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BAB III 
KEPENTINGAN EKONOMI RUSIA 

Menurut Zhiznin, suatu negara melakukan diplomasi energi dikarenakan 

adanya kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik yang ingin dicapai. Jadi 

pada Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan kepentingan ekonomi Rusia 

dalam kerjasama energi nuklir dengan Vietnam, yang mana kerjasama tersebut 

merupakan hasil dari diplomasi energi Rusia terhadap Vietnam. Sementara itu, 

kepentingan politik Rusia akan dibahas pada Bab IV. 

Sektor energi merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan Rusia 

setiap tahunnya. Sekitar 60% lebih pendapatan ekonomi Rusia dihasilkan dari 

sektor energi. Pada tahun 2015, nilai ekspor energi Rusia mencapai 63% dari 

keseluruhan ekspornya. Nilai ekspor energi tersebut menghasilkan 216,10 miliar 

USD.129 Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa ekonomi Rusia sangat 

bergantung terhadap ekspor energinya. Sehingga tidak heran jika Rusia berusaha 

untuk mengejar kepentingan ekonominya melalui kerjasama energi nuklir dengan 

Vietnam. Adapun kepentingan ekonomi Rusia dalam kerjasama ini adalah untuk 

menguasai pasar energi Vietnam, peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan 

kedua negara, dan perluasan pasar energi nuklir hingga ke kawasan Asia Tenggara. 

129Trading Economic, Russia Export, diakses pada https://tradingeconomics.com/russia/exports 
(30/11/2017, 11.01 WIB) 

https://tradingeconomics.com/russia/exports
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3.1 Upaya untuk Menguasai Pasar Energi Vietnam 

Rusia berkeinginan untuk menguasai pasar energi Vietnam. Sebelumnya 

Rusia dan Vietnam sudah memiliki kesepakatan kerjasama energi di sektor minyak 

bumi dan gas alam sejak tahun 1981 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2010 

dan tahun 2016.130 Kerjasama minyak bumi dan gas alam ini menghasilkan 

perusahaan patungan “Vietsovpetro” antara Zarubezhneft Rusia dengan 

Petrovietnam Vietnam untuk melakukan riset/penelitian, eksplorasi hingga 

produksi minyak dan gas di wilayah Vietnam, serta melakukan penjualan produk 

minyak dan gasnya secara mandiri ke Vietnam maupun dengan negara lainnya.131  

Zarubezneft merupakan perusahaan BUMN Rusia di sektor energi minyak 

dan gas yang berperan sebagai perantara bagi kepentingan negara di dunia 

internasional. Pada awal berdirinya di tahun 1967, perusahaan ini ditujukan untuk 

membantu negara-negara sahabat Uni Soviet dalam mengembangkan sektor 

minyak dan gas yang sekaligus juga dapat membuka pasar energi Rusia di luar 

negeri. Karena itu, Rusia sejak tahun 1981 membantu Vietnam membangun sektor 

energi minyak dan gas melalui Zarubezhneft dengan mendirikan perusahaan 

patungan Vietsovpetro tersebut. Hadirnya perusahaan Vietsovpetro ini membuat 

Rusia terlibat secara langsung dalam pasar minyak dan gas di Vietnam. 

                                                             
130 Vietsov, Introduction, diakses dalam http://www.vietsov.com.vn/Eng/Pages/Introduction.aspx 
(26/12/2017, 12.35 WIB) 
131 Ibid. 

http://www.vietsov.com.vn/Eng/Pages/Introduction.aspx
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Saham dari Vietsovpetro sendiri dibagi sama rata antara kedua negara, yaitu 

50% - 50%.132 Namun, sejak 1 Januari 2011 1% saham Rusia dibeli Vietnam 

sebesar 15 juta USD. Jadi saat ini kepemilikan saham antara Rusia dengan Vietnam 

sebesar 49% - 51%.133 Selama bertahun-tahun Vietsovpetro menghasilkan sekitar 

200 juta ton minyak bumi dengan lebih dari 9,1 miliar USD pendapatan yang Rusia 

dapatkan. Jumlah produksi minyak dari Vietsovpetro tersebut mendominasi jumlah 

keseluruhan produksi minyak di Vietnam.134 Pada tahun 2013, produksi minyak 

Vietnam mencapai 268,31 juta ton dengan 189,9 juta ton merupakan hasil produksi 

minyak Vietsovpetro sedangkan 78,3 juta ton sisanya diproduksi oleh PVEP.135 

Angka tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Rusia memiliki peran 

penting dalam sektor minyak bumi Vietnam.  

