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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini meneliti tentang kerjasama energi nuklir Rusia dengan 

Vietnam. Penulis ingin meneliti dari aspek kepentingan dan alasan Rusia dalam 

melakukan kerjasama energi nuklir dengan Vietnam. Penulis ingin melihat lebih 

dalam latar belakang kerjasama energi nuklir ini dilakukan dan sekaligus ingin 

mengetahui kepentingan Rusia dalam kerjasama tersebut. 

Nuklir pada abad ke-21 ini bukan lagi dipandang sebagai senjata pemusnah 

masal yang menakutkan. Namun kini nuklir lebih banyak dimanfaatkan sebagai 

energi untuk pembangkit listrik. Hal ini bermula disaat disepakatinya rezim 

internasional NPT (Non-Proliferation Treaty) pada tahun 1970, yang kemudian 

memaksa negara-negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan perlucutan senjata 

nuklirnya. NPT berfungsi untuk mencegah penyebaran senjata nuklir namun 

memberikan izin untuk pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. 

Rusia merupakan salah satu negara pemilik senjata nuklir yang harus 

melakukan pelucutan senjata nuklirnya akibat dari kesepakatan NPT tersebut. 

Sehingga kini Rusia lebih banyak mengembangkan teknologi nuklir sebagai energi 

tidak sebagai senjata pemusnah masal. Oleh karenanya, yang dilakukan Rusia saat 

ini bukanlah penyebaran senjata nuklir namun melakukan ekspor teknologi energi 
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nuklir yang dimanfaatkan oleh banyak negara lain untuk pemenuhan kebutuhan 

energi listrik. 

Kerjasama energi nuklir Rusia dan Vietnam pada tahun 2010 merupakan 

salah satu contoh upaya ekspor teknologi energi nuklir.1  Rusia melalui Rosatom2 

membantu Vietnam untuk membangun PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) 

pertamanya di provinsi Ninh Tuan. PLTN ini awalnya direncanakan akan dibangun 

pada tahun 2014 dan dapat beroperasi pada tahun 2020, namun kemudian harus 

ditunda pembangunannya hingga tahun tahun 2020.3 Selain pembangunan PLTN, 

Rusia juga membantu mempersiapkan SDM yang akan mengoperasikan PLTN 

tersebut melalui pelatihan dan beasiswa.4 

Kerjasama energi nuklir tentu bukanlah hal yang baru bagi Rusia, negara ini 

sudah aktif menjalin kerjasama energi nuklir dengan negara lain sejak tahun 1992, 

yaitu dengan Iran.5 Kemudian sejak saat itu, sektor energi nuklir Rusia terus 

berkembang dan memperluas kerjasama luar negerinya. Data Rosatom tahun 2014 

menyebutkan Rusia memiliki 76 kesepakatan kerjasama energi nuklir yang sudah 

ditandatangani dengan berbagai negara.6 Saat ini, Rusia dengan Rosatomnya sudah 

                                                           
1 Primus Josephus, Rusia dan Vietnam Kerjasama PLTN,  Kompas, Diakses dalam 

http://health.kompas.com/read/2010/10/30/13180736/Rusia.dan.Vietnam.Kerja.Sama.PLTN 

(12/11/2016, 16:05 WIB) 
2 Rosatom merupakan BUMN milik Rusia yang bertanggung jawab dalam pengembangan nuklir 

(baik sebagai energi maupun sebagai senjata militer).  Sumber: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ 
3 TASS, Vietnam may delay construction of Russian nuclear power project- Kyodo, RBTH, Diakses 

dalam http://rbth.com/news/2016/11/07/vietnam-may-delay-construction-of-russian-nuclear-

power-project-kyodo_645511 (12/11/2016, 16:15 WIB) 
4 Arief Pratama, Rusia dan Vietnam Perkuat Kerjasama di Bidang Nuklir, RMOL, Diakses dalam 

http://dunia.rmol.co/read/2014/11/23/180898/Rusia-dan-Vietnam-Perkuat-Kerja-Sama-di-Bidang-

Nuklir- (12/11/2016, 16.18 WIB) 
5 Rosatom, International Relation, diakses dalam http://www.rosatom.ru/en/global-

presence/international-relations/ (12/11/2016, 16.19 WIB) 
6 Ibid. 

http://health.kompas.com/read/2010/10/30/13180736/Rusia.dan.Vietnam.Kerja.Sama.PLTN
http://www.rosatom.ru/en/about-us/
http://rbth.com/news/2016/11/07/vietnam-may-delay-construction-of-russian-nuclear-power-project-kyodo_645511
http://rbth.com/news/2016/11/07/vietnam-may-delay-construction-of-russian-nuclear-power-project-kyodo_645511
http://dunia.rmol.co/read/2014/11/23/180898/Rusia-dan-Vietnam-Perkuat-Kerja-Sama-di-Bidang-Nuklir-
http://dunia.rmol.co/read/2014/11/23/180898/Rusia-dan-Vietnam-Perkuat-Kerja-Sama-di-Bidang-Nuklir-
http://www.rosatom.ru/en/global-presence/international-relations/
http://www.rosatom.ru/en/global-presence/international-relations/
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membangun 36 reaktor nuklir di seluruh dunia, contohnya seperti India, 

Bangladesh, Belarus, Turki, Iran, Tiongkok, hingga Vietnam. Rusia sendiri 

memiliki 9 reaktor nuklir yang berada dalam negaranya dan sudah membangun 

reaktor nuklirnya sejak masa Uni Soviet pada tahun 1954 di Kota Obnink yang 

menjadi reaktor nuklir pertama di dunia.7  

Sektor energi baik nuklir maupun minyak, gas alam dan lain sebagainya 

merupakan sektor vital dalam perekonomian dan juga politik luar negeri Rusia. 

Pada sektor energi nuklir sendiri Rusia menjadikannya salah satu prioritas utama 

dalam strategi energi hingga tahun 2030.8 Kemudian Rusia juga menargetkan 

menjadi eksporter energi nuklir terbesar pada tahun 2035, dengan total nilai ekspor 

5 miliar dolar AS setiap tahunnya.9 Rusia ingin terus melakukan perluasan pada 

sektor energi nuklir dan meraih banyak keuntungan dari hal tersebut. 

Bagaimanapun dengan terus bertambahnya reaktor nuklir yang dibangun Rusia di 

luar negeri akan meningkatkan perekonomian Rusia sendiri. 

Sementara itu, Vietnam merupakan negara yang terobsesi dengan energi 

nuklir sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 tersebut Vietnam sudah memiliki rencana 

pengembangan energi nuklir untuk kebutuhan listriknya. Vietnam menargetkan 

akan memiliki dua reaktor nuklir yang memiliki daya hingga 2000 MWe pada tahun 

2020, kemudian pada tahun 2025 Vietnam menargetkan akan ada 4 reaktor nuklir 

dengan total daya hingga 8000 MWe. Selanjutnya pada tahun 2008, Vietnam 

                                                           
7 Rosatom, About Us, Diakses dalam http://www.rosatom.ru/en/about-us/ (12/11/2016, 16:20 WIB) 
8 Energy strategy of Russia: for The Period Up to 2030, hal. 102-105 
9 Anton Khlopkov, Russia’s Nuclear Security Policy: Priorities and Potential Areas for 

Cooperation, Working Paper, May 2015, The Stanley Foundation, hal. 2 

http://www.rosatom.ru/en/about-us/
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kembali merencanakan 4 reaktor nuklir lainnya (total 8 reaktor nuklir) dengan  total 

daya yang akan dimiliki Vietnam mencapai 15.000 MWe pada tahun 2030.10 

Sejak tahun 2006 Vietnam sudah merencanakan untuk mempercayakan 

reaktor nuklir pertamanya akan dibangun oleh Rosatom Rusia. Kemudian pada 

tahun 2010, kedua pemimpin negara melakukan penandatanganan kesepakatan 

kerjasama dalam bidang energi nuklir untuk pembangunan PLTN di Vietnam. 

