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Abstrak 

Bagi negara, keamanan energi merupakan salah satu aspek penting dalam 

perkembangan sektor-sektor strategis baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk 

itu kerentanan energi merupakan hal yang harus ditangan secara cepat dan tepat 

untuk menjaga posisi tawar negara di dunia internasional. Uruguay merupakan 

negara dengan tingkat kerentanan energi yang cukup tinggi, terutama pada periode 

krisis energi yang dipengaruhi faktor cuaca ataupun faktor eksternal lainya. Hal ini 

disebabkan bergantungnya negara ini terhadap suplai impor energi serta tidak 

adanya diversifikasi sumber energi domestik yang cukup untuk memenuhi 

permintaan energi dalam negerinya.  Penelitian ini akan membahas bagaimana 

strategi keamanan energi Uruguay melalui kebijakan hingga pada level terendah 

dari pemerintahan dalam menghadapi kerentanan energi pada masa masa kritis 

menggunakan konsep kemanan energi dalam sudut pandang negara pengimpor 

dengan sedikit sumberdaya dari Mason Willrich. Pembahasannya meliputi tindakan 

yang dilakukan negara dengan strategi strengthening domestic supply melalui 

rationing plans, self-sufficiency, dan stock-pilling serta strategi strengthening 

foreign supply melalui tindakan diversification dan interdependence.  

Kata Kunci: Keamanan Energi, Kerentanan Energi, Strengthening Domestic 

Supply, Strengthening Foreign Supply.    
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Abstract 

Energy security is an important aspect for a country in the development of 

strategic sectors both domestically and abroad. For this reason, energy vulnerability 

is a matter that must be handled quickly and appropriately to maintain the country's 

bargaining position in the international politics. Uruguay is a country with a high 

level of energy vulnerability, especially in the period of the energy crisis which is 

influenced by weather factors or other external factors. This is due to the country's 

dependence on the supply of energy imports and the absence of diversification of 

domestic energy sources to meet domestic energy demand. This study will discuss 

how Uruguay's energy security strategy through policies to the lowest level of 

government in dealing with energy vulnerability in the critical period uses the 

concept of energy security in the viewpoint of importing countries with little 

resources from Mason Willrich. The discussion covers actions taken by the state 

with a strategy to strengthen domestic supply through rationing plans, self-

sufficiency, and stock-pilling and strengthening foreign supply strategies through 

diversification and interdependence. 

Keywords: Energy Security, Energy Vulnerability, Strengthening Domestic 

Supply, Strengthening Foreign Supply. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Keamanan energi adalah perkembangan studi keamanan yang berkaitan erat 

dengan kepemilikan sumber energi oleh suatu negara dan bagaimana kepemilikan 

energi tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup negara hingga bagaimana 

kepemilikan sumber energi berpengaruh terhadap posisi tawar negara didunia 

Internasional. Pengertian kemanan energi juga berkaitan erat dengan akses terhadap 

sumber energi yang meliputi terjaminnya jalur distribusi serta akses terhadap harga 

energi yang terjangkau juga dianggap berpengaruh terhadap stabilitas suatu 

negara.1 Apabila suatu negara tidak bisa menjamin beberapa hal tersebut diatas 

maka dapat dikatakan negara tersebut mengalami kerentanan energi yang dapat 

mengancam pengembangan negara bahkan kelangsungan hidup negara tersebut. 

 Uruguay merupakan salah satu negara yang rentan terhadap kelangkaan 

energi merujuk pada bergantungnya pemenuhan energi domestik terhadap suplai 

impor dari negara regional Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan energi pada 

beberapa sektor. Dalam hal ini kebutuhan energi di Uruguay berdasarkan sektornya 

mengalami tren peningkatan kebutuhan setiap tahun karena proses industrialisasi 

dan pengembangan beberapa sektor dalam negeri yang cukup pesat. Peningkatan 

permintaan energi dalam hal ini tertama berasal dari sektor transportasi, residensial, 

dan industri yang pada periode 1995-2000an mengalami perkembangan signifikan 

                                                 
1 International Energy Agency, “Energy security,” 2019,diakses dari:  

https://www.iea.org/topics/energysecurity/ pad a 15 Mei 2019 . 
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mengikuti arus pertumbuhan perekonomian dan jumlah penduduk yang juga 

meningkat setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 

 Kebutuhan Energi UtuguayPersektor 1995-2000  (ktoe)2 

Jenis 
Tahun  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Transportasi 724,7 769,1 835,5 891,1 919,8 832,3 

Residensial 666,1 677,9 676,7 696,8 719,6 724,5 

Industri 465,5 495,2 538,2 513,7 525,7 499,7 

Publik 160,8 168,2 190,8 201,8 187,2 200 

Agrikultur 182,5 200,5 199,1 209,4 206,8 200,3 

 Sumber: Website resmi MIEM dengan diolah penulis 

  Dalam tabel tersebut dapat dilihat penambahan kebutuhan dalam sektor 

transportasi apabila dibandingkan pada tahun 1996 dengan tahun 2000 yang 

meningkat hingga 100 kiloton (ktoe) lebih. Sementara peningkatan kebutuhan 

energi juga terjadi pada sektro residensial dan industri secara bertahap setiap 

tahunnya. Peningkatan kebutuhan energi juga terjadi pada sektor publik dan 

agrikultur dengan adanya penambahan infrastruktur publik seperti lampu jalan serta 

pembangunan fasilitas publik lain yang mendukung pengembangan multi sektor di 

Uruguay. 

 Dari total kebutuhan energi beberapa sektor tersebut, sebesar 60% dipenuhi 

dari hasil impor terutama pada sektor transportasi dan residensial yang berupa 

minyak bumi, gas alam dan energi listrik yang dimpor dari Venezuela, Argentina, 

Brazil dan beberapa negara pengekspor energi lainnya seperti Angola dan Nigeria. 

Presentase impor energi Uruguay tersebut telah melebihi rata rata kebutuhan impor 

                                                 
2 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Consumo Final Energetico Por Sector,” diakses 28 Juli 

2019, https://ben.miem.gub.uy/demanda3.html. 
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global hingga dua kali lipat atau sebanyak 30%.3 Pemenuhan energi domestik yang 

dilakukan secara mandiri oleh Uruguay hanya berasal dari sumber energi 

hydropower dan biomass yang kapabilitasnya dalam menghasilkan energi 

bergantung pada banyaknya curah hujan serta perubahan iklim ataupun fenomena 

alam lainnya. Hal tersebut mengakibatkan besarnya kemungkinan Uruguay untuk 

mengalami kerentanan energi dari faktor eksternal seperti naiknya harga komoditas 

energi dipasar global atau adanya ketidakstabilan dinamika politik global yang 

menyebabkan terganggunya arus distribusi impor dan ekspor energi.  

Salah satu krisis yang dialami oleh Uruguay akibat adanya anomali cuaca 

adalah terjadinya fenomena heat wave yang terjadi selama periode 2002 hingga 

2005 yang menyebabkan kekeringan panjang dan berkurangnya curah hujan secara 

drastis dikawasan Amerika latin.4 Kekeringan tersebut membuat debit air pada 

beberapa aliran sungai di Uruguay berkurang secara drastis dan menyebabkan 

empat fasilitas pembangkit listrik nasional mengalami pengurangan kapasitas. 

Berkurangnya debit air juga teradi pada aliran Rio Uruguay yang berbatasan 

langsung dengan Argentina hingga menyebabkan fasiltas pembangkit listrik Salto 

Grande yang dibangun atas kerjasama kedua negara tersebut mengalami penurunan 

hingga 60%.5 Dalam kondisi normal beberapa fasiltas pembangkit listrik 

hydropower tersebut mampu memenuhi 80% hingga 90% kebutuhan listrik 

domestik bagi Uruguay. 

 

                                                 
3 UNECE, “Country Report: Turkey,” Ministerio de Industria Energia y Mineria Direccion de 

Energia y Tecnologia Nuclear, 2010, 1–8, 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/Turkey.pdf. 
4 Juan A. Añel et al., “Impact of cold waves and heat waves on the energy production sector,” 

Atmosphere 8, no. 11 (2017): 1–13, doi:10.3390/atmos8110209. 
5 Benjamin N. Gedan, “Uruguay Drought Creates Energy Crisis,” Latin American Studies, 2008, 

http://www.latinamericanstudies.org/uruguay/drought.htm. 
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Grafik 1.1 

Sektor Energi Listrik Uruguay6 

 

Sumber: Website resmi MIEM dengan diolah penulis  

 

Pada grafik tersebut dapat terlihat penurunan signifikan dari kapasitas 

produksi listrik Uruguay yang sejalan dengan kenaikan kebutuhan impor energi 

listrik terutama pada tahun 2003 hingga 2006. Sementara dalam hal konsumsi 

energi listrik pada tahun tersebut terjadi penurunan yang dapat terjadi atas usaha 

pemerintah dalam melakukan efisiensi dan penghematan energi secara besar-

besaran diantaranya adalah dengan memberlakukan larangan bagi supermarket dan 

mal besar untuk mengoperasikan eskalator, larangan untuk menyalakan lampu 

taman dan lampu balkon bagi apartemen mewah, memberlakukan larangan untuk 

menyelenggarakan hiburan malam serta pembatasan penggunaan lift hingga pada 

lantai tertentu di gedung milik pemerintah maupun milik swasta.7 Dampak lainnya 

                                                 
6 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Electricidad,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentess25.html. 
7 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Economia y Finanzas, “Application of 

Measures of Saving and Efficient Use of The Obligatory Electric Energy for The Public Sector and 

Voluntary for Residences and Commerce.,” 2008. 
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juga dirasakan langsung oleh masyarakat seperti yang terjadi di ibu kota 

Montevideo yang merupakan daerah dengan tingkat konsumsi listrik paling tinggi.  

Hal ini dapat dilihat pada gelapnya jalan di sepanjang kota karena tidak 

adanya lampu penerangan teras dan lampu reklame toko yang dimatikan pada 

malam hari untuk memenuhi target minimal penghematan listrik yang ditetapkan 

pemerintah sebesar 10%. Himbauan tersebut juga diikuti oleh ancaman sanksi tegas 

bagi yang melanggar berupa pemadaman listrik mulai dari beberapa jam hingga 

satu minggu bergantung pada besarnya pelanggaran yang dilakukan. Selain 

melakukan penghematan energi listrik, pemerintah Uruguay juga mengaktifkan 

kembali fasilitas pembangkit listrik bertenaga diesel milik UTE (Administración 

Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) yakni perusahaan listrik negara 

yang berada di Punta del Tigre 39 kilometer disebelah barat Montevideo yang telah 

digunakan sejak 1900an untuk menjaga suplai energi listrik yang digunakan pada 

sektor-sektor pelayanan publik yang esensial seperti rumah sakit, kantor polisi dan 

kantor pemerintahan pusat.  

 Selain itu suplai listrik darurat juga dibutuhkan untuk menjalankan sektor 

industri dan agribisnis sebagai moda utama perekonomian negara serta sebagai 

sumber energi cadangan sementara pembangkit listrik alternatif mulai 

dikembangkan. Aktifnya fasilitas pembangkit listrik bertenaga diesel tersebut 

menyebabkan peningkatan impor minyak Uruguay hingga 53% atau sebanyak 48 

ribu barrel per hari pada periode 2005 hingga 2008.8 Kondisi ini semakin 

menambah beban anggaran impor energi fosil Uruguay yang sebelumnya memang 

                                                 
8 Index Mundi, “Uruguay Crude Oil Imports by Year (Thousand Barrels per Day),” 

www.indexmundi.com . Diakses pada 19 April 2019 melalui 

https://www.indexmundi.com/energy/?country=uy&product=oil&graph=imports. 
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bergantung pada suplai impor energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar 

minyak dan gas pada sector transportasi dan residensial karena tidak adanya sumber 

energi fosil dalam negeri.  

Kemudian kondisi kerentanan energi Uruguay juga dapat dipengaruhi oleh 

perubahan harga komoditi energi fosil di pasar internasional seperti pada fenomena 

oil shock yang terjadi pada pertengahan tahun 2007 hingga awal tahun 2008. 

Fenomena tersebut disebabkan oleh adanya stagnasi produksi minyak mentah dari 

negara produsen minyak mentah seperti negara anggota OAPEC (Organization of 

Arab Petroleum Exporting Countries) juga pada negara – negara produsen minyak 

mentah baru dikawasan Afrika seperti Angola dan Nigeria. Stagnasi tersebut 

disebab kan peningkatan drastis terhadap komoditi minyak bumi yang terjadi sejak 

tahun 2004 hingga 2007 hingga membuat harga minyak mentah melonjak drastis. 

Peningkatan permintaan minyak bumi tersebut terutama berasal dari negara yang 

sedang besar–besaran melakukan pengembangan di sektor industri seperti 

Tiongkok yang membeli komoditas minyak mentah secara besar-besaran tanpa 

mempertimbangkan produksi pada pasar minyak mentah internasional.9  

Sebab lain terjadinya Oil Shock adalah adanya spekulasi para ahli finansial 

atas harga minyak mentah yang tidak stabil dimasa depan. Hal ini dikemukakan 

oleh perwakilan senat Amerika Serikat, Michael Master menjabarkan terjadinya 

kesalahan anggapan para investor pada awal tahun 2000an yang melihat minyak 

bukan sebagai barang komoditas melainkan sebagai aset finansial dan 

menempatkan harga minyak dalam indeks finansial yang fluktuatif. Menurut 

Master Anggapan tersebut juga yang berkontribusi atas tidak stabilnya harga 

                                                 
9 James D Hamilton, “Cause and Consequence of the Oil Shock 2007 - 08,” Brooking’s Papers on 

Economic Activity, 2007, 225–35. 
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minyak beberapa tahun kemudian. Fenomena ini juga berhubungan dengan adanya 

perilaku negara untuk melakukan penimbunan komoditas minyak secara besar 

besaran di negaranya terutama pada negara – negara produsen minyak yang 

menghambat arus distribusi komoditi tersebut.10  

Kerentanan energi yang dialami Uruguay tersebut diatas sempat mengalami 

perbaikan pada tahun 2012 dimana stok energi dalam negeri yang dapat dihasilkan 

secara domestik oleh Uruguay mulai bertambah dan semakin stabil setiap tahunnya 

karena kembalinya curah hujan dan beroperasinya empat pembangkit listrik tenaga 

hydropower milik Uruguay dalam kondisi normal. Namun demikian kebutuhan 

impor energi fosil untuk memenuhi permintaan dari sektor transportasi dan 

kebutuhan rumah tangga masih sangat tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap suplai impor, pemerintah Uruguay mulai menjalankan strategi kebijakan 

jangka panjang Nacional Politica Energetica 2005-2030 yakni strategi kebijakan 

energi nasional yang mentargetkan konversi konsumsi energi terbarukan untuk 

pambangkit tenaga listrik sebesar 90% atau dapat memenuhi total konsumsi energi 

domestik sebesar 50% pada 2015 serta secara bertahap mengurangi ketergantungan 

terhadap impor minyak mentah dengan mengembangkan produksi biofuel sebagai 

bahan bakar pengganti. Target tersebut kemudian dapat tercapai dimana Uruguay 

telah mampu keluar dari krisis energi dan telah dapat memenuhi 94% kebutuhan 

energi listrik dari energi terbarukan dan menyumbang 55% dari total konsumsi 

energi domestik Uruguay pada tahun 2015.11  

                                                 
10 Ibid. 
11 International Energy Agency, “Key Stats for Uruguay,1990 - 2016,” 2019, 

https://www.iea.org/countries/uruguay/. 
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 Angka tersebut termasuk tinggi apa bila dibandingkan dengan negara-negara 

besar lainnya pada tahun yang sama yang melakukan transisi yang sama 

diantaranya negara Uni Eropa seperti Jerman dengan persentase 36%, Swedia 

sebesar 52%, Denmark 29,2%, dan Austria sebesar 33,1 %.12 Dalam regionalnya 

sendiri Uruguay juga termasuk negara yang memiliki presentase tinggi dalam hal 

transisi energi terbarukan dari total konsumi energi negara dibandingkan Brazil 

sebesar 45%, Paraguay 65%, Venezuela 12%, dan Argentina sebesar 10,4%.13 

 Melihat dari data kerentanan energi Uruguay tersebut juga pencapaian negara 

ini yang hanya dalam waktu kurang dari satu dekade dapat mengurangi 

ketergantungannya terhadap impor energi terutama pada energi listrik hingga 

menghasilkan surplus maka menjadi menarik untuk menganalisis bagaimana 

strategi keamanan energi Uruguay dalam kurun waktu 2005 sampai 2015 dimana 

Uruguay dapat secara keseluruhan keluar dari kondisi kerentanan energi dalam 

negerinya. Untuk menganalisis strategi tersebut penulis menggunakan variabel dan 

indikator yang dijabarkan oleh Mason Willrich yang melihat keamanan energi dapat 

dicapai sebuah negara apabila negara tersebut dapat mengamankan pasokan energi 

dalam negerinya demi menjalankan perekonomian dalam negeri serta untuk 

menjamin langkah – langkah politis sebuah negara dalam dinamika internasional.14 

 

 

 

                                                 
12 The World Bank, “Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) | 

Data,” 2015. Diakses pada 15 April 2019 melalui 

https://data.worldbank.org/indicator/eg.fec.rnew.zs. 
13 Ibid. 
14 Willrich, Mason, ‘Energy and World Politics’, The Free Press - A Division of Macmillan 

Publishing, New York, 1978, hal 65. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan penulis sebelumnya, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi keamanan 

energi Uruguay dalam kurun waktu 2005 – 2015? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Uruguay dalam 

pemenuhan energi dalam kurun waktu 2005 hingga 2015. Penelitian ini akan 

menjabarkan bagaimana strategi keamanan energi Uruguay baik secara domestik 

serta bagaimana Uruguay mengamankan stok impor energi dari luar negerinya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini akan berkontribusi bagi masyarakat luas dalam hal 

memberikan pengetahuan mengenai studi keamanan energi yang menjadi 

fokus baru dalam pembahasan keamanan internasional serta bagaimana 

hubungannya terhadap dinamika ekonomi global. 

2. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana 

strategi keamanan energi Uruguay sebagai negara yang perekonomiannya 

baru berkembang sebagai gambaran umum negara yang berhasil 

melakukan pengamanan energi ditengah kerentanan yang parah. 

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang memperkaya kajian 

ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam pembahasan mengenai 

keamanan energi dan bagai mana sebuah negara yang bergantung pada 

suplai impor energi mengamankan sektor keamanan energinya. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal 

yang membentuk kerangka pemikiran yang digunakan penulis sebagai landasan 

dalam penelitian ini. Pertama adalah landasan studi pustaka yang terdapat pada 

sub-bab studi terdahulu. Studi terdahulu berisi mengenai ringkasan serta tinjauan 

dari beberapa hasil penelitian dengan tema dan fenomena serupa yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menggunakan dua studi terdahulu 

sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Studi terdahulu pertama yaitu working 

paper yang berjudul Strengthening Energy Security in Uruguay. Dan studi 

terdahulu kedua yaitu jurnal yang berjudul Jordan`s Energy Security: Impact of 

Dependency on Unstable Foreign Sources on Social Stability and Policy 

Alternatives. Dengan adanya pemaparan studi terdahulu tersebut, maka dapat 

mempermudah penulis dalam menempatkan sudut pandang dalam penelitian yang 

penulis lakukan dengan melakukan perbandingan dengan studi terdahulu tersebut. 

