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ABSTRAKSI 

Korea Selatan merupakan negara importir LNG (Liquefied Natural Gas) 

terbesar kedua di dunia setelah Jepang yang banyak menerima suplai dari Timur 

Tengah dan Asia Tenggara. Ketergantungan yang besar akan impor LNG 

mendorong Korea Selatan menerapkan National Energy Master Plan yang juga 

membahas strategi keamanan energi pada sektor gas alam. Salah satu bentuk 

implementasi NEMP adalah dengan melakukan kerjasama energi dengan Rusia 

sebagai upaya diversifikasi sumber suplai gas alam untuk mengurangi 

ketergantungan impor terhadap kawasan tertentu.   

Kerjasama energi pada sektor gas alam antara Korea Selatan dengan Rusia 

juga terdorong sejak adanya pembahasan kerjasama pembangunan pipa gas dari 

Rusia menuju Korea Selatan melalui Korea Utara (pipa Trans-Korea). 

Pembahasan tersebut menghasilkan MoU antara Korea Selatan dan Rusia pada 

September 2008 yang secara resmi menandai kerjasama kedua negara pada sektor 

ini. Namun demikian, kerjasama energi Korea Selatan dengan Rusia memiliki 

beberapa tantangan seperti kurangnya kesiapan Rusia untuk mengimpor gas 

menuju Korea Selatan, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin 

memburuk dan adanya potensi persaingan memperoleh suplai gas dari Rusia. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerjasama yang 

dilakukan Korea Selatan dengan Rusia dalam menjamin keamanan energi serta 

bagaimana strategi yang dilakukan Korea Selatan untuk mengamankan kebutuhan 

gas alamnya dengan menggunakan konsep strategi keamanan energi Mason 

Willrich. 

Kata kunci : Kerjasama Energi, Keamanan Energi, LNG, Korea Selatan, 

Ketergantungan Energi.  
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ABSTRACT 

South Korea is the second largest LNG (Liquefied Natural Gas) importer in 

the world after Japan which has received supply from the Middle East and 

Southeast Asia. The huge dependence on LNG imports encourages South Korea 

to implement the National Energy Master Plan which also addresses energy 

security strategies in natural gas sector. One of the implementation of NEMP is to 

conduct energy cooperation with Russia as an effort to diversify natural gas 

supply sources to reduce import dependence on certain areas. 

Energy cooperation in natural gas sector between South Korea and Russia is 

also encouraged since the cooperative discussion on gas pipeline development 

plan from Rusia to South Korea through North Korea (Trans-Korea Pipeline). The 

discussion led to an MoU between South Korea and Russia in September 2008 

that officially marked the cooperation of the two countries in this sector. However, 

South Korea's energy cooperation with Russia has some challenges such as the 

lack of Russia‟s readiness to import gas into South Korea, increasingly 

deteriorating relations between South Korea and North Korea and potential 

competition for gas supplies from Russia. 

Therefore, this study aims to examine South Korea's cooperation with 

Russia in ensuring energy security and how South Korea's strategy to secure its 

natural gas needs using the concept of energy security strategy written by Mason 

Willrich. 

Keywords : Energy Cooperation, Energy Security, LNG, South Korea, Energy 

Dependence. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Energi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendukung segala 

aktivitas manusia. Bagi negara, energi juga menjadi sebuah kebutuhan substansial 

untuk mendukung keberlangsungan dan kegiatannya. Namun demikian, 

persebaran energi di dunia yang tidak merata membuat kepemilikan energi suatu 

negara dengan lainnya berbeda. Terdapat negara yang memiliki sumber energi 

yang berlimpah namun terdapat pula negara yang tidak memiliki sumber energi 

sendiri sehingga membutuhkan suplai dari negara lain. 

Pentingnya ketersediaan energi membuat setiap negara berusaha untuk 

menjaga kecukupan suplai energinya. Situasi dimana negara tidak mampu 

menjaga ketersediaan energi dianggap sebagai ketidakamanan akan energi. 

Pemahaman tersebut kemudian berkembang dengan pandangan yang berbeda dari 

tiap negara dalam melihatnya. Meski demikian, secara universal keamanan akan 

energi dapat dilihat sebagai upaya mendapatkan kecukupan sumber energi yang 

terjamin dan pada tingkatan harga yang wajar.
1
 Bagi Korea Selatan, keamanan 

energi bukan hanya sebatas mendapatkan kecukupan sumber energi dengan harga 

yang wajar, namun juga menjaga stabilitas suplai dan mengurangi ketergantungan 

akan impor energi.
2
   

                                                
1 Daniel Yergin, „Ensuring Energy Security‟, Foreign Affairs, Vol. 85 No. 2, 2006, h.70-71 
2 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Kibon Gyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], diakses dari : 

http://www.aurum.re.kr/Legal/PlanFileDownLoad.aspx?num=163, 2008, h. 63 (19 Mei 2017) 

http://www.aurum.re.kr/Legal/PlanFileDownLoad.aspx?num=163


2 

 

Korea Selatan merupakan negara pengonsumsi energi terbesar ketiga di 

Asia Timur sekaligus terbesar keempat di Asia setelah China, Jepang dan India.
3
 

Berada diantara dua raksasa Asia Timur, Korea Selatan mampu menjadi negara 

maju berbasis industri dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat kemajuan industri 

dan ekonomi tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkat konsumsi energi 

Korea Selatan. 

Di tahun 2008, konsumsi energi Korea Selatan secara keseluruhan 

mencapai 182,6 Mtoe dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.
4
 

Hingga tahun 2015 tingkat konsumsi energi meningkat 21,7% yakni sebesar 225,7 

Mtoe.
5
 Dari tingkat konsumsi tersebut, komoditas minyak (petrolium) menempati 

persentase penggunaan tertinggi pada tahun 2008 yakni sebesar 43.1%, kemudian 

disusul batu bara 27.6%, LNG 15.3%, Nuklir 14% dan sisanya adalah energi 

terbarukan dan energi hidro.
6

Dari sektor penggunaanya, 58.3% penggunaan 

energi Korea Selatan difokuskan untuk sektor industri. Sektor lainnya yakni 

perumahan dan perniagaan sebesar 19.8% menempati posisi kedua diikuti oleh 

sektor transportasi 19.6% yang menempati posisi ketiga dan sisanya 2.3% untuk 

sektor publik.
7
  

Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi energi di dunia berdasarkan 

komoditasnya, pada tahun 2008 Korea Selatan merupakan pengonsumsi terbesar 

ketujuh pada komoditas minyak dan kedelapan pada komoditas batu bara. 

                                                
3 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2017, Ulsan, KEEI, 2018, h.10 
4 Ibid., 
5 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2017, London, BP, 2017, h. 8 
6 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2009, Euiwang-Si, KEEI, 2010, h. 20 
7 Ibid., h. 5 
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Sedangkan konsumsi gas alam berada pada peringkat ketigabelas di dunia.
8
 

Namun uniknya, Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat impor Liquefied 

Natural Gas (LNG) terbesar kedua di dunia setelah Jepang.
9
  

Dari tingkat konsumsi energi yang besar dan cenderung mengalami 

peningkatan tersebut, Korea Selatan menghadapi permasalahan akan terbatasnya 

sumber energi domestik. Pada tahun 2008, Korea Selatan hanya mampu 

memproduksi energi sebesar 40,3 Mtoe dari potensi energi domestik yang dimiliki. 

Hingga tahun 2016, Korea Selatan hanya mampu memproduksi energi domestik 

sebesar 50 Mtoe saja.
10

 

Sebagian besar komoditas energi fosil yang dibutuhkan oleh Korea Selatan 

berasal dari impor dan pasokan negara lain. Ketergantungan Korea Selatan 

terhadap impor hingga tahun 2008 mencapai angka 96,4%.
11

 Sedangkan tingkat 

dependensi energi tertinggi Korea Selatan mencapai 97,6% pada tahun 1997 

dimana rata-rata impor terdiri dari komoditas energi fosil seperti LNG, batu bara 

dan minyak mentah.
12

  

Gas alam sendiri merupakan jenis energi fosil yang mulai menjadi tren 

bagi Korea Selatan. Hal ini dikarenakan adanya keinginan Korea Selatan untuk 

mengurangi ketergantungan yang besar akan energi minyak bumi dan 

menggunakan gas alam sebagai energi alternatif non-minyak.
13

 Namun demikian, 

                                                
8 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2009, Op.cit., h. 41 
9 Ibid., h. 30 
10 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2017, Op.cit., h.21 
11 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2009, Op.cit., h. 4 
12 Korea Energy Economics Institute, Korea Monthly Energy Statistics, February 2017, Ulsan, 

KEEI, h. 5 
13 Howard V. Rogers dan Jonathan Stern, Challenges to JCC Pricing in Asian LNG Markets, The 

Oxford Institute for Energy Studies, 2014, h.3-4 
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Korea Selatan menghadapi ancaman suplai gas alam karena minimnya 

kepemilikan sumber gas alam domestik sedangkan konsumsi gas alam kian 

meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2008, Korea Selatan hanya mampu 

memproduksi 0,236 Mtoe.
14

 Sedangkan pada tahun tersebut konsumsi gas alam 

Korea Selatan mencapai 19,76 Mtoe sehingga kebutuhan tersebut sebagian besar 

dipenuhi dari suplai negara lain.
15

 

Jika kita lihat dari letak geografisnya, Korea Selatan yang berbatasan 

dengan Korea Utara membuat Korea Selatan seolah terputus secara geografis 

dengan daratan utama Asia (asian mainland) sehingga tidak memungkinkan 

memiliki jaringan pipa gas atau minyak dari negara lain. Kondisi tersebut 

membuat Korea Selatan sangat tergantung pada metode transfer energi jalur laut 

seperti LNG dan Oil Shipments.
16

   

Pada komoditas gas alam khususnya LNG, terdapat beberapa negara yang 

menjadi pemasok utama untuk Korea Selatan. Di tahun 2008 Qatar mencukupi 

31.7% kebutuhan gas alam Korea Selatan, kemudian Malaysia sebesar 22.7%, 

Oman 16.5%, Indonesia 11.1%, dan Mesir 5.8%.
17

 Dari daftar tersebut dapat 

dilihat bahwa Korea Selatan memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap 

kawasan tertentu. Pada sektor gas alam ini cenderung memiliki ketergantungan 

pada kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.  