Selanjutnya pada tahun 2015, kesepakatan kerjasama tersebut berlanjut dengan 

penandatanganan kesepakatan kerangka kerja pembangunan PLTN antara Rosatom 

dan Perusahaan Listrik Negara Vietnam (VPN).11 

Kerjasama energi nuklir dengan Vietnam ini dijadikan peluang penting oleh 

Rusia untuk dapat mempromosikan Rosatom dan energi nuklirnya dengan negara-

negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan ASEAN-Russia Summit pada tahun 2010 

di Vietnam, Presiden Rusia Dmitry Medvedev sempat menyinggung tentang 

kerjasama energi nuklir pada pidatonya.12 Medvedev mengatakan Rusia sangat 

terbuka mengenai kerjasama energi karena hal tersebut merupakan nilai yang 

penting bagi Rusia, kerjasama ini dapat dilakukan secara bilateral maupun 

multilateral.13 Pada ASEAN-Russia Summit pada tahun 2016 di Sochi, Rusia 

kembali menyinggung tentang energi nuklirnya dan mengajak negara-negara 

                                                           
10 WNA, Nuclear Power in Vietnam, Diakses dalam http://www.world-nuclear.org/information-

library/country-profiles/countries-t-z/vietnam.aspx (18/11/2016, 22:00 WIB) 
11 WNN, Russia Sign Framework Agreement for Vietnam’s Ninh Thuan 1, Diakses dalam 

http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-signs-framework-agreement-for-Vietnams-Ninh-

Thuan-1-03081501.html (18/11/2016, 22:20 WIB) 
12 Kremlin, Speech at the Second ASEAN-Rusia Summit, Diakses dalam 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/9380 (18/11/2016, 22:53 WIB) 
13 Ibid. 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/vietnam.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/vietnam.aspx
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-signs-framework-agreement-for-Vietnams-Ninh-Thuan-1-03081501.html
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-signs-framework-agreement-for-Vietnams-Ninh-Thuan-1-03081501.html
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/9380
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ASEAN untuk memiliki energi nuklir.14 Presiden Rusia Vladimir Putin dalam 

pertemuan tersebut mengatakan bahwa kerjasama Rusia dengan ASEAN dibidang 

bahan bakar dan energi perlu dibawa ke level yang baru, Moskow (Rusia) siap 

membantu negara-negara ASEAN dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN).15 

Menariknya setelah kerjasama yang dilakukan Rusia dengan Vietnam ini 

memunculkan kerjasama energi nuklir lainnya yang terjalin antara Rusia dengan 

negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja dan Laos. Selain itu, hubungan 

Rusia dan Vietnam terlihat semakin erat dengan munculnya berbagai kesepakatan 

kerjasama strategis lainnya setelah kerjasama energi tersebut. Kedua hal tersebut 

menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengetahui latar belakang dan 

kepentingan Rusia dalam kerjasama energi nuklir ini. Oleh karena itu, penulis ingin 

melakukan penelitian lebih dalam terhadap kerjasama energi nuklir yang dilakukan 

oleh Rusia dengan Vietnam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kepentingan Rusia dalam melakukan kerjasama energi nuklir 

dengan Vietnam? 

 

                                                           
14 Sputnik, Russia Ready to Propose ASEAN New Nuclear Electrical Power Plants – Putin, 

Sputniknews, 2016, Diakses dalam https://sputniknews.com/business/201605201039956970-asean-

nuclear-power-plants/ (18/11/2016, 23.00 WIB) 
15 Ibid. 

https://sputniknews.com/business/201605201039956970-asean-nuclear-power-plants/
https://sputniknews.com/business/201605201039956970-asean-nuclear-power-plants/
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih 

luas alasan dan kepentingan Rusia dalam melakukan kerjasama energi nuklir 

dengan Vietnam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

pengetahuan dan wawasan baru terhadap semua orang sehingga dapat menjadi 

inspirasi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kajian Ilmu Hubungan 

Internasional terkait konsep yang digunakan, dalam hal ini adalah menggunakan 

konsep diplomasi energi dan keamanan energi. Diplomasi energi disini untuk 

menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yakni Rusia dengan 

Vietnam dan kepentingan Rusia dalam kerjasama tersebut. Sedang konsep 

keamanan energi disini penulis gunakan untuk menjelaskan latar belakang 

kerjasama tersebut dilakukan oleh kedua negara. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. 

Penelitian ini secara tidak langsung membuat penulis menjadi lebih memahami 

mengenai politik luar negeri Rusia khususnya di bidang energi nuklir dan di 

kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini juga bertujuan agar menambah pemahanan 
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dan wawasan pembaca terkait kerjasama internasional dan kepentingan Rusia 

dalam menjalin kerjasama bidang energi nuklir dengan Vietnam. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari penelitian-penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Sehingga untuk menegaskan originalitas penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk direview. Beberapa penelitian 

terdahulu tersebut penulis kategorikan menjadi tiga, yaitu pertama adalah penelitian 

dan literatur yang membahas mengenai kepentingan Rusia dalam politik luar 

negerinya, kedua adalah penelitian dan literatur yang membahas mengenai energi 

nuklir Rusia, dan yang ketiga adalah penelitian mengenai energi nuklir di Vietnam.  

1.4.1 Kepentingan Nasional Rusia 

Penelitian pertama adalah skripsi dari Nur Cholis yang berjudul 

Kepentingan Rusia dalam Melakukan Kerjasama Pertahanan dengan Iran.16 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan 

konsep kepentingan nasional dan kerjasama bilateral. Sehingga dari pendekatan 

tersebut, Nur Cholis berusaha untuk menjabarkan dan menjelaskan kepentingan 

Rusia dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan dengan Iran. 

Rusia melakukan kerjasama bilateral dengan Iran karena didorong adanya 

kepentingan ekonomi. Sedangkan Iran berkerjasama dengan Rusia dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya demi membendung ancaman dari 

negara lain. Iran merupakan negara Timur Tengah yang memiliki perekonomian 

                                                           
16 Nur Cholis, 2010, Kepentingan Rusia dalam Melakukan Kerjasama Pertahanan dengan Iran, 

Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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yang sangat maju, sedangkan Rusia merupakan negara dengan kemampuan dan 

teknologi militer yang sangat kuat. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara 

kedua negara ini menguntungkan satu dengan yang lainnya. 

Selain kepentingan ekonomi, Nur Cholis juga menjabarkan kepentingan lain 

yang dimiliki Rusia dalam kerjasama pertahanan dengan Iran. Rusia memiliki tiga 

kepentingan utama dalam kerjasama ini, yaitu kepentingan ekonomi untuk 

memperbaiki keadaan ekonomi domestik, kepentingan keamanan jalur 

perdagangan yang melewati kawasan laut kaspia, dan kepentingan dalam 

membendung perluasan NATO di kawasan negara bekas Uni Soviet.17  

Penelitian kedua adalah jurnal dari Zuher Efendi Akbar yang berjudul 

Kepentingan Rusia dibalik Dukungannya Terhadap Program Nuklir Iran.18 

Jurnal ini juga membahas kerjasama Rusia dengan Iran seperti penelitian Nur 

Cholis, namun yang berbeda adalah pada bidang kerjasamanya. Penelitian ini juga 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas 

kerjasama energi nuklir Rusia, namun yang membedakan adalah penelitian penulis 

melihat kerjasama Rusia dengan Vietnam. Penelitian Zuher merupakan tipe 

penelitian deskriptif kualitatif yang mengguanakan pendekatan perspektif realis. 

Program nuklir Iran menerima banyak penolakan dan kecaman dari negara-

negara lain terutama Amerika Serikat dan Barat. Penolakan ini dikarenakan adanya 

kekhawatiran akan pengembangan senjata nuklir yang akan dilakukan Iran. 

                                                           
17 Ibid. Hal 57-59 
18 Zuher Efendi Akbar, Kepentingan Rusia Dibalik Dukungannya Terhadap Program Nuklir Iran, 

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, XII, No, 1 (2015), Jember: Universitas Jember, diakses 

dari   http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71817/Zuher%20Efendi%20Akbar 

.pdf?sequence=1 (8/12/2016, 20:30 WIB) 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71817/Zuher%20Efendi%20Akbar%20.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71817/Zuher%20Efendi%20Akbar%20.pdf?sequence=1
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Amerika menyatakan bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran 

tersebut bisa digunakan untuk tindakan-tindakan penyerangan dan merugikan 

negara lain. Meskipun demikian, Rusia memilih tempat yang berseberangan dengan 

Amerika. Rusia lebih memilih untuk terus mendukung program nuklir Iran yang 

diyakininya aman dan bertujuan untuk pengembangan energi. Rusia sejak tahun 

1992 sudah sepakat membantu Iran untuk membangun reaktor nuklir di Bushehr, 

namun pembangunannya sempat terhambat karena banyaknya tekanan dari negara-

negara lain untuk menghentikan proyek nuklir di Bushehr tersebut.  