Namun meskipun demikian, rupanya Rusia masih belum puas dengan 

capaiannya tersebut. Rusia menginginkan untuk terus memperluas kerjasama 

energinya di berbagai sektor. Hadirnya kesepakatan kerjasama energi nuklir ini 

merupakan salah satu upaya untuk menguasai pasar energi Rusia di Vietnam, tidak 

lagi hanya di sektor minyak dan gas tetapi kini juga di sektor energi nuklir. Upaya 

perluasan pasar energi nuklirnya ini sudah dilakukan Rusia sejak tahun 2006. Pada 

tahun tersebut Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Vietnam 

                                                             
132 Dokumen Perjanjian antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Sosialis 
Vietnam mengenai kerjasama lebih lancut di bidang eksplorasi geologi dan produksi minyak dan 
gas di landas kontinen Republiki Sosialis Vietnam dalam kerangka kerja gabungan perusahaan 
Vietnam – Vietnam “Vietsovpetro” dalam pasal 6, diakses dalam 
https://translate.google.ru/translate?hl=id&sl=ru&u=http://docs.cntd.ru/document/902266320&pre
v=search (26/12/2017, 12.35 WIB) 
133 Ibid. 
134 Annual Report of Joint Stock Company Zarubezhneft 2011, hal. 12 
135 Le Viet Trung, Tran Quoc Viet, and Pham Van Chat, An Overview of Vietnam’s Oil and Gas 
Industry, Journal of Petroleum Economics & Management, Vol 10/2016, Petrovietnam, hal. 67 

https://translate.google.ru/translate?hl=id&sl=ru&u=http://docs.cntd.ru/document/902266320&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=id&sl=ru&u=http://docs.cntd.ru/document/902266320&prev=search
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dan melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Minh Triet untuk 

mendiskusikan berbagai kerjasama bilateral di sektor energi, ekonomi, dan 

pariwisata.136 Setelah pertemuan tersebut Putin dalam pidato konferensi pers 

menyampaikan perluasan kerjasama energi yang berusaha dibangun dengan 

Vietnam.137 

“This is precisely the decision set out in the joint declaration 
on continued cooperation in geological prospecting and oil and gas 
production that we have just signed today. 
But our cooperation in the energy sector does not end here. Russian 
companies are actively involved in modernising and building energy 
facilities in Vietnam. We are ready not only to continue this kind 
of cooperation but also to expand it, including in the nuclear energy 
sector.”138 

Dari pernyataannya di atas, Putin secara jelas menyampaikan kami (Rusia) 

siap untuk melanjutkan dan memperluas kerjasama di bidang (energi) ini, termasuk 

di sektor energi nuklir. Ungkapan tersebut merupakan tawaran langsung dari Rusia 

untuk Vietnam agar mau untuk memperluas kerjasama energinya dengan Rusia. 

Beberapa tahun setelah itu, yaitu tahun 2010 Rusia berhasil meyakinkan Vietnam 

untuk melakukan kerjasama energi nuklir dan kesepakatan kerjasama energi nuklir 

untuk pembangunan PLTN pertama Vietnam ditandatangani oleh kedua pimpinan 

negara.  

                                                             
136 Kremlin, President Vladimir Putin Held Talks with President of Vietnam Nguyen Minh Triet, 
President of Russia, diakses dalam http://en.kremlin.ru/events/president/news/36677 (21/12/2017, 
15:45 WIB) 
137 Kremlin, Joint Press Conference with President of Vietnam Nguyen Minh Triet following 
Russian-Vietnamese Talks, President of Russia, diakses dalam 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23911 (21/12/2017, 15:45 WIB) 
138 Ibid. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/36677
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23911


