 

minyak mentah dan minyak bumi yang melalui selat Bosforus dan Dardanella, 

yang menghubungkan Laut Hitam ke Mediterania.41 

                                                           
40 Nations Encyclopedia, Turkey-Industry, diakses di http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-
and-Oceania/Turkey-INDUSTRY.html, pada (27/02/2017, 10:02 WIB). 
41 Mondaq, Turkey: Turkish Energy Market 2015, diakses di 
http://www.mondaq.com/turkey/x/395770/Oil+Gas+Electricity/Turkish+Energy+Market+2015, 
pada (27/02/2017, 21:16 WIB). 



78 
 

3.1.4. Prediksi Pemenuhan Energi di Turki Kedepan. 

(Gambar 3.15)42 

Gambar 16. Perbandingan dan prediksi pasokan energi listrik di Turki 

tahun 2011 dan tahun 2020. 

 

Dalam data yang diambil oleh Power Industry Development Strategy, 

bisa dilihat bagaimana terjadi perubahan pasokan energi yang cukup drastis dari 

gas alam yang pada tahun 2011 sebesar 42% atau berada posisi yang paling 

dominan dalam pasokan energi di Turki, berkurang jauh sebanyak 24% menjadi 

18%. Energi batu bara atau coal yang pada tahun 2011 berada pada posisi kedua 

terbesar dengan persentase 27%, berkurang 3% menjadi 24%. Minyak sebagai 

energi hanya meningkat 1%. Hal yang perlu dicermati adalah kenaikan yang 

cukup signifikan dalam penggunaan energi baru terbarukan, yang pada tahun 

2011 hanya sebesar 29%. Pada tahun 2020, Turki memiliki target dalam merubah 

penggunaan energi didalam negeri dengan menambah energi baru terbarukan. 

                                                           
42 Pocatom, Op. Cit. Hal. 6. 
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Dengan termasuk hydro dan energi angin, ditambah dengan pembangunan tiga 

reaktor nuklir yang diprediksi sudah jadi dan mampu menopang kebutuhan energi 

sebesar 5%, maka total dari baru terbarukan 56%. Hal ini jika kebutuhan atau 

permintaan energi tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dan supply pasokan 

energi mampu dipertahankan seperti grafik kebutuhan diatas, tentu ini jauh 

melampaui jumlah target minimal yang ditetapkan sebanyak 30% penggunaan 

energi baru terbarukan pada tahun 2023. Proyek energi baru terbarukan untuk 

membantu mengurangi emisi CO2 sebanyak lebih dari 3 juta ton pertahun.43  

Gas alam, walaupun sebagai salah satu energi yang tidak mengeluarkan 

limbah berbahaya seperti minyak dan batu bara, tetapi, peningkatan kebutuhan 

energi Turki terhadap energi gas alam akan meningkat seiring meningkatnya 

kebutuhan energi Turki. 

3.1.5. Visi 2023 dalam Pemanfaatan Energi Nuklir. 

Pada tahun 2015, permintaan kebutuhan energi Turki sebesar 264 TWh, 

dan pada tahun 2023 diprediksi meningkat lagi sebesar 416 TWh. Menambahkan 

pangsa sumber energi baru terbarukan, menambahkan energi nuklir sebagai 

kedalam campuran sumber daya energinya untuk mengurangi ketergantungan 

pasokan energi, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, dan memerangi 

perubahan iklim. Pada tahun 2023, Turki berencana untuk menghasilkan energi 

                                                           
43 Herdem Attorneys At Law, Op. Cit., hal. 7. 
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reaktor nuklir sebesar 10% dari total pasokan listrik dari dua generator nuklir44 

yang sekarang sedang dibangun di Akkuyu.45  

Nuklir sebagai pemenuhan energi didalam suatu negara menjadi salah 

satu alternatif baru pada abad ini bagi negara-negara yang sedang melaksanakan 

pembangunan, tak terkecuali oleh Turki. Pada kenyataannya, sebenarnya biaya 

yang diperlukan dalam pembangunan energi reaktor nuklir ini sangatlah mahal, 

tetapi ini dianggap pemerintah Turki sebagai bentuk investasi jangka panjang. 