Menurut Zuher, kerjasama yang dilakukan Rusia terus mendukung program 

nuklir Iran karena didorong adanya kepentingan. Zuher memandang bahwa Rusia 

mengejar kepentingan ekonomi, politik dan keamanannya dalam program nuklir 

Iran ini. Iran merupakan salah satu negara pengimpor terbesar persenjataan Rusia, 

sehingga Iran memiliki peran penting dalam perekonomian Rusia. Selain itu 

kekayaan minyak yang dimiliki Iran juga menjadi tujuan Rusia, dimana Rusia 

menginginkan pangsa pasar minyak yang lebih besar di Timur Tengah. Sedangkan 

pada kepentingan politik dan keamanan, Rusia memanfaatkan program nuklir 

Bushehr ini untuk mendapatkan aliansi baru dengan Iran, sekaligus sebagai momen 

untuk bersaing dengan Amerika.19  

Penelitian ketiga adalah karya tulis dari Craig Oliphant yang berjudul 

Russia’s Role and Interest in Central Asia.20 Penelitian Craig ini membahas 

bagaimana peran Rusia di kawasan Asia Tengah, dimana negara-negara yang 

                                                           
19 Ibid. Hal 6-9 
20 Craig Oliphant, 2013, Russia’s Role and Interests in Central Asia, London: Saferworld. Diakses 

dari http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/russias-role-and-interests-in-central-

asia.pdf (8/12/2016, 21:17 WIB) 

http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/russias-role-and-interests-in-central-asia.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/russias-role-and-interests-in-central-asia.pdf
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berada di kawasan tersebut adalah kebanyakan negara-negara pecahan dari Uni 

Soviet seperti Kazakhtan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. 

Sehingga karena hal tersebut, Rusia memiliki peran yang cukup berpengaruh di 

kawasan ini. Craig menjelaskan peran Rusia di kawasan Asia Tengah ini dengan 

menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang beliau bagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap pertama pada masa awal pecahnya Uni Soviet hingga 

pertengahan tahun 1990-an, pada masa ini Rusia tidak memiliki kebijakan yang 

pasti terhadap kawasan Asia Tengah dan tidak ada kerjasama yang terjalin dengan 

negara-negara di kawasan tersebut. Tahap kedua adalah pada masa setelah 

pertengahan tahun 1990-an yang ditandai dengan ‘Primakov doctrine’21 yang 

berhasil mendapatkan kembali peran dan pengaruh Rusia dengan negara-negara 

tetangganya, termasuk di kawasan Asia Tengah. Tahap ketiga adalah pada tahun 

2000 keatas yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Pada masa 

ini peran Rusia di Asia Tengah semakin menguat, terutama di sektor keamanan yang 

dipengaruhi oleh peristiwa 9/11.22  

Selain peran, Craig juga mengidentifikasi berbagai kepentingan Rusia di 

Asia tengah, yaitu kepentingan energi, kepentingan ekonomi dan kepentingan 

keamanan. Kepentingan energi merupakan kepentingan yang paling utama Rusia 

pada kawasan ini, dimana Rusia memfokuskan untuk menguasai sektor energi 

terutama pada eksplorasi minyak dan gas bumi. Rusia menguasai berbagai proyek 

                                                           
21 Primakov doctrine atau doktrin primakov adalah sebuah doktrin Rusia yang hadir pada tahun 1996 

untuk membentuk kekuatan multipolar (Rusia, India dan Cina) sebagai alternatif dari kekuatan 

unipolar Amerika yang mendominasi setelah perang dingin. Lihat : 

https://in.rbth.com/blogs/2015/06/27/primakov_the_man_who_created_multipolarity_43919 

(8/12/2016, 21:22 WIB)  
22 Craig Oliphant, Op. Cit., hal. 3-5 

https://in.rbth.com/blogs/2015/06/27/primakov_the_man_who_created_multipolarity_43919
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eksplorasi minyak dan gas di laut lepas Kazakhtan. Proyek eksplorasi di Kazakhtan 

ini menghasilkan lebih dari 90% minyak dan lebih dari 40% gas alam yang 

diproduksi diluar wilayah Rusia. Sedangkan di negara lainnya seperti Tajikistan dan 

Kirgystan, Rusia memiliki kesepakatan kerjasama untuk membangun pembangkit 

listrik tenaga air di kedua negara tersebut.23 

Penelitian keempat adalah Skripsi dari Ahmad Gilang yang berjudul 

Politik Energi Rusia di Kawasan Asia Tengah (Studi Kasus Kazakhtan).24 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Craig sebelumnya, yaitu 

membahas mengenai peran dan kepentingan Rusia di Asia Tengah. Namun 

perbedaannya adalah penelitian Ahmad Gilang ini lebih memfokuskan pada politik 

energi yang dilakukan Rusia di Asia Tengah, khususnya Kazakhtan. 

Pada penelitiannya ini, Gilang menggunakan metode penelitian deskriptif 

analitis untuk menjabarkan strategi politik energi Rusia di Asia Tengah dan 

kemudian menganalisa pengaruh politik energinya tersebut terhadap kepentingan 

nasional yang ingin dicapai di Kazakhtan. Gilang menggunakan pendekatan konsep 

kepentingan nasional, geopolitik, dan politik luar negeri guna menjawab pertanyaan 

penelitiannya.25  

Gilang menjelaskan bahwa politik luar negeri Rusia saat ini dibandingkan 

dengan pada masa Uni Soviet sebelumnya sangat berbeda. Jika sebelumnya Uni 

Soviet menggunakan ideologi komunis dan militer sebagai alat politik luar 

                                                           
23 Ibid. Hal. 6-7 
24 Ahmad Gilang, 2008, Politik Energi Rusia di Kawasan Asia Tengah (studi Kasus Kazakhtan), 

skripsi, Makasar: Jurusan Hubungan Internasional, Universias Hasanudin. Diakses dari 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4132/Skripsi%20Bab%20I-

IV.docx?sequence=1 (13/4/2017, 20:23 WIB) 
25 Ibid. Hal. 10-14 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4132/Skripsi%20Bab%20I-IV.docx?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4132/Skripsi%20Bab%20I-IV.docx?sequence=1
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negerinya, Rusia sejak dipimpin oleh presiden Vladimir Putin melakukan politik 

luar negeri dengan cara lebih soft, yaitu dengan menggunakan energi.26  Politik 

energi ini yang kemudian digunakan Rusia untuk mengejar kepentingan 

nasionalnya di dunia Internasional. Hal tersebut juga dilakukan Rusia terhadap 

negara-negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah seperti Kazakhtan.  

Pentingnya kawasan Asia Tengah terhadap kepentingan nasional Rusia 

dikarenakan adanya kedekatan historis dan juga kedekatan geografis. Selain itu, 

kawasan Asia Tengah juga memiliki potensi energi minyak bumi dan gas alam yang 

sangat besar, sehingga Rusia sangat menaruh perhatian kepada negara-negara di 

kawasan tersebut. Kazakhtan merupakan salah satu negara kawasan Asia Tengah 

yang memiliki potensi minyak bumi yang cukup besar, dengan ekspor minyak bumi 

peringkat ke-18 di dunia.27 Secara kedekatan historis dan grografis serta ditambah 

dengan potensi energi yang dimilikinya menjadikan Kazakhtan menjadi mitra 

penting Rusia.28 

Penelitian Kelima jurnal oleh Dyah Setyorini dan Sugiyanto Eddie 

Kusuma berjudul Kepentingan Rusia Terhadap Pembangunan Pemipaan 

Proyek Nord Stream ke Eropa Barat Tahun 2010-2012.29 Penelitian ini 

membahas mengenai ekspor gas Rusia ke Eropa Barat melalui pipa Nord Stream. 

Dyah dan Sugiyanto melihat dari kepentingan Rusia dari ekspornya tersebut. 

                                                           
26 Ibid. Hal. 3-5 
27 Ibid. Hal. 6 
28 Ibid. Hal. 105 
29 Dyah Setyorini dan Sugiyanto Eddie Kusuma, Kepentingan Rusia Terhadap Pembangunan 

Pemipaan Proyek Nord Stream ke Eropa Barat Tahun 2010-2012, Jurnal Ilmu Hubungan 

Internasional, 2015, Jember: Universitas Jember, diakses dari http://repository.unej.ac.id/ 

bitstream/handle/123456789/71590/Dyah%20Setyorini.pdf?sequence=1 (13/4/2017, 20:40 WIB) 

http://repository.unej.ac.id/%20bitstream/handle/123456789/71590/Dyah%20Setyorini.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/%20bitstream/handle/123456789/71590/Dyah%20Setyorini.pdf?sequence=1
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Menurut Dyah dan Sugianto terdapat dua kepentingan Rusia dalam proyek 

Nord Stream tersebut, yaitu kepentingan ekonomi untuk menciptakan bentuk saling 

ketergantungan (interdependency) bagi Eropa Barat dan Rusia, dan juga 

kepentingan politik dengan cara pengambilan kembali atau renasionalisasi 

perusahaan-perusahaan gas alam milik Rusia. Nord Stream menjadi andalan bagi 

Rusia dalam bargaining power untuk menjalankan politik luar negerinya pada 

perdagangan energi dalam pasar internasional, terutama di kawasan Eropa Barat.30  

Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

penulis teliti, yaitu meneliti mengenai kepentingan nasional Rusia. Perbedaannya 

adalah pada permasalahan dan kasus yang menjadi fokus penelitian. Keempat 

penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis untuk mengerti bagaimana kepentingan 

nasional Rusia dalam melakukan politik luar negerinya, sehingga dapat 

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini.  