Selanjutnya yang kedua adalah landasan kerangka analisis yang digunakan 

untuk memberikan penjelasan dan pemaparan secara komprehensif mengenai alat 

analisis yang digunakan, baik secara konsep maupun operasional untuk menjelaskan 

studi kasus pada penelitian ini. Kemudian dapat ditarik sebuah argumen utama yang 

muncul dari studi kasus yang diteliti oleh penulis. 
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2.1 Studi Terdahulu  

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan dua studi terdahulu yang 

digunakan penulis sebagai landasan dan pertimbangan dalam penelitian ini. Studi 

terdahulu yang pertama adalah working paper yang dirilis oleh ESMAP (Energy 

Security Management Assistance Program) yang berjudul Strengthening Energy 

Security in Uruguay. ESMAP merupakan lembaga asistensi internasional yang 

dibentuk oleh World Bank yang khusus menangani masalah keamanan energi dan 

hubungannya terhadap penghapusan kemiskinan dan perkembangan perekonomian 

yang ramah lingkungan. Working paper yang ditulis ESMAP tersebut menjelaskan 

mengenai kerentanan energi Uruguay yang disebabkan oleh resesi ekonomi global 

dan krisis energi regional yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan diikuti 

dengan naiknya harga minyak di pasaran internasional, khususnya krisis energi 

yang dialami oleh Argentina sebagai mitra utama Uruguay dalam perekonomian 

serta dalam kerjasama pemenuhan energi domestik kedua negara.15  

Dalam hal ini krisis energi di Argentina membuat negara ini mengurangi 

ekspor energinya yang berupa listrik dan gas alam yang sebelumnya menjadi 

sumber gas alam utama bagi Uruguay. Selain itu krisis di Argentina juga 

berpengaruh terhadap pemenuhan tenaga listrik Uruguay dimana fasilitas 

pembangkit listrik terbesar yang dimiliki Uruguay yang juga merupakan hasil 

kerjasama dengan Argentina mengalami penurunan kapasitas secara drastis. 

kondisi tersebut membuat Uruguay mengalami permasalahan ekonomi untuk 

mengatasi masalah impor kedalam negerinya. Lebih lanjut working paper ini berisi 

                                                 
15 Energy Sector Management Assistance Program ESMAP, “Strengthening Energy Security in 

Uruguay,” no. May 2007 (2007): 1–3. 
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tentang sumber energi yang dimiliki Uruguay secara terperinci, kemungkinan 

harga pengolahan energi serta proyeksi harga energi primer di pasar internasional, 

dan anjuran kebijakan bagi pemerintah Uruguay dalam melakukan efisiensi 

konsumsi energi selama krisis terjadi.  

Penjabaran mengenai energi domestik Uruguay tersebut dapat digunakan 

oleh pemerintah Uruguay dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi 

kerentanan energi yang terjadi di negaranya. Studi terdahulu ini memberikan 

kontribusi bagi penulis dalam memberikan gambaran umum kronologi terjadinya 

kerentanan energi di Uruguay serta gambaran umum tantangan yang dihadapi 

Uruguay untuk mengatasi kerentanan energi tersebut.  

Studi terdahulu kedua yang digunakan penulis adalah jurnal yang ditulis oleh 

Allan Martinez Venegas tahun 2013 berjudul “Jordan`s Energy Security: Impact of 

Dependency on Unstable Foreign Sources on Social Stability and Policy 

Alternatives”.32 Dalam jurnal tersebut Allan menjelaskan bagaimana Yordania 

yang merupakan salah satu negara dengan tingkat ketergantungan energi impor  

tinggi di kawasan Timur Tengah menjalankan strategi kemanan energi dalam 

menjamin pertumbuhan ekonominya  dimana tingkat ketergantungan energi impor 

terhadap minyak bumi di Yordania yang mencapai 90 persen berasal dari negara di 

kawasan Timur Tengah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ketergantungan 

Yordania terhadap impor energi dari Timur Tengah menimbulkan masalah tersediri 

terutama sejak adanya “Oil Boom” tahun 1970 an. Permasalahan pertama muncul 

ketika dinamika politik regional Timur Tengah mengalami gejolak hingga 

menyebabkan fenomena “Arab Spring”. Salah satunya adala terjadinya revolusi 

Mesir yang menyebabkan impor gas dari Mesir ke Yordania menurun 62% 
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dibandingkan tahun 2010. Kedua, permasalah muncul dari ketergantungan impor 

energi yang tinggi, Yordania belum mampu untuk memenuhi kebutuhan energi 

domestiknya.16 

Dalam penelitiannya Allan menjelaskan mengani hubungan Yordania dengan 

negara-negara produsen energi dan hubungan dagangnya dengan menggunakan 

konsep energy security yang ditawarkan oleh Mason Willrich dalam bukunya yang 

berjudul “Energy and World Politics”. Konsep energy security tersebut digunakan 

oleh Allan untuk melihat “energy security” dari perspektif individual negara. 

Dalam bukunya, Mason mengkategorikan negara menjadi dua tipe yaitu negara 

sebagai impotir dan eksportir untuk mempermudah analisis perilaku dan 

kapabilitas suatu negara dalam pasar energi internasional. Berdasarkan dari 

pandangan Mason Willrich tersebut, Allan mengkategorikan Yordania sebagai 

negara pengimpor 

Secara ringkas Allan juga mengidentifikasi tiga strategi untuk mengatasi 

ketergantungan Yordania terhadap suplai energi asing berdasarkan konsep “energy 

security” yang ditawarkan oleh Mason Willrich. Pertama, Yordania harus 

melakukan decreasing demand yakni usaha untuk mengurangi permintaan energi 

dalam negeri untuk menurunkan tingkat impor energi dari negara produsen. Dalam 

hal ini Yordania dapat melakukan rationing yaitu membuat kuota maksimun dalam 

hal konsumsi energi domestik dalam ukuran perbulan kemudian dalam jangka 

panjang, Yordania dapat melakukan “changing consumer culture” dengan cara 

mendorong warga negara atau aktor lain yang merupakan konsumer energi 

                                                 
16 Venegas, Allan Martinez. 2013. Jordan`s Energy Security: Impact of Dependency on Unstable 

Foreign Sources on Social Stability and Policy Alternatives. Independent Study Project (ISP) 

Collection. Paper 1634 
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domestik untuk melakukan penghematan konsumsi energi sampai pada skala 

terkecil. 

Usaha kedua yang dapat dilakukan oleh Yordania adalah “strengthening 

foreign supply” untuk menjamin suplai energi asing sengan menggunakan strategi 

diversification of sources. Dalam bukunya, Mason Willrich mengatakan bahwa  hal 

pertama yang dilakukan oleh negara importir untuk mengamankan suplai energi 

asingnya adalah melalui diversifikasi sumber energi yang berasal dari negara 

lainnya. Solusi ketiga yang ditawarkan adalah “self- sufficiency and indigenous 

production” yang menekankan pada penggunaan energi primer dari sumber 

terbaharukan (renewable energy) atau unconventional energy seperti energi 

matahari dan energi angin.  

Kontribusi tulisan Allan dalam penilitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai kerangka analisis konseptual yang digunakan sebagai acuan penulis dalam 

melakukan penelitian terutama dalam hal pendefinisian renewable energy sebagai 

energi primer yang dapat digunaka negara dalam usaha self sufficiency. Penelitian 

Allan juga menunjukkan bahwa operasionalisasi konsep yang dijabarkan oleh 

Mason Willrich yang ditulis pada 1975 masih relevan untuk digunakan sebagai 

pisau analisis dalam membahas keamanan energi dimasa kini yang pendefinisianya 

tidak lagi diukur hanya pada kepemilikan sumberdaya energi fosiil oleh negara 

namun juga kepemilikan teknologi eksplorasi serta sumber daya renewable energy 

oleh negara tersebut. 

Dari kedua studi terdahulu yang penulis jabarkan diatas terdapat beberpa 

persamaan dan perbedaan pada masing – masing studi terdahulu. Pada studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

terdahulu pertama yakni working paper yang diterbitkan ESMAP penulis melihat 

persamaan dalam studi kasus yang digunakan yaitu bagaimana strategi keamanan 

energi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Uruguay dalam menghadapi 

kerentanan energi domestiknya. Namun demikian dalam working paper tersebut 

terdapat perbedaan pandangan dan konsep yang digunakan dalam menjabarkan 

strategi kemanan energi dimana working paper ini mempertimbangkan faktor – 

faktor ekonomi dalam penjabaran strategi yang dapat digunakan oleh Uruguay 

sedangkan penulis melihat bagaimana strategi keamanan energi Uruguay 

berdasarkan konsep keamanan energi yang dijelaskan oleh Mason Willrich. 

Kemudian studi terdahulu kedua yaitu jurnal yang di tulis oleh Allan Martinez 

yang berjudul Jordan`s Energy Security: Impact of Dependency on Unstable 

Foreign Sources on Social Stability and Policy Alternatives memiliki persamaan 

dalam hal sudut pandang yang digunakan yakni melihat penjabaran strategi 

keamanan energi berdasarkan pada konsep negara importir yang dikemukakan oleh 

Mason Willrich. Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut terdapat pada 

studi kasus yang digunakan dimana penulis menggunakan studi kasus negara 

Uruguay sedangkan Allan menggunakan Yordania sebagai studi kasusnya. 

2.2. Definisi Konsep Keamanan Energi 

 Perkembangan studi keamanan yang berfokus pada tindakan militer negara 

mengalami perkembangan dalam hal pendifinisian yang meluas sejak berakhirnya 

perang dingin terutama pada krisis energi yang meliputinya. Pada masa ini definisi 

keamanan hanya terbatas pada aspek militer yang berfokus pada bagaimana negara 

mencapai keamanan negara dengan tindakan militer yang dilakukan kemudian 
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berkembang pendefinisiannya kepada beberapa hal yang lebih luas seperti 

keamanan manusia (Human Security), keamanan pangan (Food Security), dan 

keamanan energi (Energy Security) sebagai respon atas munculnya masalah-

masalah baru yang berimplikasi besar dalam studi keamanan internasional seperti 

terorisme, bencana kelaparan, maupun anomali cuaca yang disebabkan oleh global 

warming yang berdampak pada krisis multi dimensi pada negara-negara tertentu.17 

Dalam pembahasan mengenai keamanan energi, perkembangan 

pendifinisiannya dimulai sejak 1970an ketika terjadi fenomena Oil Crisis yang 

disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah global akibat embargo yang 

dilakukan negara anggota OAPEC (Organization of Arab Exporting Countries) 

sebagai respon atas kekalahan koalisi arab dalam konflik Yom Kippur dengan 

Israel. Pada masa ini pendefinisian keamanan energi hanya terbatas pada 

bagaimana negara mengamankan suplai energi fosil dalam menanggapi 

permasalahan Availability atau ketersediaan komoditi energi baik secara domestik 

maupun dalam pasar global serta permasalahan Affordability atau bagaimana 

negara melakukan penyesuaian dalam menghadapi fluktuasi harga komoditi energi 

di pasar global.18  

Kemudian pemahaman keamanan energi pada periode ini juga didasarkan 

pada bagaimana negara dikategorisasikan berdasarkan kepemilikan sumberdaya 

fosil tersebut. Selain pada pembahasan mengenai adanya gangguan terhadap stok 

energi dipasar internasional, pemahaman para ahli tersebut juga disebabkan belum 

                                                 
17 Arshie Ramadhanie, “Evolusi Konsep Keamanan Energi” 19, no. 2 (2017): 98–120, 

doi:10.7454/global.v19i2.307. hlm 100. 
18 Jessica Jewell dan Aleh Cherp, “The Concept of Energy Security : Beyond The Four As,” no. 

October (2014), doi:10.1016/j.enpol.2014.09.005. hlm 416 
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berkembangnya teknologi dan popularitas sumber energi alternatif selain energi 

fosil yang dapat digunakan oleh negara dalam mengatasi kerentanan energi.  

Lebih lanjut pengertian keamanan energi kembali berkembang pada 

periode tahun 2000-2010 ketika faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suplai 

energi secara khusus dan keamanan energi secara umum mulai berkembang karena 

peristiwa non-militeristik. Pada periode ini pemahaman mengenai keamanan 

energi mulai mempertimbangkan aspek lain selain Availability dan Affordability 

kepada hal hal yang membahas secara keseluruhan rantai distribusi energi seperti 

meningkatnya persaingan dalam pasar energi global yang menyebabkan 

ketidakstabilan harga komoditi energi, fenomena yang menyebabkan gangguan 

dalam alur distribusi energi seperti adanya kerusakan infrastruktur yang 

disebabkan oleh fenomena alam serta kemampuan konsumen energi hingga pada 

level paling bawah untuk mengakses energi.  

 Pada periode ini pengertian energi dalam pembahasan kemanan energi juga 

mengalami perkembangan dimana energi dapat dibedakan menjadi dua jenis 

menurut sumbernya yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder.19 

Sumber energi primer menghasilkan energi yang dapat diproses menjadi jenis 

energi lain sebelum digunakan atau dapat juga digunakan langsung. Kemudian 

energi primer diklasifikasikan menjadi dua yaitu energi konvensional (conventional 

energy) yang meliputi sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, 

minyak bumi, gas alam, dan uranium yang selama ini banyak digunakan sebagai 

sumber energi utama. Lalu energi non-konvensional (unconventional energy) yang 

                                                 
19 Ilgar Gurbanov, “Energy security dimension in foreign policy,” Strategic Outlook, 2013, 

http://www.strategicoutlook.org/philosophy/news-energy-security-dimension-in-foreign-

policy.html. 
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meliputi energi yang dapat diperbarui (renewable energy) seperti tenaga angin, 

tenaga surya (solar energy), tenaga panas bumi (geothermal), dan tenaga air 

(hydropower).  

 Sedangkan pengertian energi sekunder adalah energi yang dihasilkan melalui 

proses pengolahan energi primer seperti bahan bakar bensin dan diesel yang diolah 

melalui proses penyulingan minyak bumi mentah serta tenaga listrik yang diolah 

melalui pembangkit listrik bertenaga air atau turbin angin. Dalam hal 

penggunaannya sumber energi sekunder dapat langsung digunakan dan bersifat 

praktis karena telah berbentuk produk jadi. Contohnya dalam penggunaan energi 

listrik sebagai penerangan pemukiman atau untuk kepentingan industri juga pada 

bahan bakar bensin dan diesel untuk kepentingan sektor transportasi.20 Akses 

terhadap sumber energi primer untuk menghasilkan energi sekunder memiliki 

pengaruh yang signifikan bagi berlangsungnya sebuah negara terutama bagi negara 

yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang tinggi dimana negara tersebut 

membutuhkan lebih banyak energi primer maupun sekunder untuk menjalankan 

industrinya.  

Hal ini dijelaskan dalam laporan yang ditulis oleh APERC (Asia Pacific 

Energy Research Centre) pada tahun 2007 yang dibuat untuk menambah kajian 

Millenium Declaration yang dibuat oleh WEC (World Energy Council) pada tahun 

2000. Dalam laporan tersebut juga membahas mengenai aspek baru yang dapat 

mempengaruhi keamanan energi suatu negara yakni Accessibility yang 

menjabarkan bagaimana negara dapat mengakses dan memanfaatkan sumber 

                                                 
20 U.S. Energy Information Administration, “Secondary Energy Sources - Energy Explained, Your 

Guide To Understanding Energy - Energy Information Administration,” 2018, Diakses pada 14 

April 2019 melalui https://www.eia.gov/energyexplained/?page=secondary_home. 
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energi yang dimilik maupun dalam hal distribusi suplai energi impor kepada 

konsumen.21 Dalam aspek Accessibility tersebut juga dijelaskan beberapa faktor 

yang dapat menghambat negara dalam mengakses sumber energi seperti hambatan 

geografis, hambatan yang bersifat politis dan hambatan teknologi dalam eksplorasi 

sumber energi.  

Selain itu juga terdapat aspek Acceptability  yang menjelaskan bagaimana 

pemanfaatan energi fosil sebagai energi konvensional tidak lagi dipandang sebagai 

solusi yang berkelanjutan karena keterbatasan jumlah sumberdayanya yang dapat 

dieksplorasi, sifatnya yang tidak dapat terbarukan serta dampak eksplorasi, 

produksi dan konsumsinya yang berkontribusi besar bagi pemanasan global.22 

Karena sifatnya tersebut para aktor yang berperan dalam dinamika energi global 

terutama para pembuat kebijakan mulai memperhatikan beberapa faktor baru 

dalam pembahasan mengenai keaman energi seperti efisiensi penggunaan energi 

fosil, melakukan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan 

energi konvensional hingga pada pengembangan teknologi untuk mengeksplorasi 

energi non-konvensional atau energi terbarukan.  

Kemudian pada periode 2000-2010 isu energi yang dipandang sebagai isu 

keamanan semakin jelas terlihat dengan ditunjukkan dengan semakin banyaknya 

negara yang memasukkan isu tersebut dalam kebijakan keamanan nasionalnya. 

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Energy Independence and 

Security Act yang ditandatangani oleh presiden Bush pada 2007 yang membahas 

bagaimana kelangkaan dan ketergantungan suplai impor energi yang dialami oleh 

                                                 
21 APERC (Asia Pacific Energy Research Center), A Quest for Energy Security in 21st Century, 

2007. Hlm 18 
22 Ibid. hlm 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Amerika Serikat dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.23 Hal 

ini diwujudkan dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat 

berupa penerapan standarisasi baru terhadap bahan bakar kendaran serta 

standarisasi pembangunan gedung yang mengutamakan efisiensi energi dalam 

rangkaian prosesnya.24 

 Pada tahapan ini pendefinisian keamanan energi kemudian berkembang 

kepada aspek lain terutama dalam hal perluasan makna keamanan energi secara 

menyeluruh karena adanya kritik para ahli diantaranya Aleh Cherp dan Jessica 

Jewel terkait pendefinisian keamanan energi yang dijabarkan oleh APERC sebagai 

respon atas beberapa masalah baru yang muncul seiring dengan berkembangnya 

teknologi dan ancaman keamanan baru.25 Beberapa kritik tersebut meliputi kritik 

energy security for whom? atau dalam sudut pandang pihak mana keamanan energi 

dicapai yang muncul karena tidak adanya kejelasan dalam pendefinisian aktor 

utama yang berperan dalam dinamika keamanan energi global. Hal ini 

menyebabkan perbedaan interpretasi yang dialami oleh para ahli dalam 

mendefinisikan aktor yang berperan hingga menimbulkan kerancuan perdebatan 

tersendiri dalam penentuannya.26 

 Kemudian terdapat kritik energy security for wich values? Yang muncul 

karena kurangnya pendefinisian APERC dalam hal bagaimana sistem dan strategi 

keamanan energi suatu negara dapat sesuai dengan nilai social yang dianut oleh 

negara tersebut.27 Dalam hal ini pengertian mengenai sistem keamanan energi yang 

                                                 
23 United States 110th Congress, “ENERGY INDEPENDENCE AND SECURITY ACT OF 2007 

An Act,” 2008. Hlm 102 
24 Ibid. 
25 Jewell dan Cherp, op. cit. hlm 417 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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ditawarkan oleh APERC dipandang terlalu general dan tidak selalu dapat 

disesuaikan dengan sistem dari nilai social yang dianut oleh suatu negara atau 

bahkan dalam regional tertentu yang memiliki kedekatan geografis dan 

kebudayaan. Kritik tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa kebijakan 

mengenai keamanan energi suatu negara akan berpengaruh luas dan langsung pada 

kehidupan bermasyarakat sebagai referent object dari kebijakan tersebut. 

 Hal tersebut juga memunculkan pemahaman mengenai hubungan antara 

sistem dan nilai sosial terhadap sistem keamanan energi suatu negara yang tidak 

dapat dilepaskan satu sama lain. Apabila suatu negara atau regional tertentu 

melaksanakan kebijakan kemanan energi yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan 

nilai sosial yang berlaku dalam masyarakatnya maka dikhawatirkan akan timbul 

kegagalan dalam aplikasi kebijakan tersebut karena tidak tercapainya target dan 

pengukuran yang dilakukan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hal ini 

berhubungan dengan perkembangan teknologi pada negara atau regional tersebut 

juga pada struktur geografis yang dimiliki pada suatu kawasan. 

 Selanjutnya kritik juga muncul atas pertanyaan energy security from what 

threats? Yang muncul karena kurangnya pendefinisian ancaman terhadap 

keamanan energi dalam penjabaran keamanan energi APERC yang hanya berfokus 

pada ancaman dalam faktor geologi, geopolitik, dan ekonomi tanpa 

mempertimbangkan ancaman dari faktor lain yang mungkin muncul pada proses 

eksplorasi energi primer seperti serangan teroris, penuaan infrastruktur, bencana 

alam hingga pada keterbatasan fasilitas eksplorasi energi terbarukan seperti turbin 

angin, hydropower, dan pembangkit listrik bertenaga surya yang bergantung pada 

cuaca dan debit air yang menjadi sumber energi utama dari kedua fasilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

tersebut.28 Hal ini merujuk pada adanya pemahaman terhadap pola pengembangan 

sistem keamanan energi suatu negara berdasarkan adanya ancaman terhadap sistem 

keamanan energi yang telah berlaku serta bagaimana penyesuaian sistem yang 

dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut dari pada menciptakan sistem yang 

benar-benar baru. 