Tenaga nuklir adalah harga yang kompetitif jika dibandingkan dengan berbagai 

bentuk pembangkit listrik lainnya. Apalagi Rusia memberikan bantuan dana 

investasi sebesar US$ 20 billion. Tentu bagi Turki dengan biaya pembangunan 

sebesar itu, konstruksi pembangunan reaktor nuklir akan semakin ringan. Upaya 

ini juga sebagai bentuk mengamankan energi listrik dalam jangka panjang. 

Walaupun bagi negara-negara yang memiliki produksi yang melimpah dalam 

memproduksi batu bara seperti misalnya Amerika Serikat, Australia, dan China,46 

tetapi perlu diingat bahwa Turki bukanlah negara yang memiliki segudang 

cadangan energi. Turki akan memilih penggunaan energi yang bersifat jangka 

panjang yang untuk mengamankan listriknya. Walaupun tidak ada penjelasan 

lebih lanjut berapa peluang jumlah keluaran anggaran negara yang bisa dihemat 

bagi Turki jika tenaga nuklir dianggap memiliki harga yang kompetitif dengan 

pembangkit energi lain.  

                                                           
44 Terdapat sumber lain yang menyatakan terdapat tiga generator yang siap digunakan pada tahun 
2023. 
45 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Loc. Cit. 
46 World Nuclear Association, The Economic of Nuclear Power, diakses di http://www.world-
nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-nuclear-power.aspx, pada 
(21/02/2017, 16:42 WIB). 
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Dalam hal ini, pembangunan reaktor nuklir disini bisa dilihat mempunyai 

pemanfaatan sendiri didalam negeri. Pertama, pembangunan reaktor nuklir 

merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang bagi Turki untuk mengamankan 

listrik didalam negerinya. Kedua, pembangunan reaktor nuklir ini sejalan dengan 

salah satu visi dari kebijakan pemerintah Turki dalam hal pengembangan inovasi 

energi yang mengutamakan kecanggihan teknologi. Ketiga, penggunaannya yang 

dinilai lebih ramah lingkungan. Keempat, meningkatkan hubungan dengan Rusia 

melalui kerjasama energi. 

Pada poin ketiga, hal ini jelas sudah diungkapkan diawal bab pertama 

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam bahwasanya Turki bergerak 

kearah energi baru-terbarukan yang ramah lingkungan. Disisi lain, pembangunan 

energi didalam negeri menjadi lebih efisien dalam mengontrol energi jika 

dibandingkan energi yang impor. Sedangkan pada poin keempat, energi nuklir 

menjadi perekat hubungan antar dua negara. Kerjasama ini juga sejalan dengan 

kebijakan Rusia yang mengembangkan hegemoninya ke negara lain melalui 

bidang energi, salah satunya energi nuklir untuk mengembangkan pangsa pasar 

energi selain gas alam dan minyak.47   

3.1.6. Rasionalitas Pembangunan Energi Nuklir dengan Rusia. 

Sulit untuk diketahui bagaimana proses pemilihan tender hingga akhirnya 

menjatuhkan pilihan kepada tender yang berasal dari Rusia. Ada sumber lain yang 

menyatakan bahwa pada akhirnya dari empat belas tender itu semuanya 

                                                           
47 New Eastern Europe, Russia’s Nuclear Energy Expansion−A Geopolitical Foot Print?, diakses 
di http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/2040-russia-s-nuclear-energy-
expansion-a-geopolitical-footprint, pada  (08/03/2017, 12:21 WIB).   
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mengundurkan diri, dan yang tersisa hanya ada satu tawaran tender, yaitu yang 

berasal dari Rusia. Tetapi, tidak ada alasan yang jelas mengapa tender yang lain 

mengundurkan diri, atau mengapa Turki memenangkan tender yang berasal dari 

Rusia ini. 

