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RESPON LITHUANIA TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN ENERGI PADA 

TAHUN 2011-2015 

 

 

Handie Arief Rahmawan 

NIM. 0911243013 

ABSTRAKSI 

 Energi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap negara di dunia. Energi 

memilik arti penting dalam menunjang berbagai sektor, seperti ekonomi, pertahanan 

nasional, politik. Energi konvensional masih menjadi energi yang dominan dalam 

pemenuhan kebutuhan energ di banyak negara.  Lithuania menjadi salah satu negara yang 

dalam pemenuhan kebutuhan energinya masih sangat bergantung pada energi 

konvensional. Namun keterbatasan kepemilikan sda energi konvensional membuat 

Lithuania bergantung pada energi impor. Sebagai negara importir energi di dalam 

kawasan energi island, membuat permasalaan yang dihadapi Lithuania cukup kompleks. 

Diversifikasi pasokan energi, konektivitas jaringan energi, penurunan produksi energi 

domestik akibat penutupan reaktor nuklir Ignalina yang menjadi bagian dari kesepakatan 

penerimaan keanggotaan Uni Eropamerupakan faktor - faktor yang mengganggu 

keamanan energi Lithuania. Sebagai respon terhadap gangguan keamanan energi,  

Lithuania mengeluarkan kebijakan internal dan ekternal untuk mempengaruhi faktor - 

faktor yang mengganggu kemanan energi. Kebijakan penyiapan kondisi darurat, 

peningkatan produksi energi domestik, peningkatan efisiensi konsumsi energi, promosi 

penggunaan energi pengganti, dukungan terhadap riset dan pengembangan energi 

alternatif  merupakan beberapa kebijakan internal yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Lithuania. dalam kebijakan eksternal Lithuania banyak melibatkan uni eropa, melalui 

paket kebijakan energi ketiga untuk pembentukan pasar energi internal EU yang diadopsi 

oleh untuk meningkatkan diversifikasi dan konektivitas jaringan energi. Sehingga 

Lithuania dapat lepas dari masalah gangguan keamanan energi.  

 

Keyword: Keamanan Energi, Ketergantungan Energi, Energi Island, Diversifikasi, 

Konektivitas, Respon, Kebijakan Internal, Kebijakan Eksternal.   
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LITHUAIN RESPONSES TOWARD ENERGY INSECURITY 2011-2015 

 

Handie Arief Rahmawan 

NIM. 0911243013 

ABSTRACT 

Energy is a basic needs for all country in the world. Energy has an important 

meaning in order to support in many sectors like economy, national defense, and politic. 

Conventional energy still dominating the needs in many country. Lithuain is one of the 

country that still highly dependent on conventional energy. However, the limited  

conventional resources has made lithuania dependent on import. As an energi import state 

in energy island, Lithuain faces a complex problem. energy supply diversification, energy 

transmition network conectivity, decreasing domestic energy production as the result of 

Ignalia Nuclear Powerplant shutdown as part of agreement in EU membership are factors 

that disturb Lithuain energy security. As the response toward the energy insecurity, 

Lithuain make internal and external policy to influence the factors that disturb its energy 

security. Emergency Preparation policy, increasing domestic energy production, 

increasing energy efficiency, promoting substitution energy, research  and development 

support for alternative energy are some of internal policy issued by Lithuain government. 

In the external policy, lithuain involved mainly in EU, through third energy package 

policy to create EU inernal energy market which adopted to increase diversification and 

energy transmition network connectivity. So that Lithuain can escape from energy 

insecurity. 

Keyword: Energy Security, Energy Dependency, Energi Island, Diversification, 

Conectivity, Response, Internal Policy, Eksternal Policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Isu energi menjadi salah satu perhatian dalam disiplin ilmu hubungan 

internasional. Pembahasan mengenai energi di era 2000an menjadi sangat 

beragammencakup ranah keamanan, politik serta ekonomi tergantung dari isu – 

isu yang menjadi perhatian negara seperti isu ketergantungan energi.1Sehingga 

energi dapat dikatakan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh negara di dunia.  

Aspek geografis dalam keamanan energi memiliki posisi yang vital, tetapi banyak 

negara yang keamanan energinya tidak didukung oleh aspek geografis yang 

memadai. 

Aspek geografis yang dimaksud disini daya dukung kondisi geografis 

negara terhadap pemenuhan kebutuhan energi bagi negara tersebut, mengenai 

ketersediaan sumber daya alam di dalam wilayah teritorial negara.Sehingga, 

negara pemilik sumber daya alam (SDA) berdaulat atas pengelolaan kekayaan 

SDA nya dan negara lain harus menghargai kebijakan negara mengenai SDA 

yang dimilikinya.2 Sebagai contoh negara – negara dikawasan Timur Tengah 

seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab merupakan negara – negara yang 

memiliki kelimpahan energi minyak dan negara – negara lain yang tergabung 

dalam OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)3, juga 

                                                           
1John S. Duffield. Fuel Paradise, SEEKING ENERGY SECURITY IN EUROPE,JAPAN AND 

UNITED STATES. 2015 John Hopkins University press, Baltimore hal 15 
2General Assembly Resolution 1803(XVII) of 14 December 1962 “Permanent Sovereignty Over 

Natural Resources” http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx 

diakses pada 07 Desember 2015 
3 OPEC MEMBER COUNTRY, http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm diakses pada 

04 Desember 2015 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm
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beberapa negara eksportir minyak yang lain yang tidak tergabung dalam OPEC 

seperti Norwegia dan Rusia. 

Negara – negara dengan keterbatasan sumber daya energi harus melakukan 

impor energi untuk memenuhi kebutuhan energy. IEA (International Energy 

Agency) merupakan organisasi yang mewadahi negara importer 

energi.4Pembentukan kedua organisasi ini bertujuan untuk mengakomodir 

kepentingan negara, baik dari sisi negara eksportir maupun dari sisi negara 

importir. Dalam satu sisi, hubungan perdagangan energi antara negara eksportir 

dan negara importir terlihat sebagai hubungan interdependensi yang saling 

menguntungkan. Negara eksportir mendapatkan keuntungan finansial dari 

perdagangan aset sumber energi yang dimiliki dan negara importir mendapatkan 

energi yang mereka butuhkan.  

Sebagai komoditas yang penting sekaligus kebutuhan dasar, energi dapat 

juga dimanfaatkan sebagai alat politik. Rusia, salah satu negara yang 

menggunakan energi sebagai alat politik.5Hal ini selaras dengan konsep keamanan 

energi negara eksportir yang diungkapkan oleh Mason Willrich, negara memiliki 

sumber daya yang aman dari ancaman intervensi, jaminan akses pasar luar negeri, 

keamanan permintaan dan keamanan finansial.6 

Salah satu hubungan pemanfaatan energi yang menarik untuk dikaji adalah 

hubungan antara Lithuania dan Rusia. Lithuania adalah salah satu negara importir 

energi, yang memiliki tingkat ketergantungan energi yang sangat tinggi terhadap 

                                                           
4 MEMBER COUNTRY, http://www.iea.org/countries/membercountries/ diakses pada  04 

Desember 2015 
5Zeyno Baran. Lithuanian Energy Security : Challenges and Choices. 2006 Hudson Institute hal 4 
6Mason Willrich dikutip dari Yu Jian Hua & Dai Yichen. 2012. Energy Politics and Security 

Concepts from Multidimensional Perspectives. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in 

Asia.Hal 108 

http://www.iea.org/countries/membercountries/
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Rusia. Tingkat ketergantungan energi Lithuania yang tinggi terhadap Rusia 

menjadi masalah utama yang memicu berbagai masalah terkait energi yang pernah 

dialami oleh Lithuania.7 Lithuania mengimpor energi dalam bentuk minyak bumi, 

gas alam, dan listrik dari Rusia, serta dari beberapa negara lain yang jumlahnya 

tidak signifikan. Jumlah impor minyak Lithuania dari Rusia sebesar 90% dari total 

impor minyak Lithuania, dan Lithuania mengimpor 100% kebutuhan gas di tahun 

2006 dari Rusia.8Penggunaan energi sebagai salah satu alat politik dapat dilihat 

dari tindakan Russia yang secara sepihak menonaktifkan jalur pipa Lithuania, 

tanpa persetujuan Lithuania. Ketidakseimbangan posisi politik yang didukung 

oleh ketidakberimbangan power antara Lithuania dan Russia menjadi bukti bahwa 

energy menjadi salah satu media pembentuk kekuatan dan penyampai politik 

sebuah negara. 

Beberapa kejadian berikut ini merupakan bentuk gangguan dalam bidang 

energi sebagai akibat kertegantungan energi Lithuania terhadap Rusia.Di tahun 

2004, Lithuania mengalami gangguan dalam pasokan gas sebagai akibat 

pengurangan pasokan gas dari Rusia menuju Belarusia.9 Lithuania hanya memiliki 

satu jalur pipa gas yang melewati Belarusia via Minsk untuk menyuplai 

kebutuhan gas.Lalu di tahun 2006, gangguan dalam bidang energi kembali terjadi 

di Lithuania. Penutupan jalur pipa minyak Druzba yang menghubungkan Rusia 

dengan Lithuania menjadi penyebab gangguan pasokan minyak ke 

Lithuania.10Dari kedua peristiwa gangguan energi terlihat jelas bahwa Lithuania 

                                                           
7 Neringa Miliauskaitė, Lithuania’s Energy Security In The European Union Context. 2012. 

Aalborg University hal Abstract 
8Zeyno Baran. Lithuanian Energy Security : Challenges and Choices. 2006 Hudson Institute hal 1 
9Ibid. 
10Rokas Masiulis. Lithuania – A Front Runner In European Energy Security Politics. Ministry Of 

Energy Of The Republic of Lithuania. Hal 11 
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memiliki ketergantungan yang tinggi sebagai penerima pasokan energi. Isu 

ketergantungan energi terhadap Rusia merupakan masalah utama yang dihadapi 

oleh Lithuania dalam bidang keamanan energi.11 

Mason Willrich menyatakan bahwa negara memiliki jaminan pasokan 

energi yang cukup untuk menjamin perekonomian negara dapat berjalan secara 

normal.12Pada 2006, Rusia melakukan penutupan jalur minyak ke Lithuania 

dengan alasan kelangkaan energi. Namun, alasan Rusia tersebut tidak kuat ketika 

cadangan energi yang dimiliki Rusia mampu mencukupi kebutuhan energi 

domestik di Lithuania. Di sisi lain perilaku Rusia sebagai pemasok energi bagi 

Lithuania yang tidak dapatdikontrol disertai tingkat ketergantungan Lithuania 

yang sangat tinggi terhadap Rusia. Oleh karenanya, Lithuania tidak memiliki 

pilihan lain selain mengurangi ketergantungan terhadap Rusia untuk mendukung 

keamanan energi dari potensi gangguan yang mungkin terjadi. 

Lithuania merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang telah 

tergabung sejak tahun 2004 melalui Referendum briefing No 8 : The Lithuanian 

EU accesion referendum 10 – 11 May 2003.13Namun melalui kesepakatan dalam 

Referendum briefing No 8 : The Lithuanian EU accesion referendum 10 – 11 May 

2003 juga menjalin kesepakatan penutupan reaktor nuklir Ignalina yang dimiliki 

oleh Lithuania.14 Kesepakatan ini dinilai membebani Lithuania, mengingat tingkat 

ketergantungan energi Lithuania yang sangat tinggi terhadap Russia dan reaktor 

                                                           
11 Neringa Miliauskaitė, Lithuania’s Energy Security In The European Union Context. 2012. 

Aalborg University hal 2 
12Mason Willrich dikutip dari Yu Jian Hua & Dai Yichen. 2012. Energy Politics and Security 

Concepts from Multidimensional Perspectives. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in 

Asia.Hal. 108 
13Referendum briefing No 8 : The Lithuanian EU accesion referendum 10 – 11 May 2003 
14 Zivile Kazlauskaite. A New Nuclear Power Plant in Lithuania: Cost-Benefit Analysis. 2010. 

University of Aarhus. hal 2 
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nuklir Ignalina memasok kebutuhan energi sebesar 27%.15Penutupan reaktor 

nuklir ini berakibat pada peningkatan ketergantungan Lithuania pada Rusia seperti 

yang dikatakan oleh  Neringa Miliauskaitė.16 

Dalam periode sebelum tahun 2009,berbeda halnya dengan Lithuania, 

dalam periode ini Uni Eropa masih tidak menaruh perhatian yang cukup besar 

terhadap masalah energi, khususnya masalah perilaku Rusia yang mengancam 

keamanan energi. Meskipun Uni Eropa memiliki tingkat ketergantungan yang 

cukup tinggi terhadap energi Rusia. Pada tahun 2003 sebagai acuan, jumlahtotal 

impor energi Uni Eropa dari Rusia dalam bentuk energi gas sebesar 32% dan 

jumlah impor minyak dari Rusia sebesar 22%.17Namun bertahun – tahun dalam 

hubungan kerjasama yang dijalin antara negara – negara Uni Eropa dengan Rusia 

tidak terjadi masalah yang cukup berarti, terbukti dari berbagai pembaruan 

kerjasama energiantara Uni Eropa dan Rusia.18 Rusia masih dianggap sebagai 

partner yang reliable bagi Uni Eropa sebagai negara pemasok energi ke dalam 

kawasan. 

Hingga di tahun 2009, saat Rusia menghentikan pengiriman gas melalui 

Ukraina yang dipicu oleh permasalahan hutang Ukraina pada Gazprom berakibat 

pada beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Yunani, Republik Ceko, 

Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Austria yang dalam tempo beberapa hari 

di musim dingin tidak medapatkan pasokan gas.19Peristiwa tersebut menjadi awal 

                                                           
15Rokas Masiulis.Lithuania – A Front Runner In European Energy Security Politics. Ministry Of 

Energy Of The Republic of Lithuania. Hal 26 
16 Neringa Miliauskaitė, Lithuania’s Energy Security In The European Union Context. 2012. 

Aalborg University. Hal 2 
17Sanam Salem Haghighi. Energy Security: The External Legal Relations Of The European Union 

With Major Oil and Gas Supplying Countries. 2007. Hart Publishing. Hal 342  
18Ibid., hal 343-344 
19Rokas Masiulis. Lithuania – A Front Runner In European Energy Security Politics. Ministry Of 

Energy Of The Republic of Lithuania. Hal 14 
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perubahan pandangan di dalam Uni Eropa mengenai masalah ketergantungan 

energi mereka terhadap Rusia. Peristiwa tersebut, juga didukung oleh fenomena 

negara -  negara yang disebut sebagai energy island di dalam Uni Eropa. Yakni 

negara – negara yang tidak terkoneksi dengan baik, khususnya dalam bidang 

energi dengan negara – negara Uni Eropa lainnya atau dalam European Union 

Common Energy Market.20 

Negara – negara tersebut antara lain negara – negara di wilayah regional 

Laut Baltik yakni Estonia, Latvia dan Lithuania serta negara di Semenanjung 

Iberia yakni Portugal dan Spanyol.21 Dari kelima negara tersebut hanya Estonia 

yang memiliki indeks ketergantungan energi yang sangat rendah yakni hanya 13% 

di tahun 2010.22 Sedangkan untuk Latvia, indeks ketergantungan energi di tahun 

2010 berada pada angka 42% masih dibawah rata – rata indeks ketergantungan 

negara – negara Uni Eropa yang sebesar 54%.23 Lithuania memiliki indeks 

ketergantunganenergi sebesar 81,9% pada tahun 2010, pasca penutupan reaktor 

nuklir Ignalina.24 Sedangkan untuk Portugal, meskipun memiliki indeks 

ketergantungan energi sebesar 75% yang juga diatas rata – rata ketergantungan 

Uni Eropa,25 namun Portugal memiliki struktur diversifikasi sumber energi impor 

yang baik dan bahkan yang terbaik bila dibanding negara – negara anggota Uni 

                                                           
20Reinis Aboltins. Energy Islands in the EU – a challenge to a common energy policy. 2011. 

Centre for Public Policy Providus. Hal 2 
21Ibid. 
22European Economy Members State Energy Dependence: An Indicator – Based Assessment. 

Occasional Papers 145. April 2013. European Union. Brussels. Hal 107 
23Ibid., hal 157 
24Ibid., hal 167 
25Ibid., hal 215 
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Eropa, meskipun banyak negara – negara yang menjadi pemasok energi bagi 

Portugal merupakan negara non Uni Eropa.26 

Berdasarkan dua kondisi itu terkait perilaku Rusia dan fenomena energy 

island, sehingga ditahun 2009,European Commision mengeluarkan aturan 

mengenaiEuropean Union Common Energy Market dan melahirkan Third Energy 

Packages.27Secara umum Third Energy Packages merupakan tata kelola  baru 

mengenai pasar energi dalam bentuk gas.Secara khususnya, Third Energy 

Packages ini bertujuan untuk mengamankan ancaman gangguan keamanan energi 

akibat ketergantungan terhadap Rusia yang dipicu oleh kejadian penghentian 

pengiriman gas oleh Rusia. 

Dengan adanya Third Energy Packages, pengelolaan pipa gas tidak lagi 

berada dalam pengelolaan Gazprom yang menjadi pemasok energi, namun jalur 

pipa gas dikelola oleh negara pengimpor energi yakni negara -  negara Uni Eropa 

yang menerima pasokan gas melalui jalur pipa gas tersebut.28 Sehingga negara – 

negara Uni Eropa menjadi lebih independen dalam hal pengelolaan jalur pipa 

pengiriman gas, dan diharapkan tidak ada lagi kejadian penutupan atau pemutusan 

jalur pipa oleh Rusia yang selama ini mengelola jalur pipa pengiriman gas seperti 

yang pernah terjadi sebelumnya.29Third Energy Packages direncanakan mulai 

berlaku pada tahun 2011 dan seluruh negara anggota  Uni Eropa harus 

melaksanakannya pada tahun 2014.30Selain itu dengan adanya Third Energy 

Packages, European Council pada 4 Februari 2011 sepakat untuk mereduksi 

                                                           
26Ibid., hal 216 
27Anastasia Safonova. Efficiency of Third Energy Packages: Gazprom vs Lithuania Case Study. 

2012. University of Tartu hal 5 
28Ibid. 
29Rokas Masiulis. Lithuania – A Front Runner In European Energy Security Politics. Ministry Of 

Energy Of The Republic of Lithuania. Hal 14 
30Anastasia Safonova. Loc.Cit. 
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fenomena energy island melalui pembukaan pasar energi internal di dalam Uni 

Eropa yang didukung oleh berbagai regulasi lain.31 

Pasca keputusan European Council tersebut, mulai terlihat adanya 

kesamaan visi antara Lithuania dengan Uni Eropa, sehingga mereka memiliki 

tujuan yang sama yakni mengurangi ketergantungan terhadap Rusia. Lithuania 

sebagai bagian dari fenomena energy island pada akhirnya tetap menjalankan 

kesepakatan awal dengan Uni Eropa terkait penutupan reaktor nuklir Ignalina. 

Namun dengan adanya perubahan pandangan di dalam Uni Eropa melalui 

pembentukanThird Energy Packages ini membuka peluang bagi Lithuania untuk 

bisa lepas dari ketergantungan yang tinggi terhadap Rusia. 

Parlemen Lithuania di tahun 2011mengadopsi Third Energy Packages, 

sebagai jalan keluar dari ketergantungan terhadap Rusia.32Lithuania tercatat 

sebagai negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan Third Energy 

Packages.33Keputusan Pemerintah Lithuania untuk bertindak cepat dengan 

mengimplementasikan Third Energy Packages, dipicu oleh kondisi yang memang 

mendesak mengingat tingkat ketergantungan Lithuania yang sangat tinggi 

terhadap Rusia yang bisa dikatakan sebagai pemasok tunggal energi bagi 

Lithuania jika merujuk pada perbandingan persentase impor energi Lithuania. 

Penulis ingin mengetahui bagaimana respon yang dilakukan Lithuania 

sebagai negara yang memiliki indeks ketergantungan yang tinggi pada pemasok 

sumber energi tunggal dari Rusia, disertai dengan fakta bahwa Lithuania bagian 

                                                           
31Fact Sheets on The European Union, Energy  Policy : General Principles 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html diakses 

pada 01 April 2016 
32Anastasia Safonova.Efficiency of Third Energy Packages: Gazprom vs Lithuania Case Study. 

2012. University of Tartu hal 5 
33Ibid., hal 5 - 6 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
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dari negara yang tidak terkoneksi dengan pasar energi internal Uni Eropa, untuk 

mencapai tujuan pengamanan energi melalui pengurangan ketergantungan pada 

pemasok energi tunggal yang kini didukung oleh kesamaan visi Uni Eropa. Tentu 

upaya yang dilakukan oleh Lithuania tidak hanya dengan cara mengadopsi Third 

Energy Packages, namun juga disertai dengan upaya lain untuk mendukung 

tercapainya keamanan energi negara. Mengingat urgensi topik ini maka perlu 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengambil topik penelitian yang berjudul: “Respon Lithuania Terhadap 

Gangguan Keamanan Energi Pada Tahun 2011 - 2015” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana respon Lithuania terhadap gangguan keamanan energi pada 

tahun 2011-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon pemerintah Lithuania 

terhadap gangguan keamanana energi yang dialami oleh Lithuaniapada periode 

2011-2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara akademis 

1. Penelitian ini diharapkan member manfaat dalam mengaplikasikan 

konsep di dalam ilmu Hubungan Internasional dan menjelaskan 

fenomena yang terjadi dengan perspektif HI. 
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2. Dapat menjelaskan bagaimana peran negara dalam pencapaian keamanan 

energidan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan negara lain 

3. Bagi penulis untuk mengetahui mengenai pembelajaran penulisan ilmiah 

serta untuk menganalisis fenomena yang terjadi sehingga menambah 

wawasan dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional. 

1.4.2 Secara praktis  

       Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian 

selanjutnya sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Studi terdahulu 

Kajian mengenai keamanan energi dalam hubungan internasional 

merupakan salah satu kajian penting yang menyangkut ekonomi, politik, dan juga 

lingkungan. Berbagai penelitian mengenai kajian keamanan energi telah dibuat 

oleh berbagai ahli untuk menjelaskan bagaimana energi dapat dimanfaatkan untuk 

tujuan kemakmuran bersama. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan konsep 

dan penjelasan yang penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah, penulis 

merujuk pada studi  terdahulu.  

Energi memiliki peran penting, terutama dalam hubungan antar negara, 

penulis memakai studi terdahulu dari Se Hyun Ahn yang berjudul Energy 

Security in Northeast Asia : Putin, Progress and Problems.Berdasarkan tulisan 

Se Hyun Ahn dijelaskan bahwa keamanan energi merupakan elemen penting dari 

keamanan ekonomi bilateral dan regional serta menjadi faktor strategis dalam 

menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara. Keamanan energi dari 

pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama energi di Northeast Asia berbeda – 

beda, yakni antara Rusia dengan negara – negara di Kawasan Northeast Asia 

(Jepang, China, Korea Selatan dan Korea Utara).  

Pembahasan Se Hyun Ahn memisahkan antara konsep keamanan energi 

negara eksportir energi, yakni Rusia. Serta keamanan energi negara importir, 

yakni negara di Kawasan Northeast Asia (Jepang, China, Korea Selatan dan 

Korea Utara). Menurut Se Hyun Ahn concern keamanan energi negara eksportir 
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adalah pada akses menuju pasar dan keamanan permintaan. Fokus negara 

eksportir dalam melihat kemanan energi sebagai kedaulatan atas sumber energi 

serta jaminan akses pada pasar luar negeri. Sedangkan fokus keamanan energi 

bagi negara importir adalah pada kemanan pasokan energi, lebih spesifik Se Hyun 

Ahn menekankan aspek tinggi rendahnya tingkat kerentanan negara pemasok 

dalam keamanan pasokan energi termasuk kerentanan akses pasokan energi.34 

Dalam penelitiannya, Se Hyun Ahn memaparkan bahwa ada perbedaan  

kepentingan dalam hubungan kerjasama antara Rusia sebagai negara eksportir 

energi yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan sumber energi yang 

dimilikinya sebagai faktor pendorong (regional player) di kawasan Northeast 

Asia melalui perannya sebagai pemasok energi dalam bentuk LNG (Liquid 

Natural Gas) dan minyak di kawasan tersebut. Dari sisi negara importir energi, 

yakni negara dalam kawasan Northeast Asia memiliki kepentingan dalam 

pengamanan pasokan energi yang selama ini bergantung pada Timur Tengah 

melalui diversifikasi pemasok energi di dalam kawasan dengan membentuk 

kerjasama dengan Rusia sebagai pemasok energi. 

Penelitian Se Hyun Ahn memberi gambaran arti strategis energi berkaitan 

erat dengan kajian geopolitik dan juga kemanan ekonomi. Rusia memanfaatkan 

arti strategis energi yang dimilikinya sebagai penunjang untuk meningkatkan 

pengaruh di kawasan Northeast Asia melalui hubungan kerjasama dengan 

kawasan tersebut. Tentu sebagai pemasok energi untuk kawasan, Rusia akan 

                                                           
34 Se Hyun Ahn, 2007 Energy Security in Northeast Asia : Putin, Progress and Problems. Asia 

Research Centre Working Paper 20. Hal 1-4 

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/_files/ARCWP20-SeHyunAhn.pdf diakses pada 12 Jan 

2016 

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/_files/ARCWP20-SeHyunAhn.pdf
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memiliki pengaruh di dalam kawasan tersebut. Seperti apa yang telah dilakukan di 

kawasan Eropa, Rusia memiliki pengaruh atas perannya sebagai pemasok gas 

terbesar ke kawasan Eropa sehingga Rusia dipandang sebagai reliable partner 

bagi negara -  negara Eropa pada khususnya. Hal ini tak lepas dari upaya Rusia 

untuk mengembalikan statusnya melalui pemanfaatan asset yang dimilikinya, 

yakni energi. 

Selain itu, di sisi keamanan ekonomi terkait pemanfaatan aset energi, 

Rusia memiliki keuntungan finansial yang di dapatkan sebagai pemasok energi. 

Kemampuan menguasi akses pasar sebagai jaminan permintaan energi menjadi 

fokus Rusia dalam menunjang keamanan ekonomi. Keuntungan finansial ini 

terkait dengan kepentingan Rusia dalam menarik investor asing, khususnya dari 

kawasan Northeast Asia untuk pengembangan sumber energi Rusia. 

Dari sisi lain, kawasan Northeast Asia sebagai importir energi memberikan 

perhatian lebih dalam hal diversifikasi pasokan sumber energi dan jenis energi 

untuk peningkatan keamanan energi. Diversifikasi sumber energi bertujuan untuk 

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber energi dan jenis energi 

tunggal, yang sangat beresiko terhadap keamanan energi saat terjadi gangguan 

pasokan energi. Selain itu, pasokan gas dari Rusia juga berfungsi sebagai 

penunjang energy mix di kawasan. Di luar faktor keunggulan gas bila dibanding 

energi fosil maupun batubara menghasilkan lebih sedikit emisi gas buang yang 

menunjang keamanan lingkungan. 

 Tulisan Se Hyun Ahn, memberikan gambaran bagi penulis bahwa 

keamanan energi saat ini telah berkembang dan berkaitan erat dengan berbagai 
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aspek keamanan yang lain. Sehingga pembahasan keamanan energi saat ini telah 

berkembang semakin luas. Sebab keamanan energi memiliki kaitan erat dengan 

berbagai aspek yang meliputinya serta arti strategis energi itu sendiri yang 

membawa pembahasan energi pada umumnya dan keamanan energi pada 

khususnya telah berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas. 

Begitupun dengan arti dari ketidakamanan energi, ada persepsi yang 

berbeda – beda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebab 

keterkaitan erat antara keamanan energi dengan aspek keamanan maupun nilai 

strategis bagi sebuah negara. Negara – negara memiliki persepsi berbeda tentang 

keamanan energi yang terkait dengan kepentingan mereka yang berbeda – beda. 

Meskipun secara umum definisi dari ketidakamanan energi memiliki poin yang 

sama yakni terkait kesejahteraan masyarakat atau kemampuan pemerintah dalam 

dalam menghadapi ancaman karena kerusakan fisik yang mempengaruhi 

gangguan pasokan serta perubahan harga energi yang berdampak pada 

keberlangsungan pembangunan negara.    

Dengan demikian penulis memperoleh landasan pemikiran bagaimana 

persepsi negara terkait keamanan energi dan ketidakamanan energi yang dialami 

terkait pemisahan kategori sebagai negara eksportir energi dan negara importir 

energi disertai dengan pemahaman mengenai aspek-aspek yang meliputi 

ketidakamanan energi tersebut. 

Studi terdahulu yang kedua merujuk pada tulisan Vlado Vivoda yang 

berjudul Japan’s Energy Security Predicament Post Fukushima. Tulisan Vlado 

Vivoda membahas mengenai kebijakan energi Jepang pasca tragedi Fukushima 
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terkait ketidakamanan energi yang dialami oleh Jepang. Vlado Vivoda 

menjelaskan bahwa Jepang merupakan negara dengan tingkat konsumsi energi 

yang tinggi namun miskin sumber daya energi, sehingga Jepang merupakan 

negara dengan tingkat ketergantungan energi yang tinggi mengingat hampir 

seluruh kebutuhan energi Jepang dipenuhi dari energi impor sehingga keamanan 

energi menjadi prioritas bagi pemerintah Jepang.35 

Dijelaskan oleh Vlado Vivoda, sejarah Jepang mencatat bagaimana 

dampak dari krisis energi berdampak serius terhadap Jepang. Secara langsung 

krisis energi di tahun 1970an berdampak negatif pada sektor perekonomian 

Jepang. Krisis energi akibat peristiwa Fukushima di tahun 2011, berdampak pada 

neraca perdagangan Jepang yang mengalami defisit sebesar ¥ 2,5 Triliun. Lost 

power akibat kerusakan reaktor nuklir yang dialami Jepang berdampak serius. 

Untuk menutup defisit energi, Pemerintah Jepang melakukan impor energi fosil 

yakni batubara dan minyak. Dimana impor energi fosil pemerintah Jepang 

meningkat sebesar 25,2% ( ¥ 4,5 Triliun) seperti pada data yang diperoleh Vlado 

Vivoda. 

Kebijakan penggunaan energi fosil untuk menutup lost power akibat 

deaktivasi reaktor nuklir pasca gempa yang menyebabkan kebocoran reaktor 

nuklir Fukushima yang diambil dengan pertimbangan feasibility dan availiability 

energi fosil. Dan upaya diversifikasi sumber energi minyak yang dilakukan 

Jepang terkendala oleh tekanan Amerika Serikat terkait embargo yang diberikan 

terhadap Iran. Jumlah impor minyak Jepang dari Iran sebesar 10% dari total impor 

                                                           
35 Vlado Vivoda, 2012. Japan’s Energy Security Predicament Post Fukushima. Elsevier. Hal 135 

http://web.mit.edu/12.000/www/m2018/pdfs/japan/japan.pdf 14 Jan 2016 

http://web.mit.edu/12.000/www/m2018/pdfs/japan/japan.pdf
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minyak Jepang, dan Jepang harus mengurangi jumlah tersebut seperti yang 

diminta oleh Amerika Serikat. 

Dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil membawa masalah 

baru bagi Jepang terkait dengan komitmen terhadap protokol lingkungan yakni 

Protokol Kyoto. Jepang diprediksi mengalami kagagalan untuk memenuhi 

komitmennya pada tahun 2020 dalam hal pengurangan emisi gas buang sebanyak 

25% dari tingkat emisi gas buang di tahun 1990. Tulisan Vlado Vivoda 

menggambarkan bahwa krisis nuklir yang dialami Jepang merupakan masalah 

serius yang berdampak pada ekonomi nasional, keamanan energi terkait 

keterjangkauan, keamanan pasokan dan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Jepang mengalami ketidakamanan energi jika merujuk pada definisi energi 

yaitu ketersediaan energi dalam berbagai jenis energi terhadap keterpenuhan 

kuantitas dan harga yang terjangkau tanpa memberikan dampak negatif pada 

ekonomi dan lingkungan. 