1.4.2 Energi Nuklir Rusia 

Penelitian Keenam adalah jurnal dari Yelizaveta Mikhailovna Sharonova 

yang berjudul Nuclear Energy Status in Russia: Historical and Contemporary 

Perspective.31 Jurnal ini membahas mengenai status dan peran energi nuklir di 

Rusia dalam sejarahnya dan kondisi kontemporer saat ini. 

Energi nuklir sudah berakar dalam sejarah negara Rusia sendiri, dimana 

energi nuklir ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kemajuan Rusia. 

                                                           
30 Ibid. Hal. 12 
31 Yelizaveta Mikhailovna Sharonova, Nuclear Energy Status in Russia: Historical and 

Contemporary Perspectives, IOSR Journal of Humanities and Science, Vol, 21, Issue, 9, Ver, 8 

(September 2016), IOSR Journal, diakses dari http://www.iosrjournals.org/iosr-

jhss/papers/Vol.%2021%20Issue9/Version-8/G2109083746.pdf (15/4/2017, 19:05 WIB) 

http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue9/Version-8/G2109083746.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue9/Version-8/G2109083746.pdf
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Pada tahun 1917 merupakan tahun revolusi Rusia yang juga menjadi momentum 

perkembangan energi di negara tersebut. Pasca revolusi 1917 ini, sektor energi 

termodernisasi dan pendidikan di bidang energi meningkat pesat.32 Sehingga karena 

hal tersebut, Rusia dapat menguasai sektor energinya secara mandiri tanpa 

intervensi dari negara lain. 

Pada tahun 1954 Rusia atau Uni Soviet pada saat itu merupakan negara 

pertama yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Semenjak saat itu, 

energi nuklir bukanlah sekedar sumber energi, namun merupakan simbol dari 

kesuksesan Uni Soviet, sehingga sejak saat itu juga industri energi nuklir Rusia 

berkembang secara signifikan. Meskipun demikian, perkembangan energi nuklir 

Rusia harus mengalami kemunduran sejak peristiwa meledaknya reaktor nuklir di 

Chernobyl pada tahun 1986. Akibat dari kecelakaan tersebut Rusia harus 

menghentikan proyek pembangunan reaktor nuklirnya di berbagai tempat. 

Kemudian pasca pecahnya Uni Soviet pada awal tahun 1990an, sektor energi nuklir 

Rusia mulai bangkit dengan menjalin kerjasama ekspor teknologi energi nuklir 

dengan Cina, India, dan Iran. Pada tahun 2000an, sektor energi nuklir Rusia kembali 

mengalami perkembangan yang signifikan setelah Vladimir Putin menjadi Presiden 

Rusia.33  

Yelizaveta menyimpulkan bahwa energi nuklir pada masa Uni Soviet 

merupakan alat yang digunakan untuk membangun kembali power Soviet pasca 

perang Dunia II. Sedangkan pada masa pasca pecahnya Uni Soviet hingga saat ini, 

                                                           
32 Ibid. Hal. 37 
33 Ibid. hal. 38-43 
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sektor energi nuklir berperan dalam pembangunan ekonomi Rusia yang kuat, yang 

nantinya dapat membuat ekonomi Rusia tidak lagi bergantung pada sektor energi 

minyak dan gas. 

Penelitian Ketujuh adalah jurnal yang disusun oleh Natalia Victorovna 

Kuznetsova dan Ekaterina Vasilievna Kuznetsova berjudul Energy Strategy of 

the Russian Federation.34 Jurnal ini meneliti tentang perubahan strategi energi 

Rusia tahun 2020 menjadi strategi energi 2030 kemudian yang akan kembali 

diperbaharui dengan strategi energi 2035. Kuznetsova menjelaskan bahwa strategi 

energi Rusia 2020 masih sangat mengandalkan industri energi dalam perekonomian 

dan juga politik luar negeri Rusia. Hal tersebut juga masih bertahan hingga 

perubahan strategi energi 2030, namun pada strategi energi 2030 ini Rusia berusaha 

untuk mengurangi ketergantungannya terhadap industri energi, khususnya pada 

ekspor minyak dan gas. Rusia berusaha untuk beralih pada pengembangan 

teknologi energi terbarukan yang termasuk salah satunya adalah energi nuklir. 

Sedangkan pada rencana energi nuklir 2035, para pakar menyarankan agar tidak 

lagi bergantung pada sektor energi dalam perekonomian, namun menjadikannya 

sebagai support system dalam perkembangan ekonomi Rusia.35 

Kuznetsova menyimpulkan bahwa sektor energi memiliki dua peran bagi 

Rusia, yaitu pertama adalah sebagai harta karun yang ada di tanah Rusia yang 

memberikan banyak manfaat dan keuntungan, seperti meningkatkan 

                                                           
34 Natalia Victorovna Kuznetsova dan Ekaterina Vasilievna Kuznetsova, Energy Strategy of The 

Russian Federation, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol, 6, No, 5 (September 2015), 

Roma: MCSER Publishing, diakses dari http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/ 

download/7474/7156 (15/4/2017, 20:15 WIB) 
35 Ibid. hal. 161-165 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/%20download/7474/7156
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/%20download/7474/7156
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perekonomian, sehingga memberikan kekuatan geopolitik yang luas. Namun disisi 

lain, sektor energi menjadi sebuah kutukan, dimana Rusia harus selalu bergantung 

terhadap energi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, strategi jangka panjang dan 

jangka pendek menjadi sangat penting.36 

Penelitian kedelapan adalah paper dari Anton Khlopkov yang berjudul 

Russia’s Nuclear Security Policy: Priorities and Potential Areas for 

Cooperation.37 Penelitian ini membahas mengenai keamanan energi Rusia, 

khususnya energi nuklir yang merupakan komponen kunci dalam strategi energi 

untuk peningkatan perekonomian Rusia. Sehingga untuk menjamin 

berkembangnya sektor energi nuklir ini, keamanan nuklir menjadi sangat penting. 

Rusia berperan aktif dalam IAEA untuk terus meningkatkan keamanan nuklir dunia 

dengan cara membantu negara lain yang akan mengembangkan energi nuklir untuk 

membangun prasarana keamanan nuklirnya. Hal tersebut dilakukan dengan 

memberikan bantuan dan kontribusi secara sukarela kepada IAEA Nuclear Security 

Fund. Rusia memberikan dana sebesar US$ 6,5 miliar setiap tahunnya yang 

ditujukan untuk pelatihan keamanan nuklir untuk negara-negara dunia ketiga.38 

Sementara itu, dalam hubungan bilateral, kerjasama keamanan nuklir 

sendiri sudah sejak lama dijalin Rusia dengan Amerika. Kedua negara ini memiliki 

peran terdepan dalam keamanan nuklir dunia, yang juga berperan penting dalam 

rezim energi nuklir dunia. Namun, sejak krisis Ukraina, hubungan kerjasama kedua 

                                                           
36 Ibid. hal. 166-167 
37 Anton Khlopkov, Russia’s Nuclear Security Policy: Priorities and Potential Areas for 

Cooperation, Policy Analysis Brief, Working Paper, May 2015, The Stanley Foundation, diakses 

dari http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/KhlopkovPAB515.pdf (15/4/2017, 21:13 

WIB) 
38 Ibid. hal. 10 

http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/KhlopkovPAB515.pdf
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negara menjadi memburuk, termasuk dalam hal kerjasama keamanan nuklir. 