77 
 

Kesepakatan kerjasama ini merupakan langkah awal Rusia untuk dapat 

menguasai pasar energi nuklir Vietnam. Karena seperti yang sudah kita ketahui 

bahwa Rusia direncanakan akan membangun 2 PLTN Vietnam yang memiliki total 

daya listrik hingga 4800 MW atau 40% dari keseluruhan jumlah daya listrik yang 

dihasilkan dari energi nuklir. Sementara itu proyek PLTN Vietnam lainnya 

rencananya akan dibangun oleh Jepang dengan total daya 4400 MW (37%), dan 

Korea Selatan dengan total daya 2700 MW (23%).139 Jadi 40% listrik Vietnam dari 

tenaga nuklir akan bergantung dengan Rusia. Hal ini dikarenakan PLTN yang 

menggunakan teknologi reaktor nuklir Rusia tersebut membuat Vietnam harus 

membutuhkan bantuan Rusia dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas 

PLTNnya. Karena bagaimanapun teknologi dari Rusia juga berarti suku cadang 

yang dibutuhkan untuk perawatannya juga dari Rusia.  

Tetapi tidak hanya itu, penguasaan pasar energi nuklir Vietnam ini terlihat 

jelas karena pasokan bahan bakar nuklir untuk PLTN di provinsi Ninh Thuan 

tersebut harus di impor dari Rusia. Pengelolaan bahan bakar bekasnya juga 

merupakan tanggung jawab Rusia sehingga harus dibawa kembali ke Rusia. 

Vietnam untuk saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambangan 

hingga memproses uranium menjadi bahan bakar nuklir sendiri. Sehingga Vietnam 

disini akan terus bergantung terhadap pasokan bahan bakar nuklir dari Rusia untuk 

pengoperasian PLTN tersebut.  

                                                             
139 WNA, Nuclear Power in Vietnam, World Nuclear Association, diakses dalam http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/vietnam.aspx (26/12/2017, 13.45 
WIB) 

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
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Setiap reaktor nuklir berjenis VVER-1200 yang dibangun Rusia tersebut 

membutuhkan 163 kumpulan bahan bakar nuklir (nuclear fuel assemblies).140 

Jumlah bahan bakar tersebut menghasilkan daya listrik hingga 1200 MW dan dapat 

digunakan hingga 7 tahun lamanya.141 Jadi setiap 7 tahun Vietnam harus membeli 

652 kumpulan bahan bakar nuklir untuk 2 PLTN dengan 4 reaktor nuklir. 

3.2 Penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Vietnam 

Kerjasama energi nuklir ini merupakan upaya Rusia untuk meningkatkan 

kerjasama ekonomi dan juga perdagangan dengan Vietnam. Karena bagaimanapun 

kerjasama energi nuklir ini tidak dapat dipisahkan dengan kerjasama ekonomi. Hal 

ini dikarenakan kerjasama tersebut termasuk proyek investasi jangka panjang Rusia 

di Vietnam. Jadi melalui kerjasama energi nuklir ini dapat meningkatkan jumlah 

perdagangan Rusia dengan Vietnam.  

Nilai perdagangan bilateral antara Rusia dengan Vietnam dari tahun 2006 

hingga tahun 2010 secara statistik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, 

perdagangan bilateral kedua negara hanya mencapai 793 juta USD, meningkat 

tajam hingga tahun 2010 menjadi 2,1 miliar USD.142 Keadaan positif dalam 

perdagangannya ini berusaha ditingkatkan Rusia dalam berbagai sektor, termasuk 

sektor energi. Kerjasama energi nuklir menjadi salah satu langkah Rusia dalam 

                                                             
140 Rosatom, The VVER Today: Evolution, Design, Safety, hal. 30 
141 NCCP, Fuel Assemblies for VVER Reactor, diakses dalam 
http://www.nccp.ru/en/products/fuel_for_nuclear_power_plants/fuel_for_vver/ (26/12/2017, 13.46 
WIB) 
142 OEC, What Does Russia Export and Import with Vietnam, diakses dalam 
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/vnm/show/2010/ (26/12/2017, 
13.49 WIB) 

http://www.nccp.ru/en/products/fuel_for_nuclear_power_plants/fuel_for_vver/
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/vnm/show/2010/
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memperkuat hubungan perekonomiannya dengan Vietnam yang diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah perdagangan bilateralnya. 