 Kemudian dalam tulisannya, Aleh Cherp dan Jessica Jewel juga memberikan 

alternative definisi terhadap keamanan energi yang lebih bersifat konstruktivis 

yakni sedikit atau tidak adanya ancaman terhadap vital energy system pada suatu 

negara atau regional tertentu. Vital energy system merupakan sistem keamanan 

energi yang bertitik berat pada pembangunan sistem dan strategi keamanan energi 

dengan mempertimbangkan faktor yang menyesuaikan referent object dari 

kebijakan keamanan energi.29 Dalam hal ini pengukuran dan pembuatan vital 

energy system tersebut harus berdasarkan pada faktor pengukuran resiko, 

pengukuran tingkat ketahanan energi, pengukuran energi secara sektoral, serta 

pengukuran energi berdasarkan pada konisi geografi dan geo-politik pada tingkatan 

negara, regional hingga pada tingkatan global. 

 Dalam melakukan penelitian mengenai strategi keamanan energi Uruguay 

peneliti menggunakan konsep keamanan energi yang dijabarkan oleh Mason 

Willrich. Dalam bukunya yang berjudul Energy and World Politics Mason Willrich 

menjelaskan konsep keamanan energi sebagai sektor yang berdiri sendiri dalam 

studi kemanan internasional. Willrich juga mengkategorisasikan negara 

berdasarkan perannya dalam pasar energi internasional yakni sebagai negara 

                                                 
28 Ibid. hlm 418 
29 Ibid. 
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pengimpor dan negara pengekspor.30 Paradigma yang ditawarkan oleh Mason 

Willrich tersebut akan penulis jabarkan dengan memadukan pengertian keamanan 

energi yang telah berkembang selama ini terutama dalam hal pendefinisian energi 

primer dan sekunder, aktor yang berperan, serta beberapa faktor lain yang 

berpengaruh dalam strategi keamanan energi suatu negara. Dalam hal ini penulis 

beranggapan bahwa strategi keamanan energi yang dijabarkan oleh Mason Willrich 

memiliki kesesuaian yang cukup tinggi apabila melihat dimensi yang akan diteliti 

oleh penulis. 

2.3. Konsep Keamanan Energi Mason Willrich 

Dalam hal pengertian mengenai keamanan energi Mason Willrich dalam 

bukunya Energy and World Politics menjabarkan terdapat dua peran utama negara 

dalam dinamika energi global yakni sebagai negara pengimpor energi dan negara 

pengekspor energi. Dalam hal ini penulis akan berfokus pada sudut pandang negara 

pengimpor sebagai bahasan utama untuk menganalisis strategi keamanan energi 

yang dilakukan Uruguay dalam mengamankan keamanan energi domestiknya. 

Dalam sudut pandang negara pengimpor Mason Willrich menjelaskan definisi 

keamanan energi berdasarkan tiga prinsip yakni kemanan energi merupakan 

kondisi terjaminnya suplai energi untuk menjaga stabilitas suatu negara dalam 

kondisi perang, terjaminnya suplai energi suatu negara untuk menjalankan 

perekonomiannya pada masa damai, serta terjaminnya suplai energi suatu negara 

sebagai faktor pendukung dalam pengambilan keputusan politik terutama yang 

berhubungan dengan perekonomian negara tersebut.  

                                                 
30 Mason Willrich. 1975. Energy and World Politics. New York: The Free Press. Hal 53 
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Kemudian Willrich mengelompokkan strategi negara pengimpor menjadi 

dua yakni negara yang memiliki sedikit sumber energi domestik dan negara tanpa 

kepemilikan energi domestik. Strategi negara dengan kepemilikan sedikit 

sumberdaya terbagi menjadi dua yaitu strengthening foreign supplies atau 

memperkuat suplai impor dan increasing self-sufficiency atau memperkuat 

produksi energi domestik sedangkan pada negara pengimpor tanpa kepemilikan 

sumber energi strategi yang dilakukan hanya pada penguatan suplai impor atau 

strengthening foreign supplies.31 

 Lebih lanjut, penjelasan Willrich mengenai strategi negara pengimpor juga 

dijelaskan berdasarkan tindakan yang dilakukan yaitu rationing atau 

pengehamatan konsumsi energi dan stock pilling atau penimbunan energi yang 

didapatkan melalui impor maupun hasil produksi domestik juga tindakan self-

sufficiency atau usaha untuk memenuhi kebutuhan energi domestik melalui 

eksplorasi sumber energi alternatif yang dimiliki oleh negara.32 Kemudian 

interdependence atau usaha negara pengimpor untuk menciptakan saling 

ketergantungan dengan negara pengekspor melalui investasi luar negeri langsung 

atau foreign direct investment  bagi negara pengekspor yang perekonomiannya 

sudah maju atau bantuan pembangunan bagi negara pengekspor energi yang 

tergolong sebagai negara berkembang. Kemudian terdapat strategi diversification 

atau upaya untuk mendapatkan negara pengekspor alternatif selain mitra 

tradisional dalam ekspor dan impor energi sebagai usaha untuk mengantisipasi 

berkurangnya suplai energi akibat krisis energi yang melanda negara produsen.33  

                                                 
31 Ibid. hal 67 
32 ibid. hal 68 
33 Ibid hal 69 - 70  
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Berdasarkan kategorisasi tersebut tindakan stock pilling, rationing, dan 

self-sufficiency merupakan strategi yang dilakukan negara pengimpor untuk 

mengatasi kerentanan energi dalam ranah domestiknya sendiri. Sementara tindakan 

interdepence dan diversification merupakan usaha negara pengimpor untuk 

menjamin suplai energi dari negara pengekspor energi.34 Dalam hal ini Mason 

Willrich menjelaskan bahwa negara tanpa kepemilikan sumber energi domestik 

hanya dapat melakukan strategi interdependence dan diversification dalam 

pemenuhan energi domestiknya karena ketiadaan sumber energi dalam negeri 

tersebut menyebabkan negara menjadi bergantung pada suplai dari negara 

pegekspor. 

 Sudut pandang lain yang dijelaskan oleh Mason Willrich adalah sudut 

pandang negara pengekspor dimana pengertian keamanan  energi merupakan 

kondisi terjaminnya akses terhadap pasar energi internasional serta terjaminnya 

permintaan energi dari negara pengimpor.35 Terdapat dua syarat utama bagi negara 

hingga dapat disebut negara pengekspor yaitu national sovereignty atau kedaulatan 

nasional dimana negara produsen energi tidak dipengaruhi oleh negara lain dalam 

pengambilan keputusan untuk mengeksploitasi sumber energi domestik serta 

memiliki kontrol penuh atas sumber energi domestik yang dimiliki. Kemudian 

terdapat syarat guaranteed access to foreign market dimana negara produsen harus 

memiliki akses terhadap pasar energi internasional juga dapat menjamin kemanan 

distribusi dan ketersediaan komoditas energi yang dimiliki.36 Kedua syarat tersebut 

harus dipenuhi negara pengekspor untuk meningkatkan interdependence atau 

                                                 
34 Ibid hal 69 
35 Ibid hal 94 
36 Ibid hal 95 
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saling ketergantungan dengan negara pengimpor demi menjaga pasar energinya. 

Selain itu negara pengekspor juga harus melakukan usaha untuk menciptakan 

kondisi fundamentally dependent atau ketergantungan mendasar negara pengimpor 

terhadap stok ekspor dari negaranya.37 

 Merujuk pada penjabaran konsep keamanan energi Mason Willrich diatas, 

penulis menggunakan sudut pandang negara pengimpor yang memiliki sedikit 

sumberdaya untuk menjelaskan bagaimana strategi Uruguay untuk mengatasi 

kerentanan energi di negaranya dalam rentang waktu 2005 hingga 2015.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
37 Ibid hal 96 
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Tabel 2.1 

Konsep Strategi Energy Security Mason Willrich 

 

 

NEGARA IMPORTIR 

NEGARA 

EKSPORTIR 

Dengan Kepemilikan  

Sumber Energi Domestik 

Tanpa Kepemilikan Sumber 

Energi Domestik 

 

Penyedia Pasokan 

Energi 

 

Strategi 

 

Measures 

(Tindakan) 

 

Strategi 

Measures 

(Tindakan) 

 

Strategi 

Measures 

(Tindakan) 

1. Increase 

self- 

sufficiency 

 

2. Strengtheni

ng Foreign 

Supplies 

1. Rationing 

Plans and 

Stockpilling 

 

2. Self Sufficiency 

 

 

3. Diversification 

and 

Interdependenc

e 

1. Strengthe 

ning 

Foreign 

Supplies 

1. Diversification 

and 

Interdependenc

e 

1. Fundam 

entally 

Depend

e nt 

1. National 

Sovereig

nity 

 

2. Guarante 

ed 

Access to 

Foreign 

Market 
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2.4. Operasionalisasi Konsep 

Untuk menjelaskan studi kasus penelitian yakni strategi keamanan energi 

Uruguay dalam mengatasi kerentanan energinya dalam rentang waktu 2007 hingga 

2011, penulis menggunakan konsep keamanan energi yang dijelaskan oleh Mason 

Willrich dari sudut pandang negara pengimpor yang memiliki sedikit sumberdaya. 

Hal ini merujuk pada kondisi domestik Uruguay yang bergantung terhadap suplai 

impor minyak dari luar negeri namun masih dapat memproduksi sendiri energi 

primer secara domestik walau dalam skala kecil. Seperti yang dijelaskan penulis 

dalam bab sebelumnya, dalam sudut pandang ini Mason Willrich menjabarkan 

strategi negara pengimpor dengan sedikit sumber daya dengan usaha pemenuhan 

energi secara domestik melalui tindakan rationing, stock pilling, dan self-

sufficiency serta melakukan usaha untuk menjamin stok impor energi dari luar 

negeri dengan melakukan tindakan diversification, dan interdependence. 

Dalam melakukan tindakan rationing atau penghematan energi, pemerintah 

Uruguay telah mengeluarkan himbauan resmi kepada warga negaranya untuk 

melakukan penghematan konsumsi energi listrik dengan memotong minimal 5% 

dari batas normal penggunaan listrik. Himbauan juga diberlakukan kepada pusat 

perbelanjaan serta kantor baik pemerintah maupun swasta , salah satunya dengan 

menon-aktifkan eskalator dan membatasi penggunaan lift. Himbaun tersebut juga 

diikuti dengan sanksi tegas dalam bentuk pemotongan aliran listrik selama tiga jam 

hingga lima hari. 

Kemudian terdapat tindakan stock pilling atau penimbunan energi dengan 

diaktifkannya kembali fasilitas pembangkit listrik serta penyulingan minyak untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

mengkompensasi berkurangnya kapasitas pembangkit listrik hydropower sekaligus 

melakukan penimbunan produk minyak siap pakai. Selain itu Uruguay juga 

melakukan penimbunan biomass yang dihasilkan dari produk sampingan industri 

agribisnis dan perkayuan yang skalanya cukup besar sebagai bahan bakar dalam 

pengolahan energi primer secara domestik. Lalu terdapat tindakan self-sufficiency 

dimana Uruguay mulai melakukan kerjasama dengan lembaga internasional seperti 

UNDP yang memiliki program asistensi yang di khususkan pada pengembangan 

energi terbarukan serta mendorong konversi konsumsi energi negara kepada 

sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan juga melakukan beberapa 

eksplorasi sumber energi fosil dalam negeri. 

   Selanjutnya dalam strategi pemenuhan energi yang berasal dari sumber 

impor, Uruguay melakukan tindakan Diversification dengan mencari negara 

pengekspor baru selain mitra lama seperti Argentina dan Brazil sebagai sumber 

impor energi fosilnya untuk mengantisipasi krisis yang terjadi. Kemudian terdapat 

juga tindakan interdependence yang dilakukan Uruguay berupa investasi langsung 

atau foreign direct investment dan kerjasama pembangunan dalam berbagai sektor 

dengan negara pengekspor energi untuk menciptakan iklim saling ketergantungan 

dan menjaga suplai energi dari negara pengekspor tersebut tetap berjalan 
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     Tabel 2.2 

Operasionalisasi Konsep Strategi Energy Security Negara Importir 

 

Variabel Indikator Parameter 

  

 

Rationing Plans 

 Adanya kebijakan pemerintah Uruguay untuk 

konservasi dan efisiensi energi dalam usaha 

menghemat konsumsi energi domestik. 

 

Strengthen 

assurances 

of domestic 

supply 

 

 

Stockpilling 

 Adanya fasilitas penampungan energi darurat 

yang dimiliki oleh Uruguay 

  

Self Sufficiency 

 Adanya eksplorasi dan pengembangan terkait 

energi primer di Uruguay 

 Adanya pengembangan teknologi baru oleh 

pemerintah Uruguay yang memungkinkan 

eksplorasi dan konsumsi sumber energi 

primer alternative 

  

 

Diversification 

 

 Adanya alternatif kerjasama yang dimiliki 

Uruguay dengan negara – negara pengekspor 

energi lain 

 

Strengthen 

assurances 

of foreign 

supply 

  Adanya investasi asing atau foreign direct 

investment yang diberikan oleh Uruguay kepada 

negara-negara pengekspor energi 

 Interdependence  

   Adanya bantuan pembangunan atau development 

assistance yang diberikan oleh Uruguay kepada 

negara-negara pengekspor energi 
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 2.4. Alur Pemikiran 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

Uruguay sebagai 

negara pengimpor 

energi fosil 

 

 

Kerentanan energi disebabkan 

oleh kekeringan pada 2005 yang 

mengakibatkan Impor Uruguay 

terhadap energi fosil semakin 

meningkat hingga membebani 

anggaran.  

 

 

 

Kondisi kerentanan 

diperparah dengan 

kenaikan harga minyak 

mentah global akibat oil 

shock tahun 2007 - 2008 

Bagaimana strategi keamanan energi Uruguay dalam kurun waktu 2005 – 2015? 

 

 

Strengthen assurances 

of foreign supply  

 

 

Strengthen assurances 

of domestic supply 

 

Rationing 

Plans 

 

Adanya 

kebijakan 

tentang 

energi atau 

program 

konservasi 

dan 

efisiensi 

energi 

domestik 

 

Stock pilling 

Adanya 

fasilitas 

penampungan 

energi 

darurat yang 

dimiliki sediri 

 

 

Self-sufficiency  

Adanya 

eksplorasi 

sumber 

energi primer 

di Uruguay 

Adanya 

pengembang

an teknologi 

baru untuk 

eksplorasi 

energi 

alternatif 

 

 

Deversifi

cation 

 

Adanya 

alternatif 

kerjasam

a yang 

dimiliki 

Uruguay 

dengan 

negara 

pengeksp

or energi 

lainnya 

 

 

Interdependence 

 

Adanya foreign 

direct investment 

yang diberikan 

oleh Uruguay 

kepada negara 

pengekspor  

 

Adanya 

development 

assistance yang 

diberikan oleh 

Uruguay kepada 

negara 

pengekspor  

Konsep Strategi Energy Security negara importir dengan sedikit sumber daya oleh Mason Willrich 
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2.5 Argumentasi Utama 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan argumen utama yaitu dalam 

mengatasi kerentanan energi yang terjadi  di negaranya Uruguay menjalankan strategi 

pendek 2005-2015 dalam Nacional Politica de Energetico 2005-2030 melalui 

tindakan rationing untuk melakukan penghematan konsumsi energi domestik, stock 

pilling untuk menimbun cadangan energi yang dimiliki dari sumber domestik maupun 

impor, dan self-sufficiency dengan melakukan eksplorasi sumber energi fosil yang 

mungkin dimiliki serta melakukan pengembangan teknologi yang memungkinkan 

eksplorasi energi primer alternatif secara mandiri. Uruguay juga mengamankan suplai 

impornya melalui strategi diversification dengan mencari negara eksportir alternatif 

selain mitra tradisional juga strategi interdependence dengan memberikan foreign 

direct investment atau development assistance kepada negara eksportir untuk 

meningkatkan interdependensi.. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sebagai cara 

penulis untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Ulber Silalahi dalam bukunya menjelaskan terdapat dua 

jenis penelitian deskriptif yakni penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada 

identifikasi karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa dan melibatkan 

proses konseptualisasi yang menghasilkan skema – skema klasifikasi dari karakteristik 

tersebut. Lalu terdapat juga penelitian deskriptif kuantitatif yang berfokus pada 

seberapa besar distribusi karakteristik dari objek yang telah diteliti untuk memunculkan 

teknik pengukuran statistik berdasarkan angka dan grafik yang telah didapat seperti 

distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan pengukuran dipersi.38 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan skema penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis 

bagaimana strategi keamanan energy Uruguay dalam menghadapi kelangkaan energi 

tahun 2005 hingga 2015. 

Dengan menggunakan penelitian jenis ini penulis akan mendapatkan hasil 

penelitian yang rinci dan aktual dalam penggambaran realita dan gejala-gejala yang 

terjadi pada studi kasus yang dibahas penulis. Meskipun data-data yang dikumpulkan 

adalah berupa data sekunder yang didalamnya terdapat grafik, presentase serta angka 

                                                 
38 Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung, Unpar Press. Hlm 25–28.  
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– angka namun data tersebut hanya digunakan sebagai pendukung dalam analisis 

penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan terjadinya suatu 

fenomena yang berhubungan dengan studi kasus yang diteliti oleh penulis. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini dimulai dari tahun 2005 dimana pada saat itu 

terjadi beberapa fenomena yang memicu kerentanan energi di Uruguay yakni 

kekeringan parah yang terjadi selama periode 2003 hingga 2005 lalu fenomena oil 

shock yang menyebabkan naiknya harga komoditi minyak mentah dalam pasar 

internasional yang mempengaruhi stabilitas suplai energi domestik Uruguay. lingkup 

penelitian berakhir pada tahun 2015 ketika Uruguay telah dapat mengatasi kelangkaan 

energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui pencapaian 

tujuan jangka pendek dalam kebijakan Nacional Politica Energetica 2005-2030.  

  Ruang lingkup penelitian juga dibatasi oleh operasionalisasi konsep dimana 

penulis akan memfokuskan untuk melihat apa saja tindakan yang dilakukan pemerintah 

Uruguay dalam memenuhi kebutuhan energi domestiknya berdasarkan variabel dan 

indicator yang ditawarkan dalam teori Mason Willrich.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder maka 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik 

studi pustaka (literature research). Data yang digunakan adalah literatur yang 

bersumber dari buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, majalah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas penulis dalam tulisan ini, serta sumber-sumber informasi 

tertulis lainnya. Selain itu terdapat data berupa statistik yang diambil secara online 
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melalui situs lembaga resmi Pemerintah maupun situs lain yang menyediakan data 

aktual dan kredibel yang berhubungan dengan studi kasus penelitian. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan proses pengolahan 

data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk 

diinterpretasikan berdasarkan teori atau konsep dalam penelitian yang dilakukan.39 

Pada tahapan ini analisis data yang berupa dokumen, wawancara, grafik dan angka 

dijelaskan dalam bentuk narasi untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data 

tersebut sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun tahapan yang peneliti lakukan 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data sekunder 

sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

2. Mereduksi Data 

Pada tahapan ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi dari data-data kasar yang ada. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengordinasi data sedemikian rupa 

berdasarkan seberapa penting data tersebut bagi sudut pandang penelitian yang 

penulis lakukan40. Artinya pada tahapan ini data-data yang terkumpul akan 

                                                 
39 Ibid. Hlm 25.  
40 Ibid. Hlm 311-313 
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diklasifikasikan dan dirangkum untuk memberikan gambaran yang memperjelas 

fokus dari bahasan penelitian. 

3. Penyajian Data 

Pada tahapan ini data yang telah direduksi akan dilihat, dipahami atau lebih 

jauh dianalisis berdasarkan pemahaman yang didapat berdasarkan teori dan fokus 

penelitian yang digunakan. Penyajian data akan berbentuk narasi, grafik, matriks 

dan bagan disesuaikan dengan teori dan fokus penelitian dimana semuanya 

dilakukan untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang padu dan mudah 

diraih. 41 Idealnya pada tahap ini penulis sudah dapat meraba kesimpulan dari 

penelitian dan jika belum cukup maka akan dikalukan proses analisis kembali. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung yang merupakan 

refleksi dari proses-proses analisis sebelumnya. Biasanya pada tahap reduksi 

ataupun penyajian data penulis sudah dapat meraba kesimpulan meskipun belum 

jelas,  penarikan kesimpulan akan bergantung pada kecakapan penulis, analisis data 

dan ketersediaan data42. Pada tahap ini data-data akan diuji kebenarannya, 

kekukuhannya dan kecocokannya dengan tujuan penelitian maupun teori yang 

digunakan penulis. 