Perbedaan pandangan dan prioritas dalam keamanan nuklir antara kedua negara 

tersebut juga menyebabkan terhentinya hubungan kerjasama tersebut.39 Sehingga 

hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya keamanan nuklir dunia yang 

dapat menyebabkan nuklir dapat disalah gunakan oleh kelompok teroris. Khlopkov 

disini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan model 

kerjasama baru yang didasarkan pada kesetaraan dengan menghormati prioritas 

kedua negara yang tidak selalu sama. Kerjasama keamanan nuklir ini akan dapat 

berjalan secara efektif apabila kedua negara menggunakan pendekatan pragmatis 

dan membatasi interaksi dari pengaruh negatif termasuk trend dalam hubungan 

bilateral.40 

Ketiga penelitian tersebut memiliki manfaat terhadap penelitian penulis 

yang membahas mengenai kerjasama energi nuklir Rusia. Sejarah energi nuklir, 

strategi energi nuklir, hingga keamanan nuklir Rusia sangat berkaitan dalam 

kepentingan nasional Rusia dalam kerjasama energi nuklirnya. 

1.4.3 Pengembangan Energi Nuklir Vietnam 

Penelitian kesembilan oleh Irma Arfianty Akob dengan judul Prospek 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Asia Tenggara.41 

Skripsi ini membahas tentang PLTN yang direncanakan akan dibangun oleh negara-

negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Energi nuklir 

                                                           
39 Ibid. hal. 11-12 
40 Ibid. hal. 13 
41 Irma Arfianty Akob, 2014, Prospek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 

Asia Tenggara, Skripsi, Makasar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin. 

Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10874/skripsi% 

20lengkap.pdf (8/12/2016, 22:22 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10874/skripsi%25%2020lengkap.pdf
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10874/skripsi%25%2020lengkap.pdf
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dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan listrik yang terus meningkat di ketiga 

negara tersebut, sementara sumber daya alam yang digunakan untuk tenaga listrik 

seperti minyak bumi dan batu bara terus berkurang. Energi nuklir merupakan energi 

alternatif yang dapat menggantikan sumberdaya alam tidak terbaharukan tersebut 

untuk memproduksi tenaga listrik. Oleh karena itu, ketiga negara tersebut 

merencanakan pembangunan PLTN pertamanya. 

Penelitian Irma Arfianty ini melihat adanya peluang maupun tantangan yang 

dihadapi negara-negara tersebut dalam pembangunan PLTN. Ketiga negara tersebut 

berpeluang besar untuk membangun PLTN karena sudah meratifikasi peraturan 

tentang nuklir untuk tujuan damai dan juga sudah memenuhi standar IAEA untuk 

mengembangkan energi nuklir dan membangun PLTN. Namun berbagai tantangan 

harus dihadapi setiap negara tersebut untuk dapat meneruskan program 

pembangunan PLTN. Ketiga negara tersebut harus menghadapi beberapa resiko, 

seperti kebutuhan pendanaan, sumber daya manusia (SDM), dan juga membangun 

kepercayaan masyarakat atas pengembangan nuklir yang dikenal sangat 

berbahaya.42 

Penelitian penulis dan penelitian Irma Arvianty ini memiliki kesamaan 

dalam pembahasan tentang energi nuklir terutama yang dikembangkan oleh 

Vietnam. Namun perbedaannya adalah penelitian Irma ini menjelaskan secara luas 

rencana pengembangan energi nuklir yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara, 

sedangkan penelitian penulis melihat secara lebih spesifik, yaitu memfokuskan 

                                                           
42 Ibid. Hal. 97 
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pada kerjasama energi nuklir yang dilakukan Rusia dengan Vietnam dan mengambil  

perspektif dari kepentingan Rusia. 

Penelitian kesepuluh oleh Oliver Thranert yang berjudul 

Nonproliferation and Nuclear Energy: The Case of Vietnam.43 Melihat dari 

judulnya sudah tentu penelitian ini membahas pengembangan energi nuklir di 

Vietnam. Sebelumnya pada penelitian Irma Arvianty diatas dijelaskan bahwa 

Vietnam dengan negara Asia Tenggara lainnya yaitu Indonesia dan Malaysia akan 

membangun reaktor nuklir yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik. 

Namun pada kasus di Vietnam, menimbulkan beberapa kekhawatiran dikarenakan 

posisi Vietnam dalam konflik laut Cina selatan. Vietnam dikhawatirkan tidak hanya 

bertujuan untuk membangun reaktor nuklir untuk kebutuhan nuklir, namun juga 

adanya keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir guna membendung 

ancaman dari Tiongkok pada konflik Laut Cina Selatan. 

Meskipun demikian, Vietnam cukup transparan dalam melakukan 

pengembangan energi nuklirnya dengan melakukan penandatanganan dan 

kesepatan kerjasama dengan IAEA dan Amerika Serikat. Hubungan Vietnam 

dengan Tiongkok saat ini juga dalam keadaan baik dan setabil, sehingga hal tersebut 

menepis asumsi terhadap pengembangan senjata nuklir oleh Vietnam. Tetapi jika 

ancaman dari Tiongkok meningkat dalam konflik laut Cina selatan dapat 

menimbulkan kemungkinan akan pengembangan senjata nuklir itu terjadi.44 

                                                           
43 Oliver Thranert, Nonproliferation and Nuclear Energy: The Case of Vietnam, CSS Analyses, 

Working Paper No.179, October 2015, CSS (Center for Security Studies), diakses dari 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/pdfs/CSS-Analyse179-EN.pdf (16/4/2017, 18:35 WIB) 
44 Ibid. 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analyse179-EN.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analyse179-EN.pdf
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Penelitian yang ditulis Irma Arvianty dan juga penelitian dari Oliver Tranert 

ini membantu penulis dalam memahami pengembangan energi nuklir di Vietnam. 

Penulis mendapat wawasan yang lebih luas dikarenakan tidak hanya melihat dari 

sisi Rusia, namun juga energi nuklir yang ada di Vietnam. 

 Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Penelitian oleh Ahmad Saifuddin Bukhari dengan judul Kepentingan 

Rusia dalam Kerjasama Nuklir dengan Vietnam ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi energi dan 

keamanan energi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.  

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Nama Peneliti & 

Judul 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 
Hasil 

1 Nur Cholis 

“Kepentingan 

Rusia dalam 

Melakukan 

Kerjasama 

Pertahanan 

dengan Iran” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Alat Analisa: 

Kepentingan 

Nasional dan 

Kerjasama 

Bilateral 

Rusia memiliki tiga kepentingan dalam 

melakukan kerjasama pertahanan 

dengan Iran, yaitu kepentingan 

ekonomi yang bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi ekonomi 

domestik, kepentingan keamanan jalur 

perdagangan yang melewati kawasan 

laut kaspia, dan kepentingan dalam 

membendung perluasan Nato di 

kawasan negara bekas Uni Soviet. 

2 Zuher Efendi 

Akbar 

“Kepentingan 

Rusia dibalik 

Dukungannya 

Terhadap Program 

Nuklir Iran” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Alat Analisa: 

Pendekatan 

perspektif realis 

Dukungan Rusia terhadap program 

nuklir Iran dikarenakan adanya 

keuntungan yang bisa didapatkan. 

Rusia memiliki tiga kepentingan dalam 

dukungannya tersebut, yaitu 

kepentingan ekonomi, kepentingan 

politik, dan juga kepentingan 

keamanan. 

3 Craig Oliphan 

“Russia’s Role 

and Interest in 

Central Asia” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Alat Analisa: 

Kepentingan 

Nasional, FPA, 

Rusia memiliki peran yang cukup 

berpengaruh di Asia Tengah, terutama 

di bidang keamanan dan energi. Rusia 

juga memiliki tiga kepentingan utama 

di kawasan tersebut, yaitu kepentingan 
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pendekatan 

Geopolitik 

energi, kepentingan ekonomi, dan 

kepentingan keamanan. 

4 Ahmad Gilang 

“Politik Energi 

Rusia di Kawasan 

Asia Tengah 

(Studi Kasus 

Kazakhtan)” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Analitif 

Alat Analisa: 

Kepentingan 

Nasional, 

Geopolitik, 

Politik Luar 

Negeri 

Letak geografis Kazakhtan yang 

berbatasan langsung dengan Rusia 

menjadikannya sebagai partner yang 

sangat strategis, sehingga Rusia terus 

menjaga kedekatan dan juga 

pengaruhnya terhadap Kazakhtan. 

Rusia memanfaatkan sumberdaya 

energinya dalam politik luar negeri 

untuk mereklaim aset yang dimiliki 

oleh negara yang kemudian 

dipergunakan sebagai media dalam 

berinteraksi dengan negara lain, seperti 

halnya Gazprom, Rosneft dan 

Transneft yang digunakan Rusia untuk 

berinteraksi dengan Kazakhtan. 