Jikalaupun Turki ternyata dihadapkan pada sejumlah pilihan dalam 

memilih tender, kemungkinan hal yang paling dekat ada dua alasan untuk memilih 

Rusia. Pertama, hal ini didasarkan kepada hubungan yang semakin meningkat 

oleh dua negara, terutama dalam hal energi. Kedua, hal ini karena Rosatom 

memiliki kapasitas lebih baik dibandingkan dengan badan reaktor nuklir lainnya. 

Alasan pada poin pertama, bisa dilihat bagaimana hubungan kerjasama 

antar dua negara yang semakin meningkat, hal ini didasari oleh semakin seringnya 

komunikasi politik antar elit yang ditandai dengan seringnya melakukan 

kunjungan, dan juga meningkatnya volume perdagangan Turki dan Rusia, 

terutama dalam sektor energi. Kerjasama energi nuklir ini adalah sebagai variabel 

material atau alat perekat untuk lebih merekatkan hubungan antar dua negara yang 

menjadi hubungan yang saling ketergantungan, sekaligus sebagai bentuk 

harmonisasi hubungan politik pada dua negara.  

Untuk alasan poin kedua, energi Rusia dalam global market of services 

pada tahun 2012, Perusahaan Milik Negara, Rosatom, menunjukkan prestasi 

kemenangannya bersaing dengan perusahaan energi nuklir dari Barat. Ini karena 

energi nuklir Rusia melakukan ekspor barang dan jasa dari industri nuklir. 

Kemenangan dari perusahaan Perancis, AREVA dan Amerika Serikat, 
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Westinghouse, karena Rosatom menawarkan pelayanan lengkap dalam 

pembangunan energi nuklir, seperti, konstruksi pembangkit energi nuklir, pasokan 

bahan bakar, hingga kepada pelatihan kepada staf yang akan ditugaskan dalam 

energi listrik ini.48 Dari sini bisa dilihat bahwa tawaran Rosatom memberikan 

lebih lengkap daripada badan energi nuklir dari negara lain. Artinya, jika  pada 

tahun 2008 Rosatom bersaing dengan tender lain dan memberikan tawaran 

kontrak kerjasama, Turki tentu mendapatkan penawaran yang lebih lengkap dari 

Rosatom jika dibandingkan tender yang lain. Turki sendiri mengakui belum 

memiliki pengalaman dalam membangun energi reaktor nuklir. Maka, dengan 

adanya pelatihan gratis yang diselenggarakan oleh Moscow kepada para teknisi 

Turki, hal ini akan sangat menguntungkan bagi Turki dalam mempersiapkan para 

praktisinya dan kemampuannya untuk mengembangkan riset akan semakin 

terbuka lebar. Apalagi dalam keuntungan lain mendapat pasokan bahan bakar dari 

negara yang memiliki cadangan dan kemampuan memproduksi uranium yang 

besar seperti Rusia. 

Dalam kerjasama pembangunan ini terdapat keuntungan bagi Turki. 

Pertama, Rusia merupakan negara yang kaya akan cadangan sumber energi yang 

sangat besar di dunia. Jika kita kembali amati, energi gas alam yang dipasok ke 

Eropa pun juga dari Rusia. Tetapi, kekayaan Rusia tidak hanya sebatas pada 

energi gas alam maupun minyak, salah satu negara dengan cadangan uranium 

                                                           
48 Pravda.ru, Russian Nuclear Energy Conquers the World, diakses di  
http://www.pravdareport.com/russia/economics/22-01-2013/123551-russia_nuclear_energy-0/, 
pada (07/03/2017, 21:49 WIB). 
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yang besar sebagai salah satu bahan paling utama bagi energi nuklir.49 Dalam 

pembangunan reaktor nuklir, uranium adalah bahan bakar yang utama untuk 

menggerakkan reaktor nuklir. Turki sendiri tidak termasuk negara yang 

diidentifikasi memiliki cadangan uranium. Artinya, pembangunan energi nuklir 

dengan Rusia merupakan kesempatan besar bagi Turki untuk tidak hanya sebatas 

pembangunan bentuk reaktor nuklir, tetapi juga sama saja dengan mengamankan 

pasokan bahan bakar nuklir. 