Rusia setelah kerjasama di sektor energi nuklir ini terlihat semakin serius 

dalam membangun kerjasama ekonomi dengan Vietnam. Pada tahun 2015, Rusia 

berhasil mengajak Vietnam untuk bergabung dalam kesepakatan zona perdagangan 

bebas dengan Rusia dan negara-negara eks-Soviet dalam EEU (Eurasian Economic 

Union).143 Melalui kesepakatan perdagangan bebas ini Rusia berharap dapat 

meningkatkan jumlah perdagangannya dengan Vietnam hingga 10 miliiar USD 

pada tahun 2020.144 Setahun setelah kesepakatan itu ditandatangani, perdagangan 

Rusia dengan Vietnam mengalami peningkatan hingga 3,84 miliar USD, meningkat 

1 miliar USD dari tahun 2015 yang berjumlah 2,85 miliar USD.145 

3.3 Perluasan Pasar Energi Nuklir ke Asia Tenggara 

Kepentingan ekonomi Rusia rupanya tidak hanya terbatas terhadap 

Vietnam, namun juga lebih luas terhadap Asia Tenggara. Kerjasama energi nuklir 

dengan Vietnam ini dijadikan Rusia sebagai batu loncatan untuk mendapatkan 

pasar energi nuklir yang lebih luas hingga ke negara-negara lain di Asia Tenggara. 

Proyek PLTN Vietnam dijadikan sebagai contoh sekaligus alat promosi untuk 

negara-negara Asia Tenggara agar dapat mengembangkan proyek energi nuklir 

dengan bantuan Rusia. 

                                                             
143 Ria Novosti, Vietnam Sign Free Trade Deal with Russia-led EEU Economic Bloc, RT News, 
diakses dalam https://www.rt.com/business/263101-russia-vietnam-free-trade/ (26/12/2017, 14.15 
WIB) 
144 Reuters, Vietnam Joins Russia-led free trade zone, RT News, diakses dalam 
https://www.rt.com/business/361654-russia-vietnam-eeu-trade/ (28/12/2017, 14.16 WIB) 
145 OEC, Loc. Cit. 

https://www.rt.com/business/263101-russia-vietnam-free-trade/
https://www.rt.com/business/361654-russia-vietnam-eeu-trade/
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Keinginan Rusia untuk memperluas pasar energi nuklirnya di kawasan Asia 

Tenggara terungkap sejak pertemuan Russia ASEAN - Summit pada tahun 2010 di 

kota Hanoi Vietnam, beberapa hari setelah kesepakatan kerjasama energi nuklir 

dengan Vietnam ditandatangani. Pada pidatonya, Presiden Rusia pada saat itu 

Dmitri Medvedev menyampaikan Rusia sangat terbuka mengenai kerjasama energi 

di bidang tenaga listrik, energi nuklir sipil, energi terbaharukan, minyak bumi dan 

gas alam, karena hal tersebut merupakan nilai yang penting bagi Rusia, kerjasama 

ini dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral.146 Pada ASEAN - Russia 

Summit pada tahun 2016 di Sochi, Rusia kembali menyinggung tentang energi 

nuklirnya dan mengajak negara-negara ASEAN untuk memiliki energi nuklir.147 

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).148 

Kemudian setelah disampaikan dalam pidato, keinginan Rusia untuk dapat 

memperluas kerjasama energi nuklirnya juga tertuang di dalam dokumen-dokumen 

kerjasama yang disepakati bersama oleh Rusia dan negara-negara anggota ASEAN. 

Adapun dalam dokumen Deklarasi Sochi “Moving Toward a Strategic Partnership 

for Mutual Benefit” pada poin nomor 24 mengatakan bahwa Rusia dan negara-

                                                             
146 Kremlin, Speech at the Second ASEAN-Rusia Summit, President of Russia, Diakses dalam 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/9380 (18/11/2016, 22:53 WIB) 
147 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) 
148 Ibid. 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/9380
https://sputniknews.com/business/201605201039956970-asean-nuclear-power-plants/
https://sputniknews.com/business/201605201039956970-asean-nuclear-power-plants/
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negara ASEAN dapat mengeksplorasi atau memperluas kerjasama di bidang 

minyak dan gas, tenaga listrik, efisiensi energi, energi nuklir dan energi 

terbaharukan yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan energi.149 Selanjutnya 