5 Dyah Setyorini 

dan Sugiyanto 

Eddie Kusuma  

“Kepentingan 

Rusia Terhadap 

Pembangunan 

Pemipaan Proyek 

Nord Stream ke 

Eropa Barat 

Tahun 2010-

2012” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Kualitatif 

Alat Analisa: 

Kepentingan 

Nasional, Politik 

Luar Negeri, 

Teori 

Competitive 

Advantage 

Terdapat dua kepentingan Rusia dalam 

proyek Nord Stream tersebut, yaitu 

kepentingan ekonomi untuk 

menciptakan bentuk saling 

ketergantungan (interdependency) bagi 

Eropa Barat dan Rusia, dan juga 

kepentingan politik dengan cara 

pengambilan kembali atau 

renasionalisasi perusahaan-perusahaan 

gas alam milik Rusia. 

6 Yelizaveta 

Mikhailovna 

Sharonova 

“Nuclear Energy 

Status in Russia: 

Historical and 

Contemporary 

Perspective” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif  

Alat Analisa: 

Konsep nuclear 

energy & power 

Energi nuklir pada masa Uni Soviet 

merupakan alat yang digunakan untuk 

membangun kembali power Soviet 

pasca perang Dunia II. Sedangkan pada 

masa pasca pecahnya Uni Soviet 

hingga saat ini, sektor energi nuklir 

berperan dalam pembangunan ekonomi 

Rusia yang kuat, yang nantinya dapat 

membuat ekonomi Rusia tidak lagi 

bergantung pada sektor energi minyak 

dan gas. 

7 Natalia 

Victorovna 

Kuznetsova dan 

Ekaterina 

Vasilievna 

Kuznetsova 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif  

Alat Analisa: 

Konsep strategi 

energi 

Sektor energi memiliki dua peran bagi 

Rusia, yaitu pertama adalah sebagai 

harta karun yang ada di tanah Rusia 

yang memberikan banyak manfaat dan 

keuntungan, seperti meningkatkan 

perekonomian. Namun disisi lain, 

sektor energi menjadi sebuah kutukan, 
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“Energy Strategy 

of the Russian 

Federation” 

dimana Rusia harus selalu bergantung 

terhadap energi. Sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut, strategi jangka 

panjang dan jangka pendek menjadi 

sangat penting. 

8 Anton Khlopkov 

“Russia’s Nuclear 

Security Policy: 

Priorities and 

Potential Areas 

for Cooperation” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif  

Alat Analisa: 

Konsep nuclear 

security 

Rusia dan AS menanggung 

tanggungjawab istimewa terhadap 

nuklir agar tetap aman. Sehingga 

diperlukan model kerjasama baru yang 

didasarkan pada kesetaraan dengan 

menghormati prioritas kedua negara 

yang tidak selalu sama. Kerjasama 

keamanan nuklir ini akan dapat 

berjalan secara efektif apabila kedua 

negara menggunakan pendekatan 

pragmatis dan membatasi interaksi dari 

pengaruh negatif termasuk trend dalam 

hubungan bilateral. 

9 Irma Arfianty 

Akob 

“Prospek 

Pembangunan 

Pembangkit 

Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN) di 

Asia Tenggara” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Alat Analisa: 

INGO, 

Kepentingan 

Nasional 

Negara-negara di Asia Tenggara 

berpeluang besar untuk melakukan 

pengembangan energi nuklir. Namun 

meskipun demikian, negara-negara 

tersebut harus menghadapi beberapa 

resiko, seperti kebutuhan pendanaan, 

sumber daya manusia (SDM), dan juga 

membangun kepercayaan masyarakat 

atas pengembangan nuklir yang dikenal 

sangat berbahaya. 

10 Oliver Thranert  

“Nonproliferation 

and Nuclear 

Energy: The Case 

of Vietnam” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif  

Alat Analisa: 

Kerjasama 

Internasional 

Nuclear Security 

Vietnam cukup transparan dalam 

melakukan pengembangan energi 

nuklirnya dengan melakukan 

penandatanganan dan kesepatan 

kerjasama dengan IAEA dan Amerika 

Serikat. Hubungan Vietnam dengan 

Tiongkok saat ini juga dalam keadaan 

baik dan setabil, sehingga hal tersebut 

menepis asumsi terhadap 

pengembangan senjata nuklir oleh 

Vietnam. Tetapi jika ancaman dari 

Tiongkok meningkat dalam konflik laut 

Cina selatan dapat menimbulkan 

kemungkinan akan pengembangan 

senjata nuklir itu terjadi. 

11 Ahmad Saifuddin 

Bukhari 

Jenis Penelitian: 

Eksplanatif 

Alat Analisa: 

Rusia melakukan diplomasi melalui 

energi nuklir dengan Vietnam dengan 

tujuan untuk mencapai kepentingan 
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“Kepentingan 

Rusia dalam 

Kerjasama Energi 

Nuklir dengan 

Vietnam” 

Konsep 

Diplomasi 

Energi 

Keamanan 

Energi 

ekonomi dan juga politiknya. 

Kepentingan ekonomi ini berupa 

peningkatan ekspor energi dan 

teknologi nuklir serta perluasan pasar 

energi nuklirnya. Sedangkan pada 

kepentingan politik, Rusia 

memanfaatkan kerjasama ini untuk 

mempererat hubungan dan juga 

meningkatkan pengaruhnya terhadap 

Vietnam yang nantinya dapat 

memudahkan Rusia untuk menjalin 

kerjasama energi nuklir dengan negara 

lainnya di Asia Tenggara. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Diplomasi Energi 

Kebutuhan akan energi setiap negara terus meningkat dari tahun ke 

tahunnya.45 Hal ini menjadikan energi menjadi sektor yang sangat penting bagi 

setiap negara. Energi menunjang segala aktivitas manusia, mulai dari bahan bakar 

kendaraan, listrik, kebutuhan industri dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap 

negara harus mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negerinya. 

Pentingnya sektor energi ini mendorong negara-negara dunia melakukan 

berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan energinya. Sebelumnya pada masa 

perang dingin, setiap negara masih sangat self-service yaitu mengandalkan 

kemampuan sendiri untuk mengamankan kebutuhan energi.46 Sedangkan saat ini, 

negara-negara dunia sudah sangat kooperatif dan menggunakan kerjasama 

                                                           
45 Menurut data International Energy Outlook 2016 konsumsi energi dunia diproyeksikan akan 

meningkat 48% dari tahun 2012 ke 2040. Meningkat dari 549 kuadriliun Btu pada tahun 2012 

menjadi 815 kuadriliun Btu pada tahun 2040. Sumber: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/world.cfm 

(28/5/2017, 15.34 WIB) 
46 YU Jianhua dan DAI Yichen, Energy Politics and Security Concepts from Multidimensional 

Perspectives, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol 6, No 4, 2012, Shanghai: 

Shanghai Academic of Social Science (SASS), hal. 107.  

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/world.cfm
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internasional sebagai wadah untuk berkerjasama satu dengan yang lainnya dalam 

hal energi.  

Kerjasama internasional di bidang energi dimanfaatkan oleh setiap negara 

sebagai alat diplomasi, sehingga dikenal dengan sebutan diplomasi energi. 

Diplomasi energi adalah upaya negara-negara di dunia untuk mengamankan 

kemanan energinya melalui kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun 

multilateral. Tujuan dari diplomasi energi negara pengimpor dan negara pengekspor 

energi berbeda, negara pengimpor energi melakukan diplomasi energi untuk 

menjaga pasokan energi dalam negerinya sedangkan negara pengekspor melakukan 

diplomasi energi untuk memperluas pasar dan meningkatkan ekspornya. 