Kedua, keuntungan Turki tidak hanya banyaknya cadangan uranium 

Rusia maupun eksplorasi uranium yang dilakukan oleh ARMS yang nantinya 

berfungsi untuk kepentingan supply energi Nuklir di Akkuyu. Dalam artikel 3 

poin 3 perjanjian kontrak pembangunan reaktor nuklir antara pihak Turki dan 

Rusia, menjelaskan bahwa biaya dari pembangunan ini tidak dibebankan kepada 

Turki, melainkan kepada Rusia seluruhnya.50 Rusia mengeluarkan dana sebesar 

US$ 20 billion dalam pembangunan ini,51 dan sementara dana yang sudah 

dicairkan oleh Rosatom mencapai US$ 700 million, dan US$ 800 million pada 

masa selanjutnya, dan itu akan terus berlanjut.52    

Ketiga, Rusia tidak hanya bertugas untuk membuat konstruksi reaktor 

nuklir maupun memberi bantuan dana yang cukup besar untuk Turki, tetapi juga 

melatih orang-orang Turki yang dipersiapkan untuk mengelola reaktor nuklir 

                                                           
49 Pada bab dua bisa dilihat bagaimana cadangan uranium yang dimiliki Rusia, dan juga kapasitas 
produksi uranium Rusia yang cukup besar, baik dalam melakukan eksploitas produksi dalam 
negeri dan luar negeri. 
50 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. 
51 Sputnik, Loc. Cit.. 
52 Habibe Özdal, dkk.,  Op. Cit., hal. 52. 
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Akkuyu nantinya. Saat ini, sebanyak 125 orang Turki yang mempelajari teknik 

nuklir di Rusia, dan menurut kepada perjanjian atau kontrak, para teknisi ini 

nantinya diwajibkan bekerja di energi nuklir yang sedang dibangun, itupun biaya 

gratis dari Rusia dalam pendidikan teknisi nuklir.53 Artinya, mereka yang belajar 

mengenai pengelolaan reaktor nuklir di Turki harus kembali untuk mengelola 

reaktor nuklirnya apabila pembangunan sudah selesai, dan tidak boleh bekerja di 

Rusia maupun tempat lain. Hal ini menguntungkan Turki karena dengan kontrak 

ini, maka para insyinyur akan siap mengabdi dalam mengelola reaktor nuklirnya.  

Keempat, reaktor nuklir walaupun mempunyai sisi positif dan dianggap 

sebagai salah satu energi alternatif yang dijadikan pilihan dalam sebuah negara,  

limbah buangan berbahaya dari bahan radioaktif yang ini juga perlu diperhatikan. 

Pembangunan reaktor nuklir bukanlah persoalan yang mudah dan hanya sebatas 

kepada pembangunan fisik dan bagaimana pengoperasiannya, tetapi juga harus 

dipikirkan mengenai hasil limbah yang keluar dari energi reaktor nuklir. Limbah 

bekas reaktor energi nuklir masih berupa senyawa yang cukup berbahaya dan 

membutuhkan penanganan berupa pengolahan tersendiri. Selama Turki masih 

belum memiliki tempat pembuangan dan pengolahan limbah hasil radioaktif dari 

nuklir, Rusia akan mengambil bahan bakar bekas dari radioaktif nuklir Akkuyu 

sampai Turki mampu membangun sendiri tempat pengolahan.54 Ini adalah salah 

satu keuntungan besar bagi Turki juga karena hasil limbah seperti plutonium akan 

diolah kembali ke Rusia, dan Turki tidak perlu memikirkan hasil limbah. 

                                                           
53 Pocatom, Op. Cit., hal. 17. 
54 Çiğdem Bilezikçi Pekar, Op. Cit., hal. 21. 
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3.2. Strategi Keamanan Ekonomi. 

(Gambar 3.16)55 

Gambar 17. Harga gas alam Rusia ke Eropa. 