 

 

 

                                                 
41 Ibid 
42 Ibid 
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3.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tata cara yang 

telah ditetapkan oleh program studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya 

yang terdiri dari: 

1. BAB I : Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam latar belakang peneltian diuraikan secara lengkap situasi yang 

melatar belakangi mengapa penulis memilih kasus ini. Penulis akan menampilkan 

narasi mengenai apa mermasalahan, mengapa dimasalahkan, dimana masalah 

terjadi dan apa alasan mengapa penting diteliti (Ulber:2006), khususnya dalam 

konteks penelitian ini akan dijelaskan alasan mengapa penulis tertarik untuk 

melakukan analisis strategi pemenuhan energi Uruguay pada rentang tahun 2005 

hingga 2015. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat masalah penelitian yang spesifik yang 

dirumuskan secara tajam, jelas dan memiliki presisi. Rumusan masalah adalah 

konteks dari penelitian dan memberikan arah terhadap penelitian. Dalam 

merumuskan masalah harus ditemukan hubungan dengan latar belakang termasuk 

justifikasi untuk dipelajari dam istilah signifikan masalah, hal ini dimaksudkan 

agar pembaca tidak memiliki penafsiran berbeda dengan peneliti terkait penelitian 

yang ditulis43. Dalam hal ini rumusan masalah penelitian penulis adalah bagaimana 

                                                 
43 Ibid. Hlm 414 
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strategi yang dilakukan Uruguay dalam memenuhi kebutuhan domestiknya dalam 

rentang tahun 2005 – 2015. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dicari atau didapat atau hasil 

yang diharapkan didapat. Tujuan penelitian adalah mengkonotasikan adanya suatu 

yang harus dicapai, terdiri dari informasi khusus yang akan menjawab pertanyaan 

mendasar yang membentuk penelitiannya.44 Tujuan dalam penelitian ini adalah 

mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan Uruguay dalam memenuhi 

kebutuhan enegi domestiknya pada tahunn 2005 – 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisikan tentang kegunaan atau manfaat, baik untuk 

meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada atau memahami masalah-

masalah yang sama. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis 

(akademis) dimana penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bidang yang 

ditekuni  dan manfaat praktis yang berkaitan solusi dari masalah penelitian yang 

serupa dengannya.45    

2. BAB II : Kerangka Pemikiran 

2.1. Studi Terdahulu  

Studi terdahulu berisi tentang uraian singkat tentang beberapa studi yang 

lebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan yang dapat digunakan dalam membantu penulis untuk memahami 

                                                 
44 Ibid. Hlm 418  
45 Ibid. Hlm 418 
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konsep atau teori yang digunakan penulis maupun dalam penentuan fokus 

penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini studi terdahulu yang penulis 

gunakan adalah paper yang ditulis oleh Allan Martinez Venegas yang memiliki 

persamaan teori yang digunakan oleh penulis dan working paper yang ditulis oleh 

ESMAP yang memiliki persamaan studi kasus dengan studi kasus yang penulis 

teliti. 

2.2. Kerangka Konseptual 

Subbab ini berisi kajian teoritis yang menjadi pijakan utama dalam 

pelaksanaan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan 

penulis dalam rumusan masalah penelitian. Dalam tulisan ini penulis 

menggunakan konsep Keamanan energi yang dijabarkan oleh Mason Willrich 

untuk menjawab rumusan masalah. 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep menjelaskan bagaimana penulis menggunakan 

variabel dan indikator dalam konsep yang digunakan penulis untuk menjelaskan 

studi kasus yang penulis teliti sebagai. 

2.4. Argumen Utama 

Argumen utama atau hipotesis adalah asusmsi peneliti yang diturunkan 

melalui pemahaman dasar atas teori yang digunakan serta hubungannya dengan 

data – data yang penulis temukan. Hipotesis atau argumen utama merupakan 

jawaban sementara terhadap pertanyaan mendasar penelitian yang masih harus 

diuji kebenarannya secara empiris.  
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3. BAB III : Metode Penelitian 

Metode didefiniskan sebagai cara yang dilakukan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis data46. Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data dan 

metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, serta 

sistematika penulisan yang berisi uraian singkat dari pembahasan materi setiap bab 

dan sub-bab dalam penelitian ini. 

4. BAB IV : Gambaran Umum  

Bab ini akan memberikan pembahasan secara umum mengenai kondisi dan 

faktor-faktor yang berpengaruh bagi keamanan energi Uruguay yang terdiri dari 

banyaknya jumlah energi domestik yang dimiliki, sektor – sektor yang 

membutuhkan energi, kategorisasi ketergantungan impor energi menurut jenisnya, 

kondisi yang memicu kelangkaan energi, serta tindakan apa saja yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Uruguay dalam menangani kondisi kelangkaan 

tersebut. 

5. BAB V: Pembahasan 

Bab ini berisi uraian analisis mendalam terhadap strategi pemenuhan 

energi Uruguay dalam menjamin keamanan energinya pada tahun 2005 – 2015. 

dengan menggunakan variabel dan indikator dalam teori yang penulis gunakan. 

 

 

 

                                                 
46 Ibid. Hlm 420  
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6. BAB VI: Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah penelitian 

berdasarkan teori yang digunakan, serta saran yang direkomendasikan pada pihak 

-pihak tertentu yang melakukan penelitian dengan tema yang sama maupun pihak 

lain yang menggunakan penelitian yang penulis lakukan dalam memahami 

fenomena yang terkait dengan bahasan penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 Keamanan Energi merupakan aspek penting dalam perkembangan 

perekonomian, perindustrian, dan stabilitas negara serta menjadi salah satu prioritas 

utama bagi negara dalam pembentukan kebijakannya baik ke dalam maupun keluar 

negerinya. Hal ini juga berlaku bagi Uruguay yang sedang dalam proses industrialisasi 

yang membutuhkan stabilitas suplai energi juga untuk mendukung perkembangan 

sektor lain seperti transportasi dan kepentingan rumah tangga. Namun demikian 

meingkatnya kebutuhan energi tersebut tidak sebanding dengan banyaknya 

sumberdaya energi domestik yang dimiliki Uruguay dan membuat negara ini 

bergantung pada suplai impor energi dari negara-negara produsen. 

Merujuk pada kenyataan tersebut pemerintah Uruguay kemudian 

memprioritaskan masalah keamanan energi sebagai salah satu aspek utama dalam 

kebijakan luar negeri dan dalam negerinya dengan melakukan beberapa usaha 

konservasi energi seperti penghematan energi dan diversisifikasi sumber energi yang 

dapat dieksplorasi oleh Uruguay. Pembuatan kebijakan tersebut juga untuk mengatasi 

kerentanan energi Uruguay atas berbagai faktor eksternal yang dapat terjadi pada 

dinamika pasar energi internasional karena bergantungnya negara ini terhadap suplai 

impor energi dari negara-negara pengekspor. 

 Dalam bab gambaran umum ini penulis akan menjelaskan bagaimana kondisi 

keamanan energi di Uruguay beserta kerentanan energi yang muncul karena 

dipengaruhi beberapa fenomena seperti peristiwa oil crisis pertama pada 1973, hingga 
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terjadinya bencana kekeringan panjang dan peristiwa oil crisis kedua pada periode 

2003 hingga 2008. 

4.1. Latar Belakang Keamanan Energi Uruguay 

 Kebijakan Keamanan Energi di Uruguay tidak dapat dilepaskan dari 

bergantungnya negara ini terhadap kapabilitas hydropower sejak pembangunan 

bendungan dan pembangkit listrik hydropower pertama milik Uruguay yang mulai 

dibangun pada 1934 dan merupakan salah satu danau buatan terbesar di Amerika Latin. 

Bendungan tersebut adalah Rincon del Bonete (Gabriel Terra) yang berada pada aliran 

Rio Negro di Uruguay yang terletak 232 km sebelah timur dari Montevideo yang 

berkapasitas 128 MW.47 Secara harfiah nama Rio Negro diambil dari bahasa portugis 

yang berarti “Sungai Hitam” yang merupakan aliran anak sungai dengan debit air yang 

cukup besar yang berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan.48  

Pembangunan bendungan Rincon del Bonete beserta instalasi listriknya selesai 

pada 1950 yang kemudian menjadi awal dari pengembangan pembangkit tiga 

pembangkit listrik lainnya yang berada pada hilir bendungan Rincon del Bonete seperti 

Rincon del Baygorria berkapasitas 100 MW yang mulai dibangun pada tahun 1959 dan 

mulai menghasilkan listrik pada 1960 kemudian terdapat juga proyek pembangunan 

bendungan Constitution di Palmar yang mulai mengalirkan listrik dengan daya yang 

lebih besar yaitu 330 MW pada tahun 1982.49 Selain itu Uruguay juga memiliki 

                                                 
47 Structurae, “Dr. Gabriel Terra Dam (Uruguay, 1948) | Structurae,” diakses 4 Juli 2019, 

https://structurae.net/structures/dr-gabriel-terra-dam 
48 Revolvy, “Rio Negro | Revolvy,” diakses 4 Juli 2019, https://www.revolvy.com/page/Rio-Negro. 

diakses 28 Juni 2019 
49 Kenneth E. Sorensen, “Water Power : Hydro-electric Development in Uruguay” (Chicago, 1951). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

bendungan Salto Grande yang berkapasitas 1860 MW bersama dengan Argentina yang 

dibangun atas kerjasama bilateral dari kedua negara tersebut.50 Pembangkit listrik 

hydropower tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi listrik Uruguay sebesar 80% 

dari total keseluruhan kebutuhan listrik dengan ditambah oleh suplai impor listrik dan 

gas dari Argentina dan Brazil pada waktu-waktu puncak permintaan konsumsi listrik 

domestik.51 

Pengertian mengenai hydropower yang merupakan sumber energi terbarukan 

kembali diperdebatkan ketika negara-negara di Amerika Latin terutama Uruguay yang 

mengandalkan hydropower untuk pembangkit listriknya mengalami krisis energi listrik 

yang disebabkan kekeringan panjang akibat anomali cuaca pada badai tahunan el 

nino.52 Anomaly cuaca tersebut menyebabkan musim kering yang lebih panjang 

daripada musim hujan yang terjadi selama periode 2003 hingga 2005.53 Fenomena 

tersebut juga berhubungan dengan terjadinya heat wave pada tahun 2004 yang 

mengakibatkan debit air pada sungai dan bendungan pembangkit listrik berkurang 

secara drastis hingga mengganggu stabilitas produksi dan distribusi listrik nasional.54 

Berkurangnya kapabilitas pembangkit listrik tersebut memaksa Uruguay untuk 

menambah kuota impor bahan bakar fosil sebanyak 20% yang sebelumnya memang 

sudah diatas rata-rata impor global atau sebesar 60% dari total keseluruhan suplai 

                                                 
50 Ibid. 
51 Observatory of Economic Complexity, “OEC - Import origins of Electric Current to Uruguay 

(2004),” diakses 11 Juli 2019, 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/import/ury/show/3510/2004/. 
52 Añel et al., op. cit. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi domestik yang semakin meningkat 

setiap tahunnya.55 

Tabel 4.1.  

Kebutuhan Energi Uruguay Persektor (ktoe)56 

Sumber: Website resmi MiEM dengan diolah penulis 

Dalam tabel diatas dapat dilihat kebutuhan energi Uruguay selama periode 2005 

hingga 2015 yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama pada sektor 

industri yang mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi Uruguay. Peningkatan kebutuhan energi juga terjadi pada sektor transportasi 

yang mengikuti pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. 

Penambahan energi juga terjadi pada sektor residencial atau kependudukan, sektor 

publik, dan sektor agrikultur dengan rata-rata peningkatan sebesar 10 ktoe setiap 

tahunnya. Namun demikian penambahan kebutuhan energi dalam negeri tersebut tidak 

didukung dengan kepemilikan energi yang memadai. Terhitung sebanyak 55% dari 

                                                 
55 UNECE, “Country Report: Uruguay,” Ministerio de Industria Energia y Mineria Direccion de 

Energia y Tecnologia Nuclear, 2010, 1–8, 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/Uruguay.pdf. hlm 3 
56 Balance Energetico Nacional Uruguay, op. cit. 

Sektor 

Tahun   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Transportasi 748,2 821,1 879,2 898,7 971,8 1.032,80 1.089,80 1.116,10 1.183,40 1.192,10 1.233,90 

Residensial 667,3 708,6 747,6 717,7 739,1 755,7 768,5 777,1 793,2 786,3 796,2 

Industri 529,9 535 625,9 1.075,10 1.120,90 1.213,70 1.253,70 1.231,40 1.340,60 1.592,20 1.853,50 

Publik 207,4 238,6 259,7 263,6 276,5 291,6 293,4 305,4 310,9 305,4 299,3 

Agrikultur 197,9 200,1 199,1 227,5 223 224,5 234,5 229,2 230,5 221,7 215,5 
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total keseluruhan suplai energi Uruguay berasal dari suplai impor energi fosil yang 

apabila ditambah dengan jumlah impor listrik dari Argentina dan Brazil total 

keseluruhan impor energi Uruguay adalah 60% dari total keseluruhan suplai energi 

domestik.57 

Ketergantungan Uruguay terhadap suplai impor tersebut membuat negara ini rentan 

terhadap gangguan suplai energi dari faktor eksternal seperti krisis yang terjadi pada 

tahun 2007 yang melanda pasar energi internasioal. Krisis tersebut disebabkan oleh 

naiknya harga minyak mentah di pasar internasional akibat peristiwa oil shock yang 

disebabkan oleh berkurangnya stok minyak mentah di pasar internasional secara tiba-

tiba dan adanya kekhawatiran investor atas terjaminnya harga minya dimasa depan.58 

Naiknya harga minyak tersebut berdampak luas pada negara-negara pengimpor minyak 

bumi terutama bagi Uruguay yang bergantung pada suplai impor minyak mentah akibat 

tidak adanya sumber energi fosil domestik. 

Sebagai usaha untuk mengatasi kerentanan energi Pemerintah Uruguay 

mengeluarkan kebijakan khusus yang berfokus pada strategi penghematan energi, 

eksplorasi alternative sumber energi terbarukan, serta mekanisme penumpukan energi 

untuk mencegah peningkatan harga energi bagi masyarakatnya. Kebijakan tersebut 

terangkum dalam kebijakan jangka panjang Nacional Politica Energetica 2005-2030 

yang mencakup tujuan jangka pendek dari tahun 2005-2015, tujuan jangka menengah 

dari tahun 2015-2020, serta tujuan jangka panjang dari tahun 2020-2030.59 

                                                 
57 UNECE, op. cit. 
58 Hamilton, op. cit. 
59 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Uruguay: Política Energética 2005-2030,” Ministerio de 

Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de Energía, 2008, http://www.dne.gub.uy. 
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Lebih lanjut, tujun jangka pendek untuk tahun 2015 diantaranya: tercapainya 

tingkat pememuhan energi nasional dari energi terbarukan dapat mencapai 50% dari 

total suplai energi domestik; penghematan penggunaan minyak bumi hingga 15% 

dengan mengembangkan teknologi baru untuk melakukan diverifikasi energi; adanya 

pemerataan akses terhadap energi khususnya pada energi listrik yang dapat diakses 

oleh seluruh warga negara; adanya budaya efisiensi energi yang telah menyebar ke 

seluruh masyarakat; serta adanya perusahaan nasional yang dapat memproduksi energi 

secara domestik secara efisien.60  

Kemudian tujuan jangka menengah pada tahun 2020 diantaranya : tercapainya 

optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada energi angin, biomass, 

tenaga matahari, dan biofuel; tercapainya keseimbangan antara permintaan konsumis 

dan produksi energi dari berbagai sektor; optimalisasi penggunaan gas LPG yang 

diproduksi didalam negeri sebagai bahan bakar pada sektor transportasi dan rumah 

tangga yang stabil; selesainya proses renovasi dan modernisasi kilang minya La Teja 

untuk memproses minyak mentah dan pengelolaan produk jadi termasuk dalam hal 

penumpukannya; tercapainya integrasi vertical terhadap ANCAP dan UTE dengan 

pemerintah untuk pengelolaan distribusi dan produksi energi domestik, adanya 

eksplorasi teritori nasional dalam rangka pencarian sumber energi baru; tercapainya 

penghematan konsumsi minyak bumi domestik hingga 20 serta adanya ekspansi 

perusahaan energi nasional dalam skala regional dalam produksi dan pengembangan 

metode eksplorasi yang mengedepankan efisiensi energi. 

                                                 
60 Ibid. 
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Yang terakhir tujuan jangka panjang pada 2030 diantaranya: terbentuknya sistem 

pemanfaatan energi dalam negeri yang menjadi model bagi dunia internasional 

terutama dalam hal energi terbarukan; tercapainya kestabilan suplai energi domestik 

bagi Uruguay; tercapainya target penyimpanan anggaran energi hingga 10 milyar 

dollar dengan melakukan subtitusi energi dan efisiensi konsumsi energi; adanya 

ekspansi perusahaan energi nasional dalam skala global dalam produksi dan proses 

pengembangan fasilitas eksplorasi yang mengedepankan efisiensi energi; tercapainya 

target negara untuk menjadi pelopor dalam penggunaan sumber energi terbarukan serta 

dalam pengembangan fasilitas pendukungnya; kemudian tercapainya integrasi energi 

dalam skala regional khususnya dalam hal distribusi dan pemanfaatan energi 

terbarukan. 

Strategi energi nasional jangka panjang tersebut kemudian disetujui dan diratifikasi 

oleh semua partai politik yang tergabung dalam parlemen pada tahun 2008 untuk 

menjamin tercapainya target yang ditentukan setiap tahun tanpa dipengaruhi oleh 

pergantian presiden atau kabinet yang bekerja di pemerintahan. 

4.2. Kategorisasi Ketergantungan Uruguay Terhadap Suplai Impor 

Uruguay merupakan negara dengan pemanfaatan sumberdaya energi yang terbatas 

pada jenis sumberdaya energi terbarukan seperti hydropower, tenaga angin, serta 

pemanfaatan biomass sebagai bahan bakar untuk membuat energi sekunder terutama 

pada sektor energi listrik. Pemanfaatan energi dari beberapa sumber energi tersebut 

merupakan 40% dari total suplai energi yang nasional dengan kepemilikan domestik. 

Sumber daya hydropower yang telah dieksplorasi selama beberapa dekade terakhir 

yang mulai menurun kapasitasnya membuat Uruguay harus mengambil langkah lain 
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dalam pemenuhan kebutuhan energi yang terus bertambah setiap tahunnya 

menyesuaikan pada sektor perekonomian dan perindustrian domestik yang juga 

semakin berkembang.61 Selain itu strategi baru juga diperlukan pemerintah dalam 

menangani masalah kelangkaan yang disebabkan oleh siklus tahunan bergantung pada 

banyaknya curah hujan tiap tahun yang mempengaruhi banyaknya debit air pada 

fasilitas pembangkit listrik hydropower domestik.  

Tidak adanya sumber energi fosil dalam negeri juga membuat Uruguay sangat 

bergantung pada terjaminnya suplai dan stabilitas harga komoditas energi fosil di pasar 

internasional yang apabila dilihat dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami 

fluktuasi yang cukup besar. Hal ini juga berhubungan dengan peningkatan nilai impor 

energi fosil Uruguay yang bertambah setiap tahunnya karena penambahan permintaan 

energi dari beberapa sektor terutama pada sektor transportasi dan kebutuhan rumah 

tangga yang membutuhkan minyak bumi dan gas alam dalam pemanfaatannya. 

Peningkatan pada impor energi fosil Uruguay dapat dilihat salah satunya pada impor 

energi fosil jenis minyak bumi mentah pada tahun 2005-2008 yang mengalami 

peningkatan nilai impor dari 794 juta dollar AS menjadi 1,58 miliar dolar AS atau 

sebanyak 20% hanya dalam waktu dua tahun tersebut.  

 

 

 

                                                 
61 Miquel Cabré et al., “IRENA Renewable Energy Policy Brief: Uruguay,” International Renewable 

Energy Agency, no. June (2015), 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_

Country_Uruguay.pdf. 
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Tabel 4.2. 

Kebutuhan Impor Energi Uruguay Berdasarkan Jenis (ktoe)62 

Sumber: Website resmi MIEM dengan diolah penulis 

Tabel diatas menunjukkan secara terperinci kebutuhan impor Uruguay terhadap 

beberapa komoditas energi yakni minyak bumi, gas alam dan energi listrik. Dalam hal 

ini dapat dilihat bahwa impor energi Uruguay terhadap komoditas energi fosil terutama 

pada minyak bumi mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan pada 

perkembangan perindustrian serta berkembangnya kebutuhan transportasi karena 

perkembangan sektor residencial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Pembahasan 

mengenai ketergantungan energi Uruguay terhadap beberapa jenis komoditi energi 

tersebut akan penulis jabarkan dalam sub-bab berikut. 