Kondisi tersebut memunculkan wacana kebijakan transisi energi yakni 

untuk mengubah pola pemenuhan energi Jepang. Berkaitan dengan sistem energi 

global yang saat ini dalam fase awal transisi energi carbon intensive fossil fuel 

menuju berbagai sumber energi pengganti, seiring dengan resiko ekonomi, 

strategis dan lingkungan. Namun, penggunaan energi terbarukan dalam skala 

besar masih belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil yang 

membutuhkan waktu lama untuk menjadi sumber energi yang kompetitif. Terlihat 

dari fakta bahwa pengembangan diversifikasi energi yang mengarah pada 

penggunaan energi terbarukan jumlahnya masih sangat kecil dan berjalan lambat, 

meskipun energi terbarukan masih dapat dikembangkan namun belum signifikan. 
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Dalam pembahasan upaya transisi energi di Jepang, Vivoda memunculkan 

3 faktor penghambat proses transisi energi yang dilakukan oleh Jepang. Faktor 

penghambat transisi energi Jepang antara lain : beliefs and perceptions, 

institutions and organization, serta relative prices and structural constraint. 

Beliefs and perceptions terkait masalah persepsi publik yang menganggap nuklir 

tidak cukup memenuhi aspek safety sebagai energi masa depan Jepang, terutama 

setelah Peristiwa Fukushima. Hambatan berikutnya dari faktor institutions and 

organization, kepentingan dari industri nuklir yang memiliki pengaruh kuat 

terhadap perumusan kebijakan di Jepang. Faktor terakhir yang menjadi 

penghambat bagi perumusan kebijakan transisi energi terkait pembentukan pola 

pemenuhan energi Jepang di masa depan adalah relatives prices and structural 

constraint, yakni terkait harga relatif sebuah energi bila dibandingkan dengan 

sumber energi lain (direct cost) dan preferensi struktur energi yang dibentuk oleh 

pemerintah dalam penyusunan pola pemenuhan energi yang berkaitan dengan 

focus pengembangan energi (indirect cost).36 

Tulisan Vlado Vivoda memberikan gambaran terhadap penulis mengenai 

kebijakan transisi energi Jepang serta bagaimana hambatan yang dialami oleh 

Jepang dalam upaya membentuk struktur energi masa depan yang menunjang 

keamanan energi negara. Dalam hal ini, perkembangan studi mengenai keamanan 

energi banyak didorong oleh pertimbangan cost and benefit. Sebagaimana Jepang 

dalam perumusan kebijakan energi banyak dipengaruhi oleh faktor tersebut.  

Namun dalam tulisan Vlado Vivoda tidak memberikan indikator yang 

jelas terkait dengan kebijakan keamanan energi negara importir, yang akan 

                                                           
36Ibid., hal 139-140  
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membantu dalam menjelaskan upaya Jepang sebagai negara importir dalam 

pengamanan energi melalui bentuk – bentuk tindakan yang spesfifik. Vivoda lebih 

fokus dalam membahas hambatan  - hambatan yang telah penulis ulas diatas. 

Studi terdahulu yang ketiga, mengambil dari Thesis oleh Neringa Miliauskaite 

pada tahun 2012 yang berjudul Lithuania’s Energy Security in The European 

Union Context – The search for alternatives in Central Asia.Dalam thesisnya, 

Neringa Miliauskaite membahas mengenai kemanan energi Lithuania di dalam 

kawasan Uni Eropa. Dipaparkan oleh Miliauskaite mengenai kondisi Lithuania 

pasca bergabung di Uni Eropa yang mengharuskan Lithuania untuk menutup 

reaktor nuklirnya, memiliki dampak negatif terhadap keamanan energi 

Lithuania.37 Kondisi tersebut juga memperparah kondisi Lithuania yang disebut 

sebagai energy island yang memiliki banyak hambatan dalam bidang keamanan 

energi.38 

Selain itu juga dibahas mengenai permasalahan yang terjadi antara 

Lithuania sebagai importir energi yang sangat bergantung terhadap Rusia sebagai 

eksportir energi. Permasalahan yang terjadi antara Lithuania dengan Rusia antara 

lain mengenai ketergantungan energi, serta masalah ekonomi dan juga politik 

yang melibatkan kedua negara tersebut.39 Dibahas oleh Miliauskaite mengenai 

posisi Lithuania dalam mengahadapi Rusia sebagai pemasok energi dan negara 

yang tergolong besar, yang tidak menguntungkan Lithuania. Lithuania bergantung 

sepenuhnya terhadap pasokan energi dari Rusia dalam berbagai jenis energi yaitu 

gas, minyak dan listrik.  

                                                           
37Neringa Miliauskaitė, Lithuania’s Energy Security In The European Union Context. 2012. 

Aalborg University hal 2 
38 Ibid 
39 Ibid 
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Dalam thesis ini juga dibahas mengenai proyek – proyek dalam strategi 

energi nasional hingga 2020 yang akan dilakukan oleh Lithuania, yang juga 

menjadi bahan rujukan bagi penulis untuk menemukan kebijakan - kebijakan 

Lithuania dalam pengamanan energinya. Seperti proyek NordBalt, LitPollink, 

pembangunan Visaginas NPP, implementasi Third energy packages dan 

pembangunan terminal LNG.40 

Dalam metodologi penelitian, thesis yang ditulis oleh Miliauskaite 

memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Miliauskaite adalah dalam sudut pandang penulis yang melakukan 

analisa dalam level state. Namun, dalam penelitian Miliauskaite arah pembahasan 

dari level analisa negara ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu, 

Bagaimana Uni Eropa dapat mempengaruhi kemungkinan Lithuania untuk 

mencari energi alternatif di Asia Tengah ?.41 Penelitian yang dilakukan oleh 

Miliauskaitae mengenai kemanan energi Lithuania lebih menekankan pada aspek 

strategi geopolitik. Dengan Uni Eropa dan Asia Tengah menjadi determinan yang 

berpengaruh terhadap keamanan energi Lithuania di masa depan.42 

Di dalam penelitiannya Miliauskaite menggunakan game theory : Nash 

Equilibrium oleh Drew Fudenberg dan Jean Tirole untuk membahas keamanan 

energi Lithuania yang tergolong small state.43 Selain itu, Miliauskaite juga 

meneliti mengenai proses pembuatan kebijakan baik kebijakan eketernal maupun 

internal yang didasarkan pada advantage dan disadvantage melalui game 

                                                           
40 Ibid 
41 Ibid Hal 5 
42 Ibid hal 7 
43 Ibid hal 13 - 25 



 

 

20 

 

theory.44Game theory memberikan formulasi struktur, analisa dan untuk 

mengetahui skenario strategi tertentu.45 Jelas dalam penelitian antara Miliauskaite 

dan penelitian yang penulis lakukan berbeda, penelitian Miliasukaite lebih fokus 

pada aspek proses perumusan kebijakan geopolitik energi oleh Lithuania melalui 

penggunaan game theory untuk melihat kemungkinan pemasok energi alternatif.46 

Asia Tengah menjadi wilayah alternatif sebagai peamsok energi bagi Lithuania 

berdasarkan analisa game theory yang digunakan dalam penelitian Miliauskaite. 

Miliauskaite juga menjelaskan mengenai miss conception antara energy 

independency dan energy security yang terjadi.47 Konsep energy independency 

dipahami sebagai upaya peningkatan self sufficiencysertapengurangan import. 

Sedangkan untuk konsep energy security dipahami sebagai jaminan stabilitas 

pasar energi.48 Sebab pada era ini, energi menjadi salah satu kebutuhan utama 

bagi setiap negara, baik negara pemilik SDA ataupun negara importir energi. 

Negara pemilik SDA, tidak mengeksplorasi SDA energi untuk kebutuhan energi 

negaranya saja, namun itu menjadi komoditas perdagangan. Sebab ada permintaan 

energi dari negara importir energi. Pasar energi menjadi tempat yang saling 

menguntungkan bagi kedua pihak, bagi negara negara importir yang bergantung 

pada pasokan energi serta bagi negara eksportir yang bergantung pada kebutuhan 

energi dari negara importir.49 

Konsep energy security menurut Matthew Ocheltree tersebut memiliki 

kesamaan dengan konsep energy security oleh Mason Willrich mengenai 

                                                           
44 Ibid hal 25 
45 Ibid hal 8 
46 Ibid 
47 Ibid hal 10 
48 Matthew Ocheltree, dikutip dari Ibid Hal 11 
49 Matthew Ocheltree, dikutip dari Ibid Hal 12 
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perbedaan kepentingan antara negara importir dan negara eksportir energi yang 

telah sedikit dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Se Hyun Ahn. Tetapi, 

Matthew Ocheltree menambahkan titik pertemuan antara perbedaan kepentingan 

tersebut menjadi saling menguntungkan bagi keduanya di dalam pasar energi. Di 

dalam thesis ini dijelaskan mengenai bagaimana pembukaan pasokan energi dari 

Asia Tengah menuju pasar energi Uni Eropa hingga mencapai pasar energi 

domestik Lithuania.  

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana kebijakan Lithuania dalam level analisa state baik 

tindakan eksternal maupun internal untuk meningkatkan tingkat keamanan 

energinya sebagai negara importir energi. Namun penulis juga melakukan tinjauan 

mengenai bagaimana adopsi kebijakan Third energy package dalam upaya 

membuka pasar energi Uni Eropa dapat memberikan daya dukung terhadap 

tindakan pengamanan energi Lithuania. Juga mengenai kerjasama jaringan energi 

NordBalt dan Litpollink serta mengenai pembangunan terminal LNG Klaipeda 

dengan menggunakan konsep tindakan keamanan energi negara importir oleh 

John S. Duffield yang akan banyak dibahas pada sub bab berikutnya.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Miliauskaite juga memberikan 

dasar bagi penulis untuk lebih mendalami mengenai pembukaan pasar energi Uni 

Eropa melalui adopsi kebijakan Third energy package. Untuk melihat bagaimana 

pengaruh dari pembukaan pasar energi dapat berpengaruh terhadap kondisi 

kemanan energi Lithuania. 
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2.2  Konsep Respon Terhadap Gangguan Keamanan Energi 

Keberadaan energi yang menyangkut keberlanjutan ekonomi, politik, dan 

lingkungan merupakan salah satu contoh bagaimana energi bisa dikatakan 

menyangkut pada masalah keamanan negara. Konsep keamanan energi pada 

awalnya di abad 20 merupakan permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan 

minyak untuk kepentingan militer. Konsep tersebut muncul pada perang dunia 2 

dimana armada Inggris mengganti bahan bakar batubara menjadi minyak, 

semenjak itu masalah yang berkaitan dengan minyak menjadi kerentanan dan 

penguasaan daerah penghasil minyak menjadi strategi penting dalam sejarah 

perang dunia ke 2.50 

Pada tahun 1970an, konsep keamanan energi utamanya pada negara – 

negara maju terkait pada permasalahan tingginya harga minyak dan ketidak -  

pastian pasokan minyak.51 Pendefinisian keamanan energiberkembang, tergantung 

dari inti keamanan energi dalam perkembangan waktu.52 Ancaman terorisme, 

instabilitas negara eksportir, pertentangan nasionalisme, kekhawatiran terhadap 

gangguan pasokan, rivalitas geopolitik, serta kebutuhan dasar terhadap sumber 

energi untuk pertumbuhan energi turut menjadi ancaman bagi keamanan energi.53 

Keterbatasan energi dan pentingnya energi bagi negara disertai 

pertumbuhan kebutuhan energi membuat pemenuhan energi menjadi vital. 
                                                           
50Cherp A, Jewell J. (2011), The three perspectives on energy security: intellectual history, 

disciplinary roots and the potential for integration, Current Opinion on Environmental 

Sustainablility. Science Direct hal 1 
51John S. Duffield.Fuel Paradise, SEEKING ENERGY SECURITY IN EUROPE,JAPAN AND 

UNITED STATES. 2015 John Hopkins University press, Baltimore hal 15 
52 Yu Jian Hua & Dai Yichen. 2012. Energy Politics and Security Concepts from Multidimensional 

Perspectives. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia.Hal. 93 
53Daniel Yergin, 2006, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs volume 85 no 2 March/April. 

Hal 69https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security diakses 

pada 20 Des 2016 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security
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Penggolongan negara  - negara terkait dengan masalah energi, dikelompokkan 

berdasarkan kepemilikan energi, negara dibagi menjadi importir dan eksportir 

energi. Sebagai contoh negara eksportir energi seperti Rusia Iraq, Uni Emirat 

Arab, dan beberapa negara Arab lainnya, sedangkan negara importir merupakan 

negara yang tidak memiliki potensi energi yang cukup, seperti Jepang, Korea 

selatan, serta beberapa negara lain dan negara berstatus sebagai eksportir 

sekaligus importir. 

Mason Willrich memisahkan konsep keamanan energi dari sudut pandang 

negara eksportir dan importir. 3 konsep yang mendasari pembentukan kebijakan 

energi negara importir, diantaranya:54 

1. Pandangan keamanan energi secara sempit, melihat jaminan 

kecukupan pasokan energi untuk mendukung produksi negara selama 

perang. 

2. Keamanan energi secara luas, sebagai jaminan kecukupan pasokan 

energi untuk menjamin perekonomian negara pada keadaan normal. 

3. Keamanan energi sebagai jaminan ketersediaan energi yang cukup 

untuk menjalankan perekonomian negara dan diterima secara politik. 

Sedangkan untuk keamanan energi negara eksportir menurut Willrich 

dapat dikatakan ketika negara memiliki sumber daya yang aman dari ancaman 

                                                           
54Mason Willrich dikutip dari Yu Jian Hua & Dai Yichen.Op.Cit.,hal 107 - 108 
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intervensi , jaminan akses pasar luar negeri, keamanan permintaan dan keamanan 

finansial.55 

Berawal dari konsep tersebut, keamanan energi berperan penting sebagai 

ancuan bagi negara importir dalam merumuskan strategi untuk mencapai 

kepentingan dalam bidang energinya. Namun tidak hanya berhenti disitu, 

perkembangan isu - isu dalam studi hubungan internasional dan perkembangan 

kajian keamanan yang juga mengarah pada studi keamanan non tradisional 

membawa pengaruh terhadap perkembangan kajian keamanan energi di era 

2000an.  

Bo Heineback mendefinisikan keamanan energi juga mencakup 

keterkaitan hubungan energi dengan keamanan ekonomi dan keamanan ekologi.56 

Isu ekologi yang berkembang di era modern ini turut menjadi bagian dari konsep 

keamanan energi. Hal ini tak lepas dari perkembangan studi Hubungan 

Internasional secara umum dan kajian keamananan secara khusus pasca perang 

dingin, keterbatasan neo liberalisme dan neo realism dalam menjelaskan dan 

memprediksi politik internasional, sehingga mendorong penstudi melakukan riset 

yang berbeda dengan riset keamanan tradisional.57 

Didasarkan pada argumen Mason Willrich, mengenai pemisahan konsep 

keamanan energi antara negara eksportir dan negara importir. Dalam tulisan John 

S. Duffiled, sebagai rujukan terbaru mengenai kajian keamanan energy, Duffield 

memberikan pandangan tentang istilah keamanan energi yang diaplikasikan oleh 

                                                           
55Mason Willrich dikutip dari Yu Jian Hua & Dai Yichen.Loc.Cit. 
56 Bo Heineback, dikutip dariYu Jian Hua & Dai Yichen. Loc.Cit. 
57 Yu Jian Hua & Dai Yichen.Op.Cit., hal 110 



 

 

25 

 

negara demokrasi dengan industri yang maju adalah ketersediaan sumber energi 

yang berasal dari luar batas negara.58 

Ancaman yang selama ini terjadi, pada umumnya merupakan ancaman 

yang hampir sama sejak perang dunia ke2 yaitu gangguan pasokan minyak. 

Namun ancaman tersebut meluas seiring dengan perkembangan waktu.59  Hingga 

kini, perhatian serta kekhawatiran tentang keamanan energi diliputi oleh perhatian 

terhadap isu perubahan iklim, ekonomi negara terkait krisis finansial serta resesi 

ekonomi dan keamanan nuklir.60 

Batasan pada respon negara terhadap ancaman keamanan energi dan 

kebijakan energi pada umumnya yang menjadi tujuan negara memiliki batasan 

yang samar. Oleh karena itu pembedaan mengenai kebijakan energi umum dan 

tindakan keamanan energi menjadi sulit. Namun keduanya bisa saling melengkapi 

atau bahkan tidak berkaitan sama sekali.61 

Sumber energi tertentu yang menjadi perhatian dalam permasalahan 

keamanan energi, seperti kerentanan terhadap sumber minyak seringkali menjadi 

kecenderungan untuk menjelaskan respon negara terhadap ancaman keamanan 

energi. Namun tipikal respon negara dalam menangani permasalahan keamanan 

energi menjelaskan respon tersebut secara umum dan tidak terkait dengan jenis 

energi tertentu.62 Hal ini berkaitan dengan respon negara ketika menghadapi 

                                                           
58John S. Duffield. Fuel Paradise, SEEKING ENERGY SECURITY IN EUROPE,JAPAN AND 

UNITED STATES. 2015 John Hopkins University press, Baltimore.hal 44 
59Ibid. 
60Ibid., hal 24 
61Ibid., hal 44 
62Ibid.,hal 23  
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ketergantungan terhadap jenis sumber energi tertentu dengan cara diversifikasi 

jenis energi.63 

Pada akhirnya negara tidak terkait pada satu kebijakan spesifik dalam 

merespon keamanan energi.64 Negara merespon masalah keamanan energi dengan 

beberapa kebijakan yang berbeda beda dengan banyak komponen yang saling 

berkaitan. Hal ini menjadi menarik dengan melihat kombinasi kebijakan dan 

pilihan yang diambil oleh negara.65 

Melihat respon Negara dalam menanggapi ancaman keamanan energi, ada 

dua kebijakan umum yang dilakukan. Kebijakan pertama dilakukan untuk 

mempengaruhi faktor eksternal terkait dengan perilaku negara pemasok energi 

atau, tindakan domestik yang memungkinkan Negara untuk meningkatkan tingkat 

keamanan energinya.66 Kebijakan tersebut dapat dilakukan Negara secara 

bersamaan dengan tujuan mengamankan keamanan energi. Lebih spesifik John S. 

Duffield mengkategorikan beberapa kebijakan terkait dua pengelompokan jenis 

kebijakan yang dilakukan oleh negara. Untuk kebijakan dalam upaya 

mempengaruhi faktor eksternal yang dikelompokkan dalam kebijakan eksternal 

oleh John S. Duffield, ada 2 kebijakan yang pada umumnya dilakukan oleh negara 

industri maju yakni, kebijakan terhadap negara produsen energi atau negara transit 

jalur energi dan kerjasama dengan sesama negara importir energi.67 Sedangkan 

beberapa kebijakan yang dikelompokkan dalam tindakan domestik antara lain, 

                                                           
63Ibid.,hal 20 
64Ibid.,hal 45 
65Ibid. 
66Ibid., hal 46 
67Ibid., hal 31 
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penyiapan kondisi darurat dan pengurangan ketergantungan terhadap sumber 

energi impor.68 

Secara spesifik, berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara 

importir sebagai respon terhadap gangguan keamanan energi menurut John S. 

Duffield: 

1. Kebijakan internal  

Didalam konsep respon terhadap gangguan keamanan energi negara 

importir John S. Duffield, negara importir energi dapat melakukan beberapa 

kebijakan internal yang  spesifik dalam upaya peningkatan keamanan energi. 

Dalam kebijakan domestik, tujuan negara adalah untuk mengamankan dampak 

dari gangguan energi jangka pendek yang mungkin terjadi sebagai akibat 

pengaruh dari luar negara, dan bertujuan mengurangi kerentanan negara terhadap 

gangguan suplai energi jangka panjang.69 Kebijakan internal negara bertujuan 

mempengaruhi berbagai faktor domestik terkait dengan masalah keamanan energi. 

Kebijakan yang dilakukan oleh negara biasanya berupa kebijakan – kebijakan 

yang mempengaruhi pola konsumsi energi. Pola konsumsi yang dimaksud disini 

mencakup aspek – aspek kuantitas konsumsi energi, konsumsi jenis – jenis energi 

di dalam kondisi ketidakamanan energi. Selain itu, negara juga melakukan upaya  

- upaya untuk peningkatan self sufficient dalam bidang energi melalui peningkatan 

produksi domestik, dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh 

negara. 

                                                           
68Ibid.  
69Ibid., hal 46 



 

 

28 

 

Di dalam kondisi mengalami gangguan keamanan energi disertai dengan 

ketergantungan negara terhadap energi impor, penyiapan pengamanan kondisi 

darurat energi menjadi perhatian negara importir. Penyusunan mekanisme 

pengamanan energi dalam kondisi darurat menjadi sebuah keharusan. Cara – cara 

yang dapat dilakukan negara importir bisa berupa kebijakan penumpukan 

cadangan energi, pemberlakuan alokasi energi pada sektor vital dapat menjadi 

pilihan negara. 

Secara lebih spesifik terkait kebijakan internal negara importir, John S. 

Duffield membagi kebijakan internal negara importir ke dalam dua kelompok 

kebijakan yakni penyiapan kondisi darurat dan pengurangan ketergantungan pada 

sumber energi impor. Dalam kebijakan penyiapan kondisi darurat John S. 

Duffield memberikan 3 rujukan yakni stand-by rationing and allocation plans, 

strategic stockpiles dan fuel switching capabilities. Sedangkan dalam kebijakan 

pengurangan ketergantungan pada sumber energi impor, John S. Duffield 

memberikan 4 rujukan yakni increasing domestic production, reducing 

consumption, promoting substitution dan supporting relevant research and 

development. 

2. Tindakan Eksternal 

Kebijakan yang dilakukan negara untuk mengamankan energinya selain 

dalam lingkup domestik, juga dilakukan ke dalam lingkup eksternal. Kebijakan 

tersebut ditujukan kepada negara pengekspor energi asing dan negara rute transit, 

serta kebijakan kepada negara importir lainnya. Lebih lanjut John S. Duffield 

melakukan pengelompokan terhadap kebijakan negara importir dalam kebijakan 
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eksternal guna pengamanan energi, yakni kebijakan kepada negara eksportir dan 

negara rute transit, serta kerjasama dengan sesama negara importir. Untuk 

kebijakan kepada negara eksportir dan negara rute transit mencakup 2 aspek, 

yakni jaminan akses serta pasokan energi dan juga rute transit energi yang sudah 

ada, dan diversifikasi pasokan energi impor dan rute transit energi. Sedangkan 

untuk kebijakan kepada sesama negara importir dan konsumen energi John S. 

Duffield menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk menjalin 

kerjasama dengan sesama negara yang memiliki karakteristik serupa. 

2.3 Definisi Operasional 

 1. Kebijakan internal keamanan energi negara importir 

 Kebijakan internal yang dilakukan negara dalam merespon ancaman 

keamanan energi terfokus pada kebijakan yang bersifat domestik untuk mengatur 

pola konsumsi energi dalam maupun stimulus produksi domestik. Dan dapat 

berupa kebijakan yang bersifat jangka pendek atau kebijakan untuk merespon 

kondisi krisis energi maupun jangka panjang atau kebijakan untuk menciptakan 

kondisi keamanan energi. Berikut penjelasan John S. Duffield mengenai 

kebijakan internal negara importir energi dalam menghadapi ketidakamanan 

energi 

a. Penyiapan kondisi darurat   

Mengatasi gangguan pasokan energi yang dialami oleh negara dalam 

jangka pendek merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Utamanya bila terkait 

dengan gangguan yang datangnya secara tiba – tiba seperti tragedi kecelakaan 

reaktor nuklir, dsb. Namun, masih memungkinkan untuk negara dapat mengurangi 
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dampak yang terjadi akibat permasalahan gangguan energi. Upaya yang mungkin 

dilakukan oleh negara adalah dengan melakukan stand-by rationing and 

allocation plans atau mengatur pengunaan energi, dan alokasi ketersediaan energi 

yang tersedia dalam kondisi darurat.70 

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan upaya – upaya yang 

membatasi konsumsi energi untuk memberikan prioritas tertinggi penggunaan 

energi pada sector – sector vital seperti militer atau juga bisa melalui cara 

pembatasan untuk konsumen yang meminta tambahan energi.71 Adapun cara lain 

yang lebih mudah adalah dengan peningkatan harga energi untuk sementara 

waktu, meskipun tindakan tersebut secara politik memungkinkan untuk dilakukan 

oleh negara, namun pilihan penyelesaian melalui cara tersebut bukan pilihan yang 

bijak dalam kondisi krisis energi.72 

Kebijakan berikutnya yang dilakukan negara dalam menghadapi kondisi 

krisis energi adalah strategic stockpiles. Penimbunan atau stockpiling merupakan 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dengan menunjuk sektor swasta 

untuk melakukannya.73 Masing – masing negara menggunakan ukuran tertentu 

untuk mengamankan keamanan energi jangka pendeknya. Hal ini tidak terlepas 

dari kemampuan negara dan juga sektor swasta yang dilibatkan dalam upaya 

penimbunan energi terkait kapasitas finansial maupun infrastruktur yang 

mendukung upaya penimbunan energi. Negara seringkali memberikan ukuran 

cadangan energi berdasar pada konsumsi harian energi negara. Hal ini bertujuan 

                                                           
70Ibid., hal 46 
71Ibid. 
72Ibid. 
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untuk mengurangi dampak dari kondisi krisis energi yang dihadapi, dan 

penimbunan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat itu 

juga serta menjadi jaminan pemenuhan kebutuhan energi dalam jangka pendek 

bagi negara disertai dengan upaya penanganan lanjutan terkait masalah energi 

yang dialami negara.  

Kebijakan selanjutnya adalah dengan fuel switching capabilities, yakni 

melakukan penggantian penggunaan  jenis bahan bakar, dengan tujuan 

memastikan bahwa pengguna energi memiliki alternatif energi jangka pendek 

dalam keadaan darurat.74 Seperti yang dicontohkan oleh John S. Duffield yakni 

perubahan penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik yang secara normal 

beroperasi menggunakan bahan bakar gas alam, di desain untuk mampu 

beroperasi dengan menggunakan bahan bakar minyak sebagai pengganti gas.75 

Seperti yang dijelaskan oleh Duffield, poin penting dalam upaya fuel switching 

capabilities adalah merupakan solusi yang bersifat jangka pendek dalam kondisi 

darurat, bukan merupakan upaya yang secara mendasar meningkatkan atau 

mengubah struktur energy mix negara. 

b. Kebijakan Pengurangan Ketergantungan Pada Sumber Energi 

Impor 

Ketergantungan terhadap sumber energi impor merupakan masalah yang 

telah lama dihadapi oleh negara – negara importir energi. Utamanya, bila negara 

importir dihadapkan pada masalah krisis energi. Negara dihadapkan pada 

keinginan untuk mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri atau paling 
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tidak mengurangi tingkat ketergantungan pada sumber energi impor. Dasar dari 

kebijakan ini adalah sebagai upaya pembentukan keamanan energi negara dalam 

jangka panjang. Upaya yang ditempuh negara menitik beratkan pada berbagai 

kebijakan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dan tingkat konsumsi, disertai 

kebijakan diversifikasi konsumsi dan produksi energi. Salah satu upaya 

mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor, jika memungkinkan 

negara meningkatkan jumlah produksi energi dalam negeri.76 

Kebijakan increasing domestic production hanya dapat dilakukan oleh  

negara dengan  keadaan tertentu yang mampu mendukung hal tersebut terlaksana.  

Pada kondisi ini, negara dapat mengunakan instrument untuk menarik sektor 

privat untuk memproduksi atau meningkatkan produksi energi. Untuk mendukung 

sektor privat tersebut, pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk insentif 

seperti pajak, subsidi, pinjaman ataupun akses untuk sumberdaya tertentu.77 

Negara juga dapat menstimulasi produksi dengan membeli hasil produk tersebut 

dengan harga tertentu.78 Poin utama yang dikemukakan oleh John S. Duffield 

dalam kebijakan ini adalah hanya pada insentif yang menunjang peningkatan 

produksi energi domestik, bukan pada insentif yang mendukung skema energy 

mix negara atau yang mendukung diversifikasi energi.  

Kebijakan berikutnya yang dilakukan negara adalah reducing 

consumption. Masalah krisis energi salah satunya dapat dipengaruhi oleh 

peningkatan harga energi. Harga energi bergantung pada pola suplai dan 

permintaan. Pembatasan atau pengurangan konsumsi rata-rata energy dapat 

                                                           
76Ibid.,hal 47 
77Ibid. 
78Ibid. 



 

 

33 

 

mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat perubahan harga energi yang 

mendadak. Cara yang dilakukan adalah dengan mengurangi secara langsung 

tingkat konsumsi domestik. Hal ini dapat dilakukan melalui skema pembatasan 

secara langsung volume produksi atau pasokan energi pada konsumen, serta 

melalui mekanisme penarikan pajak.79 Atau juga dengan penggunaan instrument 

seperti pajak untuk mengurangi minat dalam penggunaan teknologi yang boros 

energi.80 

Hal ini juga perlu dilakukan mengingat tingkat konsumsi energi juga 

dipengaruhi oleh pola konsumsi energi, sehingga perlu ada perubahan pola 

konsumsi energi yang tidak efisien untuk mengarah pada pola konsumsi energi 

yang lebih efisien. Dalam hal ini, negara berperan melalui pemberian insentif serta 

penggunaan pajak untuk meningkatkan minat sektor privat untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan energi. Upaya ini perlu dilakukan oleh negara mengingat 

sektor privat merupakan konsumen utama energi. Poin utama di dalam upaya 

reducing consumption adalah upaya negara dengan menekan tingkat konsumsi 

energi melalui berbagai cara baik secara langsung melakukan pembatasan 

konsumsi dan juga pembatasan pasokan energi atau melalui cara – cara yang 

menstimulasi konsumen energi untuk mengurangi tingkat konsumsi energi.  

Sebagai alternatif, cara berikutnya yang dapat dilakukan negara dalam 

upaya pengurangan ketergantungan pada sumber energi impor adalah melalui 

kebijakan promoting substitution. Upaya yang dilakukan oleh negara adalah 

dengan melakukan promosi penggunaan sumber energi pengganti. Seperti yang 
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dicontohkan oleh John S. Duffield cara yang dilakukan oleh negara adalah dengan 

mempromosikan penggantian bahan bakar utama dengan bahan bakar sintetis 

untuk pembakaran.81 Poin dalam upaya ini adalah bagaimana upaya negara 

mempromosikan penggunaan energi pengganti. Fokus dalam upaya ini adalah 

pada penggantian penggunaan jenis energi.  

Kebijakan lain yang dapat dilakukan negara adalah dengan supporting 

relevant research and development. Yakni dukungan dari negara untuk 

pengembangan riset dan teknologi dalam bidang energi, seperti panel surya dan 

teknologi terkait yang signifikan.82Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan 

peran aktif  negara untuk melakukan pengembangan sumber energi alternatif dan 

teknologi yang mendukung. Upaya ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan 

sektor privat seperti perusahaan energi, ataupun lembaga riset yang relevan 

disertai dengan dukungan dari negara. Seperti melalui pemberian insentif kepada 

perusahaan untuk mengembangkan teknologi dalam bidang energi. 

2. Kebijakan eksternal keamanan energi negara importir 

Selain kebijakan internal, dalam konsep respon terhadap gangguan 

keamanan energi negara importir juga mencakup kebijakan eksternal negara 

importir dalam upaya pengamanan energi. Kebijakan eksternal keamanan energi 

negara importir berupa kebijakan luar negeri dengan tujuan untuk memastikan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi energi. Berikut merupakan penjelasan John S. 