 

Gambar grafik menjelaskan bagaimana kenaikan harga gas alam yang 

terus meningkat antara tahun 2000 sampai tahun 2010. Antara tahun 2000 sampai 

tahun 2005, kenaikan hampir mencapai 100% yang awalnya seharga US$ 

103,2/1000 cm56 menjadi US$ 192,4/1000 cm. Sedangkan pada tahun 2005 

sampai tahun 2009, terjadi kenaikan hampir sebesar 50% dari US$ 192,4/1000 cm 

menjadi US$ 287,5/1000 cm. Bahkan pada tahun sebelumnya, 2008, sempat 

terjadi peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2007 sebesar US$ 270/1000 cm, 

                                                           
55 Alexey Gromov, 2011, Russian Gas Market Perspective, diakses di 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Gr
omov_14.12.11.ppt, pada (08/04/2017, 21:16 WIB). 
56 cm= cubic meter. 
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menjadi US$ 407/1000 cm.57 Walaupun terjadi penurunan pada tahun setelahnya, 

tetapi, setiap tahun terjadi peningkatan harga gas alam yang diekspor oleh Rusia. 

Pada tahun 2013 pun harga gas alam impor dari Rusia ke Eropa adalah US$ 

429/1000 cm.   

Gambar 18. Tabel harga gas alam Rusia. 

Tahun 
Total Import Gas 

dari Rusia (cm)  

Harga Gas Alam 

($/1000 cm) 
Total 

2005 18.000.000.000. 192,4 $3.463.200.000. 

2006 19.900.000.000. 261,9 $5.211.810.000. 

2007 23.400.000.000. 270 $6.318.000.000. 

2008 23.800.000.000. 407 $9.686.600.000. 

2009 20.000.000.000. 287,5 $5.750.000.000. 

2010 18.000.000.000. 306 $5.508.000.000. 

2011 26.000.000.000. 480 $12.480.000.000. 

2012 27.020.000.000. 446 $12.050.920.000. 

 

Pada tabel diatas bisa dilihat bagaimana peningkatan supply gas alam 

dari tahun ke tahun, hal ini juga seiring dengan semakin meningkatnya harga gas 

alam dari Rusia selaku negara pemasok gas alam terbesar di Turki. Maka, jika 

kebutuhan energi di Turki semakin lama mengalami peningkatan, dan energi gas 

alam menjadi energi yang paling dominan dalam supply pasokan energi, maka 

dengan semakin mahal harga energi gas alam, tentu akan berpengaruh pada sektor 
                                                           
57 Gulmira Rzayeva, Op. Cit, hal. 29. 
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ekonomi Turki. Walaupun tidak ada situs resmi dari pemerintah mengenai berapa 

dolar yang bisa dihemat negara Turki dengan adanya pengurangan gas alam 

kearah energi baru terbarukan terutama energi nuklir yang menjadi salah satu 

energi baru yang diunggulkan.  

Jika kita coba prediksi mengenai kalkulasi uang yang bisa dihemat oleh 

Turki dari prediksi harga yang tiap tahun naik sekitar US$ 20/1000 cm, maka jika 

data pemerintah Turki pada tahun 2020 sekitar 18% energi listriknya berasal dari 

gas alam. Dari hal ini bisa dilihat bagaimana Turki sudah melakukan 

pemangkasan terhadap energi gas alamnya yang awalnya mendominasi dalam 

kebutuhan energinya. Data dari Ministry of Energy and Natural Resources 

menunjukkan kebutuhan energi gas alam di Turki pada tahun 2020 jika tidak 

dipangkas adalah sekitar 60 bcm.58 Tetapi Turki sudah beralih menggunakan 

energi lainnya dan hanya melakukan impor sekitar 49 bcm dengan harga gas alam 

pada 2020 diprediksi sekitar US$ 600/1000 cm59, maka total yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Turki adalah US$ 29.400.000.000. Dus, Turki sudah melakukan 

penghematan dana sekitar US$ 6.600.000.000 dari yang seharusnya 60 bcm atau 

US$ 36.000.000.000.  

Hal ini pun juga pada tahun 2023 total kebutuhan energi gas alam Turki 

sekitar 68 bcm yang dengan ini prediksi harga gas alam naik lagi menjadi US$ 

660/1000 cm, maka total harga seharusnya sekitar US$ 44.880.000.000 dan 

dilakukan pemangkasan menjadi 48 bcm dengan harga sekitar US$ 

                                                           
58 Gulmira Rzayeva, Op. Cit., hal. 9. 
59 Satuan cm= cubic meter. 
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31.680.000.000, dan Turki bisa menghemat dana US$ 13.200.000.000. 