pada poin nomor 65 dalam dokumen Comprehensive Plan of Action to Promote 

Cooperation Between ASEAN and Russian Federation (2016-2020) juga 

menyebutkan hal yang sama, yaitu untuk mengeksplorasi kerjasama di bidang 

energi nuklir dan aplikasi yang terkait.150 

Tidak hanya disampaikan dalam pertemuan Russia – ASEAN Summit 

maupun tertuang ke dalam dokumen-dokumen kerjasama yang dihasilkan dari 

pertemuan tersebut, Rusia juga aktif melakukan diplomasi dengan menawarkan 

kerjasama energi nuklirnya secara langsung dengan negara-negara Asia Tenggara 

melaui Duta Besar maupun pejabat pemerintahannya yang sedang bertugas ke 

negara-negara tersebut. Dengan Indonesia misalnya, menurut pengakuan Rida 

Mulyani Direktur Jenderal Energi Terbaharukan dan Konservasi Energi 

Kementerian ESDM menyatakan bahwa Rusia merupakan negara yang paling 

agresif menawarkan paket pengembangan energi nuklir.151 Tawaran proyek energi 

nuklir ini beberapa kali disampaikan oleh delegasi pemerintah Rusia saat 

melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada tahun 2014, Wakil Perdana Menteri 

                                                             
149 “Explore cooperation in the areas of oil and gas, electric power, energy efficiency, civilian 
nuclear energy, and renewable energy to enhance energy security;” artikel nomor 24 dalam 
dokumen Sochi Declaration of the ASEAN-Russian Federation Commemorative Summit to Mark 
the 20th Anniversary of ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership  
150 “Explore cooperation in the area of civilian nuclear energy, and its related applications;” poin 
nomor 65 dalam dokumen Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation Between ASEAN 
and Russian Federation (2016-2020) 
151 Ilyas Istianur Praditya, Rusia Paling Gencar Tawarkan RI Bangun Pembangkit Listrik, Liputan6, 
diakses dalam http://bisnis.liputan6.com/read/2290270/rusia-paling-gencar-tawarkan-ri-bangun-
pembangkit-nuklir (26/12/2017, 14.17 WIB) 

http://bisnis.liputan6.com/read/2290270/rusia-paling-gencar-tawarkan-ri-bangun-pembangkit-nuklir
http://bisnis.liputan6.com/read/2290270/rusia-paling-gencar-tawarkan-ri-bangun-pembangkit-nuklir
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Rusia Dmitry O. Rogozin melakukan kunjungan ke Indonesia dengan misi 

penguatan kerjasama bilateral diberbagai sektor termasuk proposal proyek energi 

nuklir.152 Pada tahun yang sama Rusia melalui Rosatom juga menawarkan 

Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang energi nuklir untuk pembangunan 