Duffield mengenai kebijakaneksternal dalam respon terhadap gangguan keamanan 

energi negara importir: 
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a. Kebijakan Kepada Negara Eksportir dan Negara Rute Transit 

Untuk menghadapi ancaman keamanan energi, strategi yang nyata bagi  

negara importir energi adalah dengan mengamankan asset sumber energi asing.83 

Langkah yang umumnya dilakukan adalah dengan mencoba mengurangi resiko 

yang muncul saat suplai akan terganggu. Kebijakan lainnya adalah dengan 

mencari diversifikasi sumber potensial pasokan energi dari luar negeri untuk 

mengurangi kerentanan terhadap gangguan . 

Dalam menghadapi negara eksportir energi yang memiliki kemampuan 

untuk mengakses negara importir lain atau melakukan hambatan pasokan energi,84 

negara importir biasanya melakukan kesepakatan untuk memastikan pasokan 

energi untuk kepentingan negara. Meskipun hal tersebut tidak dapat menjamin 

bahwa pasokan energi tidak akan ditahan atau diproritaskan pada negara importir 

lain oleh negara eksportir. Kebijakan lain yang biasanya dilakukan adalah 

menjalin kedekatan politik dan ekonomi dengan negara eksportir energi.85 Bisa 

diwujudkan dalam ikatan aliansi dengan maksud politis, tawaran investasi, untuk 

mendapatkan akses terhadap pasar domestik, bantuan teknis dan ekonomi, serta 

upaya meningkatkan interdependensi.86 

Kebijakan lain yang bersifat koersif biasanya dilakukan dengan ancaman 

atau dengan paksaan, seperti penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan 

akses terhadap sumber energi.87 Kebijakan koersif juga bisa digunakan untuk 
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mengamankan jalur transit pengiriman energi, atau bantuan militer terhadap 

negara eksportir energi yang terancam dengan tindakan negara lain.88 

Namun kebijakan koersif tentunya memiliki konsekuensi resiko yang 

besar bagi negara. Negara demokrasi dan industri maju yang memiliki kapabilitas 

teknologi tinggi dapat mempromosikan bantuan pengembangan teknologi 

alternatif. Negara tersebut juga dapat melakukan bantuan finansial dan ekonomi 

terhadap pemerintah negara eksportir. Serta, negara dapat memberikan dukungan 

politik untuk beroperasinya perusahaan di luar negeri.89 Dukungan finansial untuk 

pengembangan dan eksplorasi, infrastruktur serta beroperasinya sektor privat di 

luar negeri juga menjadi tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan.90 

Dalam kebijakan kepada negara eksportir dan negara rute transit tidak 

ada pemisahan yang spesifik antara apa yang dilakukan kepada negara eksportir 

dan apa yang dilakukan terhadap negara rute transit. Segala upaya seperti berbagai 

bantuan teknologi, ekonomi, lalu pendekatan politis melalui pembentukan ikatan, 

memiliki tujuan yang sama yakni sebagai upaya untuk menjamin pasokan energi 

dengan mengurangi potensi hambatan baik ketersediaan pasokan maupun 

hambatan dari proses pengiriman energi dari negara eksportir ke negara importir 

yang melalui negara rute transit.  
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b. Kebijakan Kerjasama Dengan Sesama Negara Importir 

Kebijakan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka 

menjaga keamanan energi juga dilakukan dengan sesama negara importir energi. 

Kerjasama tersebut dapat mengarah pada berbagai tujuan yang lebih spesifik 

dalam kebijakan eksternal keamanan energi negara importir, seperti persiapan 

dalam menghadapi keadaan darurat dan saat terjadi gangguan pasokan energi.91 

Kerjasama ini dalam maksud sebagai upaya mengurangi tingkat konsumsi energi 

negara dan produksi energi alternatif, negosiasi gabungan dengan negara 

produsen, serta gabungan intervensi militer untuk mengamankan produksi energi 

asing. Hal – hal tersebut juga dapat dilihat sebagai perpanjangan respon kebijakan 

unilateral menghadapi ancaman keamanan energi.92 Sebab upaya – upaya yang 

dilakukan oleh sesama negara importir merupakan tindakan secara kolektif untuk 

menjamin keamanan energi sesama negara importir. Sebagai salah satu contoh 

adalah pembentukan IEA (International Energy Agency), yang merupakan 

organisasi yang berangotakan negara – negara importir energi seperti Jerman, 

Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan Inggris. 
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Untuk operasionalisasi dan alur dari konsep respon terhadap gangguan 

keamanan energi negara importir oleh John S. Duffield dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel. 1 Operasionalisasi Konsep Respon Terhadap Gangguan Keamanan 

Energi Negara Importir. 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Respon 

Terhadap 

Gangguan 

Keamanan 

Energi 

Negara 

Importir 

Kebijakan 

Internal 

Penyiapan 

Kondisi Darurat 

Pengaturan 

alokasi 

penggunaan 

energi 

 Prioritas konsumsi 

energi untuk sektor 

vital 

 Pembatasan konsumsi 

termasuk pada 

pembatasan 

permintaan tambahan 

tingkat konsumsi 

energy oleh 

konsumen 

 Peningkatan harga 

energy 

Penimbunan 

energi strategis 

 Penimbunan 

cadangan energi oleh 

Pemerintah 

 Penyediaan 

infrastruktur dan 

finansial oleh negara 

bagi sektor privat 

untuk tujuan 

penimbunan energi 

Kemampuan 

merubah 

konsumsi jenis 

energi 

 Perubahan 

penggunaan jenis 

energi spesifik pada 

jenis energi yang 

lebih ekonomis 

 Penyiapan 

infrastruktur yang 

mendukung 

kemampuan merubah 

konsumsi jenis energi 

pada masa darurat 

oleh negara 

Pengurangan 

Ketergantungan 

Pada Sumber 

Peningkatan 

produksi 

energi 

 Peningkatan produksi 

energi domestik pada 

jenis energi yang 

mengalami gangguan 
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Energi Impor domestik  Pemberian insentif 

peningkatan produksi 

pada sektor privat, 

dapat berupa subsidi, 

pinjaman, kemudahan 

akses sumberdaya, 

pembelian energi 

dengan harga tertentu 

oleh negara 

Pengurangan 

konsumsi 

energi 

 Pengurangan secara 

langsung tingkat 

konsumsi domestik 

melalui pembatasan 

produksi atau 

pembatasan pasokan 

energi pada 

konsumen 

 Penggunaan 

instrument pajak atau 

hambatan lainnya 

untuk mengurangi 

konsumsi energy 

 Peningkatan efisiensi 

konsumsi energi 

Promosi energi 

substitusi 

 Promosi konversi 

penggunaan jenis 

energi pengganti 

 Perubahan energy mix 

Negara 

Dukungan 

terhadap riset 

dan 

pengembangan 

energi 

alternatif 

 Pengembangan 

sumber energi 

alternatif dan 

teknologi yang 

mendukung 

 Pelibatan sektor 

privat dalam 

pengembangan riset 

teknologi dan sumber 

energi alternative 

 Pemberian insentif 

berupa subsidi, dll 

untuk riset 

pengembangan 

teknologi dan sumber 

energi alternatif 

Kebijakan 

Eksternal 

Kebijakan 

Kepada Negara 

Eksportir dan 

Negara Rute 

Transit 

Memastikan 

akses energi ke 

pemasok 

energi lama 

dan rute transit  

 Menjalin kesepakatan 

terkait kepastian 

jumlah pasokan 

energi dengan negara 

eksportir 

 Menjalin kedekatan 
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politis untuk 

mendapatkan akses 

energi baik dengan 

negara eksportir 

maupun negara rute 

transit 

 Meningkatkan 

hubungan 

interdependensi 

dengan negara 

eksportir maupun 

negara rute transit 

baik dalam ekonomi, 

teknologi, bantuan 

militer untuk 

menjamin akses 

energi  

Diversifikasi 

pemasok 

energi dan rute 

transit energi 

impor 

 Melakukan impor 

energi dari negara 

lain 

 Melakukan impor 

jenis energi lain 

 Membuka rute 

transit energi baru 

Kerjasama 

dengan Sesama 

Negara Importir 

Kerjasama 

dengan sesama 

negara 

importir  

dalam bidang 

energy 

 Pembentukan 

kerjasama 

pengembangan 

efisiensi konsumsi 

energi 

 Pembentukan 

kerjasama untuk 

pengembangan energi 

alternative 

 Pembentukan 

kerjasama dalam 

pengamanan akses 

energi asing 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Rationing 

& 

Allocation 

Strategic  

Stockpiles 

Fuels 

switching 

capabilities 

Domestic 

Production 

Reducing 

Consumption 

Promoting 

Substitution 

Supporting 

Research & 

Deveploment 

Kebijakan Internal Kebijakan Eksternal 

Emergency Preparations Pengurangan Ketergantungan 

Kepastian Akses pada 

Pasokan Energi dan 

Rute Transit 

Diversifikasi Pasokan 

Energi dan Rute 

Transit 

Tindakan pada Negara 

Eksportir dan Transit 

Kerjasama dengan 

Sesama Negara Importir 

Respon Terhadap Gangguan Keamananan Energi 

Lithuania 

Kerjasama dengan 

Sesama Negara 

Importir dalam 

bidang energi 
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2.5 Argumen Utama 

Respon yang dilakukan Lithuania sebagai negara importir energi untuk 

menghadapi ketidakamanan energi yang dialami Lithuania sebagai akibat dari 

ketergantungan terhadap pemasok tunggal energi meliputi kebijakan internal dan 

kebijakan eksternal.  Untuk kebijakan internal yang dilakukan Lithuania meliputi 

kebijakan penyiapan kondisi darurat melalui pengalokasian penggunaan energi 

pada sektor vital, penimbunan cadangan energi dan kemampuan perubahan 

konsumsi jenis energi. Juga disertai kebijakan pengurangan ketergantungan 

terhadap energi asing melalui kebijakan peningkatan produksi energi domestik, 

pengurangan konsumsi energi, promosi energi substitusi dan dukungan terhadap 

riset serta pengembangan energi alternatif. Selain itu Lithuania juga melakukan 

kebijakan eksternal melalui pembentukan kerjasama dengan negara eksportir 

energi dan negara rute transit energi, serta kebijakan pembentukan kerjasama 

dengan sesama negara importir energi untuk meningkatkan keamanan energi 

Lithuania. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sebagai upaya 

melakukan penelitian mengenai apa yang terjadi.93penulis akan menggambarkan 

menegenai kebijakanLithuania sebagai respon terhadap gangguan keamanan 

energi.Jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan merupakan bagian dari 

metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial.94 Dalam penelitian ini, penulis 

akan melakukan analisa data sekunder dan literatur. 

3.2 Ruang lingkup penelitan 

Dengan memberi batasan ruang lingkup permasalahan, maka diharapkan 

penelitian akan fokus dan sesuai topik untuk menjawab pertanyaan dan 

pembahasan penelitian sesuai dengan judul. “Respon Lithuania Terhadap 

Gangguan Keamanan EnergiPada Tahun 2011 – 2015“. Jadi di dalam pembahasan 

penelitian ini, penulis fokus dalam kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Lithuania terkait dengan keamanan energi dalam rentang waktu penelitian yang 

penulis tentukan. Periode penelitian dimulai sejak tahun 2011 sampai 2015. 

Periode itu penulis pilih karena dalam jangka waktu tersebut Lithuania telah 

menjalankan Third Energy Packagesyang dimulai pada tahun 2011 danpada tahun 

2015 sebagai batas jangkauan waktu penelitian yang dapat penulis lakukan.  

 

 

                                                           
93Mochtar Mas’oed, 1990. Disiplin dan Metodologi : Ilmu Hubungan Internasional. Hal 68 
94Ibid. Hal 72-73 
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3.3Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui studi pustaka. Data-data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini bersifat sekunder, yakni datayang dikumpulkan dari tangan kedua  

yang sudah pernah ditampilkan sebelum penelitian dilakukan.95 Data tersebut 

dapat berupa data yang disajikan oleh organisasi, pemerintah, media dan juga 

lembaga  - lembaga lain yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti. Penulis 

menggunakan data - data dari sumber data tersebut, baik yang dipublikasikan 

untuk tujuan akademik maupun non akademik. Dalam penelitian ini, penulis 

memadukan data berupa studi-studi terdahulu yang sesuai dengan fokus 

pembahasan kasus penelitian ini. Data yang sekunder yang dapat digunakan 

nantinya akan bersumber pada jurnal-jurnal tentang penelitian sebelumnya, buku, 

artikel, serta draft ataupun situs – situs internet. 

3.4 Teknik analisa data 

Dalam metode penelitian kualitatif, proses penggambaran menitik 

beratkan pada argumen utama yang dijelaskan sesuai dengan pertanyaan 

penelitian untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Analisis data dan pemilihan data 

yang sesuai diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini. Teknik analisa data akan lebih mengarah pada penggunaan 

sumber sumber yang mendukung dalam penelitian yang akan digunakan sebagai 

dasar untuk menjelaskan argumen utama. Adapun tahapan dalam menganalisis 

                                                           
95Ulber Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama. Hal 289 
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data ialah dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan menganalisis data yang 

dianggap relevan dengan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian. 

3.5 Sistematika penulisan 

Penelitian ini akan disusun ke dalam enam bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian serta manfaat penelitian.  

2. Bab II Kerangka Pemikiran: bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, 

kajian konsep berupa penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan, 

operasionalisasi konsep, dan perumusan hipotesis.  

3. Bab III Metode Penelitian: terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data untuk penelitian, teknik analisa data dan 

sistematika penulisan.  

4. Bab IVGambaran Umum: akan menggambarkan secara umum permasalahan 

yang dialami oleh Lithuania terkait keamanan energi. 

5. Bab V Pembahasan akan menggambarkan respon Lithuania dalam mengatasi 

gangguan keamanan energi 

6. Bab VI:Penutup: bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang 

mencakup kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM ANCAMAN KEAMANAN ENERGI LITHUANIA 

 

 Lithuania merupakan negara anggota Uni Eropa yang terletak di dalam 

Kawasan Baltik dengan 2 negara lain yang juga anggota Uni Eropa yakni Latvia 

dan Estonia. Kawasan Baltik merupakan kawasan yang terisolasi dari sisi 

infrastruktur interkoneksi energi dengan Uni Eropa. Istilah energy island muncul 

untuk menggambarkan terisolasinya kawasan ini dalam bidang energi. Secara 

umum, Kawasan Baltik bergantung terhadap Rusia khususnya dalam bidang 

energi dengan tingkat ketergantungan yang tinggi. Lithuania merupakan negara 

dengan ketergantungan yang paling tinggi terhadap Rusia di kawasan ini.96 

Ketergantungan terhadap Rusia ditambah dengan realitas bahwa Lithuania 

merupakan negara kecil bila dibandingkan dengan Rusia, serta minim dalam hal 

kepemilikan sumber daya energi membuat keamanan energi Lithuania terancam. 

Dalam bab ini akan digambarkan mengenai kondisi keamanan energi 

Lithuania sebagai negara importir energi, penggambaran yang akan dilakukan 

terbagi dalam 3 sub bab yang menggambarkan mengenai produksi energi 

domestik dan juga impor energi yang dilakukan Lithuania. Juga akan 

digambarkan mengenai kebijakan integrasi pasar energi Uni Eropa melalui 

kebijakan Third energy packages yang berpengaruh terhdap tingkat keamanan 

energi Lithuania di dalam sub bab ketiga dalam bab ini. Di dalam kedua sub bab 

mengenai produksi dan impor energi oleh Lithuania, akan digambarkan berbagai 

faktor yang menghambat Lithuania untuk bisa dikatakan secure dalam bidang 

                                                           
96European Economy Members State Energy Dependence: An Indicator – Based Assessment. 

Occasional Papers 145. April 2013. European Union. Brussels. Hal 167 
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energi. Selain itu juga digambarkan mengenai adopsi kebijakanThird Energy 

Packages yang merupakan kebijakan energi terbaru Uni Eropa yang dapat 

menjadi jalan keluar bagi Lithuania dalam menghadapi ancaman keamanan 

energinya. Melalui adopsi kebijakan Third Energy Packages, Lithuania dapat 

membuka akses impor energi dari negara lain diluar Rusia yang selama ini 

menjadi pemasok energi tunggal dalam berbagai jenis energi bagi Lithuania.  

4.1 Penurunan Produksi Energi Domestik Lithuania Pasca Penutupan 

Reaktor Nuklir Ignalina II 

 Sebagai sebuah negara yang termasuk dalam kategori negara importir 

energi, Lithuania memiliki share volume produksi energi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan volume impor energinya. Rendahnya volume produksi 

energi domestik dilatar belakangi oleh minimnya sumber daya energi yang 

dimiliki oleh Lithuania, sehingga untuk memenuhi kebutuhan energinya yang 

tidak dapat dipenuhi oleh produksi energi domestik, Lithuania melakukan impor 

energi. Tetapi, bukan berarti ketika mengalami gangguan dalam sektor produksi 

energi domestik yang berpengaruh secara langsung terhadap volume energi yang 

dihasilkan tidak menjadi masalah. Meskipun seperti umumnya negara importir 

energi lainnya, konsumsi energi didominasi oleh konsumsi energi impor dan 

energi domestik hanya memiliki share yang lebih sedikit. Gangguan dalam sektor 

produksi energi domestik berpotensi untuk meningkatkan ketergantungan negara 

terhadap energi impor untuk memenuhi kebutuhan energi. 

 Lithuania mengalami gangguan produksi energi domestik akibat dari 

ketentuan Uni Eropa saat Lithuania masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa. 
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Lithuania harus menutup reaktor nuklir Ignalina sebagai bagian dari kesepakatan 

bergabungnya Lithuania ke dalam Uni Eropa melalui Referendum briefing No 8 : 

The Lithuanian EU accesion referendum 10 – 11 May 2003.97 Kesepakatan 

mengenai penutupan rekator nuklir Ignalina tercantum pada The Treaty of 

Accession 2003, Protocol No 4 on the Ignalina nuclear power plant in Lithuania 

dengan disertai berbagai mekanisme bantuan dari Uni Eropa untuk mendukung 

proses penutupan reaktor nuklir Ignalina.98Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa 

terhadap Lithuania di dalam proses penutupan reaktor nuklir Ignalina meliputi 

bantuan finansial termasuk juga bantuan untuk penanganan masalah energi 

sebagai akibat dari penutupan reaktor nuklir Ignalina. 

Pemberian bantuan finansial diberikan oleh Uni Eropa sebagai bentuk 

solidaritas anggota Uni Eropa mengingat besarnya biaya untuk penutupan reaktor 

nuklir Ignalina yang tidak dapat ditanggung oleh Lithuania dalam jangka waktu 1 

tahun kedepan.99 Sesuai dengan kesepakatanantara Lithuania dan Uni Eropa yang 

tercantum dalam Protocol No 4 On The Ignalina Nuclear Power Plant in 

Lithuania, Article 1, Lithuania berkomitmen untuk menutup unit 1 reaktor nuklir 

Ignalina sebelum tahun 2005 dan unit 2 diharuskan ditutup pada 2009.100  Di 

dalam Article 1 juga tercapai kesepakatan dengan Uni Eropa terkait kesiapan 

                                                           
97Referendum briefing No 8 : The Lithuanian EU accesion referendum 10 – 11 May 2003 
98 The Treaty of Accession 2003, Protocol No 4 on the Ignalina nuclear power plant in Lithuania. 

Hal 4763 – 4769. 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/e

u10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdfdiakses pada14 mei 2016 
99Referendum briefing No 8. Loc.Cit 
100Referendum briefing No 8.Op.Cit, Artcle 1: Acknowledging the readiness of the Union to 

provide adequate additional Community assistance to the efforts by Lithuania to decommission the 

Ignalina Nuclear Power Plant and highlighting this expression of solidarity, Lithuania commits to 

the closure of Unit 1 of the Ignalina Nuclear Power Plant before 2005 and of Unit 2 of this plant 

by 31 December 2009 at the latest and to the subsequent decommissioning of these units. 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdf
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pihak Uni Eropa untuk membantu proses penutupan reaktor nuklir Ignalina di 

Lithuania.  

Lithuania menerima bantuan finansial dari Uni Eropa pada periode 2004-

2006 dalam pelaksanaan upaya penutupan reaktor nuklir Ignalina unit 1 seperti 

yang tertulis dalam Protocol No 4 On The Ignalina Nuclear Power Plant in 

Lithuania, Article 2.101 Sedangkan untuk bantuan penanganan masalah keamanan 

energi, Uni Eropa membantu dalam hal tekhnologi peningkatan produksi listrik 

konvensional untuk menggantikan daya yang hilang sebagai akibat penutupan 2 

unit reaktor nuklir Ignalina dan juga bantuan publik yang sesuai seperti yang telah 

disepakati melalui Protokol No 4 tentang penutupan reaktor nuklir Ignalina di 

Lithuania. 

 Energi nuklir bagi Lithuania merupakan jenis energi domestik yang vital. 

Nuklir memiliki share yang cukup besar terhadap total produksi energi domestik. 

Data yang penulis peroleh dari Uni Eropa menunjukan energi nuklir menjadi jenis 

energi yang vital dalam produksi energi domestik. Tahun 2003 hingga 2006nuklir 

memiliki share yang sangat dominan dalam produksi energi Lithuania.102 Ditahun 

2003 dari total produksi energi Lithuania sebesar 5,3 Mtoe. Produksi jenis energi 

nuklir Lithuania sebesar 4,0 Mtoe, lalu jenis energi lain yakni energi terbarukan 

sebesar 0,8 Mtoe, minyak dan berbagai produk minyak 0,4 Mtoe, dan NGL 

                                                           
101Referendum briefing No 8 Op.Cit. Article 2: During the period 2004-2006, the Community shall 

provide Lithuania with additional financial assistance in support of its efforts to decommission and 

to address the consequences of the closure and decommissioning of the Ignalina Nuclear Power 

Plant (hereinafter "the Ignalina Programme"). 
102Energy Statistics, Energy Datasheets:EU -28 Countries update Feb 16 

https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country diakses pada 30 Maret 2016 
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sebesar 0,4 Mtoe. Ditahun 2003 terlihat produksi energi nuklir memilik daya 

dukung yang sangat besar terhadap produksi energi domestik Lithuania. 

 Ditahun 2004 tren tersebut masih berlanjut, dari total produksi energi 

sebanyak 5,2 Mtoe turun dari total produksi energi di tahun sebelumnya sebesar 

0,1 Mtoe. Share energi nuklir terhadap total produksi energi Lithuania masih 

dominan, sebesar 3,9 Mtoe. Yang juga didukung oleh produksi jenis energi lain 

yang masing – masing, minyak dan berbagai produk minyak masih tetap 0,4 

Mtoe, NGL sebesar 0,3 Mtoe dan energi terbarukan sebesar 0,8 Mtoe. Begitupun 

memasuki tahun 2005 saat Lithuania diharuskan untuk menutup reaktor nuklir 

Ignalina unit 1 berdasarkan Protocol No 4 On The Ignalina Nuclear Power Plant 

in Lithuania, Article 1 yang mengatur bahwa Lithuania harus menutup reaktor 

nuklir Ignalina unit 1 sebelum tahun 2005.103 Pasca penutupan reaktor nuklir 

Ignalina unit 1, produksi energi nuklir Lithuania menurun menjadi hanya 2,7 

Mtoe. 

 Penurunan produksi energi nuklir tersebut membuat produksi total energi 

Lithuania di tahun 2005 menurun menjadi 4,0 Mtoe. Penerunan total produksi 

energi Lithuania di tahun 2005 ini juga didukung oleh penurunan produksi jenis 

energi lainnya seperti minyak dan berbagai produk minyak yang menurun sebesar 

0,1 Mtoe dari tahun sebelumnya menjadi hanya 0,3 Mtoe, dan produksi NGL 

yang juga turun 0,1 Mtoe menjadi hanya 0,2 Mtoe di tahun 2005 ini. Namun di 

tahun ini terjadi peningkatan produksi energi terbarukan meskipun angkanya tidak 

signifikan bila dibandingkan dengan penurunan total produksi yang mencapai 1,2 

                                                           
103Referendum briefing No 8.Loc.Cit 
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Mtoe dari tahun 2004 ke tahun 2005. Pertumbuhan produksi energi terbarukan di 

tahun 2005 ini hanya 0,1 Mtoe, sehingga di tahun ini produksi energi terbarukan 

Lithuania meningkat menjadi 0,9 Mtoe. 

  Tren penurunan produksi energi Lithuania terus terjadi secara konsisten 

hingga akhir tahun 2009 dan memasuki tahun 2010. Saat kedua reaktor nuklir 

Ignalina unit 1 dan unit 2 telah dinon-aktifkan. Walau di dalam periode tersebut, 

juga disertai dengan adanya peningkatan jumlah produksi total energi tahunan 

yang tidak signifikan. Secara berturut jumlah total produksi energi Lithuania sejak 

tahun 2006 hingga tahun 2010 berada pada angka 3,5 Mtoe di tahun 2006, 3,8 

Mtoe di tahun 2007, dan masih tetap diangka 3,8 Mtoe di tahun 2008, meningkat 

menjadi 4,2 Mtoe di tahun 2009 sebelum di tahun 2010 total produksi Lithuania 

turun signifikan ke angka 1,3 Mtoe. 

Grafik 1. Produksi Energi Lithuania tahun 2003 – 2010 (/Mtoe) 

Sumber: EU Commision, DG ENER, Unit A4   
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Bagi Lithuania, Energi nukir memiliki peranan yang  vital dalam produksi 

energi domestiknya. Bahkan reaktor nuklir Ignalina memproduksi 70% dari total 

produksi listrik Lithuania.104 Bahkan di dalam periode reaktor nuklir Ignalina 

beroperasi, listrik menjadi salah satu produk ekspor utama Lithuania.105 Di tahun 

2007 sebagai contohnya, Lithuania mengekspor listrik sebesar 1,4 TWh.106 Tetapi 

ketika reaktor nuklir Ignalina ditutup, Lithuania harus melakukan impor listrik 

untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Di tahun 2011, Lithuania menimpor 

listrik sebesar 6,8 TWH yang sebagian besar di impor dari Rusia.107 Perubahan 

yang sangat signifikan bagi Lithuania dari sebuah negara yang mampu 

mengekspor listrik menjadi negara pengimpor listrik  

Hal ini jelas menggambarkan bahwa penutupan reaktor nuklir Ignalina 

menjadi tantangan yang serius bagi keamanan energi Lithuania. Penurunan tingkat 

produksi energi domestik di negara yang minim sumber daya seperti Lithuania 

akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah impor energi, sebab tidak 

ada pilihan bagi Lithuania untuk meningkatkan produksi energi domestik melalui 

pengelolaan sumber energi yang sangat terbatas. 

 Peningkatan jumlah impor energi secara signifikan sebagai akibat dari 

penurunan tingkat produksi energi domestik terlihat dari data energy mix 

Lithuania di tahun 2011. Saat kedua unit reaktor nuklir Ignalina telah dinon-

                                                           
104 World Nuclear Association, Nuclear Power in Lithuania, http://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx, diakses pada 14 Mei 

2016 
105 Ibid. 
106Ibid. 
107Ibid. 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx
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aktifkan akibat dari ketentuan Uni Eropa terkait reaktor nuklir di Lithuania. Bila 

dibandingkan dengan data tahun 2009, terlihat perubahan struktur energi mix yang 

signifikan, persentase impor energi Lithuania dari berbagai jenis energi meningkat 

hingga mencapai angka 80% di tahun 2011 dari sekitar 51% di tahun 2009.108 Hal 

itu terjadi sebagai akibat hilangnya 32% energi yang berasal dari energi nuklir. 

Grafik 2. Struktur Energi Lithuania 2009 dan 2011 

 

 Keterbatasan sumber energi konvensional yang dimiliki Lithuania dan 

ketentuan Protocol No 4 On The Ignalina Nuclear Power Plant in Lithuania dari 

Uni Eropa merupakan faktor penghambat Lithuania dalam proses produksi energi 

domestik. Sedang dilain sisi kebutuhan energi Lithuania terus bertumbuh. Impor 

energi menjadi solusi bagi negara dengan sumber daya energi yang terbatas 

seperti Lithuania untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan energi dan menjaga 

keamanan energi negara.  

                                                           
108 A. Jievaltas, The Embassy of Lithuania in Finland, Lithuanian Energy Policy. 

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/Lithuanian%20Energy%20Policy

.pdf diakses pada 12 Mei 2016 
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4.2 Lithuania Tergantung Pada Energi Impor dari Rusia 

 Sebagai negara yang memiliki keterbatasan kepemilikan sumber daya 

energi, Lithuania sangat terbatas dalam hal produksi energi domestik. Sementara 

Lithuania memiliki kebutuhan konsumsi energi untuk berbagai aktivitas seperti 

kegiatan ekonomi negara yang tentu membutuhkan konsumsi energi. Oleh karena 

itu, Lithuania melakukan impor energi dari negara pengekspor energi. Rusia 

merupakan pemasok energi bagi Lithuania.  

Jenis energi yang diimpor oleh Lithuania dari Rusia pun beragam, berupa 

minyak, berbagai jenis gas dan juga listrik. Kemudahan akses menjadi salah satu 

faktor pendorong mengapa Lithuania melakukan impor energi dari Rusia. 

Ketersediaan pipa energi baik pipa distribusi gas alam maupun minyak dan juga 

kedekatan geografis dengan Rusia membuat Lithuania melakukan impor energi 

dari Rusia.  

Selain juga fenomena energy island yang menjadi salah satu faktor 

pendorong mengapa Lithuania melakukan impor energi dari Rusia. Kawasan 

Baltik dimana Lithuania berada merupakan salah satu kawasan di Eropa selain 

kawasan Semenanjung Iberia.109 yang belum terkoneksi dengan pasar energi Uni 

Eropa. Sehingga, meskipun Lithuania telah tergabung dalam keanggotaan Uni 

Eropa, Lithuania tidak terkoneksi dengan pasar energi Uni Eropa. Belum 

tersedianya infrastruktur pada periode ini menjadi salah satu faktor utama 

mengapa Lithuania tidak terkoneksi dengan pasar energi Uni Eropa. 

                                                           
109Reinis Aboltins. Energy Islands in the EU – a challenge to a common energy policy. 2011. 

Centre for Public Policy Providus. Hal 2 
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Grafik 3. Perbandingan Impor dan Produksi Domestik Energi Lithuania

Sumber: Eurostat 

Kondisi terpisah dari pasar energi Uni Eropa  sangat tidak menguntungkan 
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untuk menunjang keamanan energi negara importir energi. Sedangkan Lithuania, 

dihadapkan pada kondisi dimana mereka tidak terkoneksi dengan baik dengan 

pasar energi Uni Eropa yang dapat menunjang kemampuan negara untuk 

mendiversifikasi negara pemasok energi. 

4.2.1 Ketergantungan Impor Berbagai Jenis Energi Lithuania 

Lithuania telah sejak lama melakukan impor energi dari negara lain. Impor 

Rusia adalah negara yang menjadi pemasok energi bagi Lithuania sejak lama. 