4.2.1. Ketergantungan Uruguay Terhadap Impor Minyak Bumi 

Selain untuk memenuhi permintaan pada sektor transportasi, minyak bumi telah 

digunakan oleh Uruguay secara tradisional sebagai bahan bakar pembangkit tenaga 

listrik terutama pada periode sebelum 1950 ketika pembangkit listrik thermal masih 

menggunakan boiler air yang berbahan bakar minyak bumi. Pada masa itu minyak 

bumi yang diimpor merupakan minyak bumi hasil penyulingan yang mahal untuk 

digunakan langsung oleh konsumen. Baru pada tahun 1956 fasilitas penyulingan 

                                                 
62 Balance Energetico Nacional, “Consumo Final Energetico Por Fuente,” diakses 28 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/demanda2.html. 

Jenis Energi 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Minyak Bumi 2.066,70 1.869,60 1.547,70 2.029,80 1.924,70 1.950,90 1.177,40 2.072,70 1.929,30 1.913,10 2.037,60 

Gas Alam 89,3 102,4 94,7 83,2 58,3 64,4 71,5 52,2 48,8 45 45,8 

Listrik 136,3 248,2 67,8 82,8 126,3 33,3 41 63,8   0,2 
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pertama dibangun di daerah Nuevo Paysandu oleh perusahaan nasional ANCAP 

(Administracion Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) yang khusus 

menangani masalah bahan bakar termasuk penyulingan, distribusi dan penentuan harga 

bahan bakar minyak di Uruguay.63 Dibangunnya fasilitas penyulingan oleh ANCAP 

membuat Uruguay mampu mengolah sendiri minyak bumi mentah hasil impor yang 

harganya lebih murah yang dijual dari tangan pertama atau langsung kepada negara 

produsen minyak mentah terebut. 

Dalam hal pembelian minyak mentah, Uruguay telah beberapa kali melakukan 

diversifikasi sumber produsen untuk mengatasi beberapa masalah karena adanya 

ketidakwajaran dalam pasar minyak mentah internasional. Fenomena pertama yang 

terjadi dan berpengaruh bagi Uruguay adalah peristiwa oil crisis pertama yang terjadi 

pada 1973 karena naiknya harga minyak mentah akibat embargo yang dilakukan oleh 

negara-negara anggota OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting 

Countries) sebagai respo atas konflik militer di Yom Kippur yang melibatkan Israel 

dengan beberapa negara arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah yang berakhir 

dengan kekalahan dari koalisi negara-negara arab tersebut.64 dalam periode tersebut 

Uruguay yang 50% suplai impor minyak mentahnya berasal dari Kuwait juga terkena 

dampak yang cukup parah. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya total harga impor 

dengan jumlah yang sama pada tahun 1974 yang semulai senilai 33,3 juta dollar AS 

                                                 
63 ANCAP (Administracion Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland), “ANCAP - Historical 

Review,” diakses 12 Juli 2019, https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/93/1/innova.front/resena-

historica.html. 
64 Pascal Ditté dan Peter Roell, “Past Oil Price Shocks: Political Background and Economic Impact - 

Evidence from Three Cases,” Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung, 

2006, http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=20499. 
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menjadi 169 juta dollar AS. Peningkatan drastis tersebut membebani perekonomian 

Uruguay hingga menyebabkan penurunan tajam pada GDP Uruguay sejak tahun 1972 

hingga 1975.  

Untuk mengatasinya pemerintah Uruguay menerapkan beberapa kebijakan 

sebagai usaha untuk mengurangi konsumsi minyak bumi domestiknya. Kebijakan 

tersebut diantaranya adalah perubahan skema pajak kendaraan bermotor yang meliputi 

pembatasan kapasitas mesin, penambahan pajak kendaraan yang bermesin lebih dari 

2000cc serta kemudahan pajak bagi kendaraan bermotor bermesin hybrid yakni mesin 

kendaraan yang digerakkan oleh perpaduan BBM dan listrik.65 Beberapa kebijakan 

tersebut juga menjadi dasar atas kebijakan mengenai kendaraan bermotor yang dibuat 

pada tahun berikutnya dan berhasil menurunkan konsumsi BBM pada sektor 

transportasi sebanyak 20%.66 Selain itu pemerintah juga melakukan diversifikasi 

produsen minyak bumi dengan mulai membuka diri pada pasar dan produsen minyak 

mentah regional yang potensial seperti Brazil dan Venezuela juga pada produsen 

minyak mentah di Afrika seperti Nigeria dan Angola serta dan pada beberapa negara 

lain seperti Inggris dan Meksiko untuk menambah kekurangan suplai yang dialami 

Uruguay akibat naiknya harga minyak di negara arab.67 

Beberapa negara tersebut sedikit demi sedikit mulai menjadi penyuplai utama 

bagi minyak mentah di Uruguay terutama negara-negara regional dan negara-negara 

                                                 
65 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Economia y Finanzas, “Decreto 099/012,” 

2012. 
66 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Petroleo Crud: Oferta y Consumo,” diakses 12 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentesp1.html. 
67 The Observatory of Economic Complexity, “OEC - Import origins of Crude Petroleum to Uruguay 

(1973),” diakses 7 Juli 2019, 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/import/ury/show/3510/2007/. 
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Afrika seperti Nigeria yang kemudian menjadi produsen minyak bumi terbesar didunia. 

Hal ini dapat dilihat pada kenaikan nilai impor minyak mentah Uruguay dari beberapa 

negara tersebut setiap tahunnya hingga pada periode 1980-1984 pengekspor minyak ke 

Uruguay tidak lagi didominasi oleh negara-negara arab melainkan pada negara-negara 

Afrika dan beberapa negara regional seperti Brazil, Venezuela, dan Ekuador.68 

Kemudian pada periode 1985-1990 masuk beberapa produsen minyak bumi baru ke 

Uruguay sebagai tambahan diversifikasi sumber produsen seperti Russia, Meksiko, 

Iran, dan beberapa negara regional seperti Kolombia dan Ekuador yang mulai 

mendominasi impor minyak di Uruguay. Bagi Uruguay masuknya beberapa produsen 

regional tersebut merupakan perubahan yang positif untuk menjaga suplai impor 

minyak bumi domestik karena adanya kedekatan geografis dan kultural yang dapat 

menekan biaya distribusi serta adanya prioritas penjualan minyak dari negara-negara 

tersebut ke Uruguay.  

Kondisi impor minyak ke Uruguay tetap stabil pada periode tahun 1990-2000 

dengan didominasi oleh negara Afrika dan beberapa negara regional beserta impor-

impor dalam jumlah kecil dari Russia dan Meksiko.69 Pada periode 2001-2005 

peningkatan impor minyak mentah Uruguay kembali meningkat karena adanya krisis 

energi listrik yang disebabkan oleh kekeringan panjang karena adanya anomaly cuaca 

yang menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dari musim hujan selama 

periode tersebut.70 Anomali cuaca tersebut menyebabkan berkurangnya kapasitas 

                                                 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Benjamin N. Gedan, op. cit. 
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pembangkit listrik hydropower yang selama ini dapat mencukupi kebutuhan energi 

listrik 80% hingga 90% menurun hingga sebanyak 40%. Menurunnya kapasitas 

pembangkit listrik tersebut membuat Uruguay harus mengaktifkan kembali 

pembangkit listrik thermal yang menggunakan boiler air berbahan bakar minyak 

sekligus meningkatkan nilai impor minyak mentah Uruguay sebanyak dua kali lipat 

dari 340 juta dollar AS pada 2001 menjadi 679 juta dollar AS pada 2005.71  Selain 

digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi listrik, peningkatan impor minyak 

mentah tersebut juga digunakan untuk stock pilling sebagai alternative solusi dalam 

permasalahan yang sama di masa depan juga digunakan dalam proses transisi energi 

kepada energi terbarukan.  

Krisis minyak kedua yang dialami oleh Uruguay terjadi pada tahun 2007 hingga 

2008 ketika stok minyak mentah dipasar internasional berkurang secara drastis dengan 

tiba-tiba terutama pada negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola. 

Berkurangnya stok minyak mentah tersebut disebabkan oleh adanya pembelian minyak 

mentah besar-besaran yang dilakukan oleh Tiongkok dalam usaha pemerintah 

Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi besar-besaran di negaranya juga 

dalam usaha pemerintah Tiongkok untuk menjadi raksasa energi global.72 

Meningkatnya permintaan energi dari pasar global tersebut tidak diimbangi dengan 

meningkatnya produktivitas negara-penghasil minyak mentah akibat stagnasi produksi. 

Berkurangnya stok minyak mentah secara tiba-tiba tersebut kemudian menyebabkan 

kekhawatiran pasar terutama para investor yang menempatkan komoditas minyak 

                                                 
71 Observatory of Economic Complexity, op. cit. 
72 Hamilton, op. cit. 
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sebagai barang barang modal dalam bursa efek yang membuat harga minyak ikut dalam 

fluktuasi harga modal yang tinggi.73 Hal ini menyebabkan harga minyak bumi mentah 

kembali mengalami peningkatan signifikan dari rata-rata 80 dollar AS berbarel pada 

2006 menjadi 162 dollar AS perbarel pada 2008. Meningkatnya harga minya tersebut 

juga meningkatkan total nilai Impor Uruguay dari 806 juta dollar AS pada 2007 

menjadi 1,66 miliar dollar pada 2008.74  

 Fenomena tersebut membuat Uruguay kembali merubah skema pajak yang 

berlaku sejak krisis minyak pertama pada 1973 dengan melakukan penambahan dekrit 

presiden yang mengatur kemudahan pajak bagi masyarakat yang telah menggunakan 

mobil bermesin listrik serta mendorong perubahan dalam sistem transportasi umum 

dengan menggunakan bahan bakar gas dan listrik yang mulai diberlakukan pada tahun 

2009.75  

4.2.2. Ketergantungan Uruguay Pada Impor Gas Alam 

Impor gas alam Uruguay dimulai pada tahun 1998 bersamaan dengan 

dibangunnya jaringan pipa gas dari Argentina sebagai penghasil gas alam terbesar di 

amerika selatan saat itu yang menghubungkan Paraguay, Venezuela, dan Brazil yang 

melalui Uruguay dan Chile. Perjanjian perdagangan impor gas alam tersebut 

merupakan kesepakatan tambahan dari transaksi energi listrik antara Uruguay, 

Argentina dan Brazil setelah dibangunnya jaringan kabel bertegangan tinggi yang 

menghubungkan tiga negara tersebut. Pada periode ini, komoditi gas alam mulai 

                                                 
73 Ibid. 
74 Observatory of Economic Complexity, “OEC - Import origins of Electricity to Uruguay (2015),” 

diakses 13 Juli 2019, https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/ury/show/2716/2015/. 
75 Jakov Buljan, “Charcoal Production And Wood Gasification,” 2007, 1–29. 
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digunakan oleh pemerintah Uruguay untuk tujuan riset dan percobaan dalam 

pemanfaatan bahan bakar gas alam sebagai alternatif energi dalam instalasi pembangkit 

listrik yang diimpor dari Argentina dalam jumlah kecil hanya sebesar 1,8 ktoe.  

Pengembangan infrastruktur dan analisis potensi gas alam tersebut 

diselenggarakan oleh pemerintah Uruguay dengan menggunakan lembaga asistensi 

CEEESA (Center for Energy, Environmental and Economic System Analysts) yang 

secara khusus mengkaji potensi tambahan atas kesepakatan perdagangan energi listrik 

antara Argentina, Brazil dan Uruguay.76 Lebih lanjut, Studi CEEESA mengungkapkan 

bahwa impor gas alam Uruguay akan sangat dipengaruhi oleh rencana ekspansi pada 

kapasitas minimal energi listrik yang akan didistribusikan pada tiga negara tersebut. 

Keberlanjutan impor gas alam Uruguay juga dipengaruhi oleh tingkat integrasi dalam 

sistem kelistrikan dengan Argentina dan Brasil yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap tinggi atau rendahnya permintaan impor tersebut.77  

Dengan adanya kesepakatan perdagangan listrik Uruguay dengan Argentina 

dan Brazil, arus ekspor energi listrik dari dalam negeri diperkirakan akan meningkat 

secara substansial dan mendorong permintaan gas alam sebagai alternatif tambahan 

dalam pembangkit listrik. Adanya pengembangan instalasi pembangkit listrik tenaga 

gas alam tersebut kemudian membuat impor gas alam Uruguay mengalami 

peningkatan yang signifikan pada periode 2000 hingga 2005 dari 19,8 ktoe pada 1999 

menjadi 30,6 kto pada tahun 2000 seiring dengan selesainya instalasi turbin CCGT 

                                                 
76 CEEESA (Center for Energy Environmental and Economic System Analysis, “Energy Systems - 

Analyzing Uruguay’s Natural Gas Market,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ceeesa.es.anl.gov/news/Uruguay.html. 
77 Ibid. 
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(Combined-Cycle Gas Turbin) berkapasitas 300 MW sebagai turbin tambahan dalam 

pembangkit listrik berbahan bakar minyak Punta del Tigre di Montevideo Uruguay 

pada tahun 2003.78  

Grafik 4.1  

Impor Gas Alam Uruguay79 

 

Dalam grafik tersebut terlihat peningkatan yang signifikan pada tahun 2004 

yang disebabkan oleh adanya pengurangan kapasitas pembangkit listrik tenaga 

hydropower akibat kekeringan yang melanda kawasan regional Amerika Selatan. 

Penambahan kuota impor gas alam tersebut digunakan pemerintah Uruguay sebagai 

alternatif tambahan energi dalam pembangkit listrik tenaga thermal berbahan bakar 

minyak untuk meminimlaisir penambahan kuota impor minyak bumi yang sudah cukup 

tinggi di Uruguay.Peningkatan impor gas alam tersebut mencapai puncaknya pada 

2007 sebesar 102,9 ktoe akibat meningkatnya harga minyak mentah di pasar global 

dalam fenomen oil shock hingga akhir tahun 2008.80 

                                                 
78 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Gas Natural,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentesp3.html. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Impor gas alam Uruguay kemudian mengalami penurununan pada periode 2010 

hingga 2015 dengan kembali stabilnya harga minyak mentah internasional, kembalinya 

curah hujan dan debit air pada dam pembangkit listrik, serta pengembangan energi 

terbarukan di Uruguay.81 Selan digunakan sebagai pembangkit listrik, Gas alam juga 

digunakan oleh pemerintah Uruguay sebagai subtitusi bahan bakar minyak pada sektor 

transportasi dalam pengembangan bus dan angkutan umum berbahan bakar gas yang 

dimulai pada tahun 2003.82 Pada sektor ini pengembangan bahan bakar gas sebagai 

subtitusi kemudian digantikan dengan bahan bakar biofuel yang lebih ramah 

lingkungan sekaligus menandai penurunan bertahap dari impor gas alam Uruguay 

hingga pada 2015 hanya sebesar 45 ktoe saja.83 

4.2.3. Ketergantungan Uruguay Pada Impor Listrik 

Uruguay merupakan negara yang bergantung pada pembangkit listrik 

hydropower juga sangat bergantung pada tambahan impor listrik terutama yang 

berasala dari Argentina dan Brazil. Tambahan listrik tersebut digunakan untuk 

memenuhi puncak permintaan energi listrik pada sektor rumah tangga dan industri 

yang tiap tahun semakin meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% setiap 

tahunnya.84 Hydropower yang dihasilkan dari empat bendungan dimiliki secara 

domestik oleh Uruguay telah dieksplorasi hampir selurhannya hingga tidak mencukupi 

untuk memenuhi permintaan listrik apabila tidak ditambah dengan sumber energi lain 

                                                 
81 Ibid. 
82 Honore Anouk, South American Gas Markets and The Role of LNG, 2016, 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/10/South-American-Gas-Markets-

and-the-Role-of-LNG-NG-114.pdf. 
83 Balance Energetico Nacional Uruguay, op. cit. 
84 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Electricidad: Produccion, Oferta y Consumo,” diakses 12 

Juli 2019, https://ben.miem.gub.uy/fuentess25.html. 
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atau dengan suplai impor dari negara-negara domestik yang memeliki lebih banyak 

sumberdaya hydropower maupun sumberdaya energi lain yang dapat digunakan untuk 

menciptakan energi sekunder. Ekspolorasi hydropower Uruguay tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari pembangunan bendungan pertama Uruguay yakni bendungan Rincon 

del Bonete pada aliran Rio Negro. 

Pembangunan fasilitas pembangkit listrik tersebut dimulai oleh konsorsium 

jerman dan diselesaikan oleh konsorsium Amerika Serikat yang menambil alih proyek 

setelah terjadinya perang dunia kedua dan adanya embargo yang dilakukan pihak 

sekutu terhadap jerman. Selain berperan dalam penyelesaian bendungan pemerintah 

Amerika Serikat bersama dengan kosnsorsium yang mengerjakan proyek bendungan 

Rincon del Bonete juga berperan besar dalam hal transfer teknologi dan keilmuan yang 

berhubungan dengan masalah hidroelektris dan pembangunan fasilitasnya. Transfer 

keilmuan tersebut turut tercantum dalam kesepakatan antara pemerintah Uruguay 

dengan Pemerintah Amerika Serikat mengenai penyelesaian proyek penyelesaian 

pembangunan oleh konsorsium Amerika Serikat.85 

 Kesepakatan tersebut juga berperan dalam pengembangan kemampuan 

pekerja lokal dala membangun pembangkit listri tenaga Hydropower milik Uruguay 

berikutnya seperti bendungan Baygorria berkapasitas 100 MW yang mulai dibangun 

pada tahun 1959 dan mulai menghasilkan listrik pada 1960 kemudian terdapat juga 

proyek pembangunan bendungan Constitution di Palmar yang mulai mengalirkan 

                                                 
85 Sorensen, op. cit. 
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listrik dengan daya yang lebih besar yaitu 330 MW pada tahun 1982.86 Selain 

bendungan domestik para pekerja Uruguay juga turut ambil bagian dalam 

pengembangan bendungan Salto Grande hasil kerjasama dengan Argentina yang 

terletak di kota Salto yang merupaka kota terbesar kedua pada aliran Rio Uruguay. 

Bendungan tersebut termasuk salah satu bendungan buatan terbesar di Amerika Latin 

yang dalam kondisi normal menghasilkan listrik sebesar 1860 MW yang 

pemanfaatannya dibagi rata dengan Argentina.87  

 Pembangunan beberapa bendungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan 

listrik Uruguay dalam tahun-tahun awal dibangun. Kemudian seiring dengan 

perkembangan perekonomian dan perindustrian Uruguay kebutuhan listrik masyarakat 

juga turut meningkat drastis hingga tidak dapat dicukupi dengan hanya mengandalkan 

pembangkit listri hydropower saja.88 Impor listrik Uruguay yang kebanyakan berasal 

dari Argentina dan Brazil dimulai sejak dibangunnya jalur kabel bertegangan tinggi 

yang menghubungkan ketiga negara tersebut pada 1980an untuk yang digunakan untuk 

mempermudah distribusi listrik apabila ada salah satu dari ketiga negara tersebut 

mengalami kekurangan suplai listrik.89  

 Namun demikian tidak seperti Argentina dan Brazil yang memiliki 

sumberdaya energi alternatif yang melimpah, Uruguay menjadi semakin bergantung 

pada suplai listrik dari negara tersebut hingga pada tingkatan tidak lagi mampu untuk 

                                                 
86 International Bank for Reconstruction And Development, “Appraisal of The Rincon del Bonete 

Project Uruguay,” 1937. 
87 Sorensen, op. cit. 
88 ESMAP, op. cit. 
89 Usinas Administracion Nacional De dan Corporate Re Swiss Solutions, “Closing The Gap: Drought 

threat to Uruguay ’ s reliance on hydropower,” 2014. 
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mengekspor listrik pada kedua negara tersebut. Kenyataan ini diperparah dengan 

adanya krisis ekonomi yang melanda Amerika Latin terjadi pada periode tahun 1990-

2000 akibat fluktuasi suku bunga Amerika Serikat yang tidak stabil  hingga 

menyebabkan kekhawatiran para investor terutama yang berinvestasi di Amerika Latin 

kepada kemungkinan kredit macet di regional Amerika Latin.90 Investor Amerika 

Serikat tersebut kemudian menarik investasinya di Amerika Latin secara besar-besaran 

yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan secara tidak 

langsung berpengaruh pada menurunnya perekonomian negara-negara kreditur.  