PLTN. Rosatom bersedia untuk melakukan studi kelayakan untuk pembangunan 

PLTN jika pemerintah Indonesia bersedia.153  

Penawaran energi nuklir ini rupanya terus dilakukan Rusia pada tahun-tahun 

berikutnya. Pada tahun 2015 Rusia kembali menawarkan proyek energi nuklirnya 

dengan Indonesia dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia dan 

Rusia di kota Kazan Republik Tatarstan Rusia. Pada pertemuan tersebut Rusia 

menawarkan kredit atau pinjaman kepada Indonesia jika tertarik untuk 

mengembangkan proyek energi nuklir dan memberikan contoh seperti proyek 

PLTN yang sedang dikembangkan dengan Vietnam.154 Selanjutnya pada tahun 

2016, Rusia menawarkan kerjasama energi nuklirnya dengan cara yang berbeda, 

yaitu dalam bentuk program pendidikan teknologi nuklir dengan mengundang para 

pemuda Indonesia untuk mempelajari teknologi nuklir di berbagai perguruan tinggi 

di Rusia.155 Selain itu, Rusia juga menawarkan PLTN terapung yang merupakan 

                                                             
152 Ardyan Mohamad, Rusia Tawarkan Reaktor Nuklir dan Industri Pesawat Terbang, Jakarta 
Greater, diakses dalam https://jakartagreater.com/ru/ (26/12/2017, 14.17 WIB) 
153 Adiatmaputra Fajar Pratama, Rusia Tawarkan Bangun Pembangkit LIstrik Tenaga Nuklir, 
Tribunnews, diakses dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/27/rusia-tawarkan-
bangun-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir (26/12/2017, 14.23 WIB) 
154 Elizaveta Moskvina, Rusia Kembali Tawarkan Pengembangan Teknologi Nuklir kepada 
Indonesia, RBTH Indonesia, diakses dalam  https://id.rbth.com/news/2015/04/10/rusia_kembali 
_tawarkan_pengembangan_teknologi_nuklir_kepada_indonesia_27411 (26/12/2017, 14.23 WIB) 
155 Suci Puti Melati, Rusia Kembali Tawarkan Kerjasama Nuklir, Wapres RI: PLTN Belum 
Prioritas, RBTH Indonesia, diakses dalam https://id.rbth.com/news/2016/03/17/rusia-kembali-
tawarkan-kerja-sama-nuklir-wapres-ri-pltn-belum-prioritas_576395 (26/12/2017, 14.23 WIB) 

https://jakartagreater.com/ru/
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/27/rusia-tawarkan-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/27/rusia-tawarkan-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir
https://id.rbth.com/news/2015/04/10/rusia_kembali%20_tawarkan_pengembangan_teknologi_nuklir_kepada_indonesia_27411
https://id.rbth.com/news/2015/04/10/rusia_kembali%20_tawarkan_pengembangan_teknologi_nuklir_kepada_indonesia_27411
https://id.rbth.com/news/2016/03/17/rusia-kembali-tawarkan-kerja-sama-nuklir-wapres-ri-pltn-belum-prioritas_576395
https://id.rbth.com/news/2016/03/17/rusia-kembali-tawarkan-kerja-sama-nuklir-wapres-ri-pltn-belum-prioritas_576395
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inovasi teknologi energi nuklir Rusia yang aman untuk Indonesia. PLTN terapung 

ini berbentuk kapal laut yang dapat berpindah-pindah dengan reaktor nuklir sebagai 

pembangkit listrik di atasnya.156  

Tidak hanya dengan Indonesia, Rusia juga aktif menawarkan proyek energi 

nuklirnya dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Contohnya dengan 

Myanmar dan Laos, tawaran proyek energi nuklir ini diterima positif oleh kedua 

negara tersebut. Pada tahun 2015, Rusia dan Myanmar menandatangani MoU 

kerjasama energi nuklir.157 Selanjutnya pada tahun 2016, Rusia juga 

menandatangani MoU kerjasama energi nuklir dengan Laos.158 MoU kerjasama 

energi nuklir tersebut merupakan langkah awal Rusia dalam perluasan pasar energi 

nuklirnya di Myanmar maupun Laos, karena MoU kerjasama energi nuklir tersebut 

nantinya dapat dikembangkan menjadi kesepakatan kerjasama energi nuklir untuk 

pembangunan PLTN. 

Alasan Rusia berusaha keras untuk memperluas pasar energi nuklirnya 

hingga ke Asia Tenggara adalah karena keamanan permintaan energinya (security 

of energy demand) yang sedang menurun akibat jatuhnya harga minyak dan gas 

dunia serta akibat berbagai sanksi ekonomi yang didapatkannya dari Uni Eropa dan 

AS. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Rusia harus melakukan diversifikasi 

                                                             
156 Maikel Jefriando, Menteri Rusia Tawarkan Kapal Nuklir ke RI, Detik Finance, diakses dalam 
https://finance.detik.com/energi/3333817/menteri-rusia-tawarkan-kapal-nuklir-ke-ri (26/12/2017, 
14.23 WIB) 
157 Sputnik, Russia and Myanmar Signed a Memorandum on Nuclear Energy Cooperation, Sputnik 
News, diakses dalam https://sputniknews.com/business/201506181023529862/ (28/12/2017, 15:10 
WIB) 
158 WNN, Russia and Laos Plan Nuclear Cooperation, World Nuclear News, diakses dalam 
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-and-Laos-plan-nuclear-cooperation-1504164.html 
(28/12/2017, 15:12 WIB) 