Lithuania mengimpor berbagai jenis energi dari Rusia diantaranya minyak bumi, 

gas alam dan juga listrik. Rusia menjadi pemasok energi yang sangat dominan 

bagi Lithuania atau bahkan dapat dikatakan sebagai pemasok tunggal energi bagi 

0

5

10

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Impor

Domestik



 

 

56 

 

Lithuania bila melihat persentase impor energi Lithuania dari Rusia. Jumlah 

impor minyak Lithuania dari Rusia sebesar 90% dari total impor minyak 

Lithuania, dan Lithuania mengimpor 100% kebutuhan gas di tahun 2006 dari 

Rusia.110 

“LT is fully dependent on gas imports and is almost entirely dependent on 

imports (above 95%) for oil and solid fuels as well. Moreover, its imports of 

energy sources are not well diversified geographically, deriving mainly from 

Russia. Energy security risks have been aggravated by the closure of the 

Ignalina nuclear power plant in 2009, which has turned LT from a net 

exporter of electricity into a major net importer.”111 

 Sebagai negara importir energi, diversifikasi sumber energi menjadi hal yang 

juga penting. Impor energi Lithuania tidak cukup terdiversifikasi, dengan hampir 

bergantung sepenuhnya terhadap Rusia sebagai pemasok tunggal energi. Selain itu 

dengan penutupan kedua unit reaktor nuklir Ignalina di akhir tahun 2009,  justru membuat 

Lithuania semakin bergantung pada Rusia. Di tahun 2011 Lithuania mengimpor listrik 

sekitar 6,8 TWH yang sebagian besar diimpor dari Rusia via Belarusia.112 Sebagai 

pemasok energi, Rusia bukanlah partner yang cukup reliable bagi Lithuania. Tercatat 

beberapa kali terjadi gangguan pasokan energi dari Rusia ke Lithuania. Di tahun 2004, 

Lithuania mengalami gangguan dalam pasokan gas sebagai akibat pengurangan 

pasokan gas dari Rusia yang melalui Belarusia via Minsk yang merupakan jalur 

pipa gas yang menyuplai kebutuhan gas Lithuania dari Rusia.113 Selain itu pernah 

                                                           
110Zeyno Baran. Zeyno Baran. Lithuanian Energy Security : Challenges and Choices. 2006 

Hudson Institute hal 1 
111European Economy Members State Energy Dependence: An Indicator – Based Assessment. 

Occasional Papers 145. April 2013. European Union. Brussels. Hal 27 
112World Nuclear Association, Nuclear Power in Lithuania. Loc.Cit. 
113Zeyno Baran. Zeyno Baran. Lithuanian Energy Security : Challenges and Choices. 2006 

Hudson Institute hal 1 
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juga terjadi gangguan pasokan energi  dari Rusia di tahun 2006, dengan 

penutupan jalur pipa minyak Druzba yang menghubungkan Rusia dengan 

Lithuania oleh Rusia.114 

Tabel 2. Impor Energi Gas Alam per Negara Pemasok 2012 

Sumber : Eurogas Statistical Report 2013 

Dari kedua peristiwa tersebut terlihat ancaman keamanan energi yang 

nyata bagi Lithuania dengan sepenuhnya bergantung pada Rusia. Dalam 

                                                           
114Rokas Masiulis. Lithuania – A Front Runner In European Energy Security Politics. Ministry Of 

Energy Of The Republic of Lithuania. Hal 11 
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perkembangan di tahun – tahun berikutnya, tren ketergantungan impor energi 

Lithuania terhadap Rusia masih terus berlanjut. Selain impor listrik, volume impor 

jenis energi lain oleh Lithuania dari Rusia masih tinggi. Dari data eurogas di tahun 

2013, Lithuania mengimpor 100% kebutuhan energi dalam bentuk gas dari 

Rusia.115 Dan di tahun yang sama Lithuania tidak memiliki fasilitas penyimpanan 

energi dalam bentuk gas116 

Tabel 3. Fasilitas Penyimpanan Gas Uni Eropa per Negara Anggota 

Sumber : Eurogas Statistical Report 2013 

 Dengan hanya dipasok oleh 1 negara pemasok dan kondisi bahwa 

Lithuania tidak memiliki fasilitas penyimpanan gas. Sektor energi gas Lithuania 

seutuhnya bergantung pada aliran pipa gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
115Eurogas Statistical Report 2013, hal 6 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf diakses pada 20 Mei 

2016 
116Ibid. hal 8 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf
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energi Lithuania setiap harinya. Data dari Eurogas, kondisi bahwa Lithuania 

hanya dipasok oleh Russia telah terjadi bertahun – tahun, tercatat sejak tahun 2009 

hingga tahun 2015 Lithuania hanya mengimpor gas dari Russia.117 Dalam 

hubungan perdagangan anatara Lithuania dan Rusia secara utuh, di tahun 2011 

pesentase perdagangan Lithuania dengan Rusia memiliki persentase sebesar 21% 

dari seluruh perdagangan yang dilakukan oleh Lithuania dengan berbagai negara 

di tahun yang sama.118 Rusia merupakan mitra perdagangan terbesar bagi 

Lithuania. Dan komoditas utama perdagangan antara Lithuania dengan Rusia 

adalah energi. Sehingga, kondisi tersebut membuat Rusia menjadi negara yang 

sangat berpengaruh bagi keamanan energi bagi Lithuania. 

 Namun dari sisi Rusia, Lithuania bukan negara yang merupakan mitra 

dagang utama mengingat kecilnya persentase ekspor maupun impor mereka dari 

Lithuania. Dalam perdagangan gas di tahun 2012, Jerman, Italia, Perancis, 

Hungaria, Austria, Polandia, dan juga Turki melakukan impor energi dalam 

volume yang lebih besar daripada volume impor energi Lithuania dari Rusia.119 

Hal ini tidak menguntungkan bagi Lithuania, sebab hubungan yang terjadi adalah 

Lithuania sangat tergantung kepada Russia namun Rusia tidak bergantung pada 

Lithuania. Seperti yang pernah terjadi, ketika Rusia dengan serta merta menutup 

jalur pipa minyak Druzba yang menghubungkan Rusia ke Lithuania. Sedangkan 

bagi Lithuania sendiri, untuk mendiversifikasi pemasok energi bagi negara, 

                                                           
117 Eurogas Statistical Report 2010 - 2015, http://www.eurogas.org/statistics/ diakses pada 20 Mei 

2016 
118 Lithuania import by country origin 2011. Atlas 

Media.http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ltu/rus/show/2003/ diakses 

pada 20 Mei 2016 
119Eurogas Statistical Report 

2013.http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf diakses pada 

20 Mei 2016 hal 6 

http://www.eurogas.org/statistics/
http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ltu/rus/show/2003/
http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf
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Lithuania dihadapkan pada kondisi energy island, yang tidak terkoneksi dengan 

pasar energi dan jalur pipa energi Uni Eropa. 

4.2.2 Lithuania Bagian dari Energi Island 

Lithuania sebagai negara yang berada di dalam kawasan Baltik, 

merupakan negara bagian dari energy island yakni negara- negara yang tidak 

terkoneksi dengan pasar energi Uni Eropa bersama dengan negara – negara lain 

yang berada di kawasan semenanjung Iberia.120 Lithuania beserta 2 negara di 

kawasan Baltik lainnya yakni Latvia dan Estonia dikatakan sebagai negara kecil, 

dalam skala konsumsi energi bila dibandingkan negara – negara major seperti 

Jerman, Perancis, Inggris. Bagi negara kecil seperti Lithuania memiliki 

kemampuan yang sangat terbatas dalam melaksanakan program atau proyek 

dalam skala yang besar.121 

Sebagai contoh, untuk penutupan reaktor nuklir Ignalina yang merupakan 

peninggalan era Uni Soviet yang dilakukan dalam 2 tahap seperti yang telah 

dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Lithuania masih harus menerima bantuan 

dari Uni Eropa, sebab Lithuania tidak mampu untuk melakukan peutupan reaktor 

nuklir Ignalina dalam sisi finansial. Begitupun ketika Lithuania dihadapkan pada 

kondisi tingkat produksi energi yang menurun drastis akibat penutupan reaktor 

nuklir Ignalina. Lithuania harus mengkompensasi penurunan tingkat produksi 

energi tersebut dengan melakukan impor energi. Dan Lithuania memilih 

melakukan impor energi dari Rusia, sebab mereka hanya terkoneksi dengan pipa 
                                                           
120Reinis Aboltins. Energy Islands in the EU – a challenge to a common energy policy. 2011. 

Centre for Public Policy Providus. Hal 2 
121Kinga Dudzinska, Energy Policyin the Baltic States – United or Separate? PISM Policy Paper 

No. 37 September 2012. Hal 1 
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energi Rusia melalui Belarusia. Melakukan impor energi dari Rusia menjadi 

pilihan Lithuania atas pertimbangan cost yang murah dalam hal infrastruktur 

energi. 

Untuk melakukan impor energi dari negara lain, Lithuania dihadapkan 

pada keterbatasan kemampuan dalam pembangunan infrastruktur energi yang 

didanai secara mandiri. Sehingga pilihan yang masuk akal bagi Lithuania adalah 

melakukan impor energi dari Rusia sebab Lithuania tidak mampu mendanai 

pembukaan akses energi ke negara lain. Tetapi, kebijakan energi Uni Eropa 

melalui Third Energy Packages yakni mengenai integrasi pasar energi Uni Eropa 

dengan salah satu tujuannya yakni peningkatan interkoneksi dengan kawasan 

energy island. Membawa peluang bagi Lithuania untuk mampu mendiversifikasi 

pemasok energi negaranya, melalui peningkatan interkoneksi antara Eropa ke 

kawasan Baltik yang dicanangkan melalui Third Energy Packages.  

Uni Eropa melalui kebijakan Third Energy Packages, dapat memberikan 

daya dukung bagi Lithuania untuk bisa mengakses pasar energi Uni Eropa yang 

akan membuat Lithuania tidak hanya akan bergantung pada Rusia sebagai 

pemasok energi tunggal. Dengan terbukanya akses interkoneksi pasar energi Uni 

Eropa membuka peluang bagi Lithuania untuk bisa mendiversifikasikan pemasok 

energi bagi Lithuania. Pasar energi Uni Eropa memberikan berbagai pilihan 

pemasok energi. Selain itu dengan terbukanya pasar juga memungkinkan untuk 

menekan harga impor energi khususnya gas. Seperti yang diketahui sebelumnya 

Lithuania membayar lebih mahal daripada beberapa negara lain untuk impor gas 

per satuannya. 
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Gambar 1. Jalur Pipa Gas Eropa Tahun 2010 

Sumber : Eurogas Statistic 2010 

 Fenomena energy island merupakan masalah utama yang dialami oleh 

Lithuania dalam upaya pengamanan energi sebagai negara importir energi. 

Ketidakmapuan dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk melakukan 

impor energi dari sumber energi lain membuat Lithuania terjebak dalam 

ketergantungan energi pada Rusia. Sehingga, ketika Lithuania harus menutup 

kedua unit reaktor nuklir Ignalina akibat dari kesepakatan saat masuk dalam 
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keanggotaan Uni Eropa. Lithuania harus semakin bergantung pada Rusia dengan 

menambah volume dan menambah jenis energi yang mereka impor dari Rusia.  

Namun dengan adanya kebijakan energi Uni Eropa melalui Third Energy 

Packages yang bertujuan untuk mengintegrasikan pasar energi Uni Eropa hingga 

ke wilayah yang belum terkoneksi secara baik seperti wilayah Baltik, memberikan 

harapan bagi Lithuania untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap Rusia. Bagi 

Lithuania, Third Energy Packages akan meningkatkan kemampuan negara untuk 

mendiversifikasi sumber energi impor. Sebab, Third Energy Packages 

memungkinkan untukmenghilangkan hambatan terbesar bagi Lithuania yakni 

terkait masalah pengembangan infrastruktur dalam upaya peningkatan kemananan 

energinya.  

4.3 Lithuania mengadopsi Kebijakan Third Energy Packages 

 Third energy packages secara umum merupakan kebijakan yang bertujuan 

untuk menunjang pembentukan pasar tunggal energi Uni Eropa.122Third energy 

packages merupakan kebijakan ketiga yang bertujuan untuk membentuk kerangka 

kerjasama regulator serta institusional yang lebih luas di Uni Eropa dalam bidang 

energi.123 Namun hanya jenis energi listrik dan gas yang tercakup di dalam 

berbagai regulasi dan directive yang diatur dalam Third energy packages.Third 

energy packages menghasilkan 5 konsep kunci untuk mendukung terciptanya 

pasar energi tunggal yakni124: 

                                                           
122 Inogate Training, Introduction to The Third Energy Packages – Building Partnership For 

Energy 

Securityhttp://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%20Energy%20P

ackage%201.pdf  diakses pada 20 Agustus 2016 
123Ibid. 
124 Joseph Dutton, EU Energy Policy and The Third Energy Package, EPG Working Paper:1505.  

Hal 8 http://www.ukerc.ac.uk/asset/4B64DF12-28AA-4A99-B22554876846DEE4/ 

http://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%20Energy%20Package%201.pdf
http://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%20Energy%20Package%201.pdf
http://www.ukerc.ac.uk/asset/4B64DF12-28AA-4A99-B22554876846DEE4/
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 Pemisahan antara pemasok energi dengan operator jaringan 

 Penguatan regulator yang independen 

 Pembentukan ACER (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators)  

 Peningkatan kerjasama operator sistem tramsmisi lintas batas 

negara dan pembentukan jaringan eropa untuk operator sistem 

transmisi 

 Peningkatan transparansi pasar retail 

Untuk terintegrasi dalam pasar internal energi Uni Eropa, Lithuania 

sebagai anggota  harus menerapkan 5 konsep kunci tersebut. Dengan perincian 3 

konsep kunci mengenai pemisahan antara pemasok energi dan operator jaringan, 

penguatan regulator energi yang independen lalu peningkatan transparansi pasar 

retail dilakukan dalam level negara. Lalu untuk pembentukan ACER dan 

pembentukan jaringan eropa untuk operator sistem transmisi akan difasilitasi oleh 

Uni Eropa untuk mendukung kinerja pasar internal energi yang kompetitif. 

4.3.1 Lithuania melakukan pemisahan antara pemasok energi dan operator 

jaringan transmisi melalui ownersip unbundling 

Untuk konsep kunci pertama dalam kebijakan Third energy package yakni 

pemisahan antara pemasok energi dengan operator bertujuan untuk menekan 

harga energi. Ada pandangan di dalam Komisi Eropa, jika sebuah perusahaan 

pemasok energi atau pembangkit energi juga mengoperasikan jaringan transmisi 

maka memiliki kecenderungan untuk menghalangi pesaing yang lain dalam hal 



 

 

65 

 

akses infrastruktur, yang akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.125 

Persaingan yang tidak sehat ini, beradasarkan pada pandangan dari Uni Eropa 

akan merugikan pihak konsumen, sebab memungkinkan bagi perusahaan tersebut 

untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pemisahan antara 

operator transmisi dengan pemasok energi akan mencegah perusahaan untuk 

memonopoli akses infrastruktur seperti yang dimaksud diatas, dan akan 

menimbulkan persaingan yang lebih sehat. Dengan adanya persaingan seperti itu 

diharapkan oleh Uni Eropa harga energi akan menjadi lebih rendah. 

 Dalam Third energy package, pemisahan antara pemasok energi dan 

operator jaringan dapat dilakukan melalui 3 cara, tergantung pada preferensi 

negara untuk mengadopsi cara yang mana: 

 Ownership unbundling 

 Independent system operator 

 Independent transmission operator 

 Cara yang pertama adalah ownership unbundling yaitu perusahaan yang 

memproduksi energi atau pemasok energi harus melepaskan kegiatan dalam 

bidang jaringan transmisi listrik ataupun gas, termasuk tidak diperbolehkan bagi 

perusahaan – perusahaan itu untuk memegang saham mayoritas atau mengganggu 

perusahaan operator sistem transmisi energi.126 Sehingga, malalui cara ownership 

unbundling, perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi jaringan atau 

disebut TSO (Transmission system operator) dipisahkan dari kegiatan usahanya 

dalam bidang pembangkit energi. Melalui pelarangan bagi perusahaan transmisi 

                                                           
125Market Legislation – European Commision https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-

consumers/market-legislation diakses pada 15 Agustus 2016 
126Ibid 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
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jaringan energi untuk memiliki saham mayoritas perusahaan lain atau memiliki 

anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit energi.   

 Cara yang kedua adalah melalui independent system operator yakni 

perusahan pemasok energi secara formal masih memiliki jaringan transmisi 

energi. Atau perusahaan pemasok energi masih diperbolehkan untuk terintegrasi 

secara vertikal dengan perusahaan transmisi jaringan energi, melalui anak 

perusahaan. Namun dalam operasi jaringan transmisi dilakukan oleh operator 

sistem independent yang ditunjuk oleh Negara anggota Uni Eropa yang relevan 

dan juga melalui persetujuan Komisi Eropa.127 

 Sedangkan untuk cara unbundling yang ketiga adalah independent 

transmission operator. Cara ketiga ini adalah ambang batas terendah dalam 

kebijakan Third energy package, dalam cara ketiga ini masih diperbolehkan bagi 

perusahaan untuk terintegrasi secara vertikal dalam kedua bidang usaha baik 

dalam bidang pasokan atau pembangkit energi serta dalam bidang operasi jaringan 

transmisi energi, namun harus melalui anak perusahaan.128 Selain itu, perusahaan 

harus terikat pada sejumlah aturan untuk tetap menjamin independensi dalam 

usaha pasokan atau pembangkit energi dan usaha jaringan transmisi energi.129  

Pasca pelaksanaan ketentuan unbundling, operator diwajibkan untuk mengajukan 

sertifikasi pada regulator independen nasional untuk dapat melakukan kegiatan 

operasi mereka. 

 Lithuania memilih untuk mengadopsi cara unbundling yang pertama, 

yakni Ownership Unbundling. Sehingga banyak penyesuaian bagi perusahaan – 

                                                           
127Unbundling under The EU Third Energy Package 

http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-third-energy-package-

20150414 diakses pada 25 September 2016 
128Market Legislation – European Commision, Loc.Cit 
129Unbundling under The EU Third Energy Package, Loc.Cit 

http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-third-energy-package-20150414
http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-third-energy-package-20150414
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perusahaan yang bergerak dalam bidang energi di Lithuania. Sektor energi gas 

menjadi perhatian bagi Lithuania, setelah bertahun – tahun Gazprom menjadi 

pemasok tunggal energi gas ke Lithuania dari Rusia hingga tahun 2014.130 

Monopoli pasokan gas oleh Gazprom ke Lithuania menjadi masalah, sebab 

Lithuania harus membayar harga gas yang lebih mahal dibanding negara – negara 

Eropa seperti Republik Ceko yang juga mengimpor gas dari Rusia, maupun 

Jerman yang mengimpor gas dari Rusia dan beberapa negara lain.131 

Grafik 4. Perbandingan Harga Impor Energi Gas Lithuania  Januari 2010 -  

September 2014 

Sumber : Quarterly Report on European Gas Market Third Quarter 2014 

 

 Namun memasuki tahun 2014 ketika pemerintah Lithuania telah selesai 

mengadopsi regulasi ownership unbundling sebagai bagian dari adopsi kebijakan 

                                                           
130Lithuania breaks Gazprom’s monopoly by signing first LNG deal. 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-

first-lng-deal/ diakses pada 29 September 2016 
131Quarterly Report on European Gas Markets, DG Energy Volume 7 issue 3 third quarter 2014 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly-gas_q3_2014_final.pdfdiakses 

pada 1 Oktober 2016 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly-gas_q3_2014_final.pdf


 

 

68 

 

Third energy package Uni Eropa. Yang mencegah perusahaan energi untuk 

melakukan monopoli melalui aturan untuk memisahkan bidang usahanya sebagai 

pemasok energi atau sebagai operator jaringan transmisi. Membuat Gazprom 

sebagai perusahaan dalam bidang energi tidak lagi bisa bertindak sebagai operator 

jaringan maupun pemasok gas tunggal. Gazprom harus melakukan penyesuaian 

terhadap regulasi ownership unbundling yang diadopsi oleh Lithuania.  

Pada tanggal 19 Juni 2014 setelah pelaksanaan pengambilalihan wajib, 

OAO Gazprom menjual sahamnya sebesar 37,06% di Leituvos Dujos AB kepada 

Leituvos Energija UAB dan melepas sahamnya 37,1% di AmberGrid AB untuk 

Epso-G UAB.132 Pelaksanaan pengambilalihan wajib itu sesuai dengan ketentuan 

ownership unbundling yang dipilih oleh lithuania dalam ketentuan pemisahan 

antara pemasok energi dan juga operator sistem jaringan transmisi energi. 

Sehingga, kini Gazprom tidak lagi memegang kendali atas operator sistem 

jaringan transmisi gas, yang kini operator sistem jaringan transmisi gas 

dioperasikan oleh AmberGrid AB dan Leituvos Energija UAB melalui anak 

perusahaannya yaitu Leituvos duju teikimas UAB. Gazprom kini hanya beroperasi 

sebagai pemasok energi gas bagi Lithuania.   

Selain itu didukung oleh selesainya infrastruktur Terminal LNG yang 

dibangun oleh Lithuania. Lithuania memiliki opsi untuk melakukan impor gas 

dari luar Rusia. Ditahun 2014 ini juga, LITGAS UAB yang juga merupakan anak 

perusahaan Leituvos Energija UAB sebagai salah satu operator dalam terminal 

LNG Klaipeda, menandatangani kesepakatan pembelian gas alam dari Statoil 

                                                           
132Simona Oliškevičiūtė-Cicėnienė, Energy Law in Lithuania – Recent Development in the 

Lithuanian energy market.  The European Energy Handbook 2015, Herbert Smith Freehills. Hal 

118 
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ASA yakni perusahaan gas yang berasal dari Norwegia.133 Pengiriman LNG oleh 

Statoil ASA ke terminal LNG Klaipeda dimulai sejak desember 2014.134 Sehingga 

ditahun 2014 ini, pasar gas domestik Lithuania menjadi lebih kompetitif dengan 

adanya pesaing baru bagi Gazprom dalam pasar gas domestik Lithuania. 

Sedangkan dalam bidang energi listrik, pada tanggal 27 Agustus 2013 

Litgrid AB mendapatkan sertifikasi sebagai operator sistem transmisi energi 

listrik di Lithuania.135 Seperti yang dirilis oleh National Commission for Energy 

Control and Prices (NCC)selaku regulator independen nasional Lithuania, Litgrid 

AB mmenuhi ketentuan hukum sebagai operator sistem trasnmisi energi listrik. 

Sehingga, Litgrid AB mendapatkan lisensi permanen sebagai operator sistem 

transmisi energi listrik di Lithuania dengan pengawasan untuk terus memastikan 

independensi operator sistem transmisi dari kegiatan dalam bidang pembangkit 

energi listrik.136 

Untuk operasi pembangkit energi listrik, ada beberapa perusahaan yang 

bergerak dalam bidang ini. Baik perusahaan milik pemerintah ataupun perusahaan 

swasta. Salah satunya adalah Lietuvos Energijos Gamyba yang merupakan 

perusahaan milik Pemerintah Lithuania.137Lietuvos Energijos Gamyba merupakan 

operator pembangkit listrik Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Plant, 

Lithuania Power Plant atau Elektrenai Complex serta Kaunas Hydroelectric 

                                                           
133Lithuania breaks Gazprom’s monopoly by signing first LNG deal. 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-

first-lng-deal/ diakses pada 29 September 2016. 
134Simona Oliškevičiūtė-Cicėnienė, Loc.Cit. 
135TSO unbundling, http://www.regula.lt/en/Pages/tso-unbundling.aspx diakses pada 1 Oktober 

2016 
136Ibid. 
137About us, https://gamyba.le.lt/en/company/about-us diakses pada 2 Oktober 2016 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.regula.lt/en/Pages/tso-unbundling.aspx
https://gamyba.le.lt/en/company/about-us
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Power Plant.138 Lalu Lietuvos Vejo Elektrinui Asocija yang merupakan asosiasi 

perusahaan pembangkit energi listrik Lithuania yang membawahi 17 perusahaan 

anggota yang mengoperasikan total sebanyak 13 pembangkit listrik tenaga angi 

yang disebut Wind Park.139 Berikutnya Vilnaus Energija yang mengelola Vilnius 

Heat and Power Plant, yang merupakan anak perusahaan dari Veolia yang 

berpusat di Perancis, dimana perusahaan ini tidak akan diperpanjang masa 

operasionalnya di tahun 2017 nanti.140 Selanjutnya, SC Kaunas Energy yang 

mengoperasikan Kaunas Heat and Power Plant.141 Dan semua pembangkit listrik 

tersebut terkoneksi dengan Litgrid AB sebagai operator transmisi jaringan listrik 

di Lithuania.142 

4.3.2 Penguatan National Commission for Energy Control and Price (NCC) 

sebagai regulator independen nasional Lithuania. 

Sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan energi Uni Eropa yakni Third 

energy package yang bertujuan u ntuk membentuk pasar energi internal. Pasar 

energi internal yang kompetitif membutuhkan regulator independen untuk 

menjamin pelaksanaan aturan yang berlaku terhadap berbagai pihak yang terlibat, 

seperti terhadap operator jaringan transmisi energi maupun pembangkit energi 

                                                           
138Electricity Generation, https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation diakses pada 2 

Oktober 2016 
139Wind Parks, http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks- diakses pada 2 Oktober 

2016 
140Veolia seeks compensation from Lithuania for subsidy cuts.  http://www.reuters.com/article/us-

veolia-environ-lithuania-idUSKCN0V52CY diakses pada 3 oktober 2016 
141Abstract.http://www.globalenergyobservatory.org/geoid/42165 diakses pada 3 Oktober 2016 
142Dashboard, http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/630 diakses pada 1 Oktober 2016 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation
http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks-
http://www.reuters.com/article/us-veolia-environ-lithuania-idUSKCN0V52CY
http://www.reuters.com/article/us-veolia-environ-lithuania-idUSKCN0V52CY
http://www.globalenergyobservatory.org/geoid/42165
http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/630
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atau pemasok energi.143 Di dalam kebijakan Third energy package telah diatur 

tentang ketentuan regulator independen nasional, diantaranya144: 

 Regulator harus bebas dari kepentingan pemerintah negara maupun 

industri. Serta regulator harus memiliki badan hukum dan memiliki 

otoritas dan anggaran mereka sendiri untuk menjalakan tugas dan 

fungsinya. Selain itu pemerintah negara diharuskan untuk mendukung 

operasional regulator dengan menyediakan sumber daya yang cukup bagi 

mereka  

 Regulator independen nasional dapat mengeluarkan keputusan yang 

bersifat mengikat dan juga memberikan sanksi pada pihak – pihak yang 

tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh regulator independen 

nasional. 

 Perusahaan pembangkit energi listrik, pemasok gas, operator jaringan 

transmisi gas dan listrik harus memberikan data yang akurat yang 

diperlukan oleh regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

 Regulator dari negara Uni Eropa yang berbeda harus saling bekerjasama 

untuk meningkatkan kompetisi, pembukaan pasar, dan peningkatan sistem 

jaringan energi yang efisien dan aman untuk menunjang pembentukan 

pasar internal energi yang kompetitif, efisien dan aman.  

 

 

                                                           
143Market Legislation – European Commision. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-

consumers/market-legislationdiakses pada 15 Agustus 2016 
144Ibid. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
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National Commision  for Energy Control and Price (NCC)merupakan 

sebuah lembaga regulator independen Lithuania. Lembaga ini sebenarnya telah 

dibentuk pada tahun 1997.145 NCC mengalami beberapa perubahan untuk 

memenuhi ketentuan kebijakan Third energy packages Uni Eropa sebagai 

regulator independen nasional. Secara fungsional NCC tidak mengalami 

perubahan, yakni sebagai badan yang memiliki otoritas untuk mengatur aktivitas 

entitas yang berada dalam bidang energi, namun NCC mengalami penguatan 

dalam segi independensi sebagai lembaga yang lebih independen, dari yang 

sebelumnya berada dibawah Pemerintah Lithuania. NCC kini dijamin oleh hukum 

negara, dimana dari sisi pendanaan NCC mendapat jaminan dukungan pendanaan 

dibawah hukum energi negara Lithuania.146 

Secara fungsional NCC, NCC sebagai regulator independen nasional 

Lithuania telah dijamin dalam hukum negara serta diberikan wewenang untuk 

menunjang kinerjanya. Seperti otoritas untuk mengawasi aktivitas dalam bidang 

energi, baik listrik, gas, dan lain – lain,147 mendapatkan berbagai informasi yang 

diperlukan dari otoritas negara, Uni Eropa, negara Uni Eropa lainnya yang 

berkaitan dengan bidang energi.148 Dengan kepastian hukum yang dimiliki oleh 

NCC serta pemberian wewenang bagi NCC, Lithuania telah memenuhi poin 

kedua dalam penerapan kebijakan Third energy packages Uni Eropa yakni 

penguatan regulator independen nasional dalam upaya untuk terintegrasi dalam 

pasar internal energi Uni Eropa. 

 

                                                           
145About NCC, http://www.regula.lt/en/Pages/default.aspx diakses pada 10 September 2016 
146Regulations of The National Commission for Energy Control and 

Priceshttp://www.regula.lt/en/Pages/regulations.aspx diakses pada 10 September 2016  
147III Rights of The Commission 11.1. Ibid 
148III Rights of The Commission 11.2. Ibid 

http://www.regula.lt/en/Pages/default.aspx
http://www.regula.lt/en/Pages/regulations.aspx
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4.3.3 Agency for the Cooperation of Energy Regulator 

Agency for the cooperation of energy regulator (ACER)merupakan badan 

yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk membantu kerjasama antara regulator 

independen nasional dari negara – negara anggota Uni Eropa dalam menjamin 

kelancaran fungsi pasar energi internal Uni Eropa.149 ACER merupakan badan 

yang independen dari Komisi Eropa, Pemerintah Nasional Negara serta korporasi 

yang bergerak dalam bidang energi, baik operator transmisi jaringan maupun 

pemasok energi.150 Bidang kerja ACER meliputi: 

 Penyusunan pedoman untuk pengoperasian jaringan pipa gas dan 

jaringan listrik antar negara 

 Meninjau pelaskanaan pembangunan perluasan jaringan energi Uni 

Eropa 

 Pengambil keputusan dalam isu – isu lintas batas negara saat regulator 

independen nasional yang terlibat tidak mampu bersepakat atau jika 

diminta untuk campur tangan. 

 Memonitor fungsi pasar energi internal, termasuk harga eceran, akses 

jaringan listrik dari sumber energi terbarukan, serta hak – hak konsumen. 

 

Melihat bidang kerja dari ACER, pembentukan badan ini ditujukan untuk 

mempermudah kinerja dari regulator independen nasional, utamanya dalam 

kegiatan lintas batas negara. ACER memberi peluang bagi regulator untuk dapat 

bekerjasama dengan regulator dari negara lain untuk menjamin persaingan yang 

                                                           
149Market Legislation – European Commision. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-

consumers/market-legislationdiakses pada 15 Agustus 2016 
150Ibid. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
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sehat dalam pasar internal energi dapat berlangsung. Persaingan dalam pasar 

internal energi diperlukan untuk menjamin konsumen di dalam Uni Eropa 

mendapat keuntungan dari persaingan dalam pasar energi ini. Bagi Lithuania, 

keberadaan ACER membuat regulator independen nasional yang telah dibentuk 

NCC dapat bekerja dengan lebih maksimal untuk membuka akses pasar energi 

yang lebih luas melalui pembentukan kerjasama dengan regulator independen 

nasional negara lain. Sehingga, dengan adanya akses pasar energi yang terbuka 

bagi Lithuania, membuka peluang untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap 

pemasok energi tunggal yakni Rusia.    

4.3.4 Kerjasama lintas batas negara operator jaringan transmisi 

Operator sistem transmisi nasional bertanggung jawab dalam memastikan 

listrik dan gas alam didistribusikan secara efektif melalui jaringan pipa gas 

maupun jaringan transmisi listrik. Namun, aktivitas transmisi yang melintasi batas 

negara memerlukan kerjasama antar operator sistem transmisi nasional. Untuk 

mendukung terbentuknya pengelolaan yang optimal dalam jaringan transmisi 

energi.151 Kerjasama ini difasilitasi melalui Jaringan Transmisi Eropa untuk 

Operator Sistem Transmisi Listrik atau disebut ENTSO-E (European Network for 

Transmission System Operator for Electricity) dan Jaringan Transmisi Eropa 

untuk Operator Sistem Transmisi Gas atau disebut ENTSOG (European Network 

for Transmission System Operator for Gas). 