Menurut C. Z. Zhiznin salah seorang ahli dalam konsep diplomasi energi 

menjelaskan bahwa setidaknya ada dua kategori diplomasi energi, yaitu diplomasi 

untuk tujuan energi (diplomacy for the purpose of energy) dan diplomasi dengan 

atau melalui energi (diplomacy by means of energy). Selanjutnya ia juga 

menjelaskan setiap negara yang melakukan diplomasi energi memiliki dua 

kepentingan yang ingin dicapai, yaitu kepentingan ekonomi dan juga kepentingan 

politik. Kepentingan ekonomi disini berkaitan dengan sektor energi itu sendiri, 

yaitu berkaitan dengan pengembangan energi, biaya transportasi, dan juga 

konsumsi energi.47 Tetapi secara khusus, kepentingan ekonomi untuk negara 

pengekspor energi seperti Rusia adalah berkaitan dengan ekspor dan ketersediaan 

pasar untuk menjamin pemasukan keuangan dari penjualan produk energinya.48 

                                                           
47 Ibid. hal. 115 
48 Stanislav Zhiznin, Russian Energy Diplomacy and International Energy Security (Geopolitics and 

Economics), Journal Kantiana, diakses dalam 
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Sedangkan kepentingan politik disini merupakan motif politis yang ingin dicapai 

dalam diplomasi energi dengan mengambil keuntungan dari faktor energi 

tersebut.49 Namun meskipun demikian, konsep diplomasi energi saat ini sudah lebih 

luas, diplomasi energi juga mencakup upaya internasional untuk perkembangan 

dunia yang berkelanjutan dan juga memerangi masalah lingkungan serta perubahan 

iklim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi energi mencakup kepentingan 

nasional setiap aktornya dan juga “trilemma”50 antara keamanan energi, 

perkembangan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.51 

Konsep diplomasi energi disini penulis gunakan untuk menjelaskan peran 

kerjasama energi nuklir ini dalam diplomasi energi Rusia serta mengidentifikasi 

kepentingan Rusia dari kerjasama tersebut. Kerjasama energi nuklir Rusia dengan 

Vietnam ini merupakan bentuk dari diplomasi energi yang dilakukan oleh kedua 

negara. Vietnam melakukan kerjasama ini dengan tujuan untuk dapat 

mengamankan keamanan energinya dengan meningkatkan pasokan energi melalui 

energi nuklir. Sedangkan Rusia menggunakan kerjasama energi nuklir ini sebagai 

alat diplomasinya untuk mencapai kepentingannya, yaitu kepentingan ekonomi dan 

juga kepentingan politik. Hadirnya kerjasama ini memberikan keuntungan ekonomi 

dan juga politik bagi Rusia, yaitu berupa peningkatan ekspor energi nuklir yang 

                                                           
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e68/Zhiznin%20Stanislav%20_7-17.pdf  (28/5/2017, 

15.34 WIB) 
49 YU Jianhua, Op. Cit., hal. 115-116 
50 Trilemma merupakan salah satu topik tantangan pada abad ke-21 yang menjadi perhatian 

International Energy Charter Treaty, lihat: 

http://international.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_EN.pdf  
51 Dixigroup, Energy Diplomacy: International Models for Ukraine, Policy Paper, International 

Renaissance Foundation (IRF) with Think Tank Fund (TTF) and Embassy of Sweden in Ukraine, 

hal. 3 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/e68/Zhiznin%20Stanislav%20_7-17.pdf
http://international.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_EN.pdf
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sekaligus memperluas pasar energinya di Asia Tenggara serta penguatan hubungan 

politik dengan Vietnam. 

1.5.2 Keamanan Energi 

Keamanan energi dan juga diplomasi energi sangat berkaitan satu dengan 

yang lainnya, terutama dalam kondisi politik global saat ini yang mengedepankan 

kerjasama internasional. Negara mengejar keamanan energi nasionalnya dengan 

cara berkerjasama dengan negara lain atau dengan kata lain melalui diplomasi. Hal 

ini berlaku bagi negara konsumen yang mengimpor energi maupun negara produsen 

atau pengekspor energi. Kedua negara tersebut saling membutuhkan satu dengan 

yang lainnya, negara pengimpor membutuhkan pasokan energi dari negara 

pengekspor dan disaat yang sama negara pengekspor juga membutuhkan negara 

pengimpor sebagai pasar energinya.  

Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan Mason Willrich tentang konsep 

keamanan energi. Mason menjelaskan konsep keamanan energi kedua negara 

tersebut berbeda, yaitu bagi negara pengimpor (konsumen) keamanan energi berarti 

menjamin pasokan energi yang memadai untuk menjaga perekonomian nasional 

berjalan dengan baik (supply security), sedangkan bagi negara pengekspor 

(produsen) keamanan energi berarti menjamin akses ke pasar luar negeri dengan 

terus mencari pasar dan investasi guna menjaga keamanan finansial dari pendapatan 

ekspor energinya.52 Maka dapat disimpulkan bahwa keamanan energi bagi negara 

pengimpor didasarkan pada pasokan energi (supply security) sedangkan keamanan 

                                                           
52 YU Jianhua, Op. Cit., hal. 108 
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energi bagi negara pengekspor didasarkan pada permintaan pasar (demand 

security). 

Meskipun demikian, pada perkembangannya konsep keamanan energi yang 

banyak dikenal hanyalah keamanan energi dari perspektif negara konsumen yaitu 

yang didasarkan pada keamanan pasokan. Menurut sejarahnya, konsep keamanan 

energi berawal dari peristiwa krisis minyak dunia pada tahun 1970-an. Pada saat itu 

negara-negara Timur Tengah melakukan embargo perdagangan minyak terhadap 

negara-negara barat, sehingga terjadi kelangkaan minyak bumi. Hal tersebut sangat 

merugikan negara-negara Barat yang merupakan negara industri yang sangat 

bergantung dengan pasokan minyak dari Timur Tengah.53 Sehingga dari peristiwa 

tersebut, muncul konsep-konsep mengenai keamanan pasokan energi yang 

berkembang hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1980-an konsep keamanan 

energi dari perspektif negara produsen pertama kali muncul. Pada saat itu negara-

negara produsen minyak yang tergabung dalam OPEC menuntut demand security 

atau keamanan permintaan energi. Keamanan permintaan energi yang diinginkan 

adalah dalam hal stabilitas harga dan jumlah yang akan diekspor.54  

Sementara itu dalam sejarah perkembangannya, konsep keamanan pasokan 

energi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu konsep keamanan energi tradisional 

dan non-tradisional. Keamanan energi tradisional sangat dipengaruhi oleh peristiwa 

krisis minyak dunia pada tahun 1970-an, sehingga konsep ini memandang politik 

                                                           
53 Energy Charter, 2015, International Energy Security: Common Concept for Energy Producing, 

Consuming, and Transit Countries, Energy Charter Secretariat, hal. 6-7 
54 Hugh Dyer dan Maria Julia Trombetta, 2013, International Handbook of Energy Security, 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hal. 375 
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internasional sebagai kondisi yang anarki dan aktor utamanya adalah negara, dan 

negara dalam mencapai keamanan energi berperilaku sangat self-service. Mason 

Willrich menjelaskan bahwa prilaku self-service suatu negara untuk mencapai 

keamanan energinya akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara lain.55  

Hal serupa juga dijelaskan oleh Paul B. Stares, ia menjelaskan keamanan 

energi tradisional memfokuskan pada ancaman keamanan yang disebabkan 

gangguan mendadak, disintegrasi dan perubahan harga dari kesepakatan yang 

sudah ditentukan. Selain itu, keamanan energi tradisional juga mengacu pada 

tingkat swasembada energi suatu negara dan kemampuannya dalam mengatasi 

gangguan terhadap pasokan energi tanpa memberikan dampak signifikan pada 

perekonomian maupun militer. Maka jika suatu negara mengandalkan impor suatu 

energi dari luar negeri maka keamanan energinya akan bergantung pada energi 

asing.56 

Sedangkan pada konsep keamanan energi non-tradisional yang muncul pada 

pasca masa perang dingin lebih memandang keamanan energi secara lebih luas, 

tidak hanya berdasar pada pasokan energi, namun juga memperhatikan dampak 

lingkungan dari kebijakan energi yang dibuat. Selain itu, keamanan disini juga 

dipandang sebagai sesuatu yang “interdependence” atau saling ketergantungan.57 

Oleh sebab itu kerjasama internasional menjadi sesuatu yang sangat penting dalam 

konsep non-tradisional ini. 

                                                           
55 YU Jianhua, Op. Cit., hal. 107-108 
56 Ibid. hal. 109-110 
57 Ibid. hal. 111 
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Daniel Yergin dalam jurnalnya berjudul “Ensuring Energy Security” 

menyerukan konsep keamanan energi baru dengan pendekatan yang lebih luas guna 

dapat menjawab isu-isu energi kontemporer. Menurutnya konsep keamanan energi 

tradisional yang ada sebelumnya sangat dipengaruhi dengan peristiwa krisis minyak 

pada tahun 1973, maka fokus utamanya adalah energi minyak.58 Sedangkan 

menurut Yergin fokus dari keamanan energi tidak hanya terbatas pada energi 

minyak, melainkan sumber energi lain seperti gas, batu bara, nuklir, serta energi-

energi terbaharukan yang diantaranya seperti energi matahari dan angin juga perlu 

mendapat perhatian lebih.59 

Menurut Yergin, negara membutuhkan empat prinsip untuk menjaga 

keamanan energinya, yaitu: (1) diversifikasi pasokan energi; (2) pemulihan pasca 

krisis; (3) operasi yang stabil dari keseluruhan pasar; (4) informasi yang tepat dan 