                                                
14 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2017, Loc.cit. 
15 Ibid., h.41 
16 CSIS, New Russian Gas Export Projects – From Pipe Dreams to Pipelines, 2015, diakses dari : 

https://www.csis.org/analysis/new-russian-gas-export-projects-%E2%80%93-pipe-dreams-

pipelines.  
17 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2009, Op.cit., h. 30 
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Menanggapi tingkat ketergantungan terhadap impor serta keinginan 

mendapatkan suplai energi dengan harga yang terjangkau, Korea Selatan mencoba 

untuk menerapkan diversifikasi penggunaan energi untuk menekan dan 

mengontrol tingkat konsumsi dan permintaan energi dalam negeri.
18

 Tujuan dari 

upaya tersebut diadopsi oleh pemerintah Korea kedalam National Energy Master 

Plan (EMP) pertama yang dikeluarkan pada tahun 2008.
 19

 NEMP dirancang oleh 

pemerintah Korea Selatan sebagai strategi umum pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
20

 

Menurut NEMP yang dikeluarkan pada tahun 2008 tersebut, keamanan 

energi bagi Korea Selatan berangkat dari selalu meningkatnya konsumsi dan 

impor energi terutama energi fosil setiap tahun. Ketergantungan Korea Selatan 

yang sangat besar terhadap impor energi (97%) membuat stabilitas suplai energi 

Korea Selatan juga sangat rentan akan situasi internasional yang terjadi pada 

negara eksportir energi.
21

 

Salah satu bentuk implementasi NEMP 2008 adalah dengan melakukan 

kerjasama energi dengan Rusia sebagai sumber suplai yang potensial dan 

memperluas pasar impor energi pada sektor gas alam. Dari prospek ketersediaan 

energi, Rusia memang tidak dapat dipungkiri memiliki sumber energi fosil yang 

melimpah khususnya gas alam. Namun bagi Korea Selatan, Rusia memiliki nilai 

                                                
18 Jaganbanta Ningthoujam, „South Korea‟s Energy Security : Vulnerabilities and Opportunities 

for LNG in the Face of Weak Oil Prices‟, dalam US-Korea Institute at SAIS, US-Korea Yearbook 

2014, Washington, Johns Hopkins University, 2015, h. 88 
19 Dalam penelitian ini istilah „Pemerintah‟,„Pemerintah Korea‟ atau „Korea‟ akan selalu merujuk 

pada negara Korea Selatan. 
20 John S. Duffield, „South Korea‟s National Energy Plan Six Years On‟, Asian Politic and Policy, 

Vol. 6, No.3, 2014, h. 439  
21 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Kibon Gyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], Op.cit., h.38 
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potensial tersendiri yang mendorong Korea memilih Rusia sebagai proyeksi 

pengalihan sumber gas alamnya.  

Alasan pertama yang menjadikan Rusia sebagai potensi sumber energi 

bagi Korea adalah letaknya yang secara geografis berdekatan. Hal ini didukung 

dengan adanya proyek pengembangan kawasan Russian Far East (RFE) untuk 

meningkatkan eksplorasi sumber energi di kawasan Siberia dan Timur Jauh Rusia. 

Pada kawasan ini terdapat beberapa pembangunan ladang minyak dan gas seperti 

di wilayah Kamchatka, Sakhalin, Kovykta dan Vladivostok.
22

 Bagi Korea Selatan, 

ladang dan terminal minyak dan gas yang berdekatan dengan kawasan 

semenanjung Korea ini akan meningkatkan efisiensi impor energi dan mendukung 

terciptanya diversifikasi suplai asing.
23

 Pada tahun 2008 wilayah Far East dan 

Eastern Siberia mampu memproduksi gas sebesar 13 bcm dan diproyeksikan 

meningkat hingga 130-152 bcm pada tahun 2030.
24

 

Munculnya ide pembangunan pipa gas dari Rusia menuju Korea Selatan 

juga menjadi pendorong pemerintah Korea Selatan mulai mengembangkan 

hubungan kerjasama dengan Rusia pada komoditas gas alam. Di sisi lain, 

fluktuasi harga energi yang cenderung meningkat tajam (khususnya gas alam) pun 

mendorong Korea Selatan melirik Rusia sebagai sumber suplai energinya. Pada 

tahun 2008, harga gas alam dunia meningkat tajam dari US$7.73/MMbtu (tahun 

2007) menjadi US$12.55/MMbtu. Peningkatan harga ini tentunya dipengaruhi 

                                                
22 Ji-Chul Ryu, „Perspectives from South Korea, Opportunities and Constraints : Prospects for 

Russian Oil and Gas Supply to Asia‟, 2008 Energy Security Conference, Washington DC, KEEI, 

2008, h. 13-15. 
23 Se Hyun Ahn, „Framing Energy Security Between Russia and South Korea : Progress, Problems 

and Prospects‟, Asian Survey, Vol.50, No.3, 2010, h. 603 
24 Soichi itoh, „Russia Looks East “Energy Markets and Geopolitics in Northeast Asia”‟, A Report 

of The Russia and Eurasia Program,Washington DC, CSIS, 2011, h.11 
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oleh peningkatan harga minyak dunia.
25

 Sedangkan daya beli negara pun 

berkurang sejalan dengan menurunya pertumbuhan GDP (-4.6%) pada tahun 

2008-2009 akibat krisis finansial global.
26

 Faktor internasional tersebutlah yang 

juga mendesak Korea Selatan untuk menemukan sumber diversifikasi gas alam 

baru dan memilih Rusia. 

Lebih dari itu, adanya rencana pembangunan pipa gas Trans-Korea juga 

memiliki tujuan politik yang ingin dicapai oleh Korea Selatan. Dengan melibatkan 

Korea Utara dalam kerjasama trilateral ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada stabilitas dan perdamaian kawasan semenanjung Korea dan Asia 

Timur. Kemudian keterlibatan Korea Utara pada kerjasama trilateral ini dapat 

digunakan untuk mendorong penutupan pengembangan nuklir dan menekan 

denuklirisasi negara tersebut.
27

 

Jika dilihat dari catatan hubungan bilateral kedua negara, Kerjasama 

perdagangan energi antara Korea Selatan dan Rusia sudah berlangsung sejak 

kedua negara mulai melakukan hubungan diplomatik pada tahun 1990-an. Namun 

perdagangan energi antar kedua negara tidak begitu signifikan hingga pada masa 

kepemimpian Presiden Lee Myung Bak. Pada masa presiden Lee, Korea Selatan 

mulai menandatangani MoU dengan Rusia untuk mengimpor 7.5 juta ton gas alam 

selama 30 tahun melalui PNG yang diwakilkan oleh perusahaan gas Korea 

KOGAS pada tahun 2008. Bentuk kerjasama ini merupakan awal dari upaya 

                                                
25 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2009, Op.cit., h. 31 
26 Carol Yeh-Yun Lin, Leif Edvinson, Jeffrey Chen, Tord Beding, National Intellectual Capital 

and The Financial Crisis in Brazil, Russia, India, China, Korea and South Africa, New York, 

Springer, 2013, h 18. 
27 Ji Won Yun, „International Cooperation of South Korea – North Korea – Russia Pipeline 

Natural Gas (PNG) : Effectiveness and Restriction‟, The Journal of East Asian Affairs, Vol.29 

No.1, Institute for National Security Strategy, 2015, h.73. 
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Korea Selatan untuk meningkatkan stabilitas ketersediaan suplai energi khususnya 

gas alam dan mengurangi dependensi dengan kawasan Timur Tengah dan Asia 

Tenggara. Sedangkan pada bulan April 2009, KOGAS juga menyetujui untuk 

mengimpor 2 juta ton gas per tahun dalam bentuk LNG dari ladang gas Sakhalin 

II.
28

 

Hasilnya, pada tahun 2009 Korea Selatan mulai melakukan impor pertama 

sebanyak 1 juta ton gas alam dari Rusia. Pada tahun berikutnya Rusia mulai 

masuk perlahan sebagai negara penyuplai gas alam bagi Korea Selatan. Di tahun 

pertama tersebut, impor gas alam Rusia menempati angka 2.5% dari total impor 

gas alam Korea Selatan hingga pada tahun 2010, Rusia menjadi salah satu negara 

kunci pemasok gas alam Korea Selatan dibawah Qatar, Oman, Indonesia dan 

Malaysia dengan persentase impor mencapai 4,8% dari total impor gas Korea 

Selatan.
29

 

Dilihat dari sisi Rusia, pengembangan kawasan RFE masih memiliki 

beberapa permasalahan. Permasalahan pertama dapat dilihat dari kesiapan 

kawasan pembangunan RFE yang belum matang. Pada tahun 2009, Rusia baru 

bisa memenuhi 6% dari total konsumsi tahunan gas Korea Selatan dalam bentuk 

LNG dan belum bisa mencukupi permintaan gas pada waktu itu. Sedangkan 

ladang Sakhalin II masih belum bisa memenuhi permintaan gas Korea Selatan dan 

memerlukan subtitusi pemenuhan dari ladang gas lainnya seperti Sakhalin III dan 

                                                
28 Dong-Ki Sung, „Putin‟s Strategy on The Trans-Korean Pipeline: In The Context of Pragmatic 

Realism‟, Pacific Focus, Vol. 28, No. 1, Inha University, 2013, h. 72 
29 ITC Trade Map, List of Supplying Markets for a Product Imported by Republic of Korea 

“Product : Liquefied Natural Gas”, diakses dari : 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|410||||271111|||6|1|1|1|2|1|

2|4|1 (15 Oktober 2017) 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|410||||271111|||6|1|1|1|2|1|2|4|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|410||||271111|||6|1|1|1|2|1|2|4|1
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Chayanda atau Kovykta. Hal tesebutlah yang membuat munculnya spekulasi 

apakah harga gas Rusia dapat berkompetisi dengan gas dari Timur Tengah dan 

Asia Tenggara meskipun Rusia diuntungkan dengan kedekatan geografisnya.
30

 

Kedua, masih adanya keraguan pembuat kebijakan Korea Selatan untuk 

mengambil kerjasama jangka panjang dengan Rusia dalam bidang energi gas alam. 

Hal ini disebabkan adanya sengketa antara perusahaan-perusahan Rusia yakni 

Gazprom, BP-TNK dan Rosneft dalam hal otoritas pengelolaan pengembangan 

kawasan Kovykta. Sebelumnya, pemerintah Korea telah menyambut Gazprom 

sebagai pengelola aset di Kovykta dan fasilitator antara pemerintah Korea dan 

Rusia dalam kerjasama dan pembangunan proyek gas. Sedangkan Kremlin masih 

memiliki kebimbangan karena presiden Putin lebih mempertimbangkan Rosneft 

sebagai perusahaan yang akan bertanggungjawab pada pembangunan kawasan 

Kovykta di RFE.
31

 

Ketiga, kerjasama pembangunan pipa gas Trans-Korea melalui Korea 

Utara memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, keiuktsertaan Korea Utara akan 

mendukung terciptanya stabilitas hubungan dua Korea dan mendorong kerjasama 

multilateral kawasan. Namun di sisi lain, Korea Utara dengan sikapnya yang sulit 

diprediksi membuat Korea Selatan maupun Rusia harus memiliki strategi khusus 

untuk menanggapi negara ini. 

Permasalahan terakhir yang juga signifikan adalah adanya importir 

potensial lainnya dari kawasan Asia Timur untuk memperoleh energi dari 

                                                
30 Se Hyun Ahn, „Framing Energy Security Between Russia and South Korea : Progress, Problems 

and Prospects‟, Op.cit., h. 602 
31 Se Hyun Ahn, „Republic of Korea‟s Energy Security Conundrum : The Problem of Energy Mix 

and Energy Diplomacy Deadlock, Journal of International and Area Studies, vol.22 No.2, Seoul 

National University, 2015, h.79 
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kawasan RFE. Selain Korea Selatan, China dan Jepang juga melakukan kebijakan 

diversifikasi suplai energi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Timur 

Tengah melalui suplai energi dari kawasan RFE. China sendiri mengajukan 

proposal kerjasama pembangunan jalur pipa dari kawasan Angarsk menuju 

Daqing dan Beijing. Sedangkan Jepang memperkuat kerjasama energi dengan 

Rusia melalui pemberian investasi besar-besaran pada pembangunan pipa minyak 

dan gas dari Angarsk menuju Nakhodka dan pipa dari Sakhalin I menuju 

Jepang.
32

 Potensi persaingan antara negara sekitar ini membuat Korea Selatan 

perlu juga melakukan beberapa tindakan untuk mengamankan potensi suplai 

energi dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan Korea Selatan. 