Pemangkasan energi gas alam memang menjadi salah satu agenda utama dari 

Turki menyongsong dengan pergantian kearah energi baru terbarukan terutama 

proyek energi nuklir dengan Rusia. 

Maka, terdapat beberapa analisa mengenai Cost dari Turki. Pertama, 

perjanjian antara pihak Turki dengan Rusia dalam pembangunan reaktor nuklir 

Akkuyu ini, terdapat perjanjian yang mengharuskan Turki membeli fasilitas listrik 

selama 15 tahun. Fasilitas listrik inilah yang nantinya mengubah energi nuklir 

menjadi listrik. Memang benar jika Turki nantinya akan mengurangi 

ketergantungan impor energi dari luar, tetapi Turki ketika memiliki energi listrik 

dari reaktor energinya yang baru nanti tidak benar-benar bisa mengelolanya secara 

bebas karena membeli listrik dahulu kepada Rusia. Tentu ini secara ekonomi, 

Turki akan mengeluarkan biaya untuk membayar listrik yang digunakan dari 

energi nuklir selama 15 tahun dari Rusia. 

Kedua, penjualan saham  reaktor nuklir nantinya, saham Rosatom tidak 

bisa kurang dari 51%.60 Dalam pembangunan reaktor nuklir ini meskipun 

seluruhnya didanai total oleh Rusia dalam bentuk investasi, Turki tetap perlahan-

lahan bisa membeli saham Rusia sebesar 49%. Artinya Turki tidak bisa menguasai 

sepenuhnya dan bahkan tidak sampai 50% saham. Ini juga menunjukkan bahwa 

Rusia selaku pemegang saham terbesar, tidak bisa benar-benar diremehkan oleh 

Turki jika seandainya memiliki masalah dengannya, karena Rusia memliki potensi 

melumpuhkan 5% pasokan listrik Turki. Belum lagi jika seandainya energi listrik 
                                                           
60H. Özdal, dkk., Loc. Cit. 
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dari energi nuklir ini ternyata berperan kepada sektor penting dalam kantor-kantor 

pemerintahan atau dalam sektor industri yang penting di Turki, maka, penguasaan 

saham terbesar yang mungkin dianggap remeh hanya 5% memasok listrik, 

menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi Rusia untuk menambah posisi 

strategisnya dalam bargain position untuk menekan Turki. 

Tetapi, Turki juga memiliki benefit dari kerjasama energi ini yang 

menguntungkan bagi Turki. Pertama, jika kita rangkum kembali data dalam sub 

bab sebelumnya, bahwa Rusia mendominasi pasokan energi Turki sampai sekitar 

65% didalam negeri pada tahun 2005 hingga tahun 2010 dan pada tahun 

setelahnya terjadi pengurangan pasokan energi gas alam. Menteri Energi di Turki 

menyatakan bahwa selama ini sekitar 45% dari total gas alam digunakan untuk 

mengaliri listrik didalam Turki dan salah seorang pakar energi Jude Clemente 

menyatakan bahwa sekitar 50% dari total energi gas alam yang masuk digunakan 

untuk mengaliri listrik Turki. Artinya, energi gas alam masuk menjadi energi yang 

dominan di Turki, dan Rusia selalu menjadi negara yang memegang pasar energi 

gas alam terbesar di Turki. Dalam keuntungan pertama Turki dalam hal ini adalah 

mengurangi monopoli pasar Rusia di Turki. 

Dominasi energi Rusia di Turki bisa mengakibatkan monopoli energi 

oleh Rusia. Momen kedekatan antara Turki dengan Rusia dan semakin 

meningkatnya volume impor energi oleh kedua negara menghasilkan kerjasama 

yang menguntungkan bagi kedua negara. Turki secara energi yang menghasilkan 

energi listrik yang mengaliri sektor industri perusahaan dan perumahan 

merupakan investasi besar untuk membangun perekonomian didalam negerinya. 
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Tetapi, keamanan sektor energi Turki merupakan keamanan bagi perekonomian, 

karena Turki sendiri adalah salah satu negara dengan konsumsi energi yang besar. 