benar mengenai suplai dan permintaan. Selain prinsip keamanan energi, 

menurutnya kerjasama internasional juga menjadi hal yang penting dalam 

keamanan energi. Kerjasama internasional yang dimaksud ini tidak hanya 

mengenai kerjasama antar negara konsumen, namun juga kerjasama antara negara 

konsumen dengan negara produsen energi. Sehingga konsep keamanan energi pada 

dunia yang interdependence ini bergantung pada bagaimana negara harus berurusan 

dengan hubungan antar negara.60 

                                                           
58 Daniel Yergin, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs Journal, Vol.85, No.2 (March/April 

2006), hal. 75 
59 Ibid. hal. 70 
60 YU Jianhua, Op. Cit., hal. 112 
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Sama halnya dengan Yergin, Jonathan Elkind juga menjelaskan elemen-

elemen yang terdapat dalam keamanan energi, yaitu: (1) availability atau 

ketersediaan energi yang berkaitan dengan barang maupun jasa (2) reliability, yaitu 

mengamankan pasokan energi yang ada, cukup untuk setiap kebutuhan dalam 

kegiatan sosial dan ekonomi (3) affordability yang berarti keterjangkauan 

(kemampuan untuk membeli) ini berkaitan dengan harga dan transparansi dalam 

transaksi (4) environmental sustainability berkaitan dengan permasalahan 

lingkungan, sehingga untuk mencapai keamanan energi, setiap negara sangat perlu 

memperhatikan dampak lingkungan dari kebijakan yang dikeluarkan.61 

Kemudian dari keempat elemen tersebut, setiap negara memiliki prioritas 

keamanan energi yang berbeda-beda, tergantung dari posisi dan permasalahan yang 

sedang dihadapi. Pada kasus penelitian ini misalnya, Rusia dengan Vietnam 

memiliki prioritasnya masing-masing dalam hal keamanan energi. Vietnam terlihat 

memprioritaskan elemen reliability dan sustainability untuk memiliki reaktor nuklir 

guna mengamankan keamanan pasokan energinya. Sedangkan Rusia sebagai 

negara produsen memiliki keamanan energi yang berbeda dengan Vietnam, 

keamanan energi Rusia dalam hal ini tidak lagi bergantung pada pasokan energinya 

tetapi lebih kepada jumlah ekspor dan ketersediaan pasar energi. 

Karena itu, untuk menjelaskan keamanan energi Rusia sebagai negara 

produsen, penulis menggunakan konsep keamanan permintaan energi (security of 

energy demand) oleh Tatiana Romanova dalam buku International Handbook of 

                                                           
61 Carlos Pascual dan Jonathan Elkind, 2010, Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and 

Implication, Washington, D.C.: Brooking Institution Press, hal. 121-130 



31 

 

Energy Security. Tatiana menjelaskan terdapat tiga strategi diversifikasi yang 

dilakukan negara produsen untuk meningkatkan keamanan energinya dan 

mengurangi ketergantungannya terhadap ekspor minyak dan gas, yaitu dengan cara 

diversifikasi pasar ekspor, diversifikasi produksi energi, dan diversifikasi dengan 

produksi selain produk energi.62 Pada kerjasama Rusia dengan Vietnam ini 

misalnya, Rusia menggunakan startegi diversifikasi produksi energi dengan 

meningkatkan ekspor produk energi nuklirnya dengan tujuan untuk menekan 

ketergantungannya terhadap ekspor minyak bumi maupun gas alam. Rusia 

berkeinginan untuk memperluas pasar energi nuklirnya hingga ke Asia Tenggara 

untuk dapat meningkatkan keamanan energinya. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena yang sudah terjadi maupun 

sedang terjadi dengan mengumpulkan fakta, pemilahan fakta, dan generalisasi 

fakta. Penelitian deskriptif biasanya untuk menjawab pertanyaan “apa” dan 

mengapa.63  Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan juga 

menjelaskan kepentingan Rusia dalam kerjasama energi nuklir dengan Vietnam. 

1.6.2 Metode Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu menganalisa data yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang 

                                                           
62 Hugh Dyer dan Maria Julia Trombetta, Op. Cit., hal. 392-394 
63 Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, 2005, Menulis Skripsi: Panduan untuk Mahasiswa Ilmu 

Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1 
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dituangkan ke dalam bentuk perkataan.64 Sehingga penulis disini mengumpulkan 

informasi-informasi (data kualitatif) yang mendukung penelitian ini untuk 

dijadikan data pendukung akan konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

kepentingan Rusia bekerjasama dengan Vietnam dalam bidang energi. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik library research atau 

studi pustaka, yaitu mengumpulkan data berupa informasi-informasi melalui buku, 

laporan, jurnal, e-book, working paper, artikel, dan berita online yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis teliti.65 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dalam pembahasannya, 

peneliti membatasi dengan menjelaskan dari perspektif kepentingan Rusia dalam 

kerjasama energi nuklir dengan Vietnam. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Vietnam memulai program pengembangan energi nuklirnya untuk 

pembangunan PLTN sejak tahun 2006. Kemudian kerjasama energi nuklir Rusia 

dengan Vietnam dengan tujuan untuk pembangunan PLTN dilakukan sejak tahun 

2010, selanjutnya kerjasama energi nuklir ini berkembang hingga tahun 2016. 

Dengan demikian, batasan waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari tahun 

2006 hingga tahun 2016. 

                                                           
64 Ibid. hal. 44 
65 Rianto Adi dan Heru Prasadja, 1991, Langkah-Langkah Penelitian Sosial, Jakarta: Penerbit 

ARCAN, hal. 48 
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1.7 Argumen Pokok 

Keamanan energi merupakan alasan utama kerjasama energi nuklir Rusia 

dengan Vietnam dilakukan. Kedua negara memiliki keamanan energi nasionalnya 

masing-masing yang harus dijaga dan dipertahankan. Vietnam harus meningkatkan 

pasokan energi listriknya dengan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi listrik sedangkan Rusia sebagai negara produsen energi harus terus 

meningkatkan ekspor energi nuklirnya untuk mengurangi ketergantungaannya 

terhadap ekspor minyak dan gas. Sehingga dengan alasan tersebut, kerjasama ini 

dilakukan oleh kedua negara. 

Kemudian kerjasama energi nuklir yang dilakukan oleh kedua negara 

tersebut merupakan bentuk dari diplomasi energi. Rusia melakukan diplomasi 

melalui energi nuklir dengan Vietnam dengan tujuan untuk mencapai kepentingan 

ekonomi dan juga politiknya. Kepentingan ekonomi ini berupa peningkatan ekspor 

energi dan teknologi nuklir serta perluasan pasar energi nuklirnya hingga ke Asia 

Tenggara. Sedangkan pada kepentingan politik, kerjasama tersebut merupakan 

salah satu upaya poltik luar negeri Rusia yang dikenal dengan Turn to The East 

Policy, yang berusaha untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya ke kawasan 

Asia. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami skripsi ini dengan lebih mudah, penulis menyusun 

sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode 

penelitian, argumen pokok, dan sistematika penulisan. 

BAB II STRATEGI ENERGI RUSIA DALAM KERJASAMA ENERGI 

NUKLIR DENGAN VIETNAM 

Bab ini membahas tentang strategi energi Rusia dalam kerjasama energi 

nuklir dengan Vietnam. Karenanya, dalam bab ini penulis menjelaskan dalam 

beberapa sub bab, yaitu menjelaskan mulai dari Strategi Energi 2030 Rusia, 

kemudian upaya diplomasi energi nuklir terhadap Vietnam, hingga dari diplomasi 

tersebut menghasilkan kerjasama energi nuklir Rusia dengan Vietnam. 

BAB III KEPENTINGAN EKONOMI RUSIA 

Bab ini membahas mengenai kepentingan ekonomi Rusia dalam melakukan 

kerjasama energi nuklir dengan Vietnam. Rusia memiliki banyak keuntungan 

ekonomi yang ingin dicapai dalam kerjasama tersebut, mulai dari peningkatan 

jumlah ekspor energi nuklir hingga perluasan pasar energinya.  
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BAB IV KEPENTINGAN POLITIK RUSIA 

Jika pada bab sebelumnya sudah dijelaskan kepentingan ekonomi Rusia 

dalam kerjasama energi nuklir dengan Vietnam. Selanjutnya pada bab ini akan 

menjelaskan kepentingan politik Rusia dalam kerjasama tersebut. Rusia tidak hanya 

memiliki kepentingan untuk meraih keuntungan ekonomi, Rusia juga memiliki 

motif ataupun kepentingan politik yang ingin dicapai dalam kerjasama tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bersifat membangun untuk 

bahan peninjauan penelitan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini, baik 

itu dari buku, jurnal, working paper, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel internet. 

 