Dari penjelasan diatas, adanya ketidakamanan energi Korea Selatan 

menjadi pendorong untuk terwujudnya diversifikasi serta pengurangan dependensi 

dengan kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara dalam suplai gas alam. Rusia 

terlihat begitu menjanjikan bagi Korea Selatan dengan keberadaan potensi 

energinya dan adanya pengembangnan kawasan RFE sehingga Korea Selatan juga 

ikut ambil bagian dalam peluang kompetisi sumber energi di Rusia. Adanya 

beberapa tantangan tersendiri dalam kerjasama kedua negara ini di bidang energi 

gas alam membuat penulis tertarik untuk melihat bagaimana kerjasama energi 

antara Korea Selatan dan Rusia di bidang gas alam ini dapat menjamin keamanan 

energi Korea Selatan. Penulis juga akan membahas urgensi penelitian tersebut 

dengan menggunakan konsep keamanan energi milik Mason Willrich.  

                                                
32 Emma Chanlett-Avery, „Rising Energy Competition and Energy Security in Northeast Asia : 

Issues for U.S. Policy‟, CRS Reoprt for Congress, U.S. Congressional Research Service, 2005, h. 

12-13 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kerjasama Energi 

Korea Selatan Dengan Rusia dalam Menjamin Keamanan Energi pada 

Tahun 2008-2016?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kerjasama Korea Selatan dengan Rusia dalam menjamin 

keamanan energi Korea Selatan khususnya pada sektor gas alam. Selain itu, 

penelitian ini secara umum akan mendeskripsikan tentang kondisi keamanan 

energi Korea Selatan dan ancaman keamanan energi bagi Korea Selatan. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan mempu memberikan 

sumbangsih pengetahuan dan dapat menambah khasanah kajian hubungan 

internasional khususnya dalam isu-isu energy security. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi kajian studi kawasan Asia Timur khususnya 

terkait dinamika konflik dan kerjasama antar negara di kawasan Asia Timur dalam 

studi hubungan internasional. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

strategi negara pengimpor menjamin keamanan energinya dalam koridor 

hubungan atau kerjasama bilateral dengan negara eksportir. Strategi yang akan 

dijelaskan dalam penelitian ini secara khusus adalah bagi negara-negara yang 

memiliki ketergantungan terhadap komoditas energi gas alam sebagai komoditas 

impornya.   
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa studi terdahulu sebagai 

kajian pustaka yang dapat membantu penulis dalam memahami isu ini. 

Dikarenkan penulis akan menggunakan konsep keamanan energi khususnya 

konsep strategi keamanan energi, maka beberapa studi terdahulu berikut ini lebih 

banyak berbicara tentang keamanan energi suatu negara khususnya negara 

importir energi dan beberapa kebijakan strategi yang dikeluarkannya. 

Studi pertama ditulis oleh Xu Yi-chong yang berjudul China‟s Energy 

Security yang telah dikompilasikan kedalam sebuah buku yang berjudul Energy 

Security in Asia. Buku ini diedit oleh Michael Wesley dan diterbitkan pada tahun 

2007. Tulisan Xu Yi-chong ini memberikan gambaran tentang keamanan energi 

bagi negara khususnya dalam tulisan tersebut adalah China sebagai negara 

importir energi. 

Dalam tulisan Xu terdapat empat bagian penulisan yang saling berkaitan. 

Pertama, tulisannya membahas peningkatan permintaan energi China yang 

semakin meningkat sebagai ancaman bagi pemerintah China. Pada bagian ini, Xu 

menjelaskan bahwa gelombang kepentingan yang terjadi belakangan ini dalam isu 

energy security tidak lain karena permintaan energi (energy demand) yang 

meningkat, khususnya di negara rising power seperti China dan India. 

Peningkatan permintaan tersebutlah yang kemudian mempengaruhi strategi 
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geopolitik negara rising power.
33

 China merupakan negara dengan tingkat 

pertumbuhan permintaan energi yang sangat besar di dunia dalam dua dekade 

terakhir. Tingkat pertumbuhan ini merupakan dampak dari meningkatnya laju 

industri dan perekonomian China yang sangat pesat. Xu juga menjelaskan bahwa 

peningkatan permintaan energi China didorong oleh empat faktor yakni cepatnya 

pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan cepatnya pertumbuhan 

ekspor.
34

  

Secara singkat tulisan Xu menjelaskan bahwa keamanan energi bagi China 

lebih cenderung pada permasalahan politik domestik dimana masih minimnya 

peran agen pemerintah dalam menangani isu energi serta banyaknya kepentingan 

aktor domestik membuat manajemen suplai energi China kurang efektif. Hal 

tersebutlah yang membuat tingkat konsumsi energi China semakin tinggi. Oleh 

karena itu, strategi China dalam merespon potensi ancaman keamanan energinya 

lebih cenderung membangun otoritas pusat yang lebih terintegrasi dalam 

menerjemahkan strategi energi kedalam bentuk kebijakan. Salah satu kebijakan 

yang diterapkan adalah dengan meningkatkan konservasi energi serta kebijakan 

yang lebih fokus mengelola atau mengatur demand domestik daripada menjaga 

stabilitas pasokan energi dengan mengkuti demand yang terus meningkat.
35

 

Dengan kata lain, strategi keamanan energi yang lebih ditekankan oleh 

China adalah upaya self-sufficiency. Upaya tersebut terlihat dalam beberapa 

kebijakan strategi keamanan energinya seperti meningkatkan efisiensi konsumsi 

                                                
33 Xu Yi-chong, „China‟s Energy Security‟, dalam Michael Wesley (ed.), Energy Security in Asia, 

Oxon, Routledge, 2007, h 45 
34 Ibid., h 46 
35 Ibid., h 66 
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batu bara, meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak domestik, mendukung 

eksplorasi perusahaan gas dan minyak China untuk eksplorasi di luar negeri, serta 

melakukan diversifikasi sumber energi asing di kawasan Afrika dan Amerika 

Selatan.
36

 

Meskipun konteks negara yang dibahas dalam tulisan Xu berbeda dengan 

subjek negara yang akan diteliti oleh penulis, penjelasan Xu membantu penulis 

dalam memahami bagaimana sebuah negara menerjemahkan keamanan energi 

bagi dirinya sendiri sesuai dengan kondisi domestik serta kawasan sekitarnya. 

Tulisan ini juga memberikan pemahaman akan strategi sebuah negara dalam 

menjamin keamanan energinya melihat kondisi domestik serta tantangan dan 

peluang energi di level internasional. 

Studi kedua yang penulis gunakan adalah Report Paper yang ditulis oleh 

Chung Woo Jin dari Korea Energy Economics Institute yang berjudul National 

Energy Futures Analysis and Energy Security Perspectives in The Republic of 

Korea. Studi yang ditulis pada tahun 2011 ini menjelaskan status masa depan dan 

keamanan energi Korea Selatan dengan menjabarkan situasi dan tren konsumsi 

energi Korea Selatan serta kebijakan dan faktor yang mempegaruhi masa depan 

energi Korea Selatan. 

  Dalam tulisan Chung Woo Jin ini, dijelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Korea Selatan mendorong peningkata konsumsi energi yang terjadi 

sangat drastis pada periode tahun 1980-an. Berawal dari periode tersebut, pasca 

                                                
36 Ibid., h.55-56 
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krisis Asia tahun 1998, tren konsumsi energi primer Korea Selatan semakin 

meningkat hingga menciptakan ketergantungan yang sangat besar akan energi.
37

 

Berawal dari peningkatan jumlah impor energi, pemerintah Korea Selatan 

menyusun berbagai kebijakan yang memiliki beberapa tujuan secara garis besar, 

pertama, menciptakan sistem energi yang ramah lingkungan. Tujuan ini tentunya 

akan mendorong Korea Selatan untuk menekan konsumis energi fosil, namun 

demikian kebijakan yang tegas dan persiapan yang matang masih diperlukan bagi 

Korea Selatan untuk mnjawab tantangan keamanan energi untuk jangka pendek.
38

 

Tujuan berikutnya adalah memperkuat mekanisme pasar dan menjaga 

stabilitas suplai energi. Mekanisme pasar dilakukan sebagai bentuk tindakan 

preventif pemerintah mengingat pembangunan ekonomi Korea Selatan yang 

sangat intensif dalam penggunaan energi untuk industri, terlebih negara ini tidak 

memiliki pasokan sumber energi sendiri. Regulasi harga dan suplai yang benar 

akan menjaga stabilitas pasar serta alokasi sumber energi untuk kedepanya. 

Sedangkan tujuan ketiga merupakan upaya menjaga stabilitas suplai energi 

melalui kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang dalam merespon 

perubahan pasar energi dan situasi internasional.
39

 Lebih lanjut lagi, tulisan ini 

secara spesifik membahas setiap kebijakan pemerintah dalam setiap sektornya. 

Dari penjelasan diatas, terdapat kesamaan objek penelitian dari studi 

terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yakni Korea Selatan 

dan membahas mengenai keamanan energinya. Sedangkan perbedaan yang ada 

                                                
37 Woo Jin Chung, „National Energy Futures Analysis and Energy Security Perspectives in the 

Republic of Korea‟, The Nautilus Institute‟s Energy , Security & Environtments Program,  Korea 

Energy Economics Institute, 2011, h. 2-3 
38 Ibid., h.5 
39 Ibid., h.5-6 
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adalah pokok pembahasan peneilitian dimana Chung Woo Jin lebih memfokuskan 

pada kebijakan-kebijakan domestik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Korea 

Selatan sehingga penjelasan strategi keamanan energi Korea Selatan masih 

bersifat nasional dan belum fokus pada implementasi strategi di luar negeri. 

Kontribusi studi terdahulu ini dalam penulisan penelitian adalah 

memberikan gambaran kepada penulis tentang kondisi dan kebijakan energi 

Korea Selatan. Pemahaman tersebut kemudian dapat membantu penulis dalam 

memahami makna keamanan energi bagi Korea Selatan dan apa saja upaya yang 

sudah dilakukan pemerintah sehingga dapat membantu dalam menjelaskan 

kerentanan keamanan energi Korea Selatan nantinya. 

Studi terdahulu ketiga yang penulis gunakan adalah penelitian yang ditulis 

oleh Allan Martinez Venegas yang berjudul Jordan‟s Energy Security: Impact of 

Dependency on Unstable Foreign Sources on Social Stability and Policy 

Alternatives pada tahun 2013. Penelitian ini mencoba untuk melihat Yordania 

sebagai negara yang memiliki ketergantungan dengan impor energi menghadapi 

ancaman tidak stabilnya kondisi kawasan Timur Tengah sebagai sumber energi 

akibat dampak dari adanya “Arab Spring”. Seperti halnya yang terjadi di Mesir 

sebagai negara importir utama komoditas gas bagi Yordania.
40

  

Pada tahun 2011, permintaan akan energi di Yordania semakin tumbuh 

pesat dibandingkan dengan cadangan energi nya. Harga energi pun melambung 

sedangkan Mesir sebagai supplier utama energi gas bagi Yordania semakin 

                                                
40 Alan Martinez Venegas, Jordan‟s Energy Security : Impact of Dependency on Unstable Foreign 

Sources on Social Stability and Policy Alternatives, diakses dari : 

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2657&context=isp_collection, SIT 

Graduate Institute, 2013, (9 September 2017). 