 Negara-negara Amerika Latin yang pada periode itu sedang mengambangkan 

infrastrukturnya banyak melakukan pinjaman kepada bank-bank swasta Amerika 

Serikat mengalami kesulitan pembayaran akibat naiknya suku bunga dollar Amerika 

Serikat. Krisis ekonomi ini berdampak pada memburuknya hubungan antara Uruguay, 

Argentina dan Brazil karena adanya kenaikan biaya impor listrik dari kedua negara 

yang sebelumnya menjadi mitra Uruguay dalam pertukaran energi listrik.91 Kenaikan 

biaya impor tersebut juga menghambat Uruguay dalam melakukan diversifikasi 

sumber impor energi listrik dari Paraguay yang suplai listriknya masih stabil dengan 

menggunakan kabel bertegangan tinggi yang melalui wilayah Argentina dan Brazil. 

Kekeringan yang melanda Amerika Latin pada periode 2003-2005 juga turut 

memperparah kondisi kerentanan energi Uruguay yang berdampak luas termasuk 

                                                 
90 Mario e Carranza, “Mercosur, The Global Economic Crisis, And The New Architecture Of 

Regionalism In The Americas,” LATN, Latin America Trade Network, 2006, 9–11. 
91 UNDP, “Rapid Assessment And Gap Analyis of Uruguay,” 2004. 
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berkurangnya debit air pada bendungan terbesar Salto Grande yang berkurang 

kapasitas penghasil listriknya hingga 50%.92  

 Untuk mengatasinya pemerintah Uruguay memberlakukan kebijakan 

penghematan listrik besar-besaran di kota Montevideo sebagai wilayah dengan 

konsumsi listrik terbesar seperti larangan beroperasinya lift dan escalator pada mall-

mall besar pada jam-jam tertentu, pelarangan penerangan taman pada apartemen 

mewah di tengah kota, pemadaman lampu penerangan jalan dan papan reklame 

termasuk pada papan iklan yang berada diteras toko di sepanjang jalan-jalan kota 

Montevideo. Selain itu himbauan pengehamatn listrik juga diberikan pada kantor-

kantor pemerintahan dan gedung-gedung milik swasta untuk menghemat listrik 

minimal 10% dari penggunaan biasa dengan cara membatasi penggunaan lift hingga 

pada lantai tertentu juga pemadaman listrik gedung saat berakhirnya jam kerja.93 Krisis 

energi listrik tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan dekrit 

khusus pada 2009 yang mengatur rancangan pembangunan gedung untuk ditambah 

dengan fasilitas pebangkit listrik tenaga surya pada gedung dengan tinggi bangunan 

tertentu.94  

 

 

 

                                                 
92 Dario Montero, “ENERGY-URUGUAY: Crisis in the Midst of Potential Abundance | Inter Press 

Service,” 2007, http://www.ipsnews.net/2004/07/energy-uruguay-crisis-in-the-midst-of-potential-

abundance/. 
93 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Economia y Finanzas, op. cit., 2008. 
94 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Resolucion N.2928/009” (2009), ??? 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Ketergantungan Uruguay terhadap suplai impor energi seperti yang penulis 

jabarkan sebelumnya mengalaim tren yang meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh 

adanya peningkatan dalam perkembangan sektor industri, transportasi, dan sektor 

rumah tangga seiring waktu. Namun demikian perkembangan tersebut tidak diimbangi 

dengan meningkatnya tingkat produktivitas energi domestik akibat tidak ditemukannya 

sumber energi fosil serta belum berkembangnya teknologi yang memungkinkan 

Uruguay untuk mengeksplorasi energi alternatif dalam negerinya.  

 Kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak stabilnya dinamika politik dan 

suplai energi global yang mempengaruhi terjaminnya suplai impor energi Uruguay 

seperti adanya konflik di timur tengah, adanya ketidak seimbangan permintaan dan 

penawaran dalam pasar energi internasional, serta adanya faktor anomali cuaca global 

yang tidak hanya mempengaruhi stabilitas arus ekspor dan impor energi namun juga 

mempengaruhi kapabilitas Uruguay dalam hal produksi energi sekunder melalui energi 

terbarukan. Tidak stabilnya kondisi pasar energi internasional juga meningkatkan 

persaingan untuk mendapatkan suplai energi diantara negara-negara importer energi 

lainnya yang menambah tantangan Uruguay dalam menjamain kestabilan suplai energi 

domestik dari sumber impor. Hal ini menjadi faktor penting dalam penentuan strategi 

dan pembuatan kebijakan energi yang dipertimbangkan oleh Uruguay untuk menjamin 

suplai energi domestiknya. 

 Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai strategi keamanan energi 

Uruguay dalam menghadapi situasi energi domestik yang mengalami kerentanan 
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dengan menggunaka pisau analisis yang ditawarkan oleh Mason Wilrich dalam 

bukunya yang berjudul Energy and World Politics. Dalam pengertian Mason Willrich 

mengenai keamanan energi, Strategi yang dapat diaplikasikan negara terbagi menjadi 

dua yaitu strategi strengthening domestic supply dan strengthening foreign supply  

yang membahas bagaimana negara mengamankan suplai energinya dari dalam dan luar 

negeri. Dalam strategi strengthening domestic supply terdapat beberapa indikator yaiu 

rationing plan, stock pilling, dan self sufficiency. Kemudian dalam strategi 

strengthening foreign supply  terdapat dua indicator yakni diversification dan 

interdependence.  

 5.1. Strengthening Domestic Supply  

 Dalam sub-bab ini penulis akan menjabarkkan strategi apa saja yang 

dilakukan oleh pemerintah Uruguay dalam memperkuat suplai energinya melalui 

usaha-usaha yang dilakukan secara domestik seperti tindakan rationing plans, stock 

pilling, dan self sufficiency. Beberapa tindakan tersebut akan penulis jabarkan dalam 

bentuk kebijakan teknis yang dilakukan oleh pemerintah Uruguay untuk memenuhi 

tujuan jangka pendek yang termasuk dalam strategi kebijakan energi Nacional Politica 

Energetica 2005-2030 sebagai batasan peneltian. 

5.1.1. Rationing Plans 

 Rationing plans merupakan salah satu strategi yang dilakukan negara untuk 

mengamankan suplai energinya dengan cara melakukan penghematan dan 

pengurangan konsumsi energi domestik untuk menunda dampak dari kelangkaan 

energi yang dialami oleh negara. Penghematan tersebut juga meliputi tindakan kontrol 

terhadap jumlah permintaan energi domestik serta mengalokasikan jumlah energi yang 
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ada pada sektor-sektor strategis terutama yang berhubungan dengan kelangsungan 

negara seperti sektor industri, sektor produksi energi, serta sektor pemerintahan dan 

pelayanan publik.95 

 Strategi rationing plans dapat dilihat dalam penerapan tujuan jangka pendek 

dari kebijakan Nacional Politica Energetica 2005-2030 pada poin target penghematan 

konsumsi minyak bumi sebanyak 15 % dengan subtitusi energi serta menerapkan 

budaya efisiensi energi pada masyarakatnya. Implementasi dari tujuan ini dapat dilihat 

dalam beberapa regulasi dan peraturan mengenai efisiensi energi bagi beberapaa sektor 

yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya peraturan energi pada sektor penerangan 

publik, penerapan standar baru terhadap efisiensi energi pada sektor pelayanan publik, 

regulasi efisiensi pada sektor penerangan yang di gunakan masyarakat, regulasi 

efisiensi energi yang diterapkan pada bangunan, regulasi yang mempromosikan 

instrument efisiensi energi, regulasi efisiensi energi pada sektor transportasi, kemudian 

terdapat regulasi dalam tingkatan institusional yang menyediakan framework untuk 

efisiensi energi, serta terdapat pula regulasi yang mengatur sistem pelabelan efisiensi 

energi secara nasional. 

 Lebih lanjut dalam menangani krisis yang terjadi karena kondisi kekeringan 

yang melanda Uruguay  pada periode 2003-2005, pemerintah Uruguay melalui 

Kementiran Pernindustrian, Energi dan Mineral atau MIEM pada tanggal 29 Maret 

2005 mengeluarkan himbauan resmi kepada konsumen listrik untuk mematikan 

setengah dari jumlah lift dan escalator dalam gedung yang memiliki lift dan eskalator 

                                                 
95 Mason Willrich, Energy and World Politics, The Free Press, 1975. 
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lebih dari satu unit; larangan menyalakan penerangan pada balkon, teras,taman dan 

gazebo, lorong gedung, atau penerangan untuk kepentingan dekorasi lain kecuali pada 

penerangan untuk kepentingan keamanan.96  

 Himbauan tersebut juga berlaku pada para pemilik usaha yang memiliki toko 

atau papan reklame iklan untuk mematikan penerangan pada papan iklan, mematikan 

50% dari penerangan interior serta mematikan penerangan pada penunjuk jalan kecuali 

bagi penyedia layanan medis dan kantor pemerintah pusat yang dibatasi tidak lebih dari 

100W pada masing-masing penerangan yang terpasang. Peraturan ini juga menetapkan 

aturan minimal penghematan listrik tidak kurang dari 10% dari rata rata penggunaan 

perbulan pada tahun sebelumnya sekaligus memberikan wewenang kepada perusahan 

listrik negara UTE untuk memutus aliran listrik dalam jangka waktu satu hari hingga 

satu minggu bagi konsumen yang tidak mematuhi aturan pemerintah seperti yang 

disebutkan diatas.97 

 Himbauan tersebut kemudian diperpanjang hingga 29 Mei 2006 karena tidak 

adanya perkembangan postif dari krisis kekeringan yang melanda meskipun curah 

hujan mulai meningkat disebabkan oleh belum pulihnya pembangkit listrik tenaga air 

yang ada di Rio Negro dan Rio Uruguay. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2006 

semua larangan mengenai penggunaan listrik dicabut sebagian pada beberapa sektor 

seperti pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, juga pada beberapa gedung 

milik swasta dengan batasan minimal penghematan listrik sebesar 5% dari rata-rata 

                                                 
96 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Electric Energy Saving Plan (PAEE) of 2006.pdf,” 

2006. 
97 Ibid. 
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penggunaan listrik.98 Dicabutnya sebagian larangan tersebut digunakan sebagai 

persiapan bagi pemerintah untuk melakukan penumpukan energi yang berlebih dalam 

mengantisipasi krisis serupa, juga digunakan pemerintah dalam mempersiapkan 

hukum dan peraturan baru mengenai penggunaan listrik domestik.  

 Kemudian pada 14 April 2008 pemerintah kembali mengeluarkan dekrit yang 

berisi tentang pembentukan aturan tambahan terhadap peraturan penghematan listrik 

yang telah berlaku pada periode 2006-2007 dan membentuk badan audit yang terdiri 

dari tiga teknisi ahli yang berasal dari MIEM, Lembaga Pengaturan Sitem Pengairan 

dan Energi, dan UTE yang bertugas untuk mengukur kepatuhan konsumen dalam hal 

penerapan rencana penghematan energi yang berlaku pada periode tahun 2006-2007.99 

Badan audit tersebut juga berwenang dalam melakukan inspeksi terhadap konsumen 

dalam proses audit yang dilakukan serta bertugas untuk menghimbau para konsumen 

tersebut untuk tetap mengurangi penerangan interior dan dekoratif semaksimal 

mungkin sesuai dengan batas minimal 5% seperti yang diatur dalam dekrit tertanggal 

10 Oktober 2006.100 Dekrit tersebut diatas juga menghimbau kepada Kementrian 

Kebudayan, Pendidikan, Pariwisata, dan Olahraga untuk melakukakn koordinasi 

dengan MIEM dalam pencegahan kegiatan olahraga, pertunjukan budaya, atau kegiata 

hiburan malam lainnya yang membutuhkan banyak energi listrik. 

 Aturan tambahan yang dimaksud dalam dekrit yang dikeluarkan pada 14 

April 2008 berisi aturan yang lebih mendetail dan terbagi menjadi dua sektor utama 

                                                 
98 Ibid. 
99 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Application of the Electric Energy Saving Plan PAEE 

2008,” 2008. 
100 Ibid. 
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yaitu sektor penerangan publik dan sektor perumahan. Pada sektor publik peraturan 

tambahan tersebut antara lain: pengaturan jam kerja dan operasional gedung pada 

kantor pemerintahan maupun swasta yang tidak lebih dari 18 jam sehari;  melarang 

penerangan pada papan reklame dan teras bangunan; pemberian kontrol penuh kepada 

UTE selaku perusahaan listrik negara untuk mengatur lampu penerangan publik seperti 

pada taman dan lampu jalan untuk dimatikan pada pagi hingga sore hari; meminimalisir 

penggunaan lift dan escalator dalam gedung; himbauan untuk mematikan peralatan 

yang menghabiskan banyak listrik seperti computer, printer, mesin foto kopi dan 

microwave pada saat tidak digunakan; pelarangan penggunaan AC dan penghangat 

ruangan; mematikan listrik gedung pada akhir jam kerja serta mempromosikan budaya 

efisiensi dan penghematan listrik hingga pada tingkat personil paling bawah. 

Ketidakpatuhan terhadap aturan diatas akan diproses berdasarkan struktur hierarkis 

yang ada dalam kantor maupun gedung tersebut untuk dilaporkan pada badan audit 

yang bertugas yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. 

 Kemudian pada sektor perumahan aturan tambahan yang berlaku antara lain: 

mengurangi tingkat maksimal temperatur AC dalam ruangan tidak lebih dingin dari 

20° Celcius dan suhu pada pemanas sair tidak lebih dari 50°Celcius serta meminmalisir 

penggunaannya semaksimal mungkin antara 18 sampai 23 jam; mengurangi itensitas 

penggunaan peralatan yang membutuhkan arus listrik yang besar seperti mesin cuci, 

pencuci piring otomatis, oven elektrik, mesin jahit besar dan setrika listrik; melakukan 

efisiensi penggunaan air untuk meminimalisir beroperasinya pompa air dan peralatan 

listrik lain yang berhubungan; peraturan tersebut juga berlaku pada bangunan 
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apartemen dengan anjuran penggantian peralatan listrik yang lebih hemat seuai dengan 

standar yang telah berlaku. 

 Selain penambahan pada peraturan efisiensi energi, Pemerintah Uruguay juga 

membuat skema baru bagi pemberian subsidi pada konsumsi listrik disektor publik 

yang diberikan secara bertahap sebesar 10 % pada tanggal 1Maret 2007 hingga 1 

Februari 2008, kemudian 20% pada 1 Maret 2008 hingga 1 Februari 2009, dan yang 

terakhir 30% pada 1 Maret 2009. Sistem pengukuran baru tersebut berubah dari yang 

berdasarkan pada jumlah daya dan banyaknya fasilitas yang terpasang seperti lampu 

atau peralatan listrik lainnya yang dipasangkan oleh konsumen menjadi seberapa 

banyak total daya yang dihabiskan dalam jangka waktu satu bulan yang diukur melalui 

sekering dan alat ukur tegangan listrik yang telah terpasang. 

 Kemudian pada 2012 tahapan dalam perubahan skema pembayaran dan 

subsidi listrik yang ditentukan pada 2008 tersebut kembali di lanjutkan dengan 

penerapan sebesar 40% pada 1 Januari hingga 1 Desember 2012,  kemudian 50% pada 

1 Januari hingga 1 Desember 2013, dan 60% pada 1 Januari 2014.101 Pemberian subsidi 

tersebut berlaku bagi konsumen yang telah mematuhi peraturan pemerintah mengenai 

efisiensi energi setelah adanya audit dari tim khusus. 

 Selain pada sektor penerangan dan kelistrikan, kebijakan efisiensi energi juga 

di terapkan pada sektor transportasi yang paling banyak mengkonsumsi produk minyak 

bumi yang diimpor dari beberapa negara. Kebijakan tersebut menjadi prioritas utama 

pemerintah Uruguay terutama pada periode tingginya harga minyak mentah akibat 

                                                 
101 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Billings Subject To Obtaining The Subsidy,” 2012. 
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peristiwa oil shock tahun 2007-2008 ketika harga minyak mencapai titik tertinggi 

dalam sejarah. Kebijakan pemerintah dala melakukan rationing plans pada sektor ini 

dapat dilihat dalam kebijakan mengenai erubahan skema pajak yang diatur dalam dekrit 

tertanggal 30 Desember 2010 dimana terdapat peningkatan pajak hingga 100 % pada 

kendaraan pribadi bemesin diesel dengan kapasitas mesin diatas 1000 cc sedangkan 

pada kendaraan pribadi bermesin bensin diatas 1000 cc hingga 3000 cc kenaikan pajak 

berkisar antara 20% hingga 30%.102  

 Kenaikan pajak kendaraan juga diterapkan pada kendaraan double cabin 

milik pribadi bermesin diesel hingga mencapai 70%. Naiknya pajak kendaraan pribadi 

tersebut juga dibarengi dengan menurunnya pajak kendaraan umum seperti bus, 

minibus, truk, dan taksi dari 10% hingga 0%.103 Skema tersebut juga berlaku bagi 

kendaraan bermesin listrik dan gas yang sama sekali tidak menggunakan bahan bakar 

minyak. Sedangkan pada kendaraan bermesin hybrid kenaikan pajak ringan juga 

diterapkan untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk-produk kendaraan 

ramah lingkungan tersebut. Naiknya pajak kendaraan pribadi bermesin diesel juga 

dimaksudkan untuk mengurangi pembelian kendaraan bermesin diesel yang cukup 

boros bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan bermesin bensin. Kebijakan 

tersebut juga digunakan untuk mendorong masyarakat Uruguay dalam menggunakan 

transportasi umum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak secara luas. 

                                                 
102 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Economia y Finanzas, “Modification of 

IMESI Rates Applicable To Utility and Passenger Vehicles,” n.d. 
103 Ibid. 
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 Selain pada perubahan skema pajak kendaraan, pemerintah Uruguay juga 

menerapkan kebijakan pengembangan bahan bakari minyak dengan bahan bakar 

organic seperti bio ethanol yang popularitasnya semakin meningkat terutama setelah 

adanya krisis minyak pada 2007. Pada 2008 pengembangan bahan bakar organik di 

Uruguay telah mencapai tahap akhir dimana produk seperti bio ethanol dan bio diesel 

telah tersebar pada stasiun pengisian bahan bakar umum secara luas. Pada 2012 

pemerintah mengeluarkan himbauan resmi melalui perusahaan minyak nasional 

ANCAP untuk mencampurkan bahan bakan organic dengan bahan bakar yang berasal 

dari minyak mentah dengan penghitungan berdasarkan oktan pada masing-masing jenis 

bahan bakar tersebut.104 

 Selain beberapa kebijakan tersebut, Pemerintah Uruguay pada 2009 mulai 

menerapkan program standarisasi Energy Eficiency (EE) yang merupakan standar 

efisiensi energi untuk produk-produk yang masuk atau dibuat di Uruguay yang mulai 

dirancang pada tahun 2006.105 Pada awal perkembangannya yakni pada tahun 2007, 

standarisasi tersebut hanya mencakup beberapa jenis produk yang berhubungan dengan 

penerangan seperti standarisasi pada produk karet tahan api pada sirkuit lampu pijar 

bertegangan tinggi untuk penerangan publik, serta pada sirkuit bertegangan rendah 

untuk penggunaan domestik; kemudian standarisasi pada lampu pijar tipe tabung dan 

spiral untuk penggunaan domestik. Lalu pada 2008 hingga 2009 standarisasi produk 

                                                 
104 Masami Kojima, “Petroleum Product Pricing and Complementary Policies,” no. April (2013), 

http://econ.worldbank.org. 
105 Eficiencia Energetica, “DNE - Eficiencia Energetica - El programa de etiquetado de EE en Uruguay 

- Visualizar contenido,” diakses 12 Juli 2019, http://eficienciaenergetica.gub.uy/web/eficiencia/-/el-

programa-de-etiquetado-de-ee-en-uruguay. 
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kemudian berkembang kepada produk rumah tangga seperti pengering pakaian tipe 

drum, kompor listrik dan gas, pemanas air, AC, serta pemanas ruangan.106 Pada tahun 

2010 hingga 2013 standarisasi EE mencakup produk dengan daya listrik dan kebutuhan 

energi yang lebih besar seperti motor elektrik, pemanas air berbahan bakar gas, mesin 

cuci, kulkas, pemanas air listrik, serta standarisasi mesin kendaraan ringan sesuai 

dengan skema pajak yang telah ditentukan pada tahun 2008. 