Sekitar 40% pasokan energi yang mendominasi di Turki apalagi 

ditambah dengan pembangunan energi nuklir oleh Rusia. Maka jumlah pasokan 

energi Turki oleh Rusia semakin besar. Jika saja pasokan energi gas alam dari 

Rusia masih besar, maka hal ini akan tidak hanya menciptakan monopoli pasokan 

energi oleh Rusia ke Turki, tetapi juga monopoli pasar energi oleh Rusia yang ini 

akan berpotensi mempengaruhi sektor ekonomi bagi Turki. 

Jika terjadi monopoli energi gas alam oleh Rusia, maka secara ekonomi 

Turki akan terlalu terpengaruh oleh Rusia akan dua hal: pertama, monopoli 

sebuah komoditi yang menjadi komoditi jual beli, justru akan berdampak buruk 

bagi negara yang di supply, karena ketergantungan terhadap negara lain yang 

suatu saat memiliki permasalahan terhadap supply energi yang dikirim. Kedua, 

monopoli pasar energi, dan tidak tetapnya harga energi gas alam Rusia seperti 

bisa dilihat pada tahun sebelum tahun 2010 yang harga selalu mengalami 

peningkatan, bahkan pada tahun 2008 secara mendadak mengalami peningkatan 

hingga 200%, maka hal ini akan mengguncang perekonomian Turki jika 

seandainya negara supplier menaikkan harga gas alamnya entah itu demi tujuan 

stabilisasi ekonomi didalam negerinya, atau untuk tujuan menekan Turki secara 

politik, maka, Turki tidak akan bisa melindungi pertumbuhan perekonomiannya. 

Laju pertumbuhan ekonomi Turki yang sangat stabil dan sangat tinggi sangat 

dibutuhkan. Selain menjadi nilai tawar bagi investor yang ingin berinvestasi ke 

Turki, hal ini menjadi alat politik didalam negeri sendiri untuk mempertahankan 
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posisi kekuasaan pemerintah, terutama untuk memperkuat posisi legitimasi oleh 

pemerintahan sipil dan menguatkan supremasi sipil atas militer. 

Kedua, dengan memiliki energi nuklir, Turki memiliki produksi energi 

didalam negeri, dan tidak lagi terpaku kepada impor. Sudah menjadi cita-cita bagi 

Turki untuk bisa memproduksi energi didalam negerinya. Kecenderungan impor 

energi dari luar, berpotensi akan membuat Turki ketergantungan energi, belum 

lagi misal dalam beberapa kasus, kiriman Turki yang terganggu oleh pemberontak 

Kurdi Turki yang kadang merusak supply gas alam dari Irak, dan juga terkadang 

memiliki masalah dalam supply gas alam dari Iran, maka tentu ini akan 

mengganggu supply pasokan energi di Turki. Tetapi, walaupun nantinya Rusia 

menguasai saham 51%, itu tidak akan menjadi masalah bagi Turki, karena dengan 

adanya ini, menunjukkan bahwa Turki melakukan liberalisasi didalam negerinya, 

termasuk sektor energi dan ekonomi. 

Ketiga, penggunaan energi nuklir ini nantinya akan berproyeksi bekerja 

sekitar 10% dari total energi listrik yang dibutuhkan oleh Turki. Memang ada dua 

nuklir lagi yang sedang dibangun di Sinop oleh Jepang dan Perancis, dan di 

Akkuyu ini oleh Rusia. Tetapi, nuklir yang dibangun oleh Rusia lebih besar 

dengan daya 4800 Mwe dan dengan investasi harga yang besar dari Rusia dengan 

US$ 22 billion. Maka dengan investasi yang begitu besar dari Rusia untuk 

pembangunan energi didalam negeri Turki, hal itu akan menguntungkan tidak 

hanya dalam pasokan energi, tetapi juga perekonomian Turki. 

 