https://finance.detik.com/energi/3333817/menteri-rusia-tawarkan-kapal-nuklir-ke-ri
https://sputniknews.com/business/201506181023529862/
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-and-Laos-plan-nuclear-cooperation-1504164.html
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pasar serta produk energinya dengan paket ekspor energi nuklir. Hal ini sesuai 

dengan strategi energi yang ingin dicapai Rusia hingga tahun 2030. Dalam strategi 

energi ini Rusia berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari ekspor energi 

nuklir hingga 65%.159 Oleh sebab itu, perluasan pasar energi nuklir ke berbagai 

negara di dunia sangat penting bagi Rusia untuk mencapai hal tersebut. Sehingga 

Rusia dalam hal ini berencana untuk meningkatkan jumlah proyek pembangunan 

reaktor nuklir di kawasan Asia termasuk Asia Tenggara. Hal tersebut diungkapkan 

Direktur Strategi dan Investasi Rosatom Igor Kravaev yang mengatakan bahwa 

Rosatom Rusia akan membangun 28 proyek reaktor nuklir di negara-negara Asia 

hingga tahun 2030, meningkatkan jumlahnya dari 10 proyek reaktor nuklir yang 

sedang dikerjakan pada tahun 2012.160 

Asia tenggara dalam hal ini menjadi salah satu solusi Rusia untuk 

melakukan perluasan pasar energinya, khususnya energi nuklir. Rusia sangat peka 

melihat peluang bisnis di kawasan ini, karena negara-negara dalam kawasan Asia 

Tenggara ini memiliki perkembangan perekonomian yang cukup maju. Kawasan 

ini juga menurut Rosatom merupakan salah satu yang paling menjanjikan dalam 

pengembangan energi nuklir.161 Salah satu yang paling menjanjikan karena 

kebutuhan akan listrik di kawasan Asia Tenggara diproyeksikan akan terus 

                                                             
159 Rosatom Key Fact 2016, hal. 5 
160 Rosatom, Rosatom Target 28 Reactor Projects in Asia by 2030, diakses dalam 
http://www.rosatom.ru/en/press-centre/industry-in-media/214-rosatom-targets-28-reactor-projects-
in-asia-by-2030/?sphrase_id=198090 (5/12/2017, 11:10 WIB)  
161 Rosatom Asia, Rosatom in Southeast Asia and Korea, diakses dalam http://rosatom-
asia.com/rosatom-in-country/ (28/12/2017, 17:10 WIB) 

http://www.rosatom.ru/en/press-centre/industry-in-media/214-rosatom-targets-28-reactor-projects-in-asia-by-2030/?sphrase_id=198090
http://www.rosatom.ru/en/press-centre/industry-in-media/214-rosatom-targets-28-reactor-projects-in-asia-by-2030/?sphrase_id=198090
http://rosatom-asia.com/rosatom-in-country/
http://rosatom-asia.com/rosatom-in-country/


85 
 

meningkat hingga tahun 2040, yaitu meningkat hingga tiga kali lipat dari 789 

Terawaat/jam (TWh) pada tahun 2013 menjadi 2.200 TWh di tahun 2040.162  

Jumlah kebutuhan listrik yang sangat besar tersebut menjadi peluang besar 

Rusia untuk memberikan solusi pemenuhan kebutuhan listrik dengan energi 

nuklirnya. Energi nuklir sendiri merupakan sumber tenaga pembangkit listrik yang 

sangat efisien dan ramah lingkungan. Efisiensi energi nuklir ini dapat dilihat dengan 

jumlah bahan bakar yang sedikit mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang 

besar, yaitu 1 kilogram bahan bakar nuklir uranium bertekanan 4% dapat 

melepaskan energi dengan jumlah yang sama dari pembakaran hampir 100 ton batu 

bara berkualitas tinggi ataupun 60 ton minyak. Terlebih lagi bahan bakar uranium 

yang sudah digunakan dapat digunakan kembali (reusable fuel). Bahan bakar 

uranium berjenis U-235 tidak sepenuhnya terbakar di dalam reaktor nuklir, 

sehingga dapat digunakan kembali setelah melakukan regenerasi.163 Penggunaan 

energi nuklir juga mampu mengurangi pemanasan global karena pengoperasian 

pembangkit listrik tenaga nuklir tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca, 