 Beberapa tindakan pemerintah tersebut diatas dilakukan dalam usaha untuk 

melakukan penghematan energi besar-besaran dalam jangka pendek juga sebagai usaha 

untuk melakukan efisiensi konsumsi energi secara jangka panjang dalam rangka 

mensubtitusi energi konvensional menjadi energi terbarukan. Dalam jangka pendek 

tindakan pemerintah tersebut telah berhasil mengurangi peningkatan konsumsi listrik 

nacional yang ditunjukkan dengan menurunnya angka konsumsi nasional pada periode 

kekeringan tahun 2002 hingga 2005 dari 552 ktoe menjadi 513 ktoe.107 Kemudian 

tindakan penghematan listrik juga terlihat dampaknya pada stabilnya peningkatan 

konsumsi energi listrik dalam periode krisis minyak mentha tahun 2006-2008 yang 

hanya sebesar 10 ktoe setiap tahunnya. Peningkatan konsumsi energi listrik kembali 

meningkat secara drastis sejak dicabutnya larangan dan pembatasan konsumsi listrik 

nasional pada 2012 dengan kembalinya curah hujan dan debit air pada aliran sungai di 

Uruguay. 

 

                                                 
106 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “DNE - Eficiencia Energetica - Normas y 

especificaciones técnicas,” diakses 12 Juli 2019, http://eficienciaenergetica.gub.uy/normas-y-

especificaciones-tecnicas. 
107 Balance Energetico Nacional Uruguay, op. cit. 
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5.1.2. Stock Pilling 

 Strategi domestik kedua yang dilakukan Uruguay dalam mengatasi 

kerentanan energinya adalah stock pilling yaitu tindakan yang dilakukan untuk 

menimbun dan menumpuk cadangangan energi yang digunakan untuk saat darurat 

sebagai strategi jangka pendek seperti pada krisis kekeringan dan oil shock pada kasus 

Uruguay.108 Perencanaan kebijakan stock pilling Uruguay telah dimulai sejak 

dibangunnya kilang minyak La Teja yang merupakan kilang minyak pertama  milik 

Uruguay yang dibangun pada tahun 1939.109 Kilang minyak tersebut mulai beroperasi 

dalam produksi dan penyulingan minyak mentah pada tahun 1951 yang memenuhi 

permintaan konsumsi bahan bakar minyak pada sektor transportasi dan industri yang 

sedang berkembang. Kemudian fungsi pada kilang minyak La Teja sebagai 

penyulingan minyak ditambahkan pada 2002 sebagai stasiun penumpukan produk 

minyak mentah dengan adanya penambahan beberapa fasilitas penyimpanan minyak 

berkapasitas yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sebesar 4100 meter kubik 

perhari selama 3 tahun berturut turut.110  

 Pembangunan fasilitas penumpukan bahan bakar tersebut pada awalnya 

dibangun sebagai respon pemerintah atas terjadinya krisis minyak mentah pertama 

pada 1973 untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya krisis serupa dimasa depan. 

Kemudian fungsi dari kilang minyak tersebut mulai terasa ketika Uruguay dilanda 

                                                 
108 Willrich, op. cit. 
109 ANCAP (Administracion Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland), “ANCAP - La Teja 

Plant,” diakses 13 Juli 2019, https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/1739/1/innova.front/planta-la-

teja.html. 
110 Ibid. 
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serangkaian krisis energi sejak tahun 2003 dan terutama pada peristiwa oil shock pada 

2007. Selain memaksimalkan fasilitas penumpukan minyak pada kilang minyak La 

Teja, Pemerintah Uruguay juga menerapkan kebijakan gasifikasi pada 2008 dengan 

memanfaatkan produk sampingan yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak 

mentah yang kemudian disimpan dan didistribusikan melalui jaringan pipa gas yang 

selesai dibangun pada 2010 yang menghubungkan stasiun-stasiun distribusi gas di 

beberapa kota besar Uruguay seperti Salto dan Montevideo.111 Pada masa krisis 

beberapa stasiun tersebut juga berfungs sebagai fasilitas penyimpanan gas yang akan 

digunakan Uruguay dalam melakukan transisi energi dalam pembangkit listrik 

bertenaga gas yang dalam proses pembangunan. 

 Selain pada sektor energi fosil, penumpukan sumberdaya energi juga 

dilakukan oleh Uruguay pada sektor agrikultur dengan memanfaatkan biomass yang 

merupakan produk sampingan dari industri tersebut. Sebagai negara dengan sektor 

agrikultur yang maju, Uruguay juga merupakan salah satu negara penghasil biomass 

terbesar di Amerika Latin.112 Biomass tersebut yang secara tradisional digunakan 

sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga thermal pada 1988 mulai 

digunakan sebagai penghasil gas untuk menggerakkan turbin penggiling pada pabrik-

pabirk pengolahan kayu dan produk agrikultur lain seperti beras untuk menggantikan 

bahan bakar minyak pada pabrik-pabrik tersebut. Pada saat krisis, energi dari biomass 

                                                 
111 ANCAP (Administracion Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland), “ANCAP - Tablada 

Plant,” diakses 13 Juli 2019, https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/1596/1/innova.front/planta--

tablada.html. 
112 Jorge Leiva Valenzuela, Triple Desarrollo, dan Consultores Spa, “Electricity Production from 

Biomass in Uruguay,” no. April (2015). 
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tersebut dipergunakan secara luas pada sektor industri atas himbauan resmi pemerintah 

dalam dekrit yang dibuat pada tahun 2008 sebagai subtitusi minyak serta untuk 

mendukung program pemerintah dalam melakukan tindakan stock pilling.113 

 Uruguay sebagai negara yang bergantung penuh terhadap suplai impor energi 

fosil tidak memiliki lembaga khusus dalam melakukan tindakan stock pilling karena 

pemerintah Uruguay tidak melihat adanya urgensi atas pembentukan lembaga 

tersebut.karena tidak ditemukannya sumber energi dan adanya kontrol penuh 

pemerintah terhadap suplai energi akibat monopoli distribusi yang dilakukan 

pemerintah melalui perusahaan-perusahaan energi nasional seperti ANCAP dan UTE. 

Perusahaan-perusahaan tersebut berwenang penuh terhadap rantai produksi energi di 

Uruguay yang meliputi produksi, distribusi, hingga penentuan harga produk energi 

yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu perusahaan nasional tersebut juga berwenang 

penuh dalam pembangunan infrastruktur energi baik yang merupakan hasil kerjasama 

dengan pemerintah negara lain sebagai perwakilan pemerintah ataupun infrastruktur 

yang dibangun secara domestik. 

5.1.3. Self Sufficiency 

 Strategi ketiga yang dilakukan Uruguay untuk menjamin suplai energi 

domestiknya yaitu self sufficiency yaitu tindakan untuk mengurangi ketergantungan 

negara terhadap impor energi dengan melakuakn eksplorasi dan pemanfaatan potensi 

energi domestik yang ada secara maksimal.114 Tindakan self sufficiency yang dilakukan 

                                                 
113 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Declarase de Interes Nacional La Produccion De 

Combustibles Alternativos, Renovables y Subtitutivos De Los Derivados Del Petroleo,” 2002, 2002. 
114 Willrich, op. cit. 
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oleh Uruguay didominasi pada sektor energi terbarukan yang potensinya cukup besar 

di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari tingginya intensitas pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah Uruguay selama periode 2005 hingga 2015 sebagai 

pemenuhan tujuan jangka pendek dari kebijakan Nacional Politica Energetica 2005-

2030 pada poin pertama dari tujuan jangka pendek yakni target pemenuhan kebutuhan 

energi dari suplai energi terbarukan sebanyak 50% dari total suplai energi domestik 

yang dimiliki.115 

 Dalam hal ini target tersebut berfokus pada kemandirian dalam produksi 

energi sekunder dan menggunakan sumber energi primer terbarukan seperti energi 

hydropower, biomass, energi matahari, dan tenaga angina serta dengan 

mengembangkan biofuel secara domestik. Lalu pada sektor energi listrik, 

pengembangan dilakukan pada fasilitas pembangkit listrik yang mempromosikan 

pembangkit listrik mikro hidrolik yang dapat digunakan sebagai penghasil listrik utama 

pada satu kota maupun sebagai fasilitas tambahan pada masa-masa krisis energi atau 

pada masa puncak dari konsumsi energi listrik. Pembangunan instalasi pembangkit 

listrik terbarukan tersebut berdasarkan pada peraturan pemerintah yang tertulis dalam 

dekrit presiden yang dikeluarkan pada tanggal 13 maret 2006 mengenai kontrak khusus 

terhadap penjualan listrik dari distributor swasta yang memprodksi listrik dari tiga jenis 

energi yaitu  energi angina, biomass, dan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 

rendah dengan maksimal jumlah daya listrik yang dihasilkan sebesar 60 MW atau 20 

MW dari masing-masing sumber energi tersebut. Apabila kuota 20 MW dari salah satu 

                                                 
115 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), op. cit., 2008. 
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jenis energi tersebut tidak dapat dicapai, maka distributor dapat memenuhi kuota 

minimal 60 MW dengan menggunakan daya listrik yang dihasilkan dari dua sumber 

lain yang disebutkan sebelumnya.116 

 Dekrit tersebut dikeluarkan dengan tujuan merangsang produsen instalasi 

listrik yang menggunakan tiga jenis sumber energi tersebut untuk masuk kedalam pasar 

energi nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam mengeksplorasi energi 

terbarukan di Uruguay. Tiga sumberdaya yang disebutkan sebelumnya menjadi 

prioritas urama dalam pengembangan energi terbarukan untuk melengkapi kekurangan 

suplai listrik yang disebabkan oleh tidak seimbangnya permintaan dan produksi listrik 

karena adanya stagnasi pada kapabilitas hydropower Uruguay sebagai pembangkit 

listrik utama di negara ini. Selain itu dekrit tersebut juga menjadi awal bagi terbukanya 

pasar Uruguay terhadap investasi asing setelah sebelumnya sektor energi hanya 

dimonopoli oleh perusahaan nasional. 

 Pada bulan Maret 2007 turbin angin pertama mulai dibangun di Uruguay oleh 

Eolic Energy Uruguayan Associaton (AUDEE) yang berkapasitas 0,45 MW untuk 

kepentingan penelitian potensi pembangkit listrik tenaga angina yang dijalankan oleh 

National Public University (UdelaR).117 Penelitian tersebut didukung oleh lembaga 

asistensi khusus dari UNDP yang yakni UWEP (Uruguay Wind Energy Programme) 

untuk memaksimalkan studi yang dilakukan.118 Dari penelitian yang dilakukan tersebut 

                                                 
116 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, “Decreta No. 077/006,” 2006. 
117 Globelics International dan Conference Athens, “The power of wind : an analysis of a Uruguayan 

dialogue regarding an energy policy Melissa Ardanche , Mariela Bianco1 , Claudia Cohanoff , Soledad 

Contreras , Mar ıı a Goñi , Luc ıı a Simón and Judith Sutz,” no. October (2017): 1–15. 
118 Global Environment Facility, “Uruguay Wind Energy Programme (UWEP) | Global Environment 

Facility,” diakses 13 Juli 2019, https://www.thegef.org/news/uruguay-wind-energy-programme-uwep. 
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diketahui bahwa potensi sumberdaya energi angin di uruguay sangatlah banyak hingga 

pada periode 2008 hingga 2012 beberapa perusahaan besar dari Denmark, Jerman, dan 

Spanyol mulai masuk untuk membangun turbin anginnya di Uruguay.119 Masuknya 

beberapa perusahaan besar tersebut terutama setelah diangkatnya pembatasan kapasitas 

daya listrik oleh pemerintah Uruguay pada tahun 2009 yang memberikan kebebasan 

bagi perusahaan untuk membangun fasilitas turbin listrik hingga 150 MW pada setiap 

instalasi.120 Pada 2015 kapasitas total dari pembangkit listrik tenaga angin di Uruguay 

telah mencapai 500 MW.121 

 Kemudian tindakan self sufficiency pada sektor energi lain juga ditunjukkan 

dengan adanya pengembangan instalasi pembangkit listrik bertenaga matahari dengan 

memanfaatkan yang menangkap panas matahari untuk digunakan sebagai pembangkit 

listrik thermal maupun sebagai alat pemanas air atau ruangan pada sektor residensial 

sebagai subtitusi bahan bakar gas yang selama ini digunakan secara luas. Tindakan ini 

diatur dalam undang-undang tahun 2009 yang secara umum membahas mengenai 

pengembangan teknologi pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi listrik 

yang menjadi kepentingan nasional.122 Regulasi dalam undang-undang tersebut 

kemudian ditambahkan dengan dekrit presiden tahun 2011 dengan nomor 451/011 

yang secara rinci mengatur penggunaan pemanas air bertenaga matahari atau sumber 

energi terbarukan lain untuk kolam renang air hangat, juga mengatur penggunaan 

                                                 
119 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Parques en Uruguay | Proyecto Energía Eólica - 

MIEM,” diakses 13 Juli 2019, http://www.energiaeolica.gub.uy/index.php?page=parques-en-

uruguay#expand1. 
120 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Decreto 403/009,” 2009. 
121 Global Environment Facility, op. cit. hlm 19 
122 S.C. Bhatia, “Solar Thermal Energy,” Advanced Renewable Energy Systems, 2019, 

doi:10.1016/b978-1-78242-269-3.50004-8. 
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pemanas air bertenaga matahari pada fasilitas hotel, gelanggang olah raga serta fasilitas 

publik lainnya yang menggunakan 20% dari total konsumsi listriknya untuk pemanas 

air. Penerapan regulasi tersebut dilakukan oleh konsumen listrik secara bertahap dan 

ditargetkan untuk sepenuhnya diterapkan pada 2014.123 

 Kemudian pengembangan energi matahari yang dikhususkan sebagai 

pembangkit listrik baru ditetapkan pada tahun 2013 dalam dekrit presiden nomor 

420/013 yang mengatur penggunaan photovoltaic cell atau sel surya pada generator 

listrik. Dalam dekrit ini pemerintah juga menawarkan pada perusahaan instalasi sel 

surya swasta untuk membangun instalasi listriknya di Uruguay dengan jaminan 

stabilitas harga menggunakan US Dollar dan permintaan listrik yang dibeli langsung 

oleh pemerintah dengan maksimal kapasitas listrik sebesar 240 Mw.124 Dalam hal ini 

perusahaan swasta tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu semua proyek yang 

dijalankan harus melibatkan setidaknya 20% bahan-bahan lokal dalam operasionalnya. 

 Selanjutnya peralatan yang akan dipasang seperti sel surya dan inverternya 

bukan merupakan bekas pakai, perusahaan harus menanggung semua pembiayaan yang 

berhubungan dengan ekspansi proyek dan pemasangan jaringan listrik, sert perusahaan 

dilarang menjual hasil energi listrik pada selain UTE dengan harga yang disepakati 

sebesar 91,5 Dollar AS per Mw/h apabila instalasi listrik telah siap digunakan sebelum 

Desember 2014 serta 86,6 Dollar AS per Mw/h apabila instalasi listrik baru selesai 

pada Desember 2015.125 Keputusan tersebut kemudian mulai dilaksanakan dan 

                                                 
123 Ibid. Hlm 7 
124 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), “Solar Photovoltaic ( PV ),” 2008. 
125 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM). Ministerio de Economia y Finanzas, “Private 

Generation of Photovoltaic Energy.,” n.d. 
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menghasilkan listrik pada 2014 sebesar 194 Mw dari total maksimal kapasitas 240 

Mw.126 

 Pada sektor transportasi, proses self sufficiency juga dilakukan dengan 

melakukan pengembangan biofuel sebagai bahan campuran dari bahan bakar minyak 

konvensional yang merupaka hasil produksi minyak mentah yang diimpor oleh 

Uruguay. Bahan bakar biofuel tersebut mulai dilakukan oleh Uruguay pada tahun 2007 

dengan dikeluarkannya dekrit dan regulasi khusus yang mengamantkan pada ANCAP 

untuk melakukan pengembangan teknologi sekaligus perancangan skema penentuan 

harga terhada bahan bakar jenis ini.127 Dekrit tersebut kemudian dirubah pada tahun 

2008 dengan menambahkan peraturan untuk mencampurkan bahan bakar minyak 

dengan bahan bakar biofuel berdasarkan oktan dan jenis dari bahan bakar minyak 

tersebut. Tindakan ini terutama ditujukan kepada bahan bakar mesin diesel yang 

termasuk boros dalam konsumsi bahan bakar dengan mencampurkan bahan bakar 

minyak yang berupa solar dengan bahan bakar biodiesel dengan perbandingan 60% 

solar dan 40% biodiesel.128  

 Kemudian pada bahan bakar untuk mesin bensin ditetapkan pencampuran 

bahan bakar dengan perbandingan 80% bahan bakar minyak dan 20% bahan bakar 

bioethanol yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi pada mesin karena 

pembakaran yang tidak optimal dari bahan bakar bioethanol pada awal 

                                                 
126 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Eoilica,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentesp5.html. 
127 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), op. cit., 2002. 
128 ANCAP (Administracion Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland), “ANCAP - Marco 

Legal y Política Energética,” diakses 23 Juli 2019, 

https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/1588/1/innova.front/marco-legal-y-politica-energetica.html. 
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perkembangannya.129 ANCAP mulai melakukan produksi dan pencampuran bahan 

bakar minyak dengan biofuel pada tahun 2010 dengan skema yang telah ditentukan 

tersebut. 

Grafik 5.1 

Produksi Biofuel Uruguay130 

 

Sumber: Website resmi MIEM dengan diolah penulis 

 

 Grafik diatas menjelaskan tingkat produksi biofuel di Uruguay yang sejak 

tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada biofuel bertipe 

biodiesel.131 Hal ini disebabkan karena tingginga konsumsi bahan bakar diesel pada 

sektor transportasi maupun industri untuk digunakan dalam operasional kendaraan, alat 

berat, dan alat produksi lain yang masih banyak menggunakan bahan bakar minyak.  

                                                 
129 Ibid. 
130 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Gasolina Automotora y Bioetanol,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentess6.html. 
131 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Biodiesel,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentess14.html. 
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 Tindakan self sufficiency yang dilakukan pemerintah Uruguay dengan 

penambahan biofuel, turbin angin dan panel surya ini dapat dikatakan telah mampu 

mengurangi ketergantungan negara terhadap suplai impir energi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya tren penurunan impor minyak bumi sebanyak 10 ktoe setiap 

tahunnya sejak 2010 hingga 2015 dalam periode pengembangan biofuel domestik.132 

Kemudian tren penurunan juga terlihat pada impor energi listrik yang sebesar 248,2 

ktoe pada 2006 hingga sama sekali tidak melakukan impor energi listrik pada periode 

2013 sampai 2015.133 

Dalam presentase, keberhasilan pengembangan energi listrik dari energi terbarukan 

tersebut mencapai angka 94%.134 Penambahan suplai biofuel alam skema energi 

domestik juga menyumbang peranan besar bagi suplai energi Uruguay yang mencapai 

54% energi terbarukan dari total suplai energi domestik. Kondisi ini selaras dengan 

pemenuhan target jangka pendek 2005-2015 dari kebijakan Nacional Politica 

Energetica 2005-2030.135  

5.2. Strengthening Foreign Supply 

 Dalam analisis strategi keamanan energi yang dijabarkan oleh Mason 

Willrich dalam bukunya Energy and World Politics strategi kedua yang dapat 

dilakukan negara dengan sedikit sumberdaya untuk menjamin keamanan energinya 

adalah dengan memperkuat suplai impor energi. Tindakan yang dapati dilakukan 

                                                 
132 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Petroleo Crudo,” diakses 23 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentesp1.html. 
133 Balance Energetico Nacional Uruguay, “Electricidad,” diakses 13 Juli 2019, 

https://ben.miem.gub.uy/fuentess25.html. 
134 Cabré et al., op. cit. Hlm 23 
135 Ibid. 24 
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negara adalah engan melakuka diversifikasi sumber impor serta dengan melakukan 

interdependence yakni memberikan bantuan pembangunan terhadap negara 

pengekspor melalui proyek-proyek yang dijalankan bersama.136 Dalam sub-bab ini 

penulis akan menjabarkan bagaimana Uruguay dapat mengamankan sumber impornya 

dengan melakukan dua tindakan tersebut. 

5.2.1. Diversification 

 Tindakan diversification merupakan strategi yang dilakukan oleh negara 

untuk mengembangkan dan mencari sumber energi baru dari negara dengan tingkat 

produksi energi nya tinggi untuk menjamin suplai energi asing tetap terjamin137. 

Strategi ini dilakukan Uruguay dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara 

negara pemilik sumber daya energi dengan lebih  dari satu negara penyuplai energi 

untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya krisis energi pada salah satu negara 

pengekspor. Secara tradisional Uruguay merupakan negara yang bergantung pada 

suplai impor pada hampir semua sektor energinya terutama pada sektor energi 

listriknya sebelum pembangunan pembangkit listrik hydropower pada tahun 1950an. 