 

                                                           
151Ibid. 
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Secara fungsi, baik ENTSO-E maupun ENTSOG memiliki fungsi 

untuk152:  

 Mengembangkan standar serta kode rancangan jaringan untuk 

menyelaraskan aliran energi listrik (ENTSO-E) dan energi gas 

(ENTSOG) antar jaringan transmisi lintas batas negara yang berbeda di 

dalam jaringan sistem transmisi energi Eropa. 

 Melakukan koordinasi perencanaan investasi jaringan baru dan 

melakuakan pemantauan terhadap perkembangan kapabilitas jaringan 

transmisi baru. Termasuk juga melakukan publikasi rencana investasi 10 

tahun Eropa untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan investasi 

setiap 2 tahun. 

Dalam operasinya, Jaringan Transmisi Eropa untuk operator sistem 

transmisi baik gas maupun listrik dibagi dalam beberapa regional. Seperti Baltic 

Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) dalam bidang interkoneksi 

jaringan transmisi gas yang berada dibawah ENTSOG.153 Sedang untuk 

interkoneksi listrik yang berada di bawah ENTSO-E sementara ini berada dalam 

jaringan kerjasama BEMIP.154 Untuk selanjutnya akan dibentuk Regional Security 

Coordinator (RSC) pada akhir 2017 yang akan menggantikan NORDEL yang 

mengalami perluasan wilayah kerja dari Kawasan Nordik hingga ke Kawasan 

Baltik, RSC ini akan beradadibawah ENTSO-E.155 BEMIP secara umum 

                                                           
152Ibid. 
153Gas Regional Investment Plan, http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-

plan-grips diakses pada 5 Oktober 2016 
154Baltic Energy Market Interconnection Plan. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan 

diakses pada 5 Oktober 2016 
155Regional Service Coordinator, https://www.entsoe.eu/major-projects/RSC/Pages/default.aspx 

diakses pada 5 oktober 2016 

http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips
http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://www.entsoe.eu/major-projects/RSC/Pages/default.aspx


 

 

76 

 

berfungsi untuk mengkoordinasi berbagai proyek investasi energi untuk 

menghubungkan Kawasan Baltik (Lithuania, Estonia dan Latvia) dengan  negara 

– negara di Kawasan Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia) serta Polandia.156 

Gambar 2. Jalur Pipa Transmisi Gas dan Terminal LNG Lithuania 2015157

Sumber: AmberGrid 

Berada dalam jaringan Eropa membawa keuntungan bagi Lithuania. Salah 

satunya dengan terkoneksi ke Kawasan Nordik yang merupakan kawasan 

pemasok energi. Lithuania secara pasti akan memilki opsi pemasok energi lain, 

selain Rusia. Untuk Jaringan Gas Lithuania, hingga tahun 2015 tercatat Lithuania 

                                                           
156Gas Regional Investment Plan, http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-

plan-grips diakses pada 5 Oktober 2016 
157 Gas Transmission System in Lithuania, AmberGrid. https://www.ambergrid.lt/en/transmission-

system/gas-transmission-system-in-Lithuania diakses pada 6 Oktober 2016 

https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/gas-transmission-system-in-Lithuania
https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/gas-transmission-system-in-Lithuania
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aktif mendapat pasokan gas 1 terminal LNG dan dari 3 jaringan pipa gas yakni 

Kiemenai, Sakiai dan Kotlovka.158 Jalur pipa gas Kiemenai menghubungkan 

antara Lithuania yang dioperasikan oleh AmberGrid dengan Latvia yang 

dioperasikan oleh Latvijas Gaze.159 

Sedangkan jalur pipa trasnmisi gas Sakiai menghubungkan antara 

Lithuania yang dioperasikan AmberGrid dan Rusia yang dioperasikan 

Gazprom.160 Lalu jalur pipa transmisi gas Kotlovka yag menghubungkan 

Lithuania yang dioperasikan oleh AmberGrid dengan Belarusia yang dioperasikan 

oleh Gazprom Belarus.161 Untuk Terminal LNG Klaipeda yang dioperasikan oleh 

AB Klaipedos Nafta dengan importir gas Leituvos Energija UAB melalui anak 

perusahaannya LITGAS UAB dari Statoil ASA Norway yang berikutnya 

ditransmisikan oleh AmberGrid.162 

Dalam jaringan transmisi energi listrik di tahun 2015, Lithuania terkoneksi 

dengan Rusia, Latvia, Belarusia, Swedia dan Polandia.163 Jaringan dengan Swedia 

(NordBalt) masih dalam tahap ujicoba transmisi listrik dan akan mulai aktif di 

tahun 2016.164 Sedangkan tercatat oleh ENTSO-E, Lithuania melakukan impor 

listrik dari Belarusia, Latvia dan Rusia sejak Januari 2010, yakni pasca penurunan 

produksi energi listrik akibat penutupan pembangkit listrik Ignalina di akhir tahun 

                                                           
158 Transmission Capacity Map 2016. 

ENTSOGhttp://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/Capacities%

20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx diakses pada 5 Oktober 2016 
159Ibid. 
160Transmission Capacity Map 2016. Loc.Cit 
161Ibid. 
162Ibid. 
163 Cross – border Transmission Capacity, 

LITGRIDhttp://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-transmission-capacity/641 

diakses pada 8 Oktober 2016 
164 Completion NordBalt and LitpolLInk closes the Baltic Ring, Modern Power System, 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-

the-baltic-ring-4847289/ diakses pada 9 Oktober 2016 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/Capacities%20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/Capacities%20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx
http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-transmission-capacity/641
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/


 

 

78 

 

2009.165Sedangkan transmisi antara Polandia ke Lithuania baru berjalan di bulan 

Desember 2015 setelah ujicoba LitPol Link.166 

Gambar 3. Jaringan Transmisi Listrik di Lithuania Tahun 2015167 

 

Ket: ___ Aktif    Sumber: Litgrid, The Development Grid 

..... Rencana   

4.3.5 Peningkatan transparansi pasar retail energi 

 Poin terakhir dalam kebijakan Third energy package Uni Eropa untuk 

mewujudkan pasar internal energi yang kompetitif adalah peningkatan 

transparansi pasar retail. Aturan ini dirancang untuk menguntungkan konsumen 

energi di Eropa dan melindungi hak – hak mereka. Hak yang dimasksud termasuk 

                                                           
165Detailed Electricity Exchange, ENTSO-E,https://www.entsoe.eu/db-query/exchange/detailed-

electricity-exchange diakses pada 9 Oktober 2016 
166Ibid. 
167Development of the Lithuanian Electric Power System and Transmission Grid, LITGRID, 

http://www.leea.lt/wp-content/uploads/2015/05/Network-development-plan-2015.pdf diakses pada 

8 Oktober 2016 

https://www.entsoe.eu/db-query/exchange/detailed-electricity-exchange
https://www.entsoe.eu/db-query/exchange/detailed-electricity-exchange
http://www.leea.lt/wp-content/uploads/2015/05/Network-development-plan-2015.pdf
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hak untuk memilih dan mengganti pemasok energi tanpa biaya tambahan yang 

dikenakan, mendapatkan informsi mengenai konsumsi energi dan penyelesaian 

sengketa yang cepat dan murah.168 Transparansi dilakukan melalui website 

maupun berbagai media yang untuk publikasi komponen harga yang mendukung 

terciptanya harga retail, seperti harga akses jaringan, harga wholesale energy, 

dll.Transparansi ini mendukung terciptanya pasar energi yang kompetitif dengan 

menyajikan berbagai komponen pembentuk harga energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168Market Legislation – European Commision, Loc.Cit 
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BAB V 

RESPON LITHUANIA TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN ENERGI 

 

 Ketidakmampuan dalam produksi energi domestik dan juga masalah 

kertergantungan terhadap eksportir tunggal energi menjadi masalah dominan yang  

mengancam keamanan energi Lithuania. Minimnya sumber daya alam yang 

mendukung produksi energi domestik menjadi salah satu sebab utama dalam 

minimnya produksi energi domestik. Selain juga ketentuan dari Uni Eropa untuk 

menutup reaktor nuklir Lithuania yang merupakan peninggalan era Uni Soviet 

memperparah kondisi keamanan energi Lithuania. Penutupan reaktor nuklir 

Ignalina memicu peningkatan ketergantungan energi Lithuania terhadap eksportir 

tunggal, yakni Rusia. Pasca penutupan reaktor nuklir Ignalina, Lithuania tidak lagi 

hanya bergantung pada Rusia dalam impor energi gas dan minyak, namun 

bertambah dengan mengimpor listrik juga. Begitupun dengan harga energi impor 

khususnya gas dari Rusia yang harus dibayar Lithuania, tergolong yang tertinggi 

diantara negara – negara Eropa lainnya. 

Sehingga respon terhadap gangguan keamanan energi perlu dilakukan oleh 

Lithuania dalam menyikapi kondisi ancaman energi yang dihadapi. Dalam konsep 

respon terhadap gangguan kemanan energi negara importir oleh John S. Duffield 

dibagi dalam dua tindakan yakni tindakan internal dan  eksternal. Lebih lanjut, 

dalam pembahasan mengenai respon terhadap gangguan keamanan energi negara 

importir oleh Lithuania di dalam bab ini, akan dibagi dalam beberapa sub bab 

mengenai beberapa kebijakan spesifik yang sesuai dengan konsep respon terhadap 

gangguan keamanan energi negara importir John S. Duffield. 
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5.1 Kebijakan Internal Keamanan Energi oleh Lithuania 

Dalam responnya untuk mengatasi gangguan keamanan energi, Lithuania 

melakukan berbagai tindakan. Diantaranya melalui berbagai kebijakan internal 

yang dilakukan untuk pengamanan energi Lithuania. Kebijakan internal kemanan 

energi di dalam konsep reaspon terhadap gangguan keamanan energi John S 

Duffield dibagi dalam 2 kelompok yakni dalam penyiapan kondisi darurat dan 

pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi impor. Dalam kebijakan 

internal kemanan energi negara importir yang bertujuan untuk penyiapan kondisi 

darurat dilakukan untuk mencegah kondisi terburuk ketika negara mengalami 

gangguan kemanan energi. Seperti yang dijabarkan oleh John S Duffield, 

penyiapan kondisi darurat terbagi dalam beberapa kebijakan yang lebih spesifik 

yakni kemampuan penggantian konsumsi jenis energi, penimbunan energi 

strategis, serta tindakan pembatsan dan pengaturan alokasi penggunaan energi. 

Sedangkan untuk kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap sumber 

energi impor yang bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan energi sebagai 

akibat dari ketergantungan energi terhadap sumber energi impor. Kebijakan 

pengurangan ketergantungan terhadap energi impor diaplikasikan melalui 

beberapa tindakan seperti, peningkatan produksi energi domestik, pengurangan 

konsumsi energi, promosi energi substitusi, serta dukungan terhadap riset dan 

pengembangan energi alternatif. 

Bagi Lithuania, ancaman gangguan energi menjadi perhatian serius. Sebab 

tingkat ketergantungan terhadap energi impor mereka sangat tinggi. Ditambah 

dengan kondisi pasokan energi ke Lithuania yang tidak well diversified. Untuk gas 

dan minyak bumi, dari beberapa dekade hingga tahun 2014 hanya dipasok oleh 
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Rusia. Sedangkan untuk energi listrik pasca penutupan reaktor nuklir Ignalina, 

Lithuania dipasok oleh Latvia dan Rusia melalui Kaliningrad dan Belarusia. Oleh 

karena itu kemanan energi bagi Lithuania menjadi hal yang sangat vital 

mengingat kondisi tersebut. Hal tersebut dikuatkan melalui Strategi Nasional 

Independensi Energi Lithuania yang mengatakan bahwa dengan memperhatikan 

fakta bahwa energi kemandirian dan ketahanan energi merupakan bagian integral 

dari keamanan nasional, mengakui bahwa strategi kemandirian energi nasional 

yang akan memastikan konsumen energi dan keamanan energi dan daya saing 

pasar.169 Sehingga Lithuania harus melakukan respon terhadap gangguan 

kemanan energi negara importir, khususnya dalam pembahasan ini mengenai 

kebijakan internal yang merupakan benuk respon Lithuania atas gangguan 

keamanan energi yang dialaminya. Kebijakan internal ini bertujuan untuk 

mendukung pencapaian keamanan energi sebagai bagian integral dari keamanan 

nasional Lithuania. 

5.1.1 Kebijakan Internal Penyiapan Kondisi Darurat oleh Lithuania 

Di dalam kelompok kebijakan penyiapan kondisi darurat, terbagi menjadi 

beberapa tindakan yang spesifik yakni pengaturan alokasi penggunaan energi, 

penimbunan energi strategis dan kemampuan merubah konsumsi jenis energi. 

Kebijakan di dalam kelompok penyiapan kondisi darurat adalah skema jangka 

pendek untuk mengurangi dampak buruk akibat gangguan pasokan energi. 

Tindakan ini dilakukan saat negara dalam kondisi mengalami gangguan atau 

sedang mengalami keterbatasan pasokan energi. 

                                                           
169Strategi Nasional Independensi Energi Lithuania 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2 diakses pada 10 Juni 

2016 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2
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Dalam rentang waktu 2011 hingga 2015, terlihat pasokan energi ke 

Lithuania menunjukan angka yang cukup stabil. Jumlah impor energi di dalam 

periode tersebut masih memenuhi kebutuhan konsumsi jenis energi spesifik, baik 

minyak, gas alam dan listrik. Sehingga di di dalam rentang waktu tersebut 

Lithuania tidak mengalami gangguan keamanan energi dari sisi ketersediaan 

pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi. 

Sumber : Eurostat Country Datasheets (update June 2016) 

Oleh karena itu, kebijakan penyiapan kondisi darurat tidak banyak 

mengalami perubahan dan juga tidak banyak dilaksanakan oleh Lithuania sebagai 

bentuk respon Lithuania terhadap gangguan keamanan energi. Sebab gangguan 

dari minimnya diversifikasi pemasok energi dalam rentang waktu 2011 hingga 

2015 tidak berpengaruh terhadap keterbatasan pasokan energi ke Lithuania. Dari 

grafik diatas menunjukan pasokan energi dari Rusia dalam berbagai jenis energi 

energi masih mampu memenuhi kebutuhan energi Lithuania. Dalam sub berikut 
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akan digambarkan lebih jelas mengenai kebijakan penyiapan kondisi darurat oleh 

Lithuania. 

5.1.1.1 Pengaturan Alokasi Penggunaan Energi 

 Dalam kelompok kebijakan internal sebagai respon terhadap gangguan 

keamanan energi, untuk kebijakan pengaturan alokasi energi oleh Lithuania. Pada 

Strategi Nasional Independensi Energi Lithuania di dalam Poin Evaluasi Nomor 7 

disebutkan bahwa ekonomi melalui penguatan daya saing pasar merupakan 

prioritas dalam penggunaan energi.170Selain itu, sekor pertahanan negara juga 

menjadi sektor vital bagi Lithuania.171 

 Ada perbedaan mengenai perlakuan terhadap kedua sektor vital tersebut 

saat Lithuania mengalami kondisi darurat energi di dalam GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF LITHUANIARESOLUTION No 12 13Januari 2003, On The 

Approval Of The Procedure For Supplying Consumers With Energyand/or Energy 

Resources in The Eventof An Emergencyin The Energy Sector. Untuk sektor vital 

mengenai pertahanan nasional, di dalam bagian ke III mengenai Regulation of An 

Emergency disebutkan bahwa sektor pertahanan di dalam masa darurat tidak 

boleh mendapatkan batasan penggunaan energi.172 

 Untuk sektor vital berikutnya yaitu sektor ekonomi, akan dilakukan 

tinjauan oleh Ministry of EconomyLithuania. Tinjauan dilakukan oleh Ministry of 

Economy Lithuania untuk melihat dimana sektor ekonomi yang berpengaruh vital 

terhadap perekonomian negara dan sektor ekonomi mana yang tidak terlalu 

                                                           
170Ibid 
171 On The Approval Of The Procedure For Supplying Consumers With Energyand/or Energy 

Resources in The Eventof An Emergencyin The Energy Sector, GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF LITHUANIARESOLUTION No 12 13Januari 2003 
172Ibid 
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berpengaruh terhadap perekonomian nasional untuk dilakukan penyesuaian 

konsumsi energi di dalam masa darurat.173 Selain itu, tinjauan pengalokasian 

energi yang dilakukan oleh Ministry of Economy Lithuania harus dilakukan secara 

komprehensif dengan melibatkan governor dari pemerintahan daerah dan juga 

Ministry of Energy. Tinjauan itu dilakukan untuk meminimalisir dampak yang 

terjadi pada perekonomian negara di masa darurat. Untuk menjamin bahwa 

ekonomi tidak akan terdampak parah yang akan berpengaruh terhadap 

 Tetapi di dalam periode 2011 – 2015, belum terlihat bagaimana 

pelaksanaan kebijakan pengaturan alokasi penggunaan energi. Sebab di dalam 

periode ini tidak terjadi gangguan dalam hal pasokan energi. Gangguan pasokan 

energi merupakan kondisi yang memicu dari pelaksanaan kebijakan pengaturan 

alokasi penggunaan energi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melakukan 

pembatasan konsumsi pada sektor yang tidak berkaitan dengan sektor vital 

Lithuania yakni ekonomi melalui berbagai cara yang telah dijelaskan pada bab 2 

mengenai konsep respon terhadap gangguan keamanan energi di dalam kebijakan 

internal pada kelompok kebijakan penyiapan kondisi darurat melalui pengaturan 

alokasi penggunaan energi. 

 Dalam periode 2011 – 2015 pasokan energi dari Rusia dalam bentuk gas, 

listrik dan minyak masih stabil dan mencukupi kebutuhan konsumsi. Begitupun 

memasuki akhir tahun 2014, saat Norwegia melalui Statoil mulai memasok LNG 

ke Terminal LNG Klaipeda, justru menambahkan diversifikasi pasokan energi. 

Sehingga dalam kebijakan mengenai alokasi penggunaan energi Lithuania di 

dalam kondisi darurat tidak mengalami banyak perubahan, dan Lithuania masih 

                                                           
173Ibid 
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menggunakan Resolusi Pemerintah Lithuania no 12 yang dikeluarkan pada 13 

Januari 2003 sebagai acuan. 

5.1.1.2 Penimbunan Energi Strategis 

Dalam kelompok kebijakan internal sebagai respon terhadap gangguan 

keamanan energi, kebijakan yang dilakukan oleh Lithuania lebih pada tujuan 

strategic stockpiles. Dengan pembangunan infrastruktur Klaipeda LNG Terminal 

yang berupa floating LNG Terminal, yang mana membuka akses impor LNG 

menggunakan kapal sebagai media pengiriman. LNG yang diterima selanjutnya 

disimpan di dalam fasilitas penyimpanan di dalam Terminal LNG. Klaipeda LNG 

Terminal memiliki fasilitas penerimaan LNG sebesar 170.000 Kubik Meter.174 

Pembangunan Klaipeda LNG Terminal menjadi perkembangan yang sangat 

signifikan bagi kemampuan Lithuania dalam penimbunan energi untuk 

menghadapi gangguan energi.   

Namun di awal pembukaan fasilitas Klaipeda LNG Terminal di bulan 

Desember 2014 yang dikelola oleh Klaipedos Nafta yakni perusahaan Lithuania, 

hanya LITGAS yang baru menjadi pengguna fasilitas terminal LNG yang hanya 

seperempat dari kaspasitas maksimal terminal LNG.175 Namun keberadaan 

infrastruktur yang mempunyai daya dukung signifikan dalam penimbunan energi, 

berpotensi untuk menjadi solusi bagi Lithuania dalam menghadapi kondisi darurat 

saat terjadi gangguan pasokan energi gas. 

                                                           
174Centrum Balticum, Natural Gas Revolution and the Baltic Sea Region, hal 183 

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_sma

ll.pdf diakses pada 10 Juni 2016 
175Mindaugas Aleska, Klaipeda LNG Terminal: Gateway for the Baltic Gas Market 

http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energiga

s_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4

%97dos_Nafta.ashx diakses pada 15 Juni 2016 

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
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Lithuania juga memiliki program untuk pembangunan fasilitas 

penyimpanan gas Syderiai yang pembangunannya mulai berjalan mulai tahun 

2010 hingga 2022.176Oleh sebab itu, fasilitas penyimpanan gas Syderia belum 

memberikan dampak positif bagi Lithuania dalam hal penimbunan energi di 

dalam kondisi darurat keamanan energi. Jadi hingga memasuki akhir tahun 2015, 

hanya terminal LNG Klaipeda yang memiliki daya dukung terhadap upaya 

penimbunan gas yang dikelola oleh sektor privat yakniKlaipedos Nafta. 

Diluar itu, Pemerintah Lithuania juga menyiapkan skema kebijakan 

stockpilinggas alam yang melibatkan pihak eksternal yakni Latvia melalui 

Memorandum Of Understanding On Cooperation in Diversification Of Natural 

Gas Supplyand Development Of Free Gas Marketin The Baltic States During The 

Period 2015-2017177yang akan dibahas pada kebijakan eksternal pada sub bab 

berikutnya. Untuk kebijakan penimbunan energi secara umum yang diatur dalam 

Law on Energy Republic of Lithuania, amended24 June 2003 no IX-1644 bahwa 

stok minimum berbagai jenis energi harus memenuhi kebutuhan energi rata – rata 

negara selama 1 bulan.178 

Sedangkan untuk kebijakan penimbunan energi minyak Lithuania, di 

dalam periode 2011 –2015 pemerintah Lithuania masih menggunakan acuan pada 

                                                           
176Syderiai Underground Gas Storage, Leituvos Energija, 

https://gamyba.le.lt/en/activities/projects/syderiai-underground-gas-storage diakses pada 10 

Januari 2017 
177MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN DIVERSIFICATION OF 

NATURAL GAS SUPPLY AND DEVELOPMENT OF FREE GAS MARKET IN THE BALTIC 

STATES DURING THE PERIOD 2015-

2017https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Naujienos/MEMORANDUM-OF-

UNDERSTANDIN1.pdf diakses pada 10 Januari 2017 
178Article 22. Reserve Stocks of Energy:Energy enterprises having heat or electricity facilities 

with the heating power of more than 5MW and producing heat and electricity for sale must 

maintain reserve energy stocks. Reserve energy stocks shall be built, maintained and renewed with 

the funds of energy enterprises and other funds. Energy reserve stocks must be at a level 

corresponding to at least one month's consumption. 

https://gamyba.le.lt/en/activities/projects/syderiai-underground-gas-storage
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Naujienos/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDIN1.pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Naujienos/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDIN1.pdf
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Law on State Stocks of Petroleum Product and Crude Oil, 25 June 2002 no IX-

986 . Yang mana perusahaan privat ataupun perusahaan milik pemerintah yang 

bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak, diharuskan memiliki stok 

total sebesar 30 hari konsumsi minyak di dalam fasilitas penyimpanan minyak 

yang dimilikinya.179 Dimana stok tersebut digunakan pada saat darurat energi dan 

akan dibeli oleh pemerintah Lithuania, sehingga saat darurat stok energi selama 

30 hari tersebut merupakan milik Pemerintah Lithuania. Energi tersebut akan 

dialokasikan oleh Pemerintah Lithuania pada sektor vital yang telah dibahas 

diatas. 

5.1.1.3 Kemampuan Merubah Konsumsi Jenis Energi 

Seperti pada kebijakan lain dalam penyiapan kondisi darurat, pada 

kebijakan kemampuan merubah konsumsi energi Lithuania tidak memiliki 

program yang cukup spesifik. Hal ini disebabkan karena diantara tahun 2009 – 

2015, permasalahan energi yang terjadi akibat dari ketergantungan pada pemasok 

tunggal energi yang memiliki hubungan tidak seimbang seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai hubungan Lithuania dan Rusia. Yang 

membuat harga impor gas per satuan Lithuania menjadi salah satu yang tertinggi 

di Eropa. Tidak ada gangguan yang berarti terhadap pasokan energi dari Rusia 

sebagai pemasok tunggal energi bagi Lithuania, seperti yang telah terjadi 

sebelumnya. Pasokan gas dari Rusia ke Lithuania dalam periode 2010 hingga 

                                                           
179Article 4: 1. Stocks shall be accumulated and managed with the enterprise’s own resources, 

state budget allocations which are set out in the Law on the Approval of Characteristics of State 

and Municipal Finance for one specific programme (hereinafter "state funds"), with other lawfully 

acquired funds. The amount of petroleum products accumulated and managed with state funds 

shall suffice for at least 30 days. 
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2015 masih berjalan lancar, adanya penurunan dikarenakan adanya penurunan 

konsumsi gas dalam negeri Lithuania, bukan masalah pasokan dari Rusia.180 

Tabel 4. Volume Impor Gas Lithuania dari Rusia 2010 – 2015 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah 46.6 57.0 56.9 28.2 26.4 27.5 

Sumber: Eurogas Statistical Report 2011-2014, NCC 2015 

Dalam Strategi Nasional Independensi Energi Lithuania pada poin 

evaluasi no 2, dengan jelas tercantum bahwa masalah ketergantungan energi 

terhadap Rusia merupakan masalah utama dalam keamanan energi Lithuania.181 

Sehingga penanggulangan kondisi darurat bukan menjadi prioritas bagi 

pemecahan masalah keamanan energi Lithuania dalam periode ini. Dan tindakan 

untuk membuka akses energi dari luar Rusia, untuk mengakhiri periode 

ketergantungan energi terhadap pemasok tunggal berbagai jenis energi. Menjadi 

prioritas utama Lithuania dalam tindakan keamanan energi negara importir. 

Melalui tindakan eksternalnya baik menjalin kerjasama dengan sesama negara 

importir maupun dengan negara eksportir dan negara rute transit. 

Selain itu, di dalam Law on Energy Republic of Lithuania, amended 24 

June 2003 no IX-1644, dalam Chapter 5 Article 25 mengenai Emergency in 

Energy Sector tidak diatur mengenai kebijakan terkait kemampuan perubahan 

                                                           
180 The Annual Report on Electricity and Natural Gas Market of the Republic Lithuania 2016 to 

the European Commision, NCC, 

http://www.regula.lt/en/Documents/METINE_ATASKAITA_EK_2016_ENG_.pdf diakses pada 5 

Oktober 2016 
181Strategi Nasional Independensi Energi Lithuania 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2 diakses pada 10 Juni 

2016 

 

http://www.regula.lt/en/Documents/METINE_ATASKAITA_EK_2016_ENG_.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2
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konsumsi energi yang akan dilakukan Lithuania pada kondisi darurat.182 Dalam 

artikel tersebut hanya diatur mengenai wewenang pengambil alihan pengelolaan 

energi oleh pemerintah pada saat darurat 

5.1.2 KebijakanPengurangan Ketergantungan Pada Sumber Energi Impor 

Tindakan internal kemanan energi negara importir dengan tujuan 

pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi impor menjadi perhatian 

bagi Lithuania. Sebab ketergantungan itulah yang menjadi masalah atau ancaman 

bagi keamanan energi Lithuania. Di dalam konsep tindakan keamanan energi 

negara importir John S Duffield, dalam tindakan internal negara importir sebagai 

tindakan pengurangan ketergantungan terhadap energi impor terdapat 4 indikator 

yakni peningkatan produksi energi domestik, pengurangan konsumsi energi, 

promosi substitusi energi, dan dukungan terhadap riset serta pengembangan energi 

yang relevan. 

Menegenai kondisi gangguan keamanan energi yang dialami oleh 

Lithuania, terjadi sebagai akibat ketergantungan energi terhadap Rusia seperti 

yang telah dibahas dalam bab 4 mengenai gangguan keamanan energi Lithuania. 

Masalah ini juga yang menjadi perhatian di dalam Strategi Nasional Independensi 

Energi Lithuania dalam poin evaluasi no 2.183 Tentang perubahan yang terjadi 

akibat penutupan reaktor nuklir Ignalina yang membuat tingkat ketergantungan 

energi Lithuania terhadap sumber energi tunggal semakin meningkat. Sehingga 

kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap energi impor merupakan salah 

                                                           
182Law on Energy Republic of Lithuania, amended 24 June 2003 no IX-

1644https://www.iea.org/media/pams/IEA_PAMs_Lithuania_LawonEnergy_EN.docx diakses 

pada 11 Januari 2017 
183Ibid 

 

https://www.iea.org/media/pams/IEA_PAMs_Lithuania_LawonEnergy_EN.docx
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satu respon yang harus dilakukan oleh Pemerintah Lithuania terhadap gangguan 

keamanan energi yang dialami. 

5.1.2.1 Peningkatan Produksi Energi Domestik 

. Dalam indikator peningkatan produksi energi domestik dapat dari 

berbagai tindakan yang memiliki daya dukung terhdap meningkatnya jumlah 

produksi energi seperti peningkatan produksi energi secara langsung melalui 

misalnya pembangunan pembangkit listrik, peningkatan eksplorasi energi jenis – 

jenis tertentu, juga pelibatan sektor privat melalui pemberian insentif, kemudahan 

akses untuk meningkatkan produksi energi domestik. 

Pengurangan ketergantungan pada energi impor, khususnya dalam bentuk 

energi listrik menjadi perhatian bagi Lithuania. Sebab listrik merupakan jenis 

energi yang mampu diproduksi di dalam negeri, berbeda halnya dengan gas 

ataupun minyak yang merupakan hasil tambang. Impor Listrik yang dilakukan 

oleh Lithuania dipicu oleh lost power electricity akibat penutupan reaktor nuklir 

Ignalina. Kemudian Lithuania melakukan impor energi listrik dari Rusia untuk 

menutup lost power electricity. Impor listrik justru memperparah ketergantungan 

Lithuania yang sebelumnya telah tergantung pada Rusia sebagai pemasok energi 

gas dan minyak. Sehingga Lithuania mengalami peningkatan ketergantungan 

impor energi dari Rusia dengan munculnya jenis energi baru yang harus di impor, 

yakni energi listrik. 

 Pembangunan New Combined Cycle Gas Turbine block di Lithuania yang 

berkapasitas sebesar 455 MW disertai dengan peningkatan efisiensi penggunaan 
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energi 25,5% dari pembangkit listrik CCT yang lama,184 menjadi upaya untuk 

meningkatkan produksi energi domestik yang akan mengurangi tingkat 

ketergantungan terhadap energi impor listrik. Dengan pembangunan ini, produksi 

energi listrik Lithuania mengalami peningkatan yang diharapkan dapat 

mengurangi volume impor untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. 