sehingga jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik 

yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak ataupun gas yang 

menghasilkan gas emisi rumah kaca yang jumlahnya sangat besar.164  

Tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, energi nuklir juga memiliki 

kelebihan dalam hal biaya pengoperasian yang cenderung lebih stabil dibandingkan 

                                                             
162 IEA, 2015, Southeast Asia Energy Outlook 2015, Paris: International Energy Agency, hal. 38 
163 Rosatom, Benerfit of Nuclear Energy, diakses dalam 
http://www.rosatom.ru/en/investors/benefits-of-nuclear-energy/ (25/02/2018, 01:10 WIB) 
164 Rinkesh, Advantages of Nuclear Energy, Converse Energy Future, diakses dalam 
https://www.conserve-energy-future.com/advantages_nuclearenergy.php (25/02/2018, 01:10 WIB) 

http://www.rosatom.ru/en/investors/benefits-of-nuclear-energy/
https://www.conserve-energy-future.com/advantages_nuclearenergy.php
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dengan pembangkit listrik dari bahan bakar fosil yang harganya sering mengalami 

fluktuasi. Harga dari uranium dan bahan baku untuk menghasilkan energi nuklir 

tidaklah mahal, sehingga listrik yang dihasilkan menjadi sangat murah. Bahkan jika 

harga uranium meningkat di pasar global tidak akan begitu berdampak pada biaya 

daya listrik yang dihasilkan.165 

Berbagai kelebihan dari energi nuklir tersebut membuktikan bahwa energi 

nuklir dapat menjadi solusi terdepan untuk negara-negara di Asia Tenggara dalam 

memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi 

energi nuklir bukanlah hal yang baru bagi negara-negara Asia Tenggara. Karena 

negara-negara di kawasan tersebut sudah mulai mengembangkan dan mempelajari 

energi nuklir sejak lama. Jadi proyek energi nuklir di Asia Tenggara bukanlah hal 

yang sangat sulit untuk terealisasi. 

Karenanya Rusia sangat bersemangat menawarkan energi nuklirnya 

terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Rusia memberikan berbagai solusi dalam 

paket ekspor energi nuklirnya yang dikenal dengan Rosatom’s Integrated Solutions 

untuk negara-negara di kawasan tersebut agar dapat mengembangkan energi nuklir 

dengan bantuan Rusia. Berbagai solusi yang diberikan dalam paket ekspor energi 

nuklirnya banyak memberikan kemudahan untuk negara-negara di Asia Tenggara, 

sehingga beberapa negara akhirnya tertarik untuk melakukan kerjasama energi 

nuklir dengan Rusia. 

                                                             
165 Ibid. 
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Upaya perluasan pasar energi nuklir Rusia ke negara-negara Asia Tenggara 

lainnya setelah Vietnam sampai saat sudah cukup berhasil. Rusia berhasil mengajak 

negara-negara tersebut untuk melakukan kerjasama di bidang energi nuklir,166 

meskipun belum sampai pada kesepakatan kerjasama untuk mengembangkan 

proyek PLTN seperti yang dilakukannya dengan Vietnam. Tetapi berbagai 

kerjasama energi nuklir tersebut yang nantinya dapat berkembang menjadi 

kesepakatan kerjasama untuk proyek pembangunan PLTN.  

 

 

 

                                                             
166 Dengan Indonesia, Rosatom Rusia melakukan kerjasama dengan BATAN dalam pengembangan 
industri tenaga nuklir yang aman sejak tahun 2015. Rosatom juga pada tahun 2016 menandatangani 
MoU kerjasama dalam mempromosikan edukasi teknik dan ilmu nuklir dengan Universitas 
Indonesia (UI). Sementara itu, pada tahun 2015 dan 2016 Rosatom Rusia menandatangani MoU 
kerjasama energi nuklir untuk tujuan damai dengan Myanmar, Kamboja dan Laos. Sumber: Rosatom 
Asia, History of Cooperation, diakses dalam http://rosatom-asia.com/rosatom-in-country/history-
of-cooperation/ (28/12/2017, 17:10 WIB) 

http://rosatom-asia.com/rosatom-in-country/history-of-cooperation/
http://rosatom-asia.com/rosatom-in-country/history-of-cooperation/
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