Uruguay juga sangat bergantung pada suplai energi fosil untuk memenuhi permintaan 

dari berbagai sektor domestik seperti transportasi dan kebutuhan rumah tangga karena 

tidak ditemukannya sumber energi fosil dalam negeri. Kondisi ini membuat tindakan 

diversification menjadi penting bagi Uruguay untuk mengantisipasi kondisi krisis yang 

mungkin terjadi pada negara-negara pengekspor energi utama Uruguay   

                                                 
136 Willrich, op. cit. hlm 70 
137 Ibid. 
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 Kondisi krisis yang dimaksud penulis terjadi pada saat krisis energi akibat 

kekeringan yang melanda kawasan regional Amerika Latin pada tahun 2005 yang 

diikuti oleh krisis minyak pada 2007. Uruguay yang pada periode tersebut bergantung 

penuh pada impor listrik dan gas dari Argentina turut merasakan dampak dari krisis 

energi yang terjadi di Argentina dengan hilangnya suplai impor listrik dan gas dari 

negara tersebut membuat Uruguay mengalami krisis energi hingga pada tingkatan 

mengancam kelangsungan negara.138 

 Dalam usaha untuk mengatasinya, Pemerintah uruguay melakukan 

diversifikasi sumber impor listrik pada Brazil dan Paraguay yang masih memiliki 

kelebihan energi listrik untuk diekspor karena banyaknya cadangan hydropower yang 

belum dipengaruhi oleh kekeringan dimana kedua negara tersebut juga dilalui oleh 

aliran utama sungan Amazon yang debit airnya cukup stabil meskipun pada musim 

paling kering. Pada periode 2006 porsi impor listrik dari Brazil dan Paraguay semakin 

meningkat dari 30% di tahun 2005 menjadi 60% pada tahun berikutnya karena belum 

berakhirnya krisis energi yang melanda Argentina.meskipun curah hujan pada tahun 

tersebut telah meningkat. Impor listrik dari Argentina kembali mengalir pada tahun 

2007 bersamaan dengan suplai impor dari Brazil yang digunakan Uruguay sebagai 

cadangan energi sementara pengembangan fasilitas pembangkit listrik tambahn 

dikembangkan. 

 Kemudian pada periode 2007 hingga 2012 impor listrik Uruguay mengalami 

tren penurunan meskipun fluktuasi masih terjai pada setiap musim kering dan waktu 

                                                 
138 Anouk Honore, “Argentina : 2004 Gas Crisis,” Energy, no. November (2004). 
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puncak permintaan konsumsi listrik domestik.139 Tren positif tersebut disebabkan oleh 

dimulainya pengembangan pembangkit listrik tenaga angin yang mengalami 

peningkatan signifikan pada 2009 setelah dihapuskannya batas maksimal instalasi 

pembangkit listrik tenaga angin juga dengan masuknya beberapa perusahaan multi 

nasional yang berasal dari eropa untuk membangun fasilitias pembangkit listrik di 

Uruguay.140 kemudian pada periode 2012 hingga 2015 uruguay mulai menghentikan 

impor listriknya dari Brazil dan Argentina karena pemenuhan energi listrik Uruguay 

dari energi terbarukan telah mulai menunjukkan hasil surplus. Kemudian pada 2015 

Uruguay mulai melakukan ekspor energi listrik pada Argentina dan Brazil dengan 

semakin meningkatnya produksi listrik dalam negeri karena pengembangan 

pembangkit listrik turbin angin dan biomass yang semakin tinggi.141 

 Sebagai negara pengimpor energi fosil, Uruguay juga rentan terhadap 

pengaruh fluktuasi harga minyak yang tidak stabil. Contoh kasus yang terjadi adalah 

pada tahun 1973 dalam konflik Yom Kippur yang melibatkan koalisi negara arab 

dengan Israel yang berujung pada embargo minyak oleh negara OAPEC yang 

menyebabkan naiknya harga minyak di pasar internasiona pada masa itu.142 Pada 

periode ini Uruguay yang suplai impornya banyak berasal dari Kuwait mulai 

melakukan diversifikasi sumber impor dengan membuka pasar energi pada negara-

negara afrika seperti angola dan Nigeria yang kemudian termasuk dalam negara dengan 

                                                 
139 International Energy Agency, “Statistics | Uruguay - Total Primary Energy Supply (TPES) by 

source (chart),” diakses 13 Juli 2019, 

https://www.iea.org/statistics/?country=URUGUAY&year=2016&category=Energy 

supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
140 Ministerio de Industria y Mineria (MIEM), op. cit., 2009. 
141 Observatory of Economic Complexity, op. cit. 
142 Ditté dan Roell, op. cit. 
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produksi minyak mentah terbesar didunia. Kemudian pada periode 1980 hingga 2000an 

impor minyak mentah Uruguay telah mengalami diversifikasi yang baik dengan 

didominasi negara afrika dan beberapa negara regional. 

 Krisis minyak kedua dan yang paling parah dialami Uruguay terjadi pada 

tahun 2007 pada peristiwa oil shock yakni naiknya harga minyak akibat berkurang 

drastisnnya produk minyak mentah di pasar internasional secara tiba-tiba. Fenomena 

ini deisebabkan oleh pembelian minyak secara besar-besaran oleh tiongkok pada 

beberapa negara produsen minyak terutama pada pada negara-negara Afrika seperti 

Angola dan Nigeria serta negara-negara arab anggota OAPEC.143 Naiknya harga 

minyak tersebut membuat Uruguay yang suplai minyaknya banyak berasal dari negara 

afrika harus melakukan tindakan difersifikasi. Tindakan tersebut mulai dilakukan 

Uruguay pada 2008 dengan menambah kuota impor minyak mentah dari Venezuela 

dan Russia serta Afrika Selatan.144 

 Kemudian pada 2009 seiring dengan menurunnya harga minyak mentah dan 

stok minyak mentah Angola yang mulai stabil, Uruguay kembali meningkatkan impor 

minyak dari angola sebanyak 10%. Pada tahun tersebut Uruguay kembali menambah 

kuota impor dari negara regional selain Venezuela yakni Ekuador yang mulai 

memproduksi minyak mentah di negaranya.145 Diversifikasi impor minyak mentah 

Uruguay kembali meningkat pada periode 2010 hingga 2012 dengan mengutamakan 

                                                 
143 Hamilton, op. cit. hlm 15 
144 Observatory of Economic Complexity, “OEC - Import origins of Crude Petroleum to Uruguay 

(2008),” diakses 23 Juli 2019, 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/sitc/import/ury/show/3330/2015/. 
145 Ibid. (2009) 
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suplai impor minyak dari negara regional seperti Venezuela sebagai pengimpor utama 

ditambah dengan suplai impor rminyak mentah dari Brazil dan Ekuador yang 

produksinya semakin meningkat. Selain itu impor minyak juga didapatkan dari Rusia 

dan beberapa negara Afrika pengekspor minyak baru seperti Kongo dan Republik 

Guniea Ekuatorial.146  

 Kemudian pada periode 2012 hingga 2015difersivikasi sumber impor minyak 

Uruguay kembali bertambah dengan masuknya Inggris ke pasar minyak global. Dalam 

hal ini, tindakan diversifikasi sumber minyak yang dilakukan Uruguay dapat dikatakan 

telah berhasil mencukupi kebutuhan minyak mentah domestik di negara ini. Hal ini 

ditunjukkan dengan stabilnya suplai dan nilai impor minyak Uruguay pada rata rata 

700 Juta Dollar AS hingga 1 Miliar Dollar AS.147 

5.2.2. Interdependence 

 Tindakan interdependence merupakan tindakan yang dilakukan negara 

pengimpor untuk menjalin hubungan baik dengan negara pengekspor yang bertujuan 

untuk meningkatkan saling ketergantungan atau interdependence sekaligus menjamin 

kelancaran arus impor energi dari negara pengekspor. Secara konkrit, tindakan 

interdependence negara pengimpor terhadap negara pengekspor terbagi menjadi dua 

yakni tindakan development assistance  yang dapat berupa proyek pembangunan 

infrastruktur bilateral antara kedua negara, atau program bantuan pengembangan 

                                                 
146 Ibid. (2012) 
147 Ibid. (2015)  
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negara lainnya seperti transfer teknologi, atau dapat juga berupa investasi langsung 

atau foreign direct investment dari negara pengimpor pada negara pengekspor.148 

 Dalam hal ini Uruguay sebagai negara pengimpor energi juga melakukan 

tindakan interdependence pada beberapa negara produsen energi terutama salah 

satunya dengan memberikan investasi pada Venezuela melalui ANCAP untuk 

melakukan kerjasama dengan PDVSA dalam pemanfaatan dan eksplorasi Orinoco Belt 

Venezuela. Orinoco Belt merupakan wilayah sebesar 55.000 km persegi pada sebelah 

selatan Venezuela yang meliputi daerah negara bagian Guarico, Anzoantegui, 

Monagas, dan Delta Amacuro. Daerah tersebut merupakan daerah yang kaya akan 

cadangan minyak mentah yang pada 2010 ditetapkan sebagai daerah dengan cadangan 

minyak terbanyak didunia mengalahkan Arab Saudi yang mengandung sekitar 250 

milliar barel minyak mentah yang siap untuk di eksplorasi. Pengembangan Orinoco 

belt sebagai cadangan minyak utama Venezuela sangat penting bagi kemajuan 

perekonomian dengan yang menyumbang 95% dari total keseluruhan pendapatan 

ekspor negara atau 54% dari total pendapatan nasional Venezuela.149  

 Pemerintah Venezuela melalui presiden Chavez kemudian mentargetkan 

penghasilan minyak dari Orinoco belt sebesar 3,5 juta barrel minyak perhari dengan 

investasi sebesar 100 milliar dollar AS. Investasi tersebut dilepaskan secara 

internasional kepada beberapa perusahaan minyak raksasa yang akan membangun 

kilang minyaknya sesuai dengan pembagian wilayah pada daerah seluas 55.000 km 

persegi tersebut. ANCAP sebagai salah satu perusahaan minyak yang turut berinvestasi 

                                                 
148 Willrich, op. cit. hlm 70 
149 Petroleos de Venezuela. S.A, “The Orinoco Belt - Update,” no. July 2010 (2012). 
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pada wilayah pada awal perencanaan pengembangan proyek mendapat bagian utara 

wilayah ini dengan perincian sebesar pembagian hasil produksi sebesar 40% kepada 

PDVSA dan 60% bagian ANCAP pada produksi minyak setiap 2000 hingga 6000 

barrel perhari.150 

 Investasi ANCAP tersebut merupakan modal awal bagi pemerintah 

Venezuela dalam proses produksi dan eksplorasi Orinoco belt juga bagi pemerintah 

Uruguay yang sedang melakukan diverasifikasi sumber minyak untuk mengantipasi 

adanya kemungkinan krisis dimasa depan. Investasi ANCAP tersebut juga merupakan 

pemenuhan tujuan jangka pendek dari kebijakan Nacional Politica de Energetica 

2005-2030 pada poin terakhir yakni adanya ekspansi perusahaan minyak nasional pada 

proyek-proyek regional di Amerika Latin.  

5.3. Analisis Strategi Keamanan Energi Uruguay Pada Tahun 2005-2008 

 Berdasarkan pada aplikasi variable dan indikator dalam menganalisis strategi 

keamanan energi Uruguay menggunakan konsep keamanan energi Mason Willrich 

yang penulis jabarkan pada sub-bab sebelumnya, dalam sub-bab ini penulis akan 

menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah Uruguay dalam menjamin 

keamanan energi domestiknya. Dalam hal ini penulis menilai dengan berhasilnya 

aplikasi konsep keamanan energi Mason Willrich dalam studi kasus yang diteliti oleh 

penulis maka dapat dikatakan bahwa konsep ini masih sangat relevan untuk digunakan 

dalam menganalisis isu keamanan energi pada masa ini. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya tindakan pemerintah Uruguay yang dapat dimasukkan dalam dua variable 

                                                 
150 Ibid. hlm 2 
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negara pengimpor yang memiliki sedikit sumber energi seperti yang dijabarkan oleh 

Mason Willrich yakni menjamin keamanan energi dengan mengamankan suplai yang 

berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 

 Penjelasan Mason Willrich mengenai strategi penguatan suplai dalam negeri 

dengan melakukan tindakan rationing plan, stock pilling, dan self-sufficiency telah 

dijalankan oleh pemerintah Uruguay dalam sekumpulan kebijakan dan peraturan yang 

diterapkan dalam periode waktu 2005 hingga 2015 yang secara terperinci telah penulis 

jabarkan dalam beberapa sub-bab sebelumnya. Kemudian dalam melakukan ketiga 

strategi tersebut, pemerintah Uruguay lebih dominan dalam melakukan tindakan 

rationing plan dan self sufficiency dalam mengatasi kerentanan energi yang terjadi. 

Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuain kedua tindakan tersebut dengan 

banyaknya dekrit dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang dikhususkan untuk 

proses transisi energi menjadi energi terbarukan yang jumlah dan potensinya cukup 

besar di Uruguay yang juga sejalan dengan tujuan jangka pendek dari kebijakan 

Nacional Politica Energetica 2005-2030.  

 Beberapa kebijakan tersebut merupakan kebijakan jangka panjang yang dapat 

menjadi acuan dalam pengembangan teknologi eksplorasi  energi terbarukan maupun 

dalam penentuan skema harga energi sekunder yang sampai pada konsumen energi. 

Dalam hal ini strategi stock pilling dipandang tidak dominan karena dalam rangkaian 

kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis yang terjadi, tindakan stock pilling hanya 

dilakukan dalam jangka waktu sebentar dan bersifat kondisional. 

 Selanjutnya, strategi kedua yang dilakukan Uruguay adalah penguatan 

jaminan suplai luar negeri yakni dengan melakukan diversification dan 
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interdependence. Dalam hal ini penulis menilai bahwa kedua strategi tersebut telah 

dijalankan dengan baik oleh pemerintah Uruguay terutama pada tindakan 

diversification yang ditunjukkan dengan cepatnya reaksi pemerintah untuk mencari 

sumber impor dari negara lain ketika krisis minyak mulai terjadi pada tahun 2007 

hingga 2008 dengan melakukan pembukaan pasar baru terhadap negara-negara yang 

baru saja memproduksi minyak terutama negara dengan kedekatan geografis dalam 

regionalnya seperti Venezuela dan Ekuador. Kemudian dalam melakukan tindakan 

interdependence pemerintah Uruguay juga telah dirasa cukup untuk menciptakan iklim 

saling ketergantungan pada negara pengekspor dengan melakukan ekspansi bisnis pada 

negara produsen minyak yang dilakukan sekaligus sebagai bantuan pembangunan 

infrastruktur eksplorasi energi pada negara pengekspor.  

 Namun demikian terdapat beberapa catatan khusus bagi penulis terhadap 

konsep yang digunakan yakni konsep keamanan yang dijelaskan oleh Mason Willrich 

yaitu adanya kelemahan dalam hal pendefinisian tindakan diversification yang menurut 

penulis belum dapat menjelaskan secara spesifik bagaimana negara melakukan strategi 

keamanan energinya hanya dengan melakukan difersifikasi pada sumber impor saja. 

Sebagai pembanding adalah konsep diversifikasi energi dari Energy Charter 

Secretariat yang menjelaskan bahwa diversifikasi energi suatu negara dapat mencakup 

diversifikasi pada jenis sumber daya energi, pada negara pemasok energi, serta pada 

jalur distribusi eneri tersebut.151 Catatan penulis yang kedua terdapat pada kurangnya 

pendefinisian dalam strategi interdependence yakni pada tindakan development 

                                                 
151 Energy Charter Secretariat, “International Energy Charter Treaty,” no. November 2014 (2016): 168, 

doi:10.1017/S0922156598000375. 
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assistance yang dijabarkan oleh Mason Willrich sebagai pembanding adalah teori yang 

dijabarkan oleh KJ Holsti yang membedakan bantuan luar negeri menjadi beberapa 

jenis yakni bantuan militer, hibah, bantuan teknis, atau bantuan hutang.  

 Selain pada konsep yang penulis gunakan, catatan penulis juga terletak pada 

keakuratan hasil penelitian yang lemah karena adanya keterbatasan data yang 

menyebabkan penulis tidak dapat melihat secara menyeluruh dari setiap negara 

pemasok energi sekitar tahun 2005-2015. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Dengan melihat rendahnya kapabilitas dalam menghasilkan energi secara 

mandiri yang tidak sebanding dengan permintaan energi domestik yang terus 

meningkat setiap tahunnya serta tidak ditemukannya sumber energi fosil dalam negeri 

menyebabkan Uruguay sangat bergantung terhadap suplai impor energi. 

Ketergantungan Uruguay pada tingkat impor yang mencapai 64% pada tahun 2005 

merupakan dua kali lipat dari rata-rata impor energi global yang sebesar 30%. 

Ketergantungan yang tinggi tersebut membuat Uruguay menghadapi kondisi 

kerentanan energi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. 

Salah satu upaya Uruguay dalam mengatasi kerentanan tersebut terdapat pada 

kebijakan Nacional Politica Energetica 2005-2030 yang berisi tujuan jangka pendek 

2005-2015, tujuan jangka menengah 2015-2020 serta tujuan jangka panjang 2020-

2030. Uruguay telah mampu memenuhi tujuan jangka pendek tersebut dengan 

pencapaian produksi energi dari sumber energi terbarukan sebesar 54% dari total suplai 

juga telah mencapai pemenuhan listrik 94% dari sumber energi terbarukan.  

 Kemudian dalam mengatasi kerentanan energi pada saat-saat kritis, Uruguay 

telah mengaplikasikan strategi keamanan energi yang berupa penguatan suplai dalam 

negeri melalui tindakan penghematan, eksplorasi energi terbarukan, serta melakukan 

penimbunan energi. Selain itu Uruguay juga melakukan penguatan suplai impor 

energinya dengan melakukan tindakan difersivikasi sumber ekspor energi, serta dengan 
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menciptakan iklim saling ketergantungan antara Uruguay dengan negara pengekspor 

melalui investasi langsung serta asistensi pembangunan negara pengekspor. 

Beberapa tindakan tersebut sesuai dengan konsep keamanan energi dalam sudut 

pandang negara pengimpor yang memiliki sedikit sumberdaya yang dijabarkan oleh 

Mason Willrich yakni menjamin keamanan energi dengan menjalankan strategi 

strengthening domestic supply yang tindakannya berupa rationing plan, stock pilling, 

dan self sufficiency; serta melakukan strategi strengthening foreign supply dengan 

tindakan diversification dan interdependence. 

Tindakan rationing plans dapat ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah 

Uruguay yang berfokus pada penghematan energi seperti menciptakan sistem label EE 

dalam produk yang dibuat dan diimpor ke Uruguay, serta dalam kebijakan publik yang 

mengatur penghematan energi listrik dengan minimal 10% dari rata-rata penggunaan 

biasa. Kemudian tindakan stock pilling yang dilakukan Uruguay ditunjukkan dengan 

kebijakan penambahan kapasitas penyimpanan minyak pada kilang minyak La Teja 

serta pada tangki gas di stasiun distribusi gas LPG lalu terdapat pula kebijakan self 

sufficiency yang ditunjukkan dengan kebijakan pemenuhan energi dari energi angina, 

energi matahari, dan energi biomass yang dimiliki secara domestik untuk memenuhi 

kebutuhan listrik negara. 

Uruguay juga menerapkan tindakan diversification dengan melakukan 

diversifikasi pada negara sumber impor minyak mentah yang tidak terkena dampak 

krisis secara cepat juga dengan melakukan tindakan interdependence dengan 

memberikan foreign direct investment dan development assistance kepada negara 

produsen minyak yang masih dalam tingkatan negara berkembang 
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6.2. Saran 

6.2.1. Saran Akademis 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat membahas masalah keamanan 

energi dari sudut pandang lain dan menggunakan perspektif lain dalam studi 

hubungan internasional untuk menemukan perbedaan hasil dan memperkaya 

khazanah keilmuan. 

2. Penelitian selanjutnya dharapkan dapat meneliti dampak ketergantungan energi 

pada sektor spesifik seperti politik, ekonomi, dan social 

3. Hal yang dapat ditambah dari penelitian ini adalah melakukan kembali studi 

mengenai keamanan energi Uruguay terutama pada kebijakan yang berfokus pada 

pengembangan energi terbarukan secara lebih mendetail. 

6.2.2. Saran Praktis 

1. Melalui penelitian ini, strategi keamanan energi yang dijabarkan oleh Mason 

Willrich terbukti dapat digunakan untuk menjelaskan strategi keamanan energi 

negara dengan dinamika saat ini. 
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