New Combined Cycle Gas Turbine block yang terintegrasi dalam 

Lithuanian Power Plant ini dikelola oleh Leituvos Energija yang merupakan 

perusahaan energi di Lithuania.185New Combined Cycle Gas Turbine block mulai 

beroperasi di tahun 2012, dengan daya sebesar 455 MW, pembangkit listrik ini 

mampu memenuhi sekitar 20 – 25% kebutuhan energi Lithuania.186 Pembangunan 

pembangkit listrik New Combined Cycle Gas Turbine block didanani dari 

pinjaman European Bank for Reconstruction and Development sebesar 71 juta 

Euro dan dana hibah sebesar 168,2 juta Euro dari Ignalina International 

Decommissioning Support Fund yang juga berasal dari European Bank for 

Reconstruction and Development.187 

Selain membangun pembangkit listrik baru, Leituvos Energija dengan 

Pemerintah Lithuania sebagai pemilik dari pembangkit listrik juga akan 

menyelesaikan penambahan kapasitas produksi Kruonis Pumped Storage 

Hydroelectric Plant yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2015.188 Dan 

                                                           
184Svitlana Pyrkalo, Major new gas plant in Lithuania to replace lost nuclear power 

http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-

power.html diakses pada 16 juni 2016 
185New Power Plant in Lithuania in Operation, https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-

power-plant-lithuania-operation diakses pada 19 Juni 2016 
186 Combined Cycle Unit, Elektrenai Power Plant https://enmin.lrv.lt/en/strategic-

projects/electricity-sector/combined-cycle-unit-elektrenai-power-plant diakses pada 19 Juni 2016 
187New Power Plant in Lithuania in Operation.Loc.Cit. 
188 Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Plan, Leituvos Energija, 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-storage-hydroelectric-

plant-kpshp diakses pada 8 Oktober 2016 

http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-power-plant-lithuania-operation
https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-power-plant-lithuania-operation
https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/electricity-sector/combined-cycle-unit-elektrenai-power-plant
https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/electricity-sector/combined-cycle-unit-elektrenai-power-plant
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-storage-hydroelectric-plant-kpshp
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-storage-hydroelectric-plant-kpshp
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juga melakukan modernisasi pembangkit listrik KaunasHydroelectric Powerplant 

di tahun 2010 untuk meningkatkan efisiensi serta menjamin produksi listrik dapat 

berjalan hingga 25 tahun.189 

Peningkatan produksi domestik dengan diiringi oleh efisiensi konsumsi 

energi pembangkit listrik menjadi upaya yang memiliki daya dukung dalam 

pengurangan ketergantungan terhadap energi impor. Keberhasil meningkatkan 

produksi listrik sebesar 455 MW melalui pembangkit listrik yang lebih efisien 

menjadi langkah nyata bagi Lithuania dalam pengurangan konsumsi energi. Selain 

itu adanya dukungan dari Pemerintah Lithuania berupa pinjaman dan dana hibah 

yang di peroleh dari European Bank for Reconstruction and Development bagi 

Leituvos Energija menjadi bukti bahwa Pemerintah Lithuania aktif dalam 

memberikan insentif bagi pihak swasta untuk terlibat dalam peningkatan produksi 

energi.  

Selain itu beroperasinya windpark powerplants yang telah dibahas pada 

bab 4 sebelumya. Juga turut meberikan sumbangsih pada peningkatan produksi 

energi listrik Lithuania, meskipun belum dalam persentase yang cukup besar bila 

dibandingkan dengan produksi listrik dari pembangkit listrik thermal. Namun 

pada realisasinya, banyak pembangkit listrik yang tidak beroperasi secara penuh 

sesuai dengan kapasitas maksimumnya. Hal ini terlihat dari data produksi energi 

listrik domestik yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan 

cenderung mengalami penurunan meskipun ada fluktuasi kenaikan produksi. 

 

                                                           
189Kaunas Hydroelectric Powerplant, Leituvos 

Energija,https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-brazauskas-

hydroelectric-power-plant-khpp diakses pada 8 Oktober 2016 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-brazauskas-hydroelectric-power-plant-khpp
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-brazauskas-hydroelectric-power-plant-khpp


 

 

94 

 

Tabel 5. Produksi Listrik Domestik Lithuania Tahun 2010 - 2015 

Tahun Jumlah (TWh) 

2010 5.7 

2011 4.8 

2012 5.0 

2013 4.8 

2014 4.4 

2015 4.6 

Sumber : Eurostat Country Data 2010 – 2014, Litgrid 2015 

Tetapi dari data penggunaan energi gas untuk sektor pembangkit energi, 

Data penggunaan energi gas untuk pembangkit energi listrik terus mengalami 

penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2014.Hal ini menunjukan bahwa adanya 

peningkatan efisiensi konsumsi energi untuk pembangkit energi listrik thermal, 

meskipun terjadi fluktuasi total produksi dalam rentang waktu yang sama. Untuk 

menghasilkan listrik dengan jumlah yang nyaris setara, Pembangkit Listrik 

Thermal Lithuania mengkonsumsi energi gas dengan volume yang lebih sedikit. 

Ini menunjukan bahwa tingginya konsumsi energi gas tidak selalu berbanding 

lurus dengan produksi energi listrik. Kesimpulan ini diambil mengingat sebagian 

besar dari pembangkit listrik merupakan pembangkit thermal yang menggunakan 

gas, sehingga sebagian besar dari produksi listrik Lithuania dihasilkan dari 
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pembangkit listrik thermal yang juga mengindikasikan efisiensi konsumsi gas 

pada sektor ini. 

Tabel 6. Konsumsi Gas Pada Sektor Pembangkit Listrik Lithuania 2010 - 2014 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah 17.3 14.4 12.7 10.4 7.8 

Sumber : Eurogas Statistical Report 2011 – 2014 

5.1.2.2 Pengurangan Konsumsi Energi 

Pada indikator pengurangan konsumsi energi di dalam konsep respon 

terhadap gangguan keamanan energi negara importirdapat berupa kebijakan - 

kebijakan seperti pengurangan konsumsi secara langsung ke masyarakat melalui 

pembatasan pasokan energi ke masyarakat atau melalui peningkatan efisiensi 

konsumsi energi seperti dengan peningkatan efisiensi pembangkit listrik. Dalam 

pelaksanaan kebijakan efisiensi energi Lithuania yang diadopsi dari Energy 

Efficiency Action Plan 2014 Approved the Minister for Energyof The Republic of 

Lithuania of 30 May 2014, Lithuania melakukan efisiensi di berbagai sektor yang 

beberapa program telah dimulai sejak 2007 untuk mencapai taget efisiensi energi 

di tahun 2020.190Beberapa sektor yang menjadi sasaran efisiensi antara lain sektor 

pemukiman,sektor transportasi, sektor jasa dan layanan publik, dan sektor 

industri.191 

                                                           
190Energy Efficiency Action Plan 2014 Approved the Minister for Energy of The Republic of 

Lithuania of 30 May 

2014https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_lithuania.pdf diakses 

pada 12 Januari 2017 
191Ibid, Hal 7-9 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_lithuania.pdf
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Pada implemenatasi kebijakan efisiensi energi pada sektor pemukiman 

menyasar pada desain bangunan yang lebih hemat konsumsi energi pada sistem 

pendingin  dan penghangat udara, serta penyediaan dukungan bantuan untuk 

renovasi bangunan multi – apartment building.192 Begitupun pada fasilitas layanan 

publik, renovasi pada bangungan – bangunan pelayanan publik yang dimilik oleh 

pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi khususnya pada 

pendingin dan penghangat udara.193 Sedangkan di sektor transportasi, program 

efisiensi menyasar pada pengaturan arus lalu lintas untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan,194 Serta, pada sektor industri di 

dorong melalui bantuan finansial melalui EU structural fund untuk meningkatkan 

teknologi produksi yang lebih efisien dalam hal konsumsi energi yang melibatkan 

Ministry of Energy sebagai pengawas. 

Sumber : Eurostat Country Datasheets (update Juni 2016) 

Dari data konsumsi per jenis energi terlihat adanya penurunan jumlah 

konsumsi energi di Lithuania pada tahun 2009, meskipun di tahun berikutnya 

tidak menunjukan adanya konsistensi dalam pengurangan konsumsi energi. 

                                                           
192 Ibid., hal 7 
193 Ibid 
194 Ibid., hal 8 
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Bahkan juga terjadi kenaikan konsumsi energi, sperti yang terjadi pada jenis 

energi minyak di tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah konsumsi dari tahun 

sebelumnya. Begitupun dengan jumlah konsumsi energi listrik di tahun 2012 

mengalami kenaikan jumlah konsumsi dari tahun sebelumnya. Untuk jenis energi 

gas juga menunjukan tren yang sama dengan 2 jenis energi lainnya, jumlah 

konsumsi gas juga mengalami kenaikan pada tahun 2010. 

Begitupun dalam konsumsi semua jenis energi persektor, secara umum tidak 

terjadi pengurangan konsumsi energi yang signifikan. Konsumsi semua jenis 

energi per sektor di Lithuania menunjukan grafik yang relatif stabil disertai 

adanya peningkatan – peningkatan jumlah konsumsi energi yang tidak signifikan. 

Hanya konsumsi energi pada sektor pemukiman yang menunjukan tren positif 

dalam upaya pengurangan konsumsi energi. Konsumsi energi pada sektor 

pemukiman menunjukan grafik yang relatif stabil dan menurun, walaupun jumlah 

penurunan konsumsi energi di sektor ini tidak signifikan. 

Sumber: Eurostat Country Datasheets (update Juni 2016) 
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Sehingga bila dilihat dari total konsumsi energi Lithuania dan juga 

konsumsi energi per sektor yang menjadi sasaran kebijakan efisiensi energi oleh 

Pemerintah Lithuania yang telah dilakukan sejak 2007. Kebijakan efisiensi energi 

tidak berjalan dengan efektif, sebab tidak menunjukan pengaruh yang signifikan 

terhadap upaya pengurangan konsumsi energi Lithuania. Dapat dilihat, total 

konsumsi energi Lithuania pada rentang waktu 2011 – 2015 tidak menunjukan 

penurunan yang berarti, bahkan pada jenis energi tertentu dan juga konsumsi pada 

sektor tertentu terjadi peningkatan jumlah konsumsi energi. 

5.1.2.3 Promosi Energi Substitusi 

Dalam upaya promosi energi substitusi pada rangkaian kebijakan internal 

pengurangan ketergantungan terhadap energi impor, yang di implementasikan 

melalui berbagai tindakan seperti perubahan energy mix melalui promosi jenis – 

jenis energi pengganti. Penggunaan jenis energi pengganti ditujukan untuk 

mengganti penggunaan energi impor yang membuat negara tergantung pada 

pasokan energi dari negara lain.Indikator yang cukup jelas untuk melihat adanya 

energi pengganti adalah melalui perubahan struktur energy mix negara. Energy 

mix menggambarkan bagaimana persentase konsumsi energi negara per jenis 

energi dan per asal energi tersebut, apakah energi domestik ataupun energi yang 

berasal dari luar negara.  

Dalam pembahasan di awal tulisan ini dan mengenai gambaran umum 

gangguan keamanan energi Lithuania. Telah digambarkan megenai kondisi 

Lithuania yang terbatas dalam hal kepemilikan SDA energi. Kemungkinan 

memeunculkan energi pengganti adalah melalui penggunaan energi non 
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konvensional atau energi alternatif. Adopsi kebijakan dilakukan oleh Pemerintah 

Lithuania terhadap Directive of the European Parliament and of the Council No 

2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources.195 

Menghasilkan kebijakan untuk mempromosikan penggunaan energi alternatif 

pada sektor listrik, transportasi dan heating & cooling.196 Pada Article 2 

didefinisikan mengenai energi terbarukan merupakan energi non – fosil seperti 

wind, solar, aerothermal, geothermal, hydrothermal and ocean energy, 

hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas dan biogass.197  

Secara umum, program promosi energi subtitusi melalui penggantian 

konsumsi energi konvensional ke energi terbarukan selesai atau ditargetkan 

mencapai persentase tertentu di tahun 2025 berdasarakan pada Forecast Document 

on The Use of Energy from Renewable Sources for 2010 – 2020 yang dikeluarkan oleh 

Ministry of Energy of The Republic of Lithuania. Namun ada beberapa upaya yang harus 

dilakukan di masing – masing sektor dan perubahan konsumsi energi terbarukan di 

masing – masing sektor untuk dapat mencapai target penggunaan energi terbarukan 

sebesar 20% dari konsumsi total konsumsi energi nasional di tahun 2025.198 

Untuk membantu mencapai target tersebut, di dalam kebijakan promosi 

energi substitusi Lithuania. Berdasarkan pada National Renewabloe Energy 

                                                           
195Renewable Energy Sources, Ministry of Energy of The Republic of Lithuania 

https://enmin.lrv.lt/en/sectoral-policy/renewable-energy-sources diakses pada 16 Januari 2017 
196Forecast Document on The Use of Energy from Renewable Sources for 2010 – 2020. Ministry 

of Energy of The Republic of Lithuania. http://www.ena.lt/en/lithuania_forecast_english.pdf 

diakses pada 16 Januari 2017 
197 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the 

use of energy from renewable sources 
198Target From The Use of Energy From Renewable Sources, Op.Cit. Hal. 3 

https://enmin.lrv.lt/en/sectoral-policy/renewable-energy-sources
http://www.ena.lt/en/lithuania_forecast_english.pdf
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Action Plan Lithuania, ada beberapa target tahunan yang harus dicapai, 

diantaranya199: 

- 2011 – 2012 persentase konsumsi energi terbarukan minimum 16,6% 

- 2013 – 2014 persentase konsumsi energi terbarukan minimum 17,4% 

- 2015 – 2016 persentase konsumsi energi terbarukan minimum 18,6% 

- 2017 – 2018 persentase konsumsi energi terbarukan minimum 20,2% 

- 2020 persentase konsumsi energi terbarukan minimum 23% 

 Lithuania memiliki 2 program pemberian insentif untuk pengemabangan 

energi terbarukan melalui The Lithuanian Environtmental Investment Fund 

(LEIF) dan EU Structural Support untuk mendukung ketercapaian target tersebut. 

Keberadaan bantuan dari EU ini sebagai bentuk dukungan EU pada negara 

anggotanya terkait ketentuan Directive of the European Parliament and of the 

Council No 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable 

source. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pembentukan pasar energi internal 

EU untuk meningkatkan interkonektivitas jaringan energi dan juga menstimulasi 

pertumbuhan penggunaan dan produksi energi terbarukan di negara – negara 

anggota Uni Eropa. Sehingga, penggunaan energi terbarukan tidak hanya berasal 

dari sumber domestik tetapi juga dapat berasal dari negara anggota Uni Eropa 

lainnya.  

Melihat dari data asal sumber energi terbarukan di Lithuania, dalam 

produksi energi terbarukan Lithuania di dominasi oleh produksi energi terbarukan 

domestik. Dengan jumlah produksi energi terbarukan domestik mencapai 1,4 

                                                           
199 National Renewable Action Plan, hal 6. http://ena.lt/en/action_plan_lithuania_en.pdf  diakses 

pada 24 Januari 2017 
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Mtoe di tahun 2014. Yang mengalami peningkatan dari tahun – tahun 

sebelumnya. Sedangkan jumlah impor energi terbarukan Lithuania hanya 0,2 

Mtoe di tahun 2014. Sehingga di penggunaan energi terbarukan, Lithuania tidak 

bergantung pada sumber energi terbarukan yang di impor. 

Sumber: Eurostat Country Datasheets (Update juni 2016) 

Dalam implementasinya pada sektor heating & cooling, perubahan 

konsumsi energi terbarukan di Lithuania adalah penggunaan energi geothermal, 

solar energy dan biomass untuk menggantikan konsumsi energi konvensional.200 

Dalam sektor heating & cooling, pemerintah memberikan dukungan finansial 

pada pembangunan teknologi produksi energi terbarukan untuk heating & cooling 

pada pemukiman di kota – kota besar seperti Vilnius, Kaunas dan Klaipeda, serta 

secara bertahap akan diberikan bantuan yang sama pada sektor layanan publik di 

kota – kota kecil ataupu rural area.201 Pemerintah Lithuania memiliki program 

bantuan teknologi biofuel boiler plants, Lithuanian Rural Development 

                                                           
200Target From The Use of Energy From Renewable Sources.Op.Cit Hal. 4 
201 National Renewable Action Plan, Op.Cit. hal 60 
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Programme 2007 – 2013 yang berasal dari APBN negara dan EU Structural 

Fund.202 Dari program tersebut diharapkan penggunaan energi terbarukan pada 

sketor ini meningkat mengingat telah ada teknologi yang compatible untuk 

mendukung penggunaan energi biofuel dalam sektor heating. 

Lalu di dalam sektor listrik yang juga menjadi fokus pada kebijakan 

promosi energi substitusi melalui promosi penggunaan energi terbarukan. Sektor 

ini menargetkan penggunaan teknologi produksi energi terbarukan berupa wind 

powerplants, hydropower plants, biofuel powerplants, solar powerplants dan 

geothermal powerplants.203 Pada pelaksanaannya, telah dilakukan pembangunan 

hydroelectric powerplants yang telah dibahas pada sub bab peningkatan produksi 

energi, dan juga pembangunan pembangkit listrik bertenaga solar dalam skala 

kecil, juga pembangunan pembangkit listrik wind turbine mendukung perubahan 

energy mix di dalam sektor pembangkit listrik.204  

Pembangkit – pembangkit listrik energi terbarukan tersebut dikelola oleh, 

Lietuvos Energijos Gamyba yang merupakan perusahaan milik Pemerintah 

Lithuania sebagai operator pembangkit listrik Kruonis Pumped Storage 

Hydroelectric Plant, Lithuania Power Plant atau Elektrenai Complex serta 

Kaunas Hydroelectric Power Plant.205 Lalu Lietuvos Vejo Elektrinui Asocija, 

yaitu asosiasi perusahaan pembangkit energi listrik di Lithuania yang membawahi 

17 perusahaan anggota yang mengoperasikan total sebanyak 13 pembangkit listrik 

                                                           
202 National Renewable Action Plan, Op.Cit. hal 90 – 93  
203 National Renewable Action Plan, Op.Cit. hal 65 
204Target From The Use of Energy From Renewable Sources.Loc.Cit 
205Electricity Generation, https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation diakses pada 2 

Oktober 2016 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation
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tenaga angin yang disebut Wind Park.206 Pembangkit listrik energi terbarukan ini 

harus terkoneksi dengan jaringan transmisi energi listrik nasional Lithuania untuk 

disalurkan pada konsumen.207 Pada sektor listrik, perusahaan energi terbarukan 

mendapatkan dukungan subsidi dari Lithuanian Environtmental Investment 

Fund.208 

Grafik 9. Perkembangan Penggunaan Energi Terbarukan Lithuania

Sumber: Ministry of Energy of The Republic of Lithuania  

 

 Serta di dalam sektor transportasi, penggunaan bioethanol, biodiesel, dan 

bio-ETBE di gunakan untuk mengganti konsumsi bahan bakar minyak 

konvensional.209 Pemerintah Lithuania dibawah Ministry of Agriculture 

memberikan insentif untuk peningkatan produksi bahan mentah biofuel.210 Sektor 

transportasi terlihat menjadi sektor yang masih belum siap untuk promosi energi 

terbarukan, melihat dari skema pendukung seperti dukungan riset dan teknologi 

                                                           
206Wind Parks, http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks- diakses pada 2 Oktober 

2016 
207 National Renewable Action Plan,Op.Cit hal 54 
208 National Renewable Action Plan,Op.Cit hal 72 
209Target From The Use of Energy From Renewable Sources. Hal. 4  Forecast Document on The 

Use of Energy from Renewable Sources for 2010 – 2020. Ministry of Energy of The Republic of 

Lithuania. http://www.ena.lt/en/lithuania_forecast_english.pdf diakses pada 16 Januari 2017 
210 National Renewable Action Plan,Op.Cit hal 105 

http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks-
http://www.ena.lt/en/lithuania_forecast_english.pdf
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yang tidak memadai211 bila dibandingkan pada sektor heating & cooling serta 

listrik. Sehingga perkembangan penggunaan energi terbarukan pada sektor 

transportasi bila dibandingkan pad sektor lain terbilang paling minim, bahkan 

memasuki tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan akibat dari 

skema pendukung yang masih belum sepenuhnya siap seperti pada sektor haeting 

& cooling dan sektor listrik 

Sehingga, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam periode 

2012 hingga 2015 terjadi perubahan dalam struktur energi mix di dalam konsumsi 

energi pada ketiga sektor tersebut yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan 

promosi energi pengganti di Lithuania. Sebab, terlihat adanya peningkatan 

konsumsi energi pengganti yang berupa energi terbarukan, dari angka 21,73% di 

tahun 2012 menjadi 25,86% di tahun 2015 untuk menggantikan konsumsi energi 

konvensional. Meskipun dalam rentang waktu tersebut, perkembangan yang 

dialami oleh Lithuania tidak menunjukan angka yang cukup signifikan. 

5.1.2.4 Dukungan Terhadap Riset dan Pengembangan Energi Alternatif 

Penggunaan energi terbarukan di Lithuania dalam upaya promosi 

substitusi seperti yang dibahas diatas menunjukan adanya perubahan yang positif 

walaupun tidak menunjukan angka yang signifikan. Pengembangan energi 

alternatif membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan itu memberatkan 

pemerintah Lithuania, jika harus menanggung sendiri biaya riset pengembangan 

energi terbarukan. Selain itu, di dalam strategi nasional independensi energi 

Lithuania, berbagai program pengembangan energi alternatif masih akan berjalan 

                                                           
211 Support schemes to promote the use of energy from renewable resources in transport applied by 

the Member State or a group of Member States, National Renewable Action Plan,Op.Cit hal 103 – 

111 
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mulai tahun 2020.212 Sesuai dengan ikhtisar dalam Strategi Nasional Independensi 

Energi Lithuania bahwa dalam periode menuju 2020 dalam poin ke 1213 dan ke 

4.214Sehingga, Lithuania lebih condong untuk menyiapkan diriterintegrasi penuh 

dalam Uni Eropa termasuk dalam sektor energi, dan membuka pasar energinya 

melalui Third Energy Packages untuk memperoleh harga energi yang kompetitif 

di dalam negeri. Dalam poin pertama ikhtisar Strategi nasional Independensi 

Energi Lithuania, dikatakan bahwa Lithuania dlam kondisi yang tidak bebas 

memilih eksportir energi dengan harga yang kompetitif. Sehingga pembukaan 

pasar energi Uni Eropa ke Kawasan Baltik, membuka peluang bagi Lithuania 

untuk memilih pemasok energi dan juga harga energi yang kompetitif.  

Selain itu, Uni Eropa melalui Directive of the European Parliament and 

of the Council No 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from 

renewable sources yang merupakan bagian dari kebijakan 3rd Energy Packages, 

juga menyediakan dana bantuan untuk mengembangkan energi terbarukan. Dana 

tersebut masuk ke Lithuania melalui The Lithuanian multi-fund Operational 

Programme yang sekitar 14,48% dari total anggarannya sebesar 7,8 miliar Euro 

                                                           
212 Strategi Nasional Independensi Energi Lithuania 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2 diakses pada 10 Juni 

2016 
213 Ikhtisar 1 kemandirian energi Lithuania pada tahun 2020. Memastikan akan memperkuat 

keamanan energi Lithuania dandaya saing.kemandirian energi Lithuaniaakan memberikan 

kesempatan untuk bebas memilih sumber energi dan sumber pasokan (termasuk produksi dalam 

negeri), yang paling memenuhi kebutuhan keamanan energi negara dan kepentingan Lithuania 

konsumen untuk membeli sumber daya energi untuk harga yang paling menguntungkan. 
214 Ikhtisar 4 Untuk itu Lithuania akan menjadi Uni Eropa penuh (selanjutnya - EU)Negara 

anggota, energi negara harus terintegrasi ke dalam sistem energi Eropa, dan negara itu sendiri - 

memiliki kapasitas lokal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan dapat berpartisipasi 

dan bersaing di pasar energi umum Uni Eropa, kerjasama yang efektif dengan negara lain di 

bidang energi 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2
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ditujukan untuk mengejar target penggunaan energi terbarukan di tahun 2020.215 

Program tersebut berjalan melalui priority axis 4 – 6, mengenai riset peningkatan 

efisiensi energi, energi terbarukan, dan sustainable transport.216 Sehingga, dalam 

upaya mengejar target penggunaan energi terbarukan di tahun 2020. Pemerintah 

Lithuania menganggarkan dana untuk dukungan riset energi terbarukan yang 

diambil dari bantuan Uni Eropa melalui program Operational Programme for EU 

Structural Funds Investments for 2014-2020. 

5.2 Kebijakan Eksternal Kemanan Energi Lithuania 

 Minimnya sumber daya energi di dalam negeri serta keterbatasan 

kemampuan dalam pengembangan energi alternatif secara mandiri menjadi 

hambatan bagi Lithuania untuk bertindak sendiri melalui berbagai tindakan 

internal kemanan energi bagi negara importir dalam menangani kondisi ketidak 

amanan energi yang dialami. Pembukaan akses impor energi menjadi perhatian 

utama bagi Lithuania untuk bisa lepas dari ketergantungan energi yang tinggi 

terhadap Rusia sebagai pemasok energi.  

Sehingga, dalam tindakannya untuk pengamanan energi, Lithuania banyak 

melakukan tindakan eksternal dengan menjalin kerjasama dengan sesama negara 

importir energi maupun negara eksportir energi, selain itu Lithuania juga menjalin 

kerjasama dengan aktor non state seperti European Investment Bank dan Nordic 

                                                           
215

Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/lithuania/2014lt16maop001 

diakses pada 20 Januari 2017  
216Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020, Republik of 

Lithuania. 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/Angli%C5%A1kai%20svetainei/Operational

_programme_EN_final%20('1410)tikslinimas.doc diakses pada 20 Januari 2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/lithuania/2014lt16maop001
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/Angli%C5%A1kai%20svetainei/Operational_programme_EN_final%20('1410)tikslinimas.doc
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/Angli%C5%A1kai%20svetainei/Operational_programme_EN_final%20('1410)tikslinimas.doc
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Investment Bank untuk pembangunan infrastruktur energi yang akan membuka 

akses energi impor bagi Lithuania. Integrasi pasar energi dengan Uni Eropa 

menjadi fokus utama bagi Lithuania. Integrasi pasar energi dengan Uni Eropa 

menjadi solusi bagi masalah ancaman keamanan energi Lithuania akibat dari 

tingkat ketergantungan energi yang tinggi pada Rusia pemasok tunggal energi.  

Integrasi pasar energi dengan Uni Eropa membuka akses bagi Lithuania 

untuk mendiversifikasi sumber energi impor. Sehingga mereka memiliki pilihan 

untuk melakukan impor dari negara lain selain Rusia yang selama ini menjadi 

pemasok tunggal. Serta dengan terbukanya pasar energi melalui integrasi pasar 

energi dengan Uni Eropa, Lithuania dapat memperoleh harga energi yang lebih 

kompetitif. Sebab, Rusia tidak lagi menjadi pemasok tunggal yang dapat 

memonopoli harga energi bagi Lithuania. 

Secara lebih khusus pembahasan dalam tindakan eksternal keamanan 

energi yang dilakukan oleh Lithuania akan dibagi dalam tindakan kepada negara 

eksportir dan negara rute transit serta tindakan kerjasama dengan sesama negara 

importir. Dalam beberapa proyek upaya pengamanan energi yang dilakukan oleh 

Lithuania melibatkan keduanya baik dengan negara eksportir maupun dengan 

negara importir. Seperti dalam proyek pembangunan Terminal LNG Klaipeda 

yang melibatkan European Investment Bank dan Nordic Investment Bank sebagai 

funding proyek.  

Proyek tersebut juga masuk ke dalam kategori upaya internal terkait 

dengan fungsinya sebagai stockpiling energi seperti yang telah dibahas dalam sub 

bab tindakan internal keamanan energi Lithuania. Sehingga dalam pembahasan 
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mengenai proyek yang melibatkan keduanya akan penulis kembali memisahkan di 

dalam kategori kategori tindakan keamanan energi yang sesuai. 

 

5.2.1 Kebijakan LithuaniaTerhadap Negara Eksportir dan Negara Rute 

Transit 

 Kebijakan kepada negara eksportir dan negara rute transit merupakan 

bagian dari tindakan eksternal negara importir energi dalam mengatasi gangguan 

keamanan energi. Kebijakan ini terbagi dalam 2 tujuan umum yakni menjamin 

pasokan energi yang telah ada ataupun untuk tujuan diversifikasi pasokan dan rute 

transit energi. Terkait dengan permasalahan ketidak amanan energi Lithuania 

akibat keterbatasan produksi energi domestik, ketergantungan terhadap Rusia 

sebagai akibat dari Kawasan Baltik yang tidak terkoneksi dengan pasar energi Uni 

Eropa yang telah diuraikan di bab sebelumnya mengenai ancaman keamanan 

energi. 

 Lithuania dalam mengeluarkan kebijakan kepada negara eksportir lebih 

didorong oleh tujuan diversifikasi, yakni dengan mengintegrasikan jaringan energi 

di Lithuania dan Kawasan Baltik dengan Jaringan Transmisi Energi Eropa. 

Kerjasama ini sejalan dengan visi Uni Eropa melalui kebijakan Third energy 

package untuk menciptakan pasar energi internal Eropa dengan mengintegrasikan 

jaringan transmisi energi serta membentuk regulasi energi di Eropa. Dalam 

pelaksanaannya, dibentuk kerjasama di masing – masing kawasan, termasuk di 

Kawasan Baltik melalui Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). 
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5.2.1.1 Peningkatan Diversifikasi Pemasok Energi dan Rute Trasnsit Energi 

Impor. 

Kebijakan peningkatan diversifikasi pemasok energi dan rute transit dapat 

diturunkan melalui beberapa upaya spesifik seperti melakukan impor energi dari 

negara lain, melakukan impor jenis energi lain dan juga membuka rute transit 

energi baru. Untuk meningkatkan diversifikasi pemasok energi dan rute transit, 

Lithuania tergabung dalam rangkaian kerjasama Baltic Energy Market 

Interconnection Plan. Namun pembahasan mengenai BEMIP akan lebih banyak 

dibahas dalam sub bab berikutnya, mengingat banyaknya kerjasama yang dijalin 

di dalam BEMIIP lebih banyak melibatkan sesama negara dalam Kawasan Baltik 

yang merupakan sesama negara importir. Namun dalam program tersebut 

menurunkan beberapa program – program yang melibatkan negara eksportir 

energi sebagai pemasok energi ke dalam Kawasan Baltik. LitPollink dan Nordbalt 

merupakan 2 program dari BEMIP yang memberikan akses bagi Lithuania untuk 

mendapatkan pemasok energi listrik dari Polandia dan Swedia. Sebagai upaya 

untuk mendiversifikasi pasokan energi listrik yang selama ini hanya dipasok dari 

Rusia selain dari pembangkit listrik di dalam negeri. 

 LitPollink merupakan kerjasama pembentukan jaringan transmisi energi 

listrik yang menghubungkan antara Polandia sebagai pemasok energi listrik dan 

Lithuania sebagai negara importir energi listrik.217 Pelaksanaan pembangunan 

jaringan transmisi energi listrik Litpollink didukung oleh European Investment 

                                                           
217 Cooperation, http://www.litpol-link.com/about-the-project/cooperation/ diakses pada 10 Juni 

2016 

http://www.litpol-link.com/about-the-project/cooperation/
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Bank dengan dukungan dana maksimal sebesar 65 juta Euro.218 Jaringan 

Litpollink mampu memasok energi listrik hingga 500MW.219 Pembangunan 

jaringan transmisi antara Polandia dan Lithuania ini merupakan bagian dari 

program pembangunan untuk mengintegrasikan Kawasan Baltik dengan pasar 

energi internal Uni Eropa yang dicanangkan dalam BEMIP. Kawasan Baltik 

merupakan kawasan energy island. Sehingga diperlukan sebuah program khusus 

untuk mendukung ketercapaian implementasi program besar Uni Eropa dalam 

bidang energi yaitu 3rd Energy Packages. 

 Begitupun dengan pembangunan jaringan transmisi Nordbalt yang 

menghubungkan Swedia sebagai pemasok energi dengan Lithuania sebagai 

importir energi. Nordbalt yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2008 hingga 

selesai pada 2015, didukung penuh oleh program besar European Energy 

Programme for Recovery yang menyediakan dana hibah sebesar 131 juta Euro.220 

Total biaya pembangunan jaringan Nordbalt sebesar 552 juta Euro yang 

ditanggung oleh kedua belah pihak yakni Swedia dan Lithuania melalui operator 

jaringan dari masing – masing negara yakni Svenska Kraftnat dan LITGRID.221 

Jaringan yang menghubungkan antara Swedia dan Lithuania ini memiliki 

kapasitas sebesar 600MW, yang nantinya jaringan ini juga akan diproyeksikan 

                                                           
218 LitPollink Interconnector, http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140100.htm  diakses 

pada 10 juni 2016 
219Completion of Nordbalt and Litpol closes the baltic ring, 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-

the-baltic-ring-4847289/ diakses pada 13 Juni 2016 
220Ibid. 
221Strenghtening the connection to the Baltic region, http://www.svk.se/en/grid-

development/Developmentprojects/nordbalt1/ diakses pada 10 Juni 2016 

http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140100.htm
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.svk.se/en/grid-development/Developmentprojects/nordbalt1/
http://www.svk.se/en/grid-development/Developmentprojects/nordbalt1/
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untuk diperluas ke negara – negara di Kawasan Baltik lainnya untuk bisa 

sepenuhnya menghubungkan Kawasan Nordic dengan Kawasan Baltik.222 

 Begitupun dengan pembangunan infrastruktur gas, Program pembangunan 

Klaipeda LNG Terminal bertujuan untuk membuka akses energi dalam bentuk 

gas, yang selama ini Lithuania hanya dipasok oleh Rusia. Pada 2010, Pemerintah 

Lithuania menunjuk Klaipedos Nafta sebagai project development company untuk 

pembangunan Terminal LNG dan akan menjadi operator Terminal LNG ketika 

mulai beroperasi pada 3 Desember 2014.223Klaipeda LNG Terminal memiliki arti 

yang sangat strategis bagi Lithuania, dengan beroperasinya terminal LNG ini 

Lithuania dapat menerima pasokan LNG dari berbagai negara, salah satunya dari 

Kawasan Nordic yakni Norwegia yang merupakan negara eksportir LNG yang 

besar. 

 Dengan kapasitas penerimaan LNG yang mencapai 170.000 Kubik Meter 

jika beroperasi secara maksimal, Klaipeda LNG Terminal memiliki peran yang 

cukup signifikan dengan jaminan pasokan gas yang besar bagi Lithuania.224 

Dengan tersedianya jaminan pasokan energi dari Norwegia melalui Klaipeda LNG 

Terminal, Lithuania akan lepas dari kertgantungan pada Rusia melalui Gazprom 

sebagai pemasok tunggal dalam sektor energi gas. Lithuania telah menjalin 

kesepakatan dengan perusahaan Norwegia Hoegh LNG sebagai pelaksana proses 

regasifikasi di terminal LNG pada tahun 2012.225 Proses regasifikasi bertujuan 

                                                           
222Ibid. 
223European Commision, State aid SA.36740 (2013/NN) – Lithuani Aid to Klaipedos Nafta – LNG 

Terminal  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250416/250416_1542635_190_2.pdf 

diakses pada 8 Juni 2016 
224Centrum Balticum, Natural Gas Revolution and the Baltic Sea Region, hal 183 

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_sma

ll.pdf diakses pada 10 Juni 2016 
225Ibid 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250416/250416_1542635_190_2.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
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untuk mengubah gas dalam bentuk cair yakni LNG menjadi bentuk gas untuk 

ditransmisikan melalui jaringan pipa gas.  

Gambar 4. Jaringan Pipa Gas dari Terminal LNG Klaipeda 

 

Begitupun dengan pemasok LNG ke terminal LNG Klaipeda, Leituvos 

Energija menandatangani kesepakatan dengan Statoil ASA Norwegia sebagai 

pemasok LNG dan pengiriman LNG pertama dilakukan pada bulan Desember 

2014.226 Kesiapan infrastruktur dan juga jaminan pasokan gas selesai di bangun 

oleh Lithuania, Klaipeda LNG Terminal beroperasi mulai Desember 2014 dan 

telah terkoneksi dengan jaringan pipa gas domestik yang ada. Klaipeda LNG 

Terminal memiliki daya dukung yang signifikan bagi peningkatan keamanan 

energi Lithuania dari sisi diversifikasi akses maupun pemasok energi dengan 

berhasil membangun infrastruktur yang mendukung proses impor energi dari 

                                                           
226 Lithuania breaks Gazprom’s monopoly by signing first LNG 

deal.http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-

signing-first-lng-deal/ diakses pada 29 September 2016 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
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negara lain dan berhasil membuka rute transit energi baru melalui terminal LNG 

yang dikelola oleh perusahaan Lithuania yakni KlaipedosNafta. 

Sehingga dalam upaya peningkatan diversifikasi pasokan energi dan rute 

transit energi impor, Lithuania melakukan impor energi dari negara lain yakni 

energi gas dari Norwegia dan energi listrik dari Swedia serta dari Polandia yang 

hingga kini masih dalam proses pembangunan jaringan. Untuk impor jenis energi 

lain, Lithuania sebenarnya mengimpor gas dalam bentuk LNG dari Norwegia 

yang dalam kategorisasi energi dalam Eurogas tidak termasuk dalam kategori 

Natural Gas. Lalu untuk membuka rute transit energi, dengan terbukanya terminal 

LNG Klaipeda Lithuania telah membuka akses impor energi LNG dari seluruh 

dunia dan tidak bergantung pada akses pipa gas dari Rusia saja. 

 

5.2.1.2 Memastikan Pasokan Energi dari Pemasok Energi dan Rute Transit 

Yang Telah Ada. 

Di dalam upaya untuk memastikan pasokan energi dan rute transit lama 

tetap berjalan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara importir 

energi. Salah satunya dengan menjalin kesepakatan kontrak harga dan jumlah 

pasokan energi dengan negara eksportir. Lalu bisa dengan menjalin kedekatan 

politis untuk mendapatkan akses energi baik dengan negara eksportir maupun 

negara rute transit. Atau dengan jalan meningkatkan interdependensi dengan 

negara eksportir dan negara rute transit melalui bidang lain seperti ekonomi, 

teknologi, bantuan militer. 

Dalam kasus Lithuania, jenis energi yang menjadi masalah dengan 

pemasok lama adalah gas. Yang mana harga impor gas per satuan Lithuania dari 
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Rusia adalah salah satu yang tertinggi di Eropa.Dengan dibukanya terminal LNG 

per Desember 2014, Akses Lithuania terhadap pasar energi LNG global terbuka. 

Tercatat, impor energi gas Uni Eropa dalam bentuk LNG dipasok oleh Qatar 

sebagai eksportir terbesar, lalu Aljazair, Nigeria, Norwegia, Trinidad & Tobago 

dan Peru.227 Kini Lithuania tidak harus bergantung pada jalur pipa gas milik 

Rusia. Lithuania dapat melakukan impor gas dari berbagai negara lain, seperti  

Norwegia yang mulai Desember 2014 telah memasol LNG ke Lithuania. Lalu 

dengan terbukanya pasar energi Lithuania, berdampak juga pada penetapan harga 

yang dilakukan Gazprom sebagai pemasok lama yang sebelum tahun 2014 

memonopoli pasar energi gas domestik Lithuania. Memasuki pertengahan  tahun 

2014 harga impor energi gas per satuan Lithuania dari Rusia melalui Gazprom 

mengalami penurunan. 

Gambar 5. Perbandingan Harga Gas Sebelum dan Sesudah Operasional Terminal 

LNG Klaipeda 

 

Sumber : Quarterly Report Euro Gas Market 2014 dan 2015 

Dengan terbukanya pasar energi gas, Lithuania mendapatkan keuntungan 

dengan menurunnya harga impor energi gas dari Rusia yang hingga kini masih 

                                                           
227 Quarterly Report on European Gas Markets, DG Energy Volume 9 issue 1 fourth quarter 2015 

and first quarter 2016. Hal 12 
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menjadi pemasok terbesar bagi Lithuania. Sebelumnya, Lithuania melalui Leituvo 

Dujos selalu gagal membuka pintu negosiasi dengan Gazprom untuk menurunkan 

harga impor energi yang harus dibayarkan kepada Gazprom.228 Pembukaan 

Terminal LNG pada akhirnya menaikan nilai tawar Lithuania terhadap Rusia, 

sehingga Gazprom mau membuka pintu negosiasi dan pada akhirnya menurunkan 

harga impor energi gas Lithuania dari Rusia. Sebab, posisi Lithuania sangat tidak 

menguntungkan terhadap Rusia. Lithuania sangat bergantung dengan Rusia, 

namun Rusia tidak sepenuhnya bergantung pada Lithuania. 

Grafik 10. Jumlah Impor dan Biaya Total Impor Gas Lithuania dari Rusia 

Sumber: NCC Annual Report  

Walaupun memang harga gas di dalam periode tersebut mengalami 

penurunan, tapi dari perbandingan harga dengan beberapa negara yang lain. 

Setelah melakukan negosiasi penurunan harga gas dengan Gazprom, harga impor 

gas Lithuania semakin mendekati rata – rata harga impor gas negara – negara di 

Eropa dari berbagai negara pemasok energi.  

                                                           
228 Russia – Lithuania : Towards a Normalisation gas relation? 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-lithuania-towards-a-

normalisation-gas-relations diakses pada 8 Oktober 2016 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-lithuania-towards-a-normalisation-gas-relations
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-lithuania-towards-a-normalisation-gas-relations
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Grafik 11. Perbandingan Harga Impor Energi Gas Tahun 2012 – 2015 

Sumber: Quarterly Report Euro Gas Market 2016 

Begitupun dengan kesiapan infrastruktur transmisi energi listrik Nordbalt 

dan LitPollink, memiliki peran yang sangat signifikan bagi peningkatan keamanan 

energi Lithuania. Dari sisi diversifikasi akses, keberhasilan Lithuania dalam 

pembangunan infrastruktur jaringan transmisi listrik baru dari Swedia dan 

Polandia, dapat mendukung Lithuania dalam melakukan impor energi dari negara 

lain. 

Lalu dari sisi tindakan untuk menjamin pasokan dari negara eksportir dan 

rute transit yang sebelumnya telah terjalin yakni dengan Rusia. Lithuania kini 

tidak lagi berada dalam posisi sebagai negara yang terisolasi, tetapi Lithuania 

menjadi bagian dari negara – negara Uni Eropa yang mengadopsi kebijakan pasar 

internal energi 3rd Energy Package.229Sehingga posisi antara Lithuania dan Rusia 

yang sebelumnya tidak seimbang menjadi setara setelah Lithuania mengadopsi 

                                                           
229 Final Report of the High Level Group 2009, Baltic Energy Market Interconnection Plant, hal 3 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf 

diakses pada 17 Juni 2016 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf
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3rd Energy Package yang menjadi kebijakan energi bersama Uni Eropa. 

Lithuania setelah terhubung dengan jaringan transmisi energi Eropa, kini memiliki 

akses, atau memiliki pilihan untuk tetap melakukan impor dari Rusia atau memilih 

negara pemasok energi lain yang lebih menguntungkan bagi mereka.  

Selain itu, melalui Uni Eropa yang mengadakan dialog dengan Rusia 

terkait kebijakan energi yang diadopsi oleh Uni Eropa. Hingga pada laporan 

perkembangan BEMIP ke 6 di tahun 2014, pembicaraan mengenai kerjasama 

energi antara Uni Eropa dan Rusia masih terus berlanjut dan masih terus 

berkembang dengan berbagai kesepakatan yang masih mungkin untuk berubah di 

dalam kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum yakni Roadmap EU – 

Russia Energy Cooperation 2050.230 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan 

terhadap negara eksportir dan rute transit yang sebelumnya telah terjalin, dalam 

mencapai kesepakatan terkait harga dan jumlah pasokan energi dari Rusia. 

Lithuania telah mencapai kesepakatan terkait jumlah pasokan dan harga, yang 

terbukti dari pasokan energi gas dari Rusia yang terus masuk ke Lithuania untuk 

memenuhi kebutuhan energi gas Lithuania. tidak ada perkembangan yang cukup 

jelas. Pun kedekatan politik yang dibuka melalui dialog antara Uni Eropa dimana 

Lithuania bernaung dan Rusia dalam bidang energi belum menemui titik temu dan 

masih terus berkembang. 

5.2.2 Kerjasama Lithuania Dengan Sesama Negara Importir 

 Di dalam kebijakan eksternal sebagai respon terhadap gangguan keamanan 

energi. Pada kelompok kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan sesama 

                                                           
230 Progress Report 2014, hal 12-13  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20142711_6th_bemip_progress_report.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20142711_6th_bemip_progress_report.pdf
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negara inportir, beberapa kebijakan spesifik yang dapat dilakukan antara lain 

kebijakan pembentukan kerjasama pengembangan efisiensi konsumsi energi, 

pembentukan kerjasama pengembangan energi alternatif dan kerjasama dalam 

pengamanan akses energi asing. Ketergantungan terhadap Rusia dan disintegrasi 

dengan pasar energy Uni Eropa atau energy island menjadi masalah yang 

dihadapi oleh nergara di Kawasan Baltik yakni Estonia, Latvia dan Lithuania. 

Baltic Energy Market Integration Plan (BEMIP) merupakan kerjasama yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. BEMIP merupakan kerjasama 

antara negara – negara di Kawasan Baltik yakni Estonia, Latvia dan Lithuania 

dengan negara – negara Uni Eropa lainnya yang letak geografisnya berada di 

sekitar Kawasan Baltik, yang meliputi Denmark, Jerman, Polandia, Swedia dan 

Finlandia dibawah naungan Uni Eropa.231 

 Kesepakatan politik melalui penandatanganan MOU BEMIP oleh 

perwakilan masing - masing negara dan juga perwakilan Uni Eropa dilakukan 

pada 17 Juni 2009 di Brussel, Belgia.232 Secara khusus bagi negara – negara di 

Kawasan Baltik, tujuan dari kerjasama BEMIP untuk mengintegrasikan negara – 

negara di Kawasan Baltik ke dalam pasar energi internal Uni Eropa khususnya 

dalam bidang jaringan energi gas dan listrik.233 Bagi negara- negara di Kawasan 

Baltik ada beberapa persiapan untuk bisa terintegrasi dalam pasar energi internal 

Uni Eropa baik dalam persiapan penyiapan infrastruktur maupun regulasi. Negara 

-  negara Baltik dalam pelaksanaan BEMIP harus mempersiapkan desain pasar 

                                                           
231Memorandum of Undertanding on the Baltic Energy Market Integration Plan 2009 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf diakses pada 

14 Juni 2016 
232Ibid 
233

Memorandum of Undertanding on the Baltic Energy Market Integration Plan 

2015https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C

4N2560_1.pdf  diakses pada 14 juni 2016 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf
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energi baik listrik maupun gas yang sesuai dengan regulasi dalam pasar energi 

internal Uni Eropa yang diatur dalam 3rd Energy Packages.234 

 Di dalam BEMIP, ada berbagai program yang mendukung tercapainya 

integrasi pasar energi Kawasan Baltik dengan pasar internal energi Uni Eropa. 

Program – program tersebut dilaksanankan oleh masing – masing negara dengan 

dikoordinasikan melalui BEMIP. Terkait dengan pendanaan BEMIP, Uni Eropa 

mendukung penuh melalui European Economic Recovery Plan.235 European 

Economic Recovery Plan dibentuk pada 26 November di Brussel, Belgia yang 

menyediakan total bantuan finansial sebesar 200 milliar Euro. Pemberian bantuan 

European Economic Recovery Plan di dasarkan pada 2 pilar yakni 

The first pillar is a major injection of purchasing power into the economy, to 

boost demand and stimulate confidence.  The second pillar rests on the need 

to direct short-term action to reinforce Europe's competitiveness in the long 

term. The Plan sets out a comprehensive programme to direct action to 

"smart" investment. Smart investment means investing in the right skills for 

tomorrow's needs; investing in energy efficiency to create jobs and save 

energy; investing in clean technologies to boost sectors like construction and 

automobiles in the low-carbon markets of the future; and investing in 

infrastructure and inter-connection to promote efficiency and innovation.236 

BEMIP merupakan program yang sesuai dengan pilar EERP yakni terkait 

dengan pembangunan infrastruktur di dalamnya, seperti pembangunan jaringan 

                                                           
234Ibid. 
235Baltic Energy Market Interconection Plan 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan 

diakses pada 19 Juni 2016 
236Communication from the Commission to the European Council – A European Economic 

Recovery Plan. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800diakses pada 10 Juni 2016 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800
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transmisi listrik dalam upaya mengintegrasikan Kawasan Baltik ke dalam pasar 

energi internal Uni Eropa. Integrasi ke dalam pasar energi Uni Eropa akan 

membawa banyak keuntungan, diversifikasi menjadi aspek mutlak dalam 

pertimbangan keamanan energi bagi Kawasan Baltik dengan Lithuania di 

dalamnya. Sehingga Kawasan Baltik tidak lagi bergantung secara penuh terhadap 

Rusia dengan adanya sumber energi lain yang dapat mereka akses. Selain itu, 

terbentuknya infrastruktur energi akan membawa dampak bagi arus investasi 

dalam memperkuat ekonomi negara di dalam Kawasan. 

Program dalam rencana pembangunan integrasi pasar energi Kawasan 

Baltik yakni BEMIP fokus dalam pengembangan 3 hal yaitu: (1) Pasar internal 

energi listrik, (2) Jaringan energi listrik dan pembangunan pembangkit listrik, (3) 

Pasar internal energi gas dan pembangunan infrastruktur. Pengembangan 3 hal 

tersebut menjadi vital bagi kawasan untuk bisa lepas dari masalah ketergantungan 

energi pada pemasok tunggal yang selama ini mengancam negara – negara di 

dalam Kawasan Baltik. Dalam poin pertama, upaya integrasi pasar energi listrik 

Kawasan Baltik melalui BEMIP, persiapan yaang harus dilakukan dalam 

membentuk desain pasar energi listrik antara lain237: 

 Equal market condition 

 Free cross-border trade and market opening 

 Free competition in each country with effective third party access 

regimes 

 Reciprocal principles in trade with non-EEA third countries 

                                                           
237Memorandum of Undertanding on the Baltic Energy Market Integration Plan 2009 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf diakses 

pada 14 Juni 2016 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf
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 Reduced market concentration 

 Sufficiently high market liquidity 

 Fair price formation 

 Transparent capacity allocation, based on implicit auction 

 Transparent market information 

 Efficient market monitoring. 

Prinsip tersebut bertujuan untuk membentuk sistem integrasi pasar energi 

internal dalam jenis energi listrik yang baik, dengan menghilangkan berbagai 

hambatan baik terkait masalah regulasi maupun infrastruktur. Sehingga 

memudahkan bagi negara – negara di kawasan Baltik secara umumnya dan 

Lithuania yang secara khusus dibahas dalam penelitian ini untuk bisa 

mendiversifikasi pasokan energi listriknya melalui integrasi dengan pasar internal 

energi Uni Eropa. 

Bagi Lithuania sendiri, integrasi dalam pasar energi internal dalam 

bentuk energi listrik terjalin melalui pembangunan jaringan transmisi listrik antara 

Lithuania dengan Polandia (Litpollink) dan Lithuania dengan Swedia (Nordbalt) 

yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Swedia dan Polandia dalam 

hubungan kerjasama dengan Lithuania bertindak sebagai negara pemasok energi 

listrik dalam upaya Lithuania untuk mendiversifikasi pasokan energi listrik. 

Sebelum terjalinnya kerjasama itu, Lithuania hanya memperoleh pasokan energi 

listrik dari Rusia.   

Dengan terbentuknya regulasi serta infrastruktur transmisi energi listrik 

yang menghubungkan Lithuania dengan Polandia dan Swedia, yang hingga saat 

ini masih belum beroperasi penuh, pasca tahun 2016 Lithuania berpotensi untuk 
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bisa lepas dari ketergantungan terhadap Rusia dalam bidang energi listrik. 

Estimasi kemampuan jaringan Litpolink sebesar 500MW dan Nordbalt sebesar 

600MW cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Lithuania.238 Sehingga, dengan 

ketersediaan infrastruktur tersebut Lithuania akan mampu mendiversifikasi 

pasokan energi dan tentu meningkatkan aspek keamanan energi dalam bidang 

listrik dalam hal ketersediaan, diversifikasi dan jaminan. 

Selain itu dalam upaya mengenai pembangunan pembangkit listrik di 

Lithuania dalam kerangka program BEMIP dalam fokus kedua BEMIP. Lithuania 

memiliki proyek pembangunan 3 pembangkit energi listrik yakni, New Combined 

Cycle Gas Turbine block yang mulai beroperasi di tahun 2012, Visaginas Nuclear 

Power Plant yang akan mulai beroperasi di tahun 2018 dan Lithuanian Wind 

Development yang akan mulai beroperasi di tahun 2020.239 Seperti yang telah 

banyak dibahas di mengenai di dalam sub bab sebelumnya, New Combined Cycle 

Gas Turbine block telah mampu memenuhi kebutuhan listrik Lithuania sebesar 

455 MW disertai dengan peningkatan efisiensi penggunaan energi 25,5% dari 

pembangkit listrik yang lama.240 Sedang untuk kedua pembangkit listrik baik 

tenaga nuklir maupun angin hingga saat ini masih dalam proses pembangunan 

sesuai yang dijadwalkan dalam program BEMIP. 

Untuk fokus ketiga terkait pasar energi internal gas dan pembangunan 

infrastrukturnya, program pembangunan jaringan gas yang menhubungkan 

                                                           
238Completion of Nordbalt and Litpol closes the baltic ring, 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-

the-baltic-ring-4847289/ diakses pada 13 Juni 2016 
239Final Report of the High Level Group 2009, Baltic Energy Market Interconnection Plant 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf 

diakses pada 17 Juni 2016 
240Svitlana Pyrkalo, Major new gas plant in Lithuania to replace lost nuclear power 

http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-

power.html diakses pada 16 juni 2016 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf
http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
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Lithuania dan Polandia yang dikenal dengan Amber PolLit pada Final Report 

High Level Group Baltic Energy Market Interconnection Plan 2009, yang 

dijadwalkan akan beroperasi pada 2014.241 Dalam pelaksanaannya, pembangunan 

jaringan gas yang menghubungkan Lithuania dengan Polandia yang disebut 

dengan The Gas Interconnection Poland – Lithuania (GIPL) harus mundur hingga 

diproyeksikan akan memulai konstruksi pembangunan pada tahun 2017 – 2019 

seperti yang dipublikasikan oleh AmberGrid sebagai pelaksana program.242 

Sedang Lithuania sendiri pada desember 2015 Lithuania telah mulai 

mengoperasikan Klaipeda LNG Terminal.Klaipeda LNG Terminal dibangun 

melalui bantuan pendanaan dari European Investment Bank dan Nordic 

Investment Bank. Dalam pembukaannya di akhir 2015 masih berfungsi hanya 

seperempat dari kapasitas maksimum yang dioperasikan oleh LitGas sebagai 

pihak ketiga dalam pengoperasian Klaipeda LNG Terminal.243 

Perkembangan pelaksanaan program - program BEMIP antara sesama 

negara importir energi di Kawasan Baltik dalam upaya pengamanan energi 

Lithuania telah memberikan daya dukung terhadap pencapaian uapaya 

pengamanan energi oleh Lithuania. Secara khusus dalam bidang jaringan dan 

integrasi pasar energi listrik, Lithuania telah mengoperasikan pembangkit listrik 

untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Serta didukung oleh diversifikasi 

pasokan energi listrik dari luar negara dengan pembangunan infrastruktur jaringan 

                                                           
241Final Report of the High Level Group 2009, Baltic Energy Market Interconnection Plan, OpCit. 
242 Project under implementations, https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-

system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania diakses pada 19 Juni 2016 
243Mindaugas Aleska, Klaipeda LNG Terminal: Gateway for the Baltic Gas Market 

http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energiga

s_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4

%97dos_Nafta.ashx diakses pada 15 Juni 2016 

https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania
https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
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transmisi dari Polandia dan Swedia yang telah selesai dibangun dan siap untuk 

difungsikan untuk mendukung keamanan energi Lithuania. 

Dari uraian diatas, di dalam kerjasama dengan sesama negara importir 

khususnya dalam energi listrik. Lithuania telah mampu membentuk kerjasama 

dalam pengamanan akses energi asing dengan terbentuknya jaringan transmisi 

energi listrik baru dan dalam pengembangan efisiensi energi telah dilakukan 

dengan pengembangan pembangkit listrik New CCGT yang lebih efisien dalam 

konsumsi energi.  

Selain itu, Lithuania juga menjalin kerjasama bilateral dengan Latvia 

melaluiMOU On Cooperation in Diversification of Natural Gas Supply and 

Development of Free Gas Market In The Baltic States During The Period 2015 – 

2017.Dalam kerjasama tersebut di atur mengenai penggunaan Klaipeda LNG 

Terminal yang dimiliki Lithuania dan Incukalns Underground Gas Storage untuk 

kepentingan kedua negara dalam hal diversifikasi pasokan gas dan penimbunan 

gas.244 Latvia dapat memanfaatkan Klaipeda LNG Terminal untuk melakukan 

impor gas dalam bentuk LNG dari negara lain dalam upaya mendiversifikasikan 

pasokan gas dari Rusia. Sedangkan, Lithuania dapat memanfaatkan Incukalns 

Underground Gas Storage untuk meningkatkan kapasitas penimbunan energi 

dalam jenis gas alam. 

Sedangkan untuk kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan 

kerjasama pengembangan efisiensi konsumsi energi dan pembentukan kerjasama 

untuk pengembangan energi alternatif, Lithuania memiliki program yang berupa 

                                                           
244Article 1. MOU On Cooperation in Diversification of Natural Gas Supply and Development of 

Free Gas Market In The Baltic States During The Period 2015 – 2017. 
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bantuan dari Uni Eropa dalam kerangka kebijakan 3rd Energy Packages yang 

telah dibahas sebelumnya. Sehingga dari uraian mengenai konsep respon terhadap 

gangguan keamanan energi negara importir dari sisi kebijakan eksternal melalui 

kerjasama dengan sesama negara importir. Lithuania telah mengalami 

peningkatan daya dukung terhadap tingkat keamanan energi melalui kebijakan 

eksternal terkait respon terhadap gangguan keamanan energi yang telah dilakukan 

melalui kebijakan spesifik dalam kerjasama dengan sesama negara importir untuk 

mengamankan akses energi asing. 

5.3 Analisa Respon Lithuania Terhadap Gangguan Keamanan Energi 

Dalam konsep respon terhadap gangguan keamanan energi John S. 

Duffield yang terbagi dalam 2 kelompok kebijakan, yakni kebijakan internal dan 

eksternal. Dalam kebijakan internal kembali dibagi dalam 2 kelompok kebijakan 

yaitu kebijakan penyiapan kondisi darurat dan kebijakan pengurangan 

ketergantungan terhadap energi impor. Secara umum perbedaan mendasar antara 

kebijakan penyiapan kondisi darurat dan pengurangan ketergantungan terhadap 

energi impor terletak pada tujuan.  

Dalam kebijakan penyiapan kondisi darurat negara melakukan upaya - 

upaya yang berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan energi dalam 

jangka pendek yakni saat terjadinya gangguan atau penyiapan penganganan 

jangka pendek pada saat terjadinya gangguan pasokan energi. Sedangkan dalam 

kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap energi impor, negara melakukan 

upaya yang lebih bersifat jangka panjang, baik saat terjadi gangguan atau masih 

dalam bentuk potensi ancaman gangguan. Atau lebih berupa kebijakan yang 

bersifat preventif untuk mencegah terjadinya dampak buruk pada sektor energi 
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saat negara importir energi mengalami gangguan pasokan energi dan bahkan 

mencegah terjadinya gangguan keamanan energi. 

Dari kasus gangguan keamanan energi yang terjadi di Lithuania, Lithuania 

mengalami ancaman gangguan keamanan energi akibat hanya mendapat pasokan 

energi dari Rusia dengan harga yang tinggi bila dibandingkan dengan negara – 

negara Eropa lain yang juga mengimpor energi. Selain itu Rusia merupakan 

pemasok energi tunggal bagi Lithuania, Lithuania tidak memiliki alternatif 

pemasok energi lain dikarenakan berbagai keterbatasan, salah satunya akses impor 

energi yang terbatas. Secara nyata, pada rentang tahun 2010 – 2015 Lithuania 

tidak mengalami gangguan pasokan energi dari Rusia.  

Sehingga dalam upaya untuk merespon gangguan keamanan energi, 

Lithuania lebih condong pada kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap 

energi impor. Kebijakan yang dilakukan oleh Lithuania antara lain meningkatkan 

produksi energi domestik pada jenis energi yang dapat diproduksi di dalam negeri, 

yaitu listrik.Meskipun begitu, Lithuania belum mampu mengurangi 

ketergantungan impor energi listrik. Upaya peningkatan produksi listrik Lithuania 

tidak cukup baik, sebab tingkat produksi listrik tidak mengalami perkembangan 

meskipun telah melakukan pembangunan pembangkit listrik baru dan peremajaan 

pembangkit listrik lama. Tetapi ada perkembangan positif dalam efisiensi 

konsumsi energi di pembangkit listrik thermal. Lithuania mengalami penurunan 

konsumsi energi gas di sektor pembangkit listrik thermal mereka untuk 

memproduksi energi listrik yang hampir setara. 

Lalu, Lithuania juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan 

efisiensi konsumsi energi dalam tujuan untuk mengurangi konsumsi energi 
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domestik pada 3 sektor yaitu transportasi, pemukiman,layanan publik dan jasa 

serta industri. Serta diiringi oleh upaya mempromosikan penggunaan energi 

pengganti yaitu energi terbarukan di dalam sektor heating & cooling, transportasi 

dan listrik pada kebijakan promosi energi substitusi. Juga, Lithuania memberikan 

dukungan dalam riset pengembangan energi alternative yang di dapat melalui dan 

bantuan Uni Eropa. 

Sedangkan untuk kebijakan penyiapan kondisi darurat, dalam rentang 

waktu 2011 - 2015 Lithuania tidak banyak melakukan upaya melalui kebijakan 

yang spesifik. Lithuania hanya mempersiapkan penimbunan LNG dalam fasilitas 

terminal LNG klaipeda yang ditujukan untuk mendiversifikasi pasokan gas dari 

negara eksportir energi lainnya. Walaupun begitu, penambahan fasilitas 

penimbunan energi strategis di Lithuania yaitu gas menurut penulis cukup vital. 

Gas merupakan energi yang vital bagi Lithuania, sebagian besar pembangkit 

listrik thermal di Lithuania menggunakan energi gas sebagai bahan pembakaran 

untuk memproduksi energi listrik. Selama rentang waktu sebelum pembangunan 

fasilitas ini, Lithuania sama sekali tidak memiliki fasilitas penimbunan energi. 

Sehingga kondisi tersebut membuat Lithuania sangat rentan mengalami gangguan 

keamanan energi saat pasokan energi tidak lancar dari pemasok tunggal energi 

mereka. 

Lalu di dalam kebijakan alokasi penggunaan energi Lithuania tidak 

mengeluarkan kebijakan baru terkait kondisi keamanan energi dalam rentang 

waktu 2011 – 2015, Lithuania masih mengacu pada ketentuan pengalokasian 

penggunaan energi yang telah dibuat pad atahun 2003. Serta, penulis pun tidak 

menemukan bahwa alam rentang waktu penelitian Lithuania melaksanakan 
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kebijakan pengaturan alokasi energi tersebut. Lalu, untuk kebijakan kemampuan 

merubah konsumsi jenis energi pada masa darurat. Lithuania tidak memiliki 

ketentuan yang spesifik, merujuk pada Law on Energy yang tidak mengatur hal 

tersebut.Sehingga dari rentang waktu penelitian yang penulis lakukan, penulis 

menilai ada perkembangan positif dalam tingkat keamanan energi Lithuania yang 

didukung oleh kebijakan internal yang dilakukan. 

Sedangkan di dalam kebijakan eksternal untuk pengamanan energi negara 

importir, yang terbagi dalam 2 kelompok kebijakan yaitu kebijakan terhadap 

negara eksportir dan negara rute transit kebijakan terhadap sesama importir 

energi. Bila dibandingkan dengan kebijakan internal, Lithuania lebih aktif 

melakukan kebijakan eksternal dengan menjalin kerjasama dengan sesama negara 

importir maupun negara eksportir energi. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan Lithuania dalam meningkatkan produksi energi. Sebagai negara 

importir energi, diversifikasi pemasok energi sangat vital. 

Selama bertahun – tahun, impor berbagai jenis energi yang dilakukan 

Lithuania tidak terdiversifikasi dengan baik. Lithuania hanya mengimpor berbagai 

jenis energi dari Rusia sebagai pemasok tunggal. Sehingga, peningkatan 

diversifikasi pemasok energi perlu dilakukan oleh Lithuania untuk meningkatkan 

keamanan energi negara. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dibangun oleh 

Lithuania dengan negara eksportir energi. Jenis energi impor yang mengalami 

diversifikasi adalah listrik dan gas. Untuk energi listrik, Lithuania menjalin 

kerjasama jaringan energi listrik dengan Polandia melalui LitPollink dan Swedia 

melalui jaringan transmisi energi listrik Nordbalt. Sedangkan untuk jenis energi 
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gas, Lithuania menjalin kerjasama dengan Norwegia melalui fasilitas Terminal 

LNG Klaipeda yang dibangun. 

Perbaikan dalam diversifikasi impor energi listrik dan gas membawa 

dampak positif negara importir energi. Sebab adanya diversifikasi pasokan energi 

bagi negara importir energi seperti Lithuania dapat mengurangi dampak dari 

gangguan pasokan energi dari negara eksportir energi. Sebagai perbandingan, 

dalam kondisi Lithuania hanya melakukan impor energi gas dari Rusia dan tidak 

memiliki fasilitas penyimpanan energi gas dengan kondisi Lithuania telah 

memiliki diversifikasi pemasok gas dari Norwegia dan Rusia dan telah memiliki 

fasilitas penyimpanan energi gas. Ketika pasokan energi gas dari Rusia 

mengalami gangguan, dalam kondisi pertama kondisi keamanan energi Lithuania 

mengalami gangguan yang parah sebab Lithuania tidak memiliki pasokan energi 

dan tidak memiliki cadangan energi gas. Sedangkan untuk kondisi kedua, 

Lithuania dapat mengoptimalkan pasokan energi gas dari Norwegia dan 

menggunakan cadangan energi gas dari fasilitas penyimpanan yang dimiliki untuk 

menutupi gangguan pasokan energi dari Rusia.  

Dari penggambaran diatas sangat jelas terlihat adanya peningkatan 

kemampuan Lithuania dalam mengatasi masalah gangguan pasokan energi setelah 

melakukan kebijakan eksternal melalui kerjasama dengan negara eksportir dan 

rute transit dalam hal diversifikasi pasokan dan juga kebijakan internal untuk 

penyiapan kondisi darurat melalui penimbunan energi strategis di dalam konsep 

keamanan energi negara importir. Lebih spesifik, dalam hal diversifikasi pemasok 

energi gas bagi Lithuania. Ternyata dengan peningkatan diversifikasi pemasok 



 

 

130 

 

energi, Lithuania mendapatkan keuntungan lain dengan turunnya harga impor 

energi gas dari Rusia.  

Dengan terbukanya akses impor energi gas Lithuania, Rusia membuka 

pintu negosiasi dengan Lithuania. Sehingga harga impor energi Lithuania pasca 

negosiasi dengan Rusia kini semakin mendekati harga impor gas negara Eropa 

lain dari Rusia. Hal ini memang masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

bagaimana pengaruh terbukanya akses impor  energi yang membuka pasar energi 

gas Lithuania berpengaruh terhadap harga impor energi Lithuania yang menurun. 

Tetapi terbukanya pintu negosiasi dengan Rusia setelah adanya peningkatan 

diversifikasi impor gas oleh Lithuania mengindikasikan adanya pengaruh yang 

cukup kuat terhadap harga impor energi gas dari Rusia. Bahkan, setelah melalui 

negosiasi antara Lithuania denga Rusia, tercapai kesepakatan untuk menurunkan 

harga jual gas dari Rusia ke Lithuania mendekati harga jual gas ke negara – 

negara Eropa lainnya. Selama ini harga impor energi gas per satuannya oleh 

Lithuania dari Rusia adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan negara Eropa 

lain. Sehingga dari peningkatan diversifikasi pasokan energi gas berpengaruh 

positif terhadap tingkat keamanan energi Lithuania dalam sektor energi gas pada 

khususnya. 

Dalam sektor energi listrik, pembangunan jaringan Litpolink dan Nordbalt 

membuka peluang untuk meningkatkan diversifkasi pasokan energi listrik yang 

selama ini di impor dari Rusia. Setelah pengoperasian kedua jaringan energi listrik 

tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang serupa terhadap peningkatan 

keamanan energi Lithuania seperti yang terjadi dalam sektor gas. Keuntungan 

minimal yang akan diperoleh oleh Lithuania adalah keamanan pasokan energi 
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setelah pasokan energi listrik terdiversifikasi dari berbagai sumber. Sehingga, 

gangguan pasokan dari salah satu pemasok energi tidak akan berdampak parah 

terhadap keamanan energi. 

Seperti yang telah dibahas diatas, terkait kesepakatan harga dan pasokan 

energi gas dari Rusia. Di tahun 2015, pasca beroperasinya Terminal LNG 

Klaipeda. Lithuani di dalam kebijakan untuk memastikan akses energi pad 

pemasok energi lama yakni Rusia. Lithuania berhasil mencapai kesepakatan 

terkait harga dan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan gas Lithuania dari 

Rusia. Sehingga, Lithuania pada tahun 2015 masih akan tetap mendapatkan 

pasokan energi gas dari Rusia.  

Selain itu dalam konsep respon terhadap gangguan keamanan energi 

negara importir oleh John S. Duffield juga disebutkan di dalam kebijakan 

eksternal. Bahwa negara importir energi juga melakukan kebijakan terhadap 

sesama negara importir energi berupa pengembangan kerjasama dengan sesama 

negara importir untuk pengembangan energi alternatif, kerjasama pengamanan 

akses energi asing dan pengembangan efisiensi konsumsi energi. Dalam kasus 

Lithuania, tindakan terhadap sesama negara importir energi merupakan kerjasama 

untuk pengamanan akses energi asing. Kerjasama yang dibentuk di dalam 

regional Baltik merupakan bagian dari kebijakan energi Third energy packages 

Uni Eropa. Pembentukan kerjasama dalam kawasan Baltik ditujukan untuk 

meningkatkan interkonektivitas kawasan Baltik dalam bidang energi. 

Pembahasan di dalam tulisan ini sangat di dominasi oleh pembahasan 

mengenai Uni Eropa. Kebijakan energi yang dikeluarkan oleh Lithuania memang 

terhubung dengan kebijakan energi Uni Eropa.  Kebijakan energi Uni Eropa 
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memberikan dukungan yang baik terhadap pencapaian peningkatan keamanan 

energi Lithuania dalam periode 2011 – 2015. Sebab visi Uni Eropa untuk 

menghubungkan jaringan energi Eropa sejalan dengan kebutuhan Lithuania untuk 

memperluas jaringan impor energi. Dukungan finansial diberikan oleh Uni Eropa 

terhadap Lithuania dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang selama ini 

menjadi hambatan. Sehingga, Lithuania dapat mengurangi ancaman gangguan 

keamanan energi yang selama ini mengganggu. 

Selain itu, dalam kerjasama bilateral  antara Lithuania dengan Latvia 

mengenai pengamanan akses energi asing. Kedua negara mencapai kesepakatan 

untuk pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki oleh masing – masing negara untuk 

mendukung keamanan energi nasional masing – masing negara. Latvia dapat 

menggunakan fasilitas Terminal LNG Lithuania dan Lithuania dapat 

menggunakan fasilitas Underground Gas Storage Latvia. 

Dapat dianalisa mengenai kebijakan keamanan energi Lithuania pada 

rentang waktu 2011 – 2015 didasarkan pada kebutuhan untuk mendiversifikasi 

pasokan energi. Diversifikasi pasokan energi dibutuhkan oleh Lithuania 

didasarkan pada fakta bahwa Rusia yang menjadi pemasok tunggal energi gas 

memberikan harga jual gas ke Lithuania dengan nilai yang lebih tinggi dibanding 

harga jual ke negara lain. Sebab dengan adanya diversifikasi pemasok energi, 

selain memberikan opsi pemasok energi juga berfungsi untuk mencegah monopoli 

harga energi dari pemasok tunggal energi seperti yang selama ini terjadi di 

Lithuania.  

Sehingga, pasca Lithuania mendiversifikasikan pasokan energi 

mendapatkan harga impor energi gas yang lebih kompetitif untuk mendukung 



 

 

133 

 

berjalannya perekonomian dalam kondisi normal. Hal ini berpengaruh besar 

terhadap jalannya perekonomian, sebab dengan harga energi yang lebih kompetitif 

akan mendukung berbagai bidang ekonomi seperti industri yang membutuhkan 

energi untuk beroperasi. Sehingga sektor industri Lithuania akan mengalami 

peningkatan daya saing melalui penurunan haga energi. 

Di saat yang bersamaan dari data yang diperoleh, pasokan enegi 

khususnya gas dari Rusia ke Lithuania tidak mengalami gangguan. Inilah yang 

membuat Lithuania tidak banyak melakukan kebijakan internal untuk tujuan 

penyiapan kondisi darurat, sebab Lithuania tidak mengalami gangguan pasokan. 

Sehingga, dari kondisi tersebut menguatkan pandangan bahwa kebijakan 

keamanan energi Lithuania di dominasi oleh tujuan untuk mendukung sektor 

perekonomian berjalan dengan normal melalui penurunan harga energi sebagai 

akibat dari peningkatan diversifikasi pemasok energi. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari penggambaran mengenai respon Lithuania terhadap gangguan 

keaamanan energi sebagai negara importir. Lithuania melakukan respon untuk 

mengatasi gangguan keamanan energi negara importir untuk meningkatkan 

kemanan energi negaranya melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan. 

Respon Lithuania terhadap gangguan keamanan energi dibagi dalam 2 kelompok 

kebijakan yakni kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Untuk kebijakan 

internal yang dilakukan oleh Lithuania berupa kebijakan penyiapan kondisi 

darurat dan kebijakan pengurangan ketergantungan. Sedangkan untuk kebijakan 

eksternal yang dilakukan oleh Lithuania berupa kebijakan untuk menjalin 

kerjasama dengan negara eksportir dan kebijakan kerjasama dengan sesama 

negara importir. 

 Kebijakan internal sebagai respon terhadap gangguan keamanan energi 

negara importir yang dilakukan oleh Lithuania pada kebijakan penyiapan kondisi 

darurat adalah melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan energi strategis 

yakni gas alam berupa LNG di dalam fasilitas Terminal LNG Klaipeda yang 

mulai beroperasi pada akhir tahun 2014. Sedangkan untuk kebijakan internal 

dalam kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap energi impor adalah 

dengan kebijakan meningkatkan produksi energi domestik yang dapat diproduksi 

di dalam negeri, yakni energi listrik.Lithuania membangun pembangkit listrik 

New Combined Cycle Gas Turbine di dalam kompleks pembangkit listrik 

Lithuanian Plants dan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik Kruonis 
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Storage Pumped Hydroelectric Plant. Meskipun setelah pembangunan dan 

beroperasinya pembangkit listrik tersebut, jumlah produksi energi listrik Lithuania 

tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Lithuania juga memiliki kebijakan efisiensi penggunaan energi dalam 

upaya pengurangan konsumsi energi pada 4 sektor, yaitu trasnportasi, 

pemukiman, layanan publik dan jasa serta industri. Dalam sektor industri yang 

terlihat adalah efisiensi konsumsi energi di pembangkit listrik yang mayoritas 

merupakan pembangkit listrik thermal yang menggunakan bahan bakar gas. 

Lithuania berhasil menekan konsumsi energi gas pada pembangkit listrik mereka. 

Sedangkan pada sektor lain tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan. 

Selain melakukan kebijakan internal, Lithuania juga melakukan kebijakan 

eksternal berupa kebijakan menjalin kerjasama dengan negara eksportir energi 

untuk mendiversifikasi pasokan energi yakni Swedia untuk jaringan transmisi 

listrik Nordbalt yang baru akan beroperasi pada tahun 2016, Lalu dengan Polandia 

untuk jaringan transmisi listrik Litpollink yang baru akan beroperasi di tahun 

2017. Juga dalam bidang energi gas, Lithuania telah membuka terminal LNG 

Klaipeda untuk membuka akses energi gas ke negara lain. Sementara ini baru 

Statoil ASA dari Norwegia yang telah menjadi pemasok LNG ke Terminal LNG 

Klaipeda. 

Kerjasama dengan negara eksportir yang telah menjadi pemasok energi 

pun dilakukan oleh Lithuania, Lithuania pada tahun 2014 setelah selesai 

membangun terminal LNG Klaipeda mencapai kesepakatan harga dan pasokan 

gas dengan Gazprom. Begitupun dengan kerjasama dengan negara importir dalam 

bidang energi. Lithuania melakukan kerjasama dengan Kawasan Baltik dan 
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beberapa negara eksportir diluar kawasan seperti Swedia, Jerman dan Polandia 

dalam hal investasi jaringan energi melalui Baltic Energy Market Interconnection 

Plan. Kerjasama ini dilakukan untuk menyatukan jaringan transmisi energi 

dengan Uni Eropa untuk memastikan akses energi gas dan listrik asing terbuka 

bagi kawasan ini. Selain itu Lithuania juga memiliki kerjasama bilateral dengan 

Latvia terkait pengamanan akses energi asing. 

6.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis ajukan setelah melakukan penelitian ini. Untuk 

penelitian selanjutnya, dapat mengisi celah – celah di dalam pembahasan 

penelitian lakukan ini. Tendensi politik antara Lithuania dengan Rusia dalam 

hubungan yang tidak seimbang sebagai bekas negara jajahan Uni Soviet menarik 

untuk diteliti. Apakah faktor kolonial tersebut juga mempengaruhi dalam 

pembuatan kebijakan Lithuania di dalam bidang energi yang hingga saat penuis 

melakukan penelitian masih sangat bergantung pada Rusia. Tentu, dugaan 

tersebut memerlukan penelitian yang komprehensif yang dapat dijelaskan melalui 

teori yang sistematis. 

Atau dapat juga dengan melakukan penelitian menggunakan teori 

keamanan energi John S. Duffield secara utuh, tidak hanya menggunakan konsep 

tindakan keamanan energi negara importir. Sehingga dapat diperoleh hasil 

penelitian yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan kebijakan 

untuk kerjasama dan hal – hal lain yang berkaitan dengan respon Lithuania 

terhadap gangguan keamanan energinya. 

 

 



 

 

137 

 

Daftar Pustaka 

 

Aboltins, Reinis. 2011. Energy Islands in the EU – a challenge to a common 

energy policy. Centre for Public Policy Providus. 

Ahn, Se Hyun, 2007 Energy Security in Northeast Asia : Putin, Progress and 

Problems. Asia Research Centre Working Paper 20. 

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/_files/ARCWP20-SeHyunAhn.pdf 

diakses pada 12 Januari 2016 

Aleska, Mindaugas. Klaipeda LNG Terminal: Gateway for the Baltic Gas 

Markethttp://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/

~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna201

5/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx 

diakses pada 15 Juni 2016 

AmberGrid. Gas Transmission System in Lithuania.  

https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/gas-transmission-system-

in-Lithuania diakses pada 6 Oktober 2016 

Ambergrid. Project under implementations. 

https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-system/the-

gas-interconnection-Poland-Lithuania diakses pada 19 Juni 2016 

Baran, Zeyno. 2006. Lithuanian Energy Security : Challenges and Choices. 

Hudson Institute. 

Centrum Balticum. Natural Gas Revolution and the Baltic Sea Region.  

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy

_briefing_1_2015_small.pdf diakses pada 10 Juni 2016 

Cherp A, Jewell J. 2011, The three perspectives on energy security: intellectual 

history, disciplinary roots and the potential for integration, Current Opinion 

on Environmental Sustainablility. Science Direct 

Dudzinska, Kinga. 2012. Energy Policyin the Baltic States – United or Separate?. 

PISM Policy Paper No. 37 September 2012. 

Dutton, Joseph. EU Energy Policy and The Third Energy Package, EPG Working 

Paper:1505. http://www.ukerc.ac.uk/asset/4B64DF12-28AA-4A99-

B22554876846DEE4/ 

EIB. LitPollink Interconnector, 

http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140100.htm  diakses pada 10 

juni 2016 

Energetikos Agentura. National Renewable Action Plan 2010. 

http://ena.lt/en/action_plan_lithuania_en.pdf  diakses pada 24 Januari 2017 

ENTSO-E. Detailed Electricity Exchange. https://www.entsoe.eu/db-

query/exchange/detailed-electricity-exchange diakses pada 9 Oktober 2016 

ENTSO-E. Regional Service Coordinator. https://www.entsoe.eu/major-

projects/RSC/Pages/default.aspx diakses pada 5 oktober 2016 

ENTSOG. Gas Regional Investment Plan.http://www.entsog.eu/publications/gas-

regional-investment-plan-grips diakses pada 5 Oktober 2016 

ENTSOG. Transmission Capacity Map 2016. 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/_files/ARCWP20-SeHyunAhn.pdf
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1505Gasdagarna/~/media/Files/www_energigas_se/Aktuellt/VaraSeminarier/GasDagarna2015/Dag1/Mindaugas_Ale%C5%A1ka_SC_Klaip%C4%97dos_Nafta.ashx
https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/gas-transmission-system-in-Lithuania
https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/gas-transmission-system-in-Lithuania
https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania
https://www.ambergrid.lt/en/dvelopment-of-the-transmission-system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/bsr_policy_briefing_1_2015_small.pdf
http://www.ukerc.ac.uk/asset/4B64DF12-28AA-4A99-B22554876846DEE4/
http://www.ukerc.ac.uk/asset/4B64DF12-28AA-4A99-B22554876846DEE4/
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140100.htm
http://ena.lt/en/action_plan_lithuania_en.pdf
https://www.entsoe.eu/db-query/exchange/detailed-electricity-exchange
https://www.entsoe.eu/db-query/exchange/detailed-electricity-exchange
https://www.entsoe.eu/major-projects/RSC/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/RSC/Pages/default.aspx
http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips
http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/Capacities%20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx


 

 

138 

 

Capacities%20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx 

diakses pada 5 Oktober 2016 

Euractiv. Lithuania breaks Gazprom’s monopoly by signing first LNG 

deal.http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-

gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/ diakses pada 29 September 

2016 

EUROGAS. Eurogas Statistical Report 2013. 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pd

f diakses pada 20 Mei 2016 

European Commision. Communication from the Commission to the European 

Council – A Auropean Economic Recovery Plan. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800 diakses 

pada 10 Juni 2016 

European Commision. European Commision, State aid SA.36740 (2013/NN) – 

Lithuani Aid to Klaipedos Nafta – LNG 

Terminalhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250416/250416_15

42635_190_2.pdf diakses pada 8 Juni 2016 

European Commision. Market Legislation. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-

legislation diakses pada 15 Agustus 2016 

European Commision. Memorandum of Undertanding on the Baltic Energy 

Market Integration Plan 2009 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_sig

ned.pdf  diakses pada 14 Juni 2016 

European Commision. Memorandum of Undertanding on the Baltic Energy 

Market Integration Plan 2015 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02

.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf  diakses pada 14 juni 2016 

European Commission. Baltic Energy Market Interconnection Plan. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-

interconnection-plan diakses pada 5 Oktober 2016 

European Commission. BEMIP Progress Report 2014. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20142711_6th_bemip

_progress_report.pdf diakses pada 14 Mei 2016 

European Commission. Energy Statistics, Energy Datasheets:EU -28 Countries. 

EUROSTAT update Feb 16 https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country 

diakses pada 30 Maret 2016 

European Commission. Final Report of the High Level Group 2009, Baltic 

Energy Market Interconnection Plant. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_rep

ort_170609_0.pdf  diakses pada 17 Juni 2016 

European Commission. Quarterly Report on European Gas Markets, DG Energy 

Volume 7 issue 3 third quarter 

2014https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly-

gas_q3_2014_final.pdfdiakses pada 1 Oktober 2016 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/Capacities%20for%20Transmission%20Capacity%20Map%202016.xlsx
http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/lithuania-breaks-gazprom-s-monopoly-by-signing-first-lng-deal/
http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf
http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0800
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250416/250416_1542635_190_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250416/250416_1542635_190_2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_bemip_mou_signed.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20142711_6th_bemip_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20142711_6th_bemip_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2009_11_25_hlg_report_170609_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly-gas_q3_2014_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly-gas_q3_2014_final.pdf


 

 

139 

 

European Commission. Quarterly Report on European Gas Markets, DG Energy 

Volume 9 issue 1 fourth quarter 2015 and first quarter 2016. 

European Commission. Referendum briefing No 8 : The Lithuanian EU accesion 

referendum 10 – 11 May 2003 

European Commission. The Treaty of Accession 2003, Protocol No 4 on the 

Ignalina nuclear power plant in 

Lithuania.http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_proces

s/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa0

0042_re03_en.pdf  diakses pada14 mei 2016 

European Parliament. Fact Sheets on The European Union, Energy  Policy : 

General Principles 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU

_5.7.1.html diakses pada 01 April 2016 

European Union. European Economy Members State Energy Dependence: An 

Indicator – Based Assessment. Occasional Papers 145. April 2013. 

European Union. Brussels. 

Global Energy Observatory. 

Abstract.http://www.globalenergyobservatory.org/geoid/42165 diakses pada 

3 Oktober 2016 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIARESOLUTION No 12 

13Januari 2003, On The Approval Of The Procedure For Supplying 

Consumers With Energyand/or Energy Resources in The Eventof An 

Emergencyin The Energy Sector 

Haghighi, Sanam Salem. Energy Security: The External Legal Relations Of The 

European Union With Major Oil and Gas Supplying Countries. 2007. Hart 

Publishing. 

http://www.foreignaffairs.org 

Hua, Yu Jian & Dai Yichen. 2012. Energy Politics and Security Concepts from 

Multidimensional Perspectives. Journal of Middle Eastern and Islamic 

Studies in Asia. 

IEA. MEMBER COUNTRY, http://www.iea.org/countries/membercountries/ 

diakses pada  04 Desember 2015 

Inogate. Introduction to The Third Energy Packages – Building Partnership For 

Energy Security. Inogate Training 

http://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%2

0Energy%20Package%201.pdf  diakses pada 20 Agustus 2016 

Jievaltas, A, Lithuanian Energy Policy. . The Embassy of Lithuania in Finland 

http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/Lithuanian

%20Energy%20Policy.pdf diakses pada 12 Mei 2016 

John S. Duffield. 2015. Fuel Paradise, SEEKING ENERGY SECURITY IN 

EUROPE,JAPAN AND UNITED STATES. John Hopkins University press, 

Baltimore 

Kazlauskaite, Zivile. 2010. A New Nuclear Power Plant in Lithuania: Cost-

Benefit Analysis. University of Aarhus. 

KWM. Unbundling under The EU Third Energy Package. 

http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-

third-energy-package-20150414 diakses pada 25 September 2016 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/en/aa00042_re03_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://www.globalenergyobservatory.org/geoid/42165
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.iea.org/countries/membercountries/
http://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%20Energy%20Package%201.pdf
http://www.inogate.org/documents/Introduction%20to%20the%20Third%20Energy%20Package%201.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/Lithuanian%20Energy%20Policy.pdf
http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/user_uploads/Lithuanian%20Energy%20Policy.pdf
http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-third-energy-package-20150414
http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/unbundling-under-the-eu-third-energy-package-20150414


 

 

140 

 

Law on Energy Republic of Lithuania, amended 24 June 2003 no IX-

1644https://www.iea.org/media/pams/IEA_PAMs_Lithuania_LawonEnergy

_EN.docx diakses pada 11 Januari 2017 

Law on State Stocks of Petroleum Product and Crude Oil, 25 June 2002 no IX-

986 http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=03D509E3-

2279-47A6-A877-37F1E6652C99diakss pada 11 Januari 2017 

Leituvos Energija, Syderiai Underground Gas Storage. 

https://gamyba.le.lt/en/activities/projects/syderiai-underground-gas-storage 

diakses pada 10 Januari 2017 

Leituvos Energija. About us,https://gamyba.le.lt/en/company/about-us diakses 

pada 2 Oktober 2016 

Leituvos Energija. Electricity Generation, 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation diakses pada 2 

Oktober 2016 

Leituvos Energija. Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Plan. 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-

storage-hydroelectric-plant-kpshp diakses pada 8 Oktober 2016 

Leituvos Energija. New Power Plant in Lithuania in Operation, 

https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-power-plant-lithuania-

operation diakses pada 19 Juni 2016 

Leituvos Energija.Kaunas Hydroelectric Powerplant, 

https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-

brazauskas-hydroelectric-power-plant-khpp diakses pada 8 Oktober 2016 

Litgrid. Cross – border Transmission Capacity. LITGRID 

http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-transmission-

capacity/641 diakses pada 8 Oktober 2016 

Litgrid. Dashboard, http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/630 diakses pada 

1 Oktober 2016 

LITGRID. Development of the Lithuanian Electric Power System and 

Transmission Grid.http://www.leea.lt/wp-

content/uploads/2015/05/Network-development-plan-2015.pdf diakses pada 

8 Oktober 2016 

Litpol - link. Cooperation, http://www.litpol-link.com/about-the-

project/cooperation/ diakses pada 10 Juni 2016 

LVEA. Wind Parks, http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks- 

diakses pada 2 Oktober 2016 

Mas’oed, Mochtar. 1990. Disiplin dan Metodologi :  Ilmu Hubungan 

Internasional. Pustaka LP3ES. Jakarta 

Masiulis, Rokas. Lithuania – A Front Runner In European Energy Security 

Politics. Ministry Of Energy Of The Republic of Lithuania. 

Miliauskaitė, Neringa. 2012 Lithuania’s Energy Security In The European Union 

Context. Aalborg University 

Ministry of Energy. Combined Cycle Unit, Elektrenai Power Plant 

https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/electricity-sector/combined-cycle-

unit-elektrenai-power-plant diakses pada 19 Juni 2016 

https://www.iea.org/media/pams/IEA_PAMs_Lithuania_LawonEnergy_EN.docx
https://www.iea.org/media/pams/IEA_PAMs_Lithuania_LawonEnergy_EN.docx
http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=03D509E3-2279-47A6-A877-37F1E6652C99
http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=03D509E3-2279-47A6-A877-37F1E6652C99
https://gamyba.le.lt/en/activities/projects/syderiai-underground-gas-storage
https://gamyba.le.lt/en/company/about-us
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-storage-hydroelectric-plant-kpshp
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kruonis-pumped-storage-hydroelectric-plant-kpshp
https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-power-plant-lithuania-operation
https://gamyba.le.lt/en/news/company-news/new-power-plant-lithuania-operation
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-brazauskas-hydroelectric-power-plant-khpp
https://gamyba.le.lt/en/activities/electricity-generation/kaunas-algirdas-brazauskas-hydroelectric-power-plant-khpp
http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-transmission-capacity/641
http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-transmission-capacity/641
http://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/630
http://www.leea.lt/wp-content/uploads/2015/05/Network-development-plan-2015.pdf
http://www.leea.lt/wp-content/uploads/2015/05/Network-development-plan-2015.pdf
http://www.litpol-link.com/about-the-project/cooperation/
http://www.litpol-link.com/about-the-project/cooperation/
http://www.lvea.lt/index.php/en/p/association/wind-parks-
https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/electricity-sector/combined-cycle-unit-elektrenai-power-plant
https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/electricity-sector/combined-cycle-unit-elektrenai-power-plant


 

 

141 

 

Modern Power System. Completion NordBalt and LitpolLInk closes the Baltic 

Ring, Modern Power System. 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-

nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/ diakses pada 9 Oktober 

2016 

National Commission for Energy Control and Price .About NCC, 

http://www.regula.lt/en/Pages/default.aspx diakses pada 10 September 2016 

National Commission for Energy Control and Price. Regulations of The National 

Commission for Energy Control and 

Priceshttp://www.regula.lt/en/Pages/regulations.aspx diakses pada 10 

September 2016 

National Commission for Energy Control and Price. The Annual Report on 

Electricity and Natural Gas Market of the Republic Lithuania 2016 to the 

European Commision, NCC. 

http://www.regula.lt/en/Documents/METINE_ATASKAITA_EK_2016_EN

G_.pdf diakses pada 5 Oktober 2016 

National Commission for Energy Control and Prices. TSO unbundling. 

http://www.regula.lt/en/Pages/tso-unbundling.aspx diakses pada 1 Oktober 

2016 

OHCHR General Assembly Resolution 1803(XVII) of 14 December 1962 

“Permanent Sovereignty Over Natural 

Resources”http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/NaturalRes

ources.aspx diakses pada 07 Desember 2015 

Oliškevičiūtė-Cicėnienė, Simona. 2015. Energy Law in Lithuania – Recent 

Development in the Lithuanian energy market.  The European Energy 

Handbook 2015, Herbert Smith Freehills 

OSW. Russia – Lithuania : Towards a Normalisation gas 

relation?http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-

lithuania-towards-a-normalisation-gas-relations diakses pada 8 Oktober 

2016 

Pyrkalo, Svitlana. Major new gas plant in Lithuania to replace lost nuclear power 

http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-

replace-lost-nuclear-power.html diakses pada 16 juni 2016 

Republik Lithuania. Strategi Nasional Independensi Energi 

Lithuaniahttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490

&p_tr2=2 diakses pada 10 Juni 2016 

Reuters. Veolia seeks compensation from Lithuania for subsidy cuts.  

http://www.reuters.com/article/us-veolia-environ-lithuania-

idUSKCN0V52CY diakses pada 3 oktober 2016 

Safonova, Anastasia. 2012. Efficiency of Third Energy Packages: Gazprom vs 

Lithuania Case Study. University of Tartu 

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama. 

Svenska Krafnat. Strenghtening the connection to the Baltic region. 

http://www.svk.se/en/grid-development/Developmentprojects/nordbalt1/ 

diakses pada 10 Juni 2016 

http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.modernpowersystems.com/features/featurecompletion-of-nordbalt-and-litpol-closes-the-baltic-ring-4847289/
http://www.regula.lt/en/Pages/default.aspx
http://www.regula.lt/en/Pages/regulations.aspx
http://www.regula.lt/en/Documents/METINE_ATASKAITA_EK_2016_ENG_.pdf
http://www.regula.lt/en/Documents/METINE_ATASKAITA_EK_2016_ENG_.pdf
http://www.regula.lt/en/Pages/tso-unbundling.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-lithuania-towards-a-normalisation-gas-relations
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-06-04/russia-lithuania-towards-a-normalisation-gas-relations
http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
http://www.ebrd.com/news/2012/major-new-gas-plant-in-lithuania-to-replace-lost-nuclear-power.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_tr2=2
http://www.reuters.com/article/us-veolia-environ-lithuania-idUSKCN0V52CY
http://www.reuters.com/article/us-veolia-environ-lithuania-idUSKCN0V52CY
http://www.svk.se/en/grid-development/Developmentprojects/nordbalt1/


 

 

142 

 

Vivoda, Vlado, 2012. Japan’s Energy Security Predicament Post Fukushima. 

Elsevier. http://web.mit.edu/12.000/www/m2018/pdfs/japan/japan.pdf 

diakses pada 10 Januari 2016 

World Nuclear Association. Nuclear Power in Lithuania.  http://www.world-

nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-

n/lithuania.aspx, diakses pada 14 Mei 2016 

Yergin, Daniel. 2006, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs, March/April, 

http://web.mit.edu/12.000/www/m2018/pdfs/japan/japan.pdf
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx