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2657&context=isp_collection
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mengurangi impornya. Kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakat Yordania 

secara langsung mendorong adanya protes terhadap pemerintah. Untuk menjaga 

agar pengaruh “Arab Spring” tidak masuk ke Yordania dan untuk menjaga 

keamanan domestiknya, pemerintah Yordania perlu menerapkan beberapa 

kebijakan yang digunakan sebagai strategi mengatasi masalah tersebut. 

Pada penelitiannya, Venegas memberikan rekomendasi kebijakan yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah Yordania berdasarkan penjelesan konsep 

keamanan energi miliki Mason Willrich. Dengan mengkategorikan Yordania 

sebagai negara net-importir sebagaimana yang dijelaskan Willrich, Venegas 

kemudian memberikan tiga rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh 

Yordania. 

Pertama yakni mengurangi Permintaan. Kebijakan ini dapat dilakukan 

Yordania dengan menerapkan kuota maksimal konsumsi energi pada jangka 

waktu tertentu. Dalam menyukseskan kebijakan ini, pemerintah Yordania harus 

mendapatkan dukungan atau pengertian dari masyarakatnya. Hal tersebut dapat 

disampaikan melalui sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terkait kebijakan tersebut. Contoh kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan pemadaman listrik berkala yang sebelumnya sudah disosialisasikan 

kepada masyarakat. Kemudian pemerintah harus mengarahkan budaya atau 

kebiasaan masyarakat untuk menghemat energi
41

   

Kedua, menguatkan suplai asing. Strategi ini dapat dilakukan dengan dua 

cara yakni melakukan diversifikasi sumber dan membangun interdependensi. 

                                                
41 Ibid., h.29 
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Melakukan diversifikasi sumber dapat dilakukan dengan beralih pada ekspotir 

lainnya yang lebih potensial bagi Yordania seperti Iran, Rusia dan Israel. 

Sedangkan dalam upaya membangun interdependensi, Yordania dapat melakukan 

hal tersebut kepada negara eksportir utamanya seperti Mesir dan Irak. Salah satu 

kebijakan yang dapat dilakukan oleh Yordania adalah dengan meningkatkan 

pekerja migran dari Mesir yang selama ini banyak bekerja di Yordania dalam 

industri energi dan lainnya dengan insentif dan kebijakan tertentu. Pekerja migran 

dari Mesir di Yordania juga memberikan keuntungan secara ekonomi kepada 

Mesir melalui remiten dan Yordania diuntungkan dengan upah pekerja Mesir 

yang cenderung murah. Dengan begitu, akan tidak mudah bagi Mesir untuk 

menutup suplai gas nya kepada Yordania.
42

 

Strategi ketiga yakni Self-sufficiency dan produksi domestik. Venegas 

menjelaskan, Strategi ini dapat dilakukan dengan dua pilihan. Pertama, 

mengembangkan eksplorasi tambang minyak dan pengembangan energi nuklir. 

Kedua, dengan mengembangkan proyek energi terbarukan seperti pembangkit 

listrik tenaga surya dan angin. Namun Venegas tidak menyangkal bahwa strategi 

ini masih sulit dilakukan oleh Yordania dengan kondisi saat ini yang sebagai 

negara berkembang dan masih banyaknya praktek korupsi di negara tersebut.
43

 

Studi terakhir dari Venegas ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

penulis yakni menggunakan konsep keamanan energi menurut Mason Willrich 

dan strategi nya berdasarkan negara importir. Penelitian Venegas akan 

memberikan pemahaman bagi penulis terkait penggunaan konsep Mason Willrich 

                                                
42 Ibid., h.31-33 
43 Ibid., h.34-35 



20 

 

dalam sebuah penelitian dan pemahaman tentang strategi yang dapat dilakukan 

oleh negara berkembang dalam mengamankan energinya. 

Sedangkan perbedaan tulisan Venegas dengan penelitian ini adalah subjek 

negara yang diteliti yakni Yordania sebagai negara berkembang dan subjek negara 

penilitian ini adalah Korea Selatan. Selain itu, tulisan Venegas dianilisis dari 

sumber data dan wawancara yang kemudian dirumuskan kedalam rekomendasi 

kebijakan strategi yang dapat dilakukan oleh Yordania berdasarkan konsepnya 

Willrich. Sedangkan penelitian ini akan melihat strategi yang sudah dilakukan 

oleh Korea Selatan dan menjelaskannya sesuai dalam konsepnya Willrich. 

2.2. Kerangka Konseptual 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat penulis, penelitian ini 

menggunakan konsep energy security untuk melihat bagaimana kerjasama energi 

yang dilakukan Korea Selatan dengan Rusia dapat menjamin apa yang dimaksud 

keamanan energi bagi Korea Selatan sebagai negara importir. Berikut penjelasan 

kerangka konseptual yang digunakan terkait penulisan penelitian ini. 

2.2.1. Keamanan Energi 

Energy Security atau keamanan energi merupakan sebuah istilah yang 

berangkat dari ketidakaamanan akan ketersediaan energi. Menurut Oxford English 

Dictionary, kata „security‟ bermakna sebuah kondisi yang terlindungi dari dan 

atau tidak terkena bahaya. Berangkat dari pengertian tersebut, kemudian Winzer 

mereduksikannya kedalam pengertian energy security sebagai ketiadaan atau 

sebuah sistem perlindungan terhadap ancaman yang berkaitan dengan suplai 
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energi.
44

 Terdapat kata „ancaman yang berkaitan dengan suplai energi‟ yang 

memang sangat penting bagi negara-negara pengimpor energi karena keterbatasan 

sumber energi yang dimiliki. Meski demikian, pandangan tersebut masih 

menitikberatkan pada kepentingan negara dalam melihat kebutuhan akan energi 

dalam negerinya dan belum mencoba melihat energy security bagi negara dalam 

sistem internasional. Sedangkan Haghighi memberikan pendefinisian keamanan 

energi  yang dianggap dapat diterima secara umum sebagai kecukupan suplai 

energi pada taraf harga yang wajar. Definisi tersebut menjelaskan bahwa energi 

harus berada dalam kondisi yang secara fisik dapat dijangkau dan 

mempertimbangkan faktor harga yang wajar.
45

 

International Energy Agency atau IEA juga memberikan definisi energy 

security sebagai tidak terganggunya ketersediaan sumber energi dengan harga 

yang terjangkau.
46

 Dalam pendefinisiannya IEA juga menitikberatkan pada istilah 

„suplai energi‟ serta „harga yang terjangkau‟ yang merupakan tujuan utama bagi 

negara-negara impotir dalam melihat energy security. Dari kedua definisi tersebut 

dapat dilihat benang lurusnya bahwa kemanan energi dapat dilihat dari stabilitas 

serta tidak terganggunya ketersedian pasokan energi bagi negara. Namun kedua 

definisi tersebut masih melupakan fakta bahwa dalam perdagangan internasional 

bukan hanya terdapat negara yang membutuhkan energi saja (impotir) namun juga 

terdapat negara eksportir yang memiliki tujuan berbeda sehingga pandangan akan 

keamanan energi pun berbeda pula. 

                                                
44 Adrian Gheorghe, Energy Security, Dordrecht,Springer, 2011, h. 10 
45 Sanam S. Haghighi, Loc.cit. 
46 IEA, What is Energy Security?, diakses dari : 

https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/, IEA, (29 Maret 2017) 

https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/
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Sedangkan Mason Willrich dalam bukunya yang berjudul Energy and 

World Politics menjelaskan bahwa keamanan energi merupakan jaminan terhadap 

ketersediaan energi yang memungkinkan perekonomian negara berada pada level 

normal melalui tindakan – tindakan politis sebuah negara.
47

 Kemudian Willrich 

mencoba memberikan pandangan baru terhadap pendefinisian energy security 

yang lebih subjektif bagi negara-negara sebagai pengimpor dan pengekspor energi. 

Dalam buku tersebut Willrich menjelaskan bahwa penting untuk melihat 

keamanan energi berdasarkan perspektif dan karakteristik tiap negara.  

Menurut Willrich dalam melihat kemanan energi, negara pengimpor akan 

berfokus pada jaminan suplai energi. Kemudian Willrich menambahkan bahwa 

setiap negara pengimpor akan memiliki definisinya sendiri tentang keamanan 

energi, strategi dasar untuk meningkatkan keamanan suplai dan tindakan-tindakan 

yang harus dilakukannya.
48

 Sedangkan negara pengekspor dalam beberapa aspek 

memiliki keterkaitan terhadap permasalahan negara importir, jika negara importir 

berfokus pada akses sumber energi dan jaminan suplai, maka negara eksportir 

berfokus pada akses pasar dan pengamanan permintaan energi.
49

 Oleh sebab itu, 

penulis memilih konsep yang dikemukakan Willrich karena konsep ini 

memberikan perspektif strategi yang dapat dilakukan berdasarkan karakteristik 

negara untuk memudahkan analisis penelitian ini berdasarkan klasifikasi peran 

negara apakah sebagai importir atau eksportir.
50

 

                                                
47 Mason Willrich, Energy and World Politic, New York, The Free Press, 1979, h. 67 
48 Ibid., h.66 
49 Ibid., h.94 
50 Ibid., h.65 
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Pengklasifikasian berikut diperlukan untuk melihat perspektif setiap 

negara akan keamanan energi berdasarkan beberapa fakta bahwa setiap negara 

memiliki peran yang berbeda dalam isu energi pada sistem internasional. 

Beberapa negara mengimpor satu jenis bahan bakar dan mengekspor jenis lainnya, 

ada pula negara yang mengeskpor energi tertentu ke suatu kawasan dan 

mengimpornya dari kawasan lain. Lebih dari itu, Willrich menambahkan bahwa 

sikap dalam energy security yang ideal dapat dilihat sebagai upaya untuk 

mencukupi kebutuhan diri akan energi fosil. Namun pada isu tertentu seperti 

halnya pemenuhan kebutuhan akan program energi nuklir dapat menjadi ancaman 

bagi negara lain.
51

 Perbedaan perilaku tersebutlah yang menjadi dasar Willrich 

perlu untuk melihat negara secara subjektif dan lebih spesifik untuk 

menerjemahkan apa yang dimaksud ancaman dan keamanan energi bagi negara.  

Secara garis besar, pengklasifikasian negara berdasarkan konsep keamanan 

energi yang disarankan oleh Willrich menentukan pandangan utama negara 

terhadap keamanan energi. Bagi negara pengimpor, keamanan energi 

diterjemahkan menjadi security of supply yakni jaminan akses terhadap sumber 

energi dan stabilitas ketersediaan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan 

nasional menjadi tujuan utama.
52

 Sedangkan tujuan utama bagi negara pengekspor 

berangkat dari bagaimana negara menerjemahkan keamanan energi sebagai 

security of demand, dimana jaminan akses pasar serta stabilitas permintaan akan 

                                                
51 Ibid. 
52 Ibid., h.66 
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energi menjadi fokus tujuannya. Berikut penjelasan terkait pengklasifikasian 

negara tersebut.
53

   

A. Keamanan Energi bagi Negara Pengimpor 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus utama negara importir 

dalam keamanan energi adalah menjamin keamanan suplai energi (energy security 

of supply) serta jaminan akan akses terhadap sumber energi (access to resources). 

Hal ini berarti bahwa keamanan energi bagi negara pengimpor memiliki 

kecenderungan untuk tergantung terhadap pasokan energi negara lain yang 

membuat keamanan energi dipengaruhi oleh suplai energi yang ada. Willrich 

kemudian menjelaskan lebih lanjut sudut pandang negara pengimpor tentang 

keamanan energi menjadi tiga pemahaman.
54

 

 Pertama, keamanan energi dapat dilihat secara sempit sebagai jaminan 

kecukupan energi untuk mendukung fungsi negara selama perang berlangsung. 

Bagi penulis pengertian tersebut terlihat wajar mengingat Willrich menulis karya 

ini pada masa setelah PD II dengan memberikan contoh strategi Jerman untuk 

mengurangi tingkat konsumsi energi penduduknya untuk meningkatkan 

pendanaan perang. Kedua, keamanan energi dapat dilihat secara luas sebagai 

jaminan suplai energi yang memadai untuk menjaga ekonomi nasional tetap 

berada pada level normal.  Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka 

keamanan akan jaminan suplai energi pun semakin meningkat. Ketiga, 

pemahaman keamanan energi dapat diartikan sebagai jaminan kecukupan suplai 

                                                
53 Ibid., h.94 
54 Ibid., h.66 
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energi untuk mendukung fungsi ekonomi nasional dengan cara yang dapat 

diterima secara politik.
55

 

Dari ketiga pemahaman keamanan energi menurut pandangan negara 

pengimpor tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari keamanan energi 

adalah sebagai ketersediaan suplai energi untuk mendukung tujuan ekonomi 

maupun stabilitas politik negara.  Bagi negara importir yang memiliki sumber 

energi domestik yang besar, memiliki dua pilihan strategi yang dapat digunakan 

untuk mewujudkan keamanan suplai yakni dengan memperkuat jaminan suplai 

energi dari luar negeri dan meningkatkan pemenuhan energi sendiri (self-

sufficiency). Sedangkan bagi negara importir yang tidak memiliki sumber energi 

domestik hanya dapat memperkuat jaminan suplai dari luar negeri untuk 

mewujudkan keamanan suplai energinya.
56

  

Namun penggolongan negara importir juga harus dilihat dari kemampuan 

bargaining power yang kebanyakan hanya dapat dilakukan oleh negara industri 

yang maju. Negara importir yang tergolong sudah terindustrialisasi dan memiliki 

sumber energi seperti halnya AS, Kanada atau Australia dapat meningkatkan 

keamanan energinya melalui dua cara yakni memperkuat jaminan suplai asing dan 

meningkatkan self-sufficiency. Sedangkan negara industri dengan sedikit atau 

bahkan tidak memiliki sumber energi domestik seperti Prancis, Jepang atau Korea 

Selatan hanya dapat mencapai keamanan energi melalui peningkatan 

interdependensi dengan negara pengekspornya. Negara industri tersebut biasanya 

memiliki bargaining power sebagai nilai tukar yang dapat ditawarkan kepada 

                                                
55 Ibid., h.67 
56 Ibid., h.68 
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negara eksportir. Namun, bagi negara importir non-industrial seperti halnya 

Ethiopia dan Bangladesh hanya akan memiliki ketergantungan kepada pengekspor 

untuk menghadapi ketidakamanan energinya.
57

 

B. Keamanan Energi bagi Negara Pengekspor 

Negara eksportir dalam beberapa hal memiliki pandangan yang berbeda 

terhadap energy security dibandingkan dengan negara importir. Jika negara 

importir berfokus pada keamanan suplai, maka negara eksportir memiliki fokus 

pandangan pada akses pasar dan security of demand.
58

 Kedua pandangan yang 

berbeda ini uniknya memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya 

sehingga intensitas untuk menjalin kerjasama akan selalu ada.  

Mason Willrich memberikan pendefinisian energy security bagi negara 

eksportir sebagai berikut : 

“An exporting country may view energy security solely as natural 

sovereignity over its energy resources, or it may view security more broadly 

as sovereignity over resources plus guaranteed access to foreign markets. 

Even more expensively, an expoter may view security as sovereignity plus 

market access plus financial security for the assets it receives in exchange for 

energy raw materials.”
 59

 

Berdasarkan definisi diatas, negara eksportir memandang energy security 

semata-mata sebagai kedaulatan akan sumber energinya, atau secara luas sebagai 

kedaulatan akan sumber energi dengan jaminan akses pasar luar negeri. Secara 

lebih luas lagi, negara eksportir melihat keamanan sebagai kedaulatan plus akses 

pasar plus keamanan finansial atau keuntungan yang didapat dari ekspor energi 

tersebut. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep energy 

                                                
57 Ibid., h.69-70 
58 Ibid., h.94 
59 Ibid. 
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security menurut pandangan negara eksportir diturunkan kedalam tiga 

pemahaman yakni kedaulatan akan sumber energi (sovereignity), akses pasar 

(accsess to markets), dan keamanan permintaan (energy of demand). 

Berbeda dengan negara importir yang memfokuskan pada keamanan suplai 

(security of supply) dan jaminan akses sumber energi (access to resources), 

negara importir memiliki satu sudut pandang khusus terkait dengan energy 

security yakni kedaulatan akan sumber energi. Hal tersebut diaggap penting 

kerena keamanan energi bagi negara eksportir tergantung pada basis sumber daya 

energi dan tingakatan industrialisasinya.
60

 Willrich lebih lanjut menjelaskan, 

pemahaman sovereignity merupakan upaya untuk mendapatkan kekuasaan penuh 

akan sumber energi yang dimiliki. Dalam bukunya, Willrich meyakini bahwa 

pandangan ini tidak akan menjadi penting lagi di masa depan. Oleh karena itu 

beliau mencoba membatasi pembahasan dengan melihat situasi pada pasca Perang 

Dunia II dimana intervensi militer di kawasan teluk persia mencoba 

mengamankan akses untuk sumber energi negara masing. Kondisi politik di 

kawasan tersebut masih memanas terutama akibat munculnya perang Arab – 

Israel atau embargo minyak oleh Arab Saudi yang memungkinkan adanya 

intervensi militer negara-negara barat.
61

 Oleh karena itu, negara pengekspor harus 

dapat melawan intervensi militer asing untuk mempertahankan posisi strategis 

negara sebagai negara pengekspor dan pemiliki sumber energi. 

Sedangkan pemahaman akses terhadap pasar (access to markets) 

merupakan merupakan tujuan utama negara pengekspor yang mendorong 

                                                
60 Ibid. 
61 Ibid., h.97 
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terjalinnya hubungan dengan negara lain. Pada pasar impor energi, negara 

eksportir cenderung untuk memilih kontrak jangka panjang untuk menjamin harga 

dan keamanan suplai. Sedangkan bagi negara pengekspor, kontrak jangka panjang 

memiliki keuntungan untuk menjamin akses pasar kedepannya serta jaminan akan 

keamanan permintaan dari pasar domestik negara importir.
62

 Singkatnya, kontrak 

suplai jangka panjang selain menguntungkan bagi negara pengimpor juga 

memberikan keuntungan bagi negara pengimpor untuk mendapatkan keuntungan 

dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan pengekspor.  

2.2.2. Strategi Keamanan Energi Negara Pengimpor 

Bagi negara pengimpor, Willrich menjelaskan setidaknya perlu melihat 

karakterisitk negara pengimpor itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bagi negara pengimpor yang memiliki kepemilikan sumber energi 

domestik, setidaknya terdapat dua strategi yang dapat dilakukan yakni 

memperkuat jaminan akan suplai energi asing dan meningkatkan kemampuan 

self-sufficiency. Sedangkan bagi negara tanpa sumber energi domestik hanya 

memiliki satu strategi yakni memperkuat jaminan terhadap suplai energi asing.
63

 

Tindakan atau strategi yang dapat dilakukan oleh negara pengimpor untuk 

mewujudkan  keamanan energinya dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Pertama, 

tindakan untuk mengurangi kerugian dari semua kemungkinan adanya gangguan 

suplai melalui rationing plan dan stockpiling.
64

 Tindakan ini merupakan tindakan 

yang dapat dilakukan oleh semua negara importir karena berkaitan dengan 

manajemen pasar dan permintaan energi domestiknya. Rationing merupakan 

                                                
62 Ibid., h.102 
63 Ibid., h.69 
64 Ibid.  
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tindakan untuk mengalokasikan suplai dan membatasi konsumsi. Secara umum 

pengurangan tingkat konsumsi akan mengurangi banyak permasalahan suplai 

energi serta memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikannya. Pengurangan 

permintaan ini dapat dilakukan dengan mengurangi impor, memperluas sumber 

energi, dan mengurangi dampak lingkunagn yang ditimbulkan oleh konsumsi dan 

produksi energi.
65

  

Sedangkan stockpiling merupakan tindakan penimbunan energi untuk 

keadaan darurat seperti pada saat negara pengimpor menghadapi hambatan suplai. 

Selain itu tindakan ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah 

kebijakan embargo atau memperkuat posisi tawar dalam hubungan hubungan 

diplomatik.
66

 Singkatnya, kemampuan kapasitas dalam menimbun suplai energi 

dapat mengurangi resiko jika terjadi krisis suplai energi. 

Kedua, negara pengimpor dapat melakukan diversifikasi dan peningkatan 

hubungan interdependensi dengan negara pengekspor. Diversifikasi merupakan 

tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari gangguan suplai 

energi dengan melakukaan diversifikasi atau membuat variasi sumber suplai asing 

untuk meningkatkan keamanan energinya.
67

 Tindakan ini dilakukan dengan 

mencari negara pengekspor baru yang memiliki potensi jaminan suplai sehingga 

dapat digunakan negara pengimpor untuk mengurangi ancaman gangguan suplai 

energi di negara eksportir sebelumnya. Dengan melakukan kerjasama dengan 

negara pengekspor yang baru, akan ada peningkatan jumlah suplai energi bagi 

negara importir sehingga menjaga suplai energi dalam kondisi stabil. Selain itu, 

                                                
65 Ibid., h.70 
66 Ibid., h.73 
67 Ibid., h.77 
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melalui diversifikasi suplai energi asing akan menguntungkan bagi negara 

importir dalam meminimalisir biaya denga harga yang bersaing antar negara 

eksportir. Tindakan ini juga bisa diperkuat dengan meragamkan penggunaan 

energi melalui penggunaan energi terbarukan atau nuklir untuk menjamin 

stabilitas suplai agar tidak hanya tergnatung pada energi fosil. 

Interdependensi, Menurut negara pengimpor, bukan hanya keamanan 

suplai energi saja yang menciptakan istilah ketidakamanan energi, faktanya 

sumber energi asing juga bergantung pada kebebasan negara eksportir dalam 

bertindak secara substansial. Willrich memberikan contoh yakni ketidakamanan 

yang terjadi bagi negara importir minyak adalah salah satu tujuan dari fungsi 

OPEC dalam melakukan kebebasan bertindak seperti penentuan harga serta 

bentuk substansial tertentu dalam komoditas energi minyak.
 68

 Untuk menanggapi 

hal tersebut, selain dengan melakukan diversifikasi suplai energi asing, negara 

importir juga perlu meningkatkan interdependensi dengan negara sumber energi 

saat ini sebagai tindakan alternatif. Meskipun sangat sulit untuk menentukan 

adanya dependensi secara mutual antara eksportir dan importir serta adanya 

kemungkinan satu pihak yang mendominasi dalam hubungan kerjasama, negara 

importir memiliki dua cara untuk meningkatkan interdependensi yakni dengan 

investasi jangka panjang dan pemberian bantuan pembangunan industri.
 69

 

Investasi jangka panjang dilakukan oleh negara eksportir kepada negara 

importir. Investasi negara ekportir dilakukan dalam bentuk investasi yang 

bermacam-macam sehingga memiliki dampak yang berbeda-beda bagi 

                                                
68 Ibid., h.84 
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perekonomian negara importir dan hubungan antara negara eksportir dan importir. 

Negara eksportir memandang bahwa dengan melakukan investasi jangka panjang 

akan memberikan negara ekportir kontrol akan perusahaan atau saham. 

Sedangkan bagi negara importir, investasi yang dilakukan oleh negara eksportir di 

negara importir akan menambah jalan lain untuk memperkuat keamanan 

energinya. Investasi tersebut akan memberikan pengaruh negara importir kepada 

negara eksportir melalui ancaman nasionalisasi atau pembekuan aset. Secara tidak 

langsung, investasi akan mempertaruhkan negara eksportir dalam perekonomian 

negara importir, sehingga menggangu suplai energi importir akan berakibat juga 

pada negara eskportir.
70

 

Sedangkan pemberian bantuan pembangunan dilakukan oleh negara 

importir kepada negara eksportir. Dalam konteks ini, bantuan biasanya diberikan 

kepada negara eksporter yang masih berkembang atau masih dalam tahap 

pengembangan industri dan potensi sumber energinya. Willrich kemudian 

menjelaskan bahwa negara pengimpor akan menciptakan interdependensi diantara 

aliran energi dari negara eksportir ke negara importir dan bantuan pembangunan 

dari negara importir ke negara eksportir. Melihat aliran suplai energi dari negara 

eksportir adalah hal yang vital bagi negara importir, negara importir juga ingin 

menciptakan aliran bantuan pembangunan menjadi vital bagi negara eksportir.
71

 

Ketiga, negara pengimpor dapat memperluas keamanan energi dengan 

meningkatkan kepercayaan diri terhadap sumber energi yang dimilikinya dan 

mengurangi ketergantungan impor. Dengan kata lain, negara pengimpor harus 

                                                
70 Ibid., h.86 
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melakukan self-sufficiency dimana pemenuhan kebutuhan energi harus difokuskan 

pada hasil produksi dan ekspansi sumber energi domestik. Dengan begitu, 

kebergantungan akan suplai energi asing akan berkurang sehingga mengurangi 

ancaman keamanan energi dari kondisi eksternal negara pengimpor.
72

  

Namun demikan, tindakan self-sufficiency ini dapat dilakukan tergantung 

pada kebutuhan konsumsi energi dan kepemilikan sumber energi domestik.
73

 

Sedangkan bagi negara yang tidak memiliki sumber energi domestik hanya dapat 

memanfaatkan ketergantungan akan impor dan menguatkan jaminan suplai luar 

negerinya. Dalam hal tersebut, karakteristik negara baik sebagai negara industri 

atau non-industri nantinya akan berpengaruh pada bagaimana cara negara importir 

tersebut memperkuat jaminan suplai melalui penguatan hubungan dengan negara 

eksportirnya.
74

 Untuk lebih memahami strategi keamanan energi yang dapat 

dilakukan oleh negara pengimpor secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Strategi Keamanan Energi Negara Pengimpor Menurut Willrich 

Keamanan Energi bagi Negara Importir : 

Terjaminnya suplai energi untuk mendukung fungsi negara selama perang, 

menjaga ekonomi nasional tetap pada level normal dan mendukung fungsi 

ekonomi nasional dengan cara yang dapat diterima secara politik.  

Strategi Keamanan Energi Negara Pengimpor 

Strategi Tindakan 

Mengurangi kerugian dari segala 

kemungkinan gangguan terhadap suplai 

 Rationing Plan 

 Stockpilling 

Menguatkan jaminan suplai dari luar 

negeri 

 Diversification 

 Interdependency 

Meningkatkan kepercayaan diri akan 

sumber domestik untuk mengurangi 

ketergantungan impor. 

 Self-sufficiency 

Sumber : Diolah Penulis dari Mason Willrich, 1979.
75
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2.2.3. Strategi Keamanan Energi Negara Pengekspor 

Menurut Willrich, setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh 

negara pengekspor untuk menjamin keamanan energinya. Pertama, dalam 

menjamin keamanan energi, negara pengekspor dapat membuat negara importir 

memiliki ketergantungan kepada negara pengekspor. Kedua, negara pengekspor 

menyeimbangkan interdependensi dalam hubungan ekspor-impor dengan negara 

importir. 
76

 

Willrich lebih lanjut mejelaskan bahwa dalam menciptakan 

ketergantungan negara pengimpor terhadap negara pengekspor maka perlu adanya 

posisi yang tidak lazim atau unusual strength yang dimiliki oleh negara 

pengekspor. Unusual strength merupakan kemampuan tidak lazim yang dimiliki 

negara pengekspor untuk menempatkan posisinya lebih dominan dalam hubungan 

interdependensi dengan negara pengimpor. Kemampuan tidak lazim ini 

ditunjukkan dengan keunggulan atau dominasi negara pengekspor pada sumber 

energi tertentu. Willrich kemudian memberikan contoh negara Arab Saudi yang 

memiliki dominasi atas kepemilikan energi minyak dan Amerika Serikat yang 

memiliki posisi dominan dalam teknologi pengayaan uranium.
77

 Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dominasi pada energi tertentu dapat memberikan kekuatan 

politik bagi negara pengekspor untuk meningkatkan bargaining power yang 

mendukung posisinya dalam hubungan interdependensi dengan negara importir. 

Strategi selanjutnya adalah dengan menciptakan keseimbangan 

interdependensi dalam hubungan impor-ekspor dengan negara importir. Sedikit 

                                                
76 Ibid., h.96 
77 Ibid., 



34 

 

berbeda dengan strategi sebelumnya, negara eksportir juga memiliki keadaan 

layaknya negara pengimpor yang tidak punya alternatif lain selain 

menginterdependensikan dirinya.
78

Tindakan ini merupakan bentuk 

kesinambungan dengan adanya ketergantungan negara importir untuk melakukan 

hubungan kerjasama dengan negara eksportir dimana negara eksportir juga 

memiliki harapan akan jaminan akses pasar energi. 

Tidak hanya itu, Willrich juga menjelaskan bahwa terdapat pula negara 

eksportir yang bergantung pada bantuan yang diberikan oleh negara pengimpor 

sehingga mereka tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan bantuan kecuali 

dengan mempertahankan interdependensi yang ada. Tindakan ini cenderung 

dipilih oleh negara yang masih berkembang dan belum memiliki kemampuan 

teknologi dalam eksploitasi sumber energi yang maksimal. Sedangkan 

keunggulan tersebut dimiliki oleh negara importir yang maju. Hal tersebutlah 

yang terkadang membuat hubungan interdependensi antara negara eksportir dan 

importir tidak seimbang.
79

  

Jika hal tersebut terjadi, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan hubungan interdependensi yang telah terjalin agar tetap berjalan 

maksimal. Willrich juga menambahkan, dalam kondisi sistem internasional yang 

cenderung dinamis ini, negara penngekspor juga dapat mengembangkan 

hubungan interdependensi dengan negara-negara lainnya untuk lebih memperluas 
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jaminan akan pasar dan permintaan serta keuntungan potensial lainnya yang akan 

didapatkan dari partner baru dalam kerjasama energi.
80

 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi miliki Mason 

Willrich khususnya menggunakan konsep strategi keamanan energi yang 

dilakukan oleh negara pengimpor. Dalam menyampaikan operasionalisasi konsep 

tersebut, penulis memberikan gambaran secara ringkas melalui tabel sebagai 

berikut. 

Willrich memberikan penjelasan terkait strategi keamanan kedalam dua 

kategori yakni strategi keamanan energi bagi negara pengimpor dan pengekspor. 

Sedangkan Korea Selatan sebagai subjek dalam penelitian ini merupakan negara 

pengimpor energi fosil yang tidak memiliki sumber energi domsetik sehingga 

penelitian ini hanya akan menggunakan konsep strategi bagi negara importir dan 

tidak menggunakan variabel self-sufficiency didalamnya karena minimnya sumber 

gas alam domestik Korea Selatan miliki. Hingga tahun 2015, produksi gas alam 

domestik hanya sebesar 0,188 MToe.
81

 Sedangkan kebutuhan konsumsi pada 

tahun yang sama mencapai 218 MToe yang semuanya tercukupi dari impor 

LNG.
82
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81 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2016, Ulsan, KEEI, 2016, h.21 
82 Ibid., h.41 
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Tabel 2 : Operasionalisasi Konsep 

Konsep Tindakan Indikator Operasionalisasi 

Energy 

Importing 

Country 

Security 

Decrease 

Damage from 

Possible 

Supply 

Interuptions 

Rationing Plan : 

Allocate available 

supplies and limit 

consumption 

 Korea Selatan melakukan 

pembatasan konsumsi atau 

permintaan energi gas 

domestiknya. 

Stockpiling : 

Reduce vulnerability 

to a supply 

interuption by 

providing a fuel 

stockpile and reserve 

 Korea Selatan menerapkan 

kebijakan penimbunan dan 

regulasi terkait peningkatan 

kemampuan penimbunan 

energi gas. 

 Korea Selatan 

meningkatkan kapasistas 

penyimpanan untuk suplai 

gas alam dari Rusia. 

Enhance 

Energy 

Security 

through 

Stengthened 

Guarantees of 

Foreign 

Supply 

Diversification : 

- Diversifying 

foreign sources of 

supply to 

strenghten 

assurances of 

foreign supply. 

 

- Substitute to 

another fuel supply 

to diversify energy 

uses. 

 

 

 Korea Selatan memilih 

Rusia sebagai langkah 

diversifikasi suplai gas 

alam. 

 

 

 

 Korea Selatan melakukan 

subtitusi jenis energi 

lainnya dari Rusia. 

Interdependence : 

Strenghten its 

security through 

interdependence with 

its present supply 

sources by giving 

foreign investment 

and development 

assistance. 

 Korea Selatan memberikan 

investasi untuk menjamin 

keberlangsungan suplai 

energi gas dari Rusia dan 

sebaliknya. 

 Korea Selatan memberikan 

bantuan pembangunan atau 

infrastruktur yang 

mendukung 

keberlangsungan energi gas 

di Rusia. 

Sumber : Diolah Penulis dariMason Willrich, “Energy and World Politics”, 1979. 
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Berdasarkan konsep dan tabel operasionalisasi tersebut, terdapat dua fokus 

utama Korea Selatan dalam mengamankan energinya yakni dengan mengurangi 

dampak dari kemungkinan adanya gangguan suplai dan menguatkan jaminan 

suplai energi dari luar negeri. Berdasarkan konsep yang digunakan, penulis akan 

mendeskripsikan upaya rationing plan yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk 

meminimalisir gangguan suplai energi dengan melakukan pembatasan konsumsi 

dan permintaan domestik. Kemudian penulis juga mendeskripsikan upaya 

stockpiling Korea Selatan dalam segi penimbunan energi sebagai cadangan untuk 

keadaan darurat dan meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk menampung 

suplai gas alam dari Rusia. 

Selain kedua hal tersebut, tindakan strategi lainnya adalah dengan 

menguatkan diversifikasi yang dilakukan Korea Selatan terkait dengan stabilitas 

suplai energi dari Rusia dengan memperkuat jaminan persentasi energi dari Rusia 

harus terpenuhi meski dengan mencari sumber energi asing lainnya selain Rusia. 

Sedangkan upaya interdependensi Korea Selatan dapat dilihat dari adanya upaya 

pemberian investasi jangka panjang kepada Rusia agar dapat menyeimbangkan 

hubungan ketergantungan dan meningkatkan jaminan ketersediaan suplai oleh 

Rusia dengan memberikan bantuan pembangunan. 
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2.4. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

Latar Belakang Masalah : 

Korea Selatan sebagai negara net-importir energi mengalami kenaikan jumlah 

konsumsi energi fosil yang sangat signifikan pasca krisis finansial global pada tahun 
2008. Peningkatan tingkat konsumsi tersebut yang mendorong Korea Selatan untuk 

menjamin keamanan suplai energinya pada level yang stabil. Di sisi lain, Korea Selatan 

mencoba untuk menerapkan National Energy Master Plan dengan melakukan 

diversifikasi suplai asing yang salah satunya dengan melakukan kerjasama energi 
dengan Rusia. Namun demikian adanya permasalahan yang harus dihadapi seperti 

belum siapnya kawasan RFE untuk menyuplai energi, isu keikutsertaan Korea Utara 

dalam pembangunan pipa gas dan keikutsertaan China dan Jepang dalam 
pengembangan kawasan RFE menjadi tantangan tersediri bagi kerjasama yang 

dilakukan dengan Rusia. 

Argumen Utama : 

Untuk menjamin keamanan energi Korea Selatan dalam koridor kerjasama energi 
dengan Rusia dilakukan dengan menerapkan Rationing Plan dan Stockpilling untuk 

mengurangi kemungkinan gangguan suplai serta melakukan Diversifikasi dan 

meningkatkan Interdependensi untuk menjamin suplai dari Rusia. 

Konsep Keamanan Energi Mason Willrich  : 

Strategi Keamanan Energi Negara Pengimpor 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana Kerjasama Energi Korea Selatan Dengan Rusia dalam Menjamin 

Keamanan Energi Pada Tahun 2008-2016? 

Rationing Plan : 

Pembatasan konsumsi atau permintaan 

domestik. 
 

Stockpiling : 

Penimbunan energi untuk berjaga-jaga 
dan peningkatan kemampuan 

penimbunan energi. 

 

Pengurangan Kerugian untuk Segala 

Kemungkinan Gangguan Terhadap Suplai 
Penguatan Jaminan Suplai dari Luar 

Negeri 

Diversification : 

Mencari sumber energi asing yang baru 

(Rusia) dan meragamkan penggunaan 
jenis energi. 

 

Interdependency : 
Pemberian investasi dan bantuan 

pembangunan infrastruktur. 

 

Bagan 1. Alur Pemikiran Penelitian 
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2.5. Argumen Utama 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan bab-bab yang telah 

dijabarkan, berikut ini adalah argumen utama yang penulis ingin sampaikan : 

Upaya kerjasama energi yang dilakukan Korea Selatan dengan Rusia 

untuk menjamin keamanan energi gas alam dilakukan dengan beberapa tindakan 

yakni menerapkan kebijakan rationing plan dengan membatasi konsumsi gas 

alam dan permintaan domestik serta melakukan stockpiling sebagai upaya 

penimbunan suplai gas alam untuk cadangan suplai dalam kondisi darurat. Kedua 

tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kerugian dari kemungkinan 

gangguan suplai gas alam dari Rusia. Sedangkan untuk menguatkan jaminan 

suplai dari luar negeri, Korea Selatan melakukan upaya diversifikasi dengan 

memilih Rusia sebagai sumber suplai baru energi gas alam serta mengembangkan 

penggunaan energi alternatif. Selain itu untuk menjamin stabilitas pasokan dari 

Rusia, Korea Selatan juga meningkatkan hubungan interdependensi dengan Rusia 

melalui pemberian investasi dan bantuan pembangunan infrastruktur yang 

mendukung pembangunan sektor energi Rusia sehingga keberlangsungan impor 

gas alam dari Rusia dapat terjamin. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis peneltian 

Jenis penelitian yang penulis ambil untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dikemukakan sebelumnya adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis 

penelitian ini dipilih karena mencoba untuk mendeskripsikan sebuah fenomena 

dengan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Seperti halnya dengan 

penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tindakan yang dilakukan Korea 

Selatan dalam kerjasama energi dengan Rusia untuk menjamin keamanan suplai 

gas alamnya pada tahun 2008 hingga tahun 2016. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan  sebuah batasan objek, waktu dan isu 

pembahasan agar penulisan penelitian tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini, 

penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada tahun 2008 hingga tahun 2016. 

Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan konsumsi energi yang meningkat 

signifikan dan adanya upaya Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama energi 

dengan Rusia pada periode tahun tersebut. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan studi pustaka. Penulis tidak langsung terlibat di 

lapangan, melainkan dengan mengumpulkan data dan segala informasi baik 

berupa dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, tesis dan disertasi, berita, internet 
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maupun sumber-sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang 

diangkat dengan mempertimbangkan keabsahan dari sumber tersebut. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dipilih karena penulis 

akan mencoba mereduksi data-data yang berkaitan dengan isu yang diangkat dan 

mengaitkannya dengan data lainnya sehingga mendapatkan kejelasan terhadap 

fenomena yang diangkat. Selanjutnya penulis akan menginterpretasiakan data dan 

informasi yang telah dikumpulkan ke dalam pembahasan analisis yang lebih 

spesifik sesuai dengan konsep yang diambil dalam bentuk yang mudah dibaca, 

dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.  

3.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang diambil penulis untuk 

memudahkan para pembaca adalah sebagai berikut : 

BAB I, merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang yang 

membahas tentang permasalahan yang diteliti, Rumusan Masalah yang berfungsi 

untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, dan Tujuan serta Manfaat 

Penelitian untuk mengungkapkan hasil yang ingin dicapai dalam proses penelitian 

baik bagi individu, akademis, maupun bagi keilmuan hubungan internasional. 

BAB II, merupakan Kerangka Pemikiran yang berisikan studi terdahulu 

sebagai pembanding peneltian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki 

kemiripan pembahasan atau teori, Kerangka Konseptual yang mengkaji teori atau 
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konsep yang digunakan untuk membantu analisis penelitian dan Operasionalisasi 

Konsep yang berisi operasionalisasi konsep kedalam isu yang diangkat. 

BAB III, merupakan Metodologi Peneltian yang akan menjelaskan terkait 

metode penulisan, teknik pengumpulan dan pengolahan data atau informasi serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV, merupakan penjelasan kondisi energi Korea Selatan. Bab ini 

akan menjelaskan lebih komprehensif permasalahan yang diangkat dari subjek 

penilitian dan memberikan beberapa penemuan terbaru untuk selanjutnya 

dianalisis di bab v. 

BAB V, merupakan penjelasan kerjasama energi yang dilakukan Korea 

Selatan dengan Rusia dalam menjamin keamanan energinya pada tahun 2008-

2016. Bab ini akan menjelaskan hasil analisis dari penemuan pada bab 

sebelumnya dan mencoba untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB VI, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

penelitian yang telah ditulis dan saran untuk penelitian yang lebih lanjut oleh 

penulis. 
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BAB IV 

KONDISI DAN KEBUTUHAN ENERGI GAS ALAM KOREA SELATAN 

 

4.1. Gambaran Energi Korea Selatan 

Energi merupakan kebutuhan yang hakiki dibutuhkan oleh setiap negara 

dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Semakin tinggi standar kehidupan 

masyarakat maka kecenderungan akan meningkatnya permintaan energi semakin 

tinggi pula. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi dan industri yang pesat seperti 

halnya yang terjadi pada Korea Selatan mendorong pula tingginya tingkat 

konsumsi energi negara tersebut. 

Korea Selatan sebagai negara industri membutuhkan suplai energi untuk 

mencukupi permintaan domestiknya. Namun yang jadi permasalahan adalah 

negara ini memiliki sumber daya yang sedikit dan terbatas. Hal inilah yang 

mendorong angka impor untuk sumber energi fosil bagi Korea Selatan begitu 

tinggi.  Dengan tingkat ketergantungan impor energi mencapai 98%, Korea 

Selatan masuk kedalam jajaran importir energi terbesar di dunia.
83

 

Konsumsi energi Korea mulai meningkat pada periode 1990-an dimana 

pertumbuhan ekonomi dan industri Korea mulai berkembang. Dari tahun 1987 

dimana total konsumsi energi domestik hanya sebanyak 55Mtoe meningkat 

menjadi 144.4Mtoe pada tahun 1997. Pada tahun 1998, krisis Asia yang 

berdampak pada perekonomian Korea Selatan juga mengakibatkan menurunnya 

                                                
83 EIA, „South Korea Energy Profile : Heavily Dependent on Imports – Analysis‟, Eurasia Review, 

diakses dari : http://www.eurasiareview.com/22012017-south-korea-energy-profile-heavily-

dependent-on-imports-analysis/, (1 Oktober 2017)    

http://www.eurasiareview.com/22012017-south-korea-energy-profile-heavily-dependent-on-imports-analysis/
http://www.eurasiareview.com/22012017-south-korea-energy-profile-heavily-dependent-on-imports-analysis/
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tingkat konsumsi hingga 132Mtoe pada tahun tersebut. Pada tahun berikutnya 

tingkat konsumsi selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tingkat 

konsumsi 4% per tahun.
84

 

Grafik 1. Konsumsi Akhir Energi Korea Selatan Berdasarkan Sektor 

Penggunaan Tahun 1981-2015 

 

 
Sumber : Data KEEI, 2017.
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Pertumbuhan tingkat konsumsi energi mengalami stagnansi pada tahun 

2009 akibat krisis finansial global tahun 2008. Pada tahun tersebut, tingkat 

konsumsi energi Korea Selatan mencapai 182Mtoe dimana pada tahun 

sebelumnya mencapai 182.5Mtoe. Pasca dampak krisis finansial, tingkat 

                                                
84 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2017, Op.cit., h.32 
85 Korea Energy Economics Institute, Korea Monthly Energy Statistics November 2016, Vol.33-02, 

KEEI, 2017, h.21 
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konsumsi energi Korea kembali naik signifikan hingga mencapai 218.6Mtoe pada 

tahun 2015.
86

 

Pada Tabel 3 dapat kita lihat pertumbuhan tingkat konsumsi akhir energi 

Korea Selatan dari tahun 1990 hingga 2015 dimana cenderung mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sektor industri selalu 

mendapatkan alokasi terbesar dalam jumlah konsumsi energi. Kemudian sektor 

transportasi dan sektor perumahan dan perdagangan secara dinamis bergantian 

diantara posisi kedua dan ketiga di setiap tahunnya. Sedangkan sektor publik 

memakan alokasi energi paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Tabel 3. Komposisi Persentase Konsumsi Energi Korea Selatan Tahun 1990-

2015 

 
Sumber : Data Korea Monthly Energy Statistics November 2016, KEEI, 2017.
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Selanjutnya berdasarkan tabel 4, jika kita lihat dari sektor penggunaanya 

minyak bumi (Petroleum) merupakan komoditas energi yang paling banyak 

digunakan. Sektor selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah tenaga listrik, 

kemudian batu bara serta gas alam yang dikonversikan kedalam komoditas City 

Gas dan LNG. Penggunaan energi terbarukan juga cenderung ditingkatkan 

sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan Energy Mix.
88

 Hal ini terlihat 

pada beberapa tahun terakhir dimana tren persentase penggunaan energi fosil 

cenderung menurun.  

Di sisi lain, selalu meningkatnya jumlah konsumsi akhir energi mendorong 

Korea Selatan untuk meningkatkan ketersediaan suplai energinya. Kondisi negara 

yang tidak memiliki sumber energi domestik membuat Korea Selatan harus 

tergantung pada suplai energi asing. Upaya eksplorasi sumber daya domestik juga 

dilakukan oleh pemerintah Korea, namun produksi energi dalam negeri tersebut 

belum dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat. 

Berdasarkan laporan statistik bulanan yang dikeluarkan oleh KEEI, 

sumber daya energi domestik yang dapat diproduksi oleh Korea Selatan adalah 

batu bara (jenis Anthracite
89

), nuklir, gas alam, hydro energy dan energi 

terbarukan. Namun sayangnya produksi energi fosil (batu bara dan gas alam) 

semakin berkurang tiap tahunnya. Batu bara yang bisa diproduksi hingga 7.7 Juta 

Mtoe (1990), pada tahun 2015 hanya dapat diproduksi hingga 794 ribu Mtoe saja. 

                                                                                                                                 
87 Ibid., h 25 
88 Helena Tillborg, „Policies for a Sustainable Energy System – South Korea‟, diakses dari : 

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.201965214d8715afd113cc8/1432548902487/Energisys

tem%2Bbortom%2B2020%2BSydkorea.pdf, 2013, h.21  
89 Salah satu jenis batu bara dengan unsur karbon tertinggi dan memiliki kemampuan bakar lebih 

panas dan bersih. Ketersediaan batu bara ini sangat langka dengan harga yang relatif mahal. 

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.201965214d8715afd113cc8/1432548902487/Energisystem%2Bbortom%2B2020%2BSydkorea.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.201965214d8715afd113cc8/1432548902487/Energisystem%2Bbortom%2B2020%2BSydkorea.pdf
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90
 Eksplorasi gas alam juga dilakukan pemerintah dengan membangun sebuah 

ladang gas Offshore Donghae-1, namun hasil produksi hanya dapat mencukupi 1% 

dari total konsumsi gas alam.
91

 Eksploitasi gas alam domestik dimulai pada tahun 

2004 dengan hasil produksi tertinggi hanya sebanyak 539 ribu Mtoe pada tahun 

2010 dan menurun drastis menjadi 188 ribu Mtoe pada tahun 2015.
92

  

Sedangkan pada komoditas minyak bumi, Korea Selatan memang tidak 

memiliki cadangan minyak bumi domestik. Eksplorasi minyak domestik sudah 

pernah dilakukan bersamaan dengan didirikannya Offshore Donghae-1 Field dan 

tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Karena itulah 99% suplai minyak bumi 

Korea berasal dari impor luar negeri. Namun demikian, Korea Selatan mampu 

mengembangkan teknologi kilang minyak (Oil Refineries) hingga mampu 

mengekspor 1.3 juta barrel/hari (data 2015) olahan minyak dalam bentuk gasoil, 

gasoline dan jet fuel. Hingga saat ini, tiga dari sepuluh kilang minyak terbesar di 

dunia berada di Korea Selatan.
93

 

Selain energi fosil yang penggunaannya dicoba ditekan oleh pemerintah, di 

sisi lain komoditas nuklir merupakan salah satu sumber daya energi yang sangat 

gencar dikembangkan oleh Korea Selatan. Pengembangan nuklir sebagai energi 

Korea Selatan mulai dilakukan pada tahun 1970-an yang hingga tahun 2015 daya 

                                                
90 Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2016, Op.cit, h.7 
91 IEA, „The Republic of Korea 2012 Review‟, Energy Policies of IEA Countries, Paris, IEA, 2012, 

h.52 
92Korea Energy Economics Institute, Energy Info Korea 2016, Op.cit., h.21 
93 EIA, Country Analysis Brief : South Korea, diakses dari : 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/EIA_SouthKorea_19e

ne2017.pdf, 2017, h.3-4 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/EIA_SouthKorea_19ene2017.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/EIA_SouthKorea_19ene2017.pdf
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produksi energi mencapai 34 juta Mtoe.
94

 Penggunaan nuklir sebagai energi 

hingga saat ini masih menuai pro dan kontra dari domestik Korea sendiri.  

Berdasakan NEMP (National Energy Master Plan) tahun 2008, 

pemerintah Korea Selatan akan meningkatkan penggunaan energi nuklir sebagai 

bentuk implementasi kebijakan Energy Mix. Target penggunaan energi nuklir 

sebagai sumber energi pembangkit listrik diharapkan mencapai 59% dari total 

pembangkit listrik Korea pada tahun 2030.
95

 Namun pasca munculnya insiden 

Fukushima di Jepang pada tahun 2011 dan adanya skandal sertifikasi keamanan 

nuklir pada akhir tahun 2012, membuat pemerintah Korea mengkaji ulang rencana 

penggunaan jangka panjang energi nuklir yang tercantum dalam NEMP 2008 

kedalam NEMP kedua tahun 2014 (National Energy Master Plan).
96

 

 Pengkajian ulang yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diikuti dengan 

penutupan beberapa reaktor nuklir di beberapa tempat. Hal tersebut kemudian 

berdampak pada meningkatnya impor LNG untuk memenuhi kebutuhan 

kelistrikan nasional. Peningkatan drastis polusi micro dust di Korea pada beberapa 

tahun terakhir juga sebagai salah satu pertimbangan pemerintah memilih gas alam 

sebagai substitusi atas berkurangnya kapasitas reaktor nuklir.
97

 

Dengan adanya upaya mewujudkan energi yang ramah lingkungan, 

penggunaan gas alam juga diperhitungkan oleh pemerintah sebagai sumber energi 

fosil terbersih dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Terlebih peran 

                                                
94 IEA, Energy Policies of IEA Countries, Op.cit., h.99-100 
95 Ministry of Trade, Indurstry and Energy of ROK, Op.cit., h.10 
96 Eurasia Review, Loc.cit. 
97 Se Hyun Ahn, „Republic of Korea‟s Energy Security Conundrum : The Problem of Energy Mix 

and Energy Diplomacy Deadlock, Journal of International and Area Studies, vol.22 No.2, Seoul 

National University, 2015, h.78 
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gas alam yang dapat menjadi sumber substitusi energi nuklir, membuktikan 

betapa pentingnya keberlangsungan suplai gas alam bagi negara. Selanjutnya, 

gambaran gas alam sebagai kebutuhan Korea Selatan serta komoditas impor 

dalam kerjasama dengan Rusia akan dibahas pada sub-bab berikut ini. 

4.2. Kebutuhan Gas Alam Korea Selatan 

Gas alam merupakan salah satu komoditas energi fosil yang tidak lepas 

dari aktivitas negara bahkan masyarakat Korea Selatan. Bagi masyarakat Korea, 

produk gas alam biasanya digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti 

memasak dan penghangat rumah. Terlebih pada musim dingin konsumsi produk 

gas alam cenderung mengalami peningkatan yang tinggi dengan demand yang 

terus meningkat. 

Kebutuhan gas alam Korea Selatan 99% dipenuhi dari LNG yang berasal 

dari luar negeri. LNG yang merupakan satu-satu nya jenis sumber gas alam yang 

dapat dibeli dan diolah oleh Korea Selatan memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendukung pembagunan dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan LNG 

sebagai sumber energi bagi Korea Selatan memiliki permintaan yang berfokus  

pada beberapa sektor seperti sektor gas kota (city gas) dengan konsumsi terbanyak 

mencapai 19.6 juta ton gas pada tahun 2013. Tahun 2013 merupakan tahun 

dimana permintaan gas domestik Korea tertinggi dalam sejarah dengan total 

konsumsi mencapai 40.2 juta ton gas.
 98

 Untuk mengetahui permintaan gas alam 

Korea Selatan dapat dilihat dalam tabel 5. 

 

                                                
98 Korea Energy Economics Institute, Korea Yearbook of Energy Statistics 2017, Ulsan, KEEI, 

2017, h.114 
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Tabel 4. Suplai dan Permintaan Gas Alam (LNG) Korea Selatan Pada Tahun 

1988-2016 

 

Sumber : KEEI, Korea Yearbook of Energy 2017.
99

 

Tabel 5 diatas juga memberikan gambaran perbandingan dari produksi, 

permintaan dan cadangan gas alam yang dimiliki Korea Selatan tiap tahunnya. 

                                                
99 Ibid. 
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Korea Selatan cenderung melakukan impor dengan jumlah yang tidak begitu 

banyak melebihi permintaan domestik. Stok suplai Korea Selatan rata-rata hanya 

berjumlah 1-3 juta ton gas. Jumlah tersebut memiliki perbandingan yang sangat 

kecil dibandingkan dengan jumlah konsumsi gas alam yang bisa mencapai diatas 

angka 30 juta ton per tahun. 

Permintaan akan gas alam Korea Selatan cenderung meningkat sejak 

pertama kali impor LNG datang dari Indonesia pada tahun 1986. Hingga tahun 

2008, total impor LNG Korea mencapai 27.2 juta ton dan mengalami penurunan 

pada tahun 2009 menjadi 25.8 juta ton gas. Pertumbuhan konsumsi kemudian 

semakin kuat pada periode tahun 2010 hingga 2013 yang didorong oleh 

kebutuhan kelistrikan yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi gas 

alam kemudian mengalami penurunan hingga 17% pada tahun 2014 hingga 2016. 

Pada periode tahun ini, pembangkit listrik kembali meningkatkan proporsi batu 

bara dan tenaga nuklirnya.
100

 

 Penggunaan nuklir sendiri sebagai energi masih menjadi perdebatan di 

ranah domestik Korea Selatan. Meski penggunaan nuklir sebagai sumber energi 

sudah dilakukan sejak tahun 1970-an, hingga saat ini masih banyak masyarakat 

yang kontra terhadap hal ini. Sentimen masyarakat banyak yang muncul 

mengikuti skandal sertifikasi keamanan dan dampak insiden Fukushima, Jepang 

tahun 2011.
 101

  

                                                
100 Eurasia, Op.cit., 
101 World Nuclear Association, Nuclear Power in South Korea, 2017, diakses dari : 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx.  

(1 Februari 2018) 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx
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Munculnya berbagai sentimen dari domestik Korea membuat keputusan 

pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan energi nuklir masih belum pasti 

apakah akan menghentikan projek pengembangan reaktor atau mengurangi 

konsumsi secara perlahan. Dampaknya, permintaan energi fosil gas alam dan batu 

bara untuk kebutuhan nasional belum bisa ditekan dan terus bertambah.  

Hingga pada tahun 2017 dimana presiden terpilih yang baru, Moon Jae In 

menetapkan akan mengurangi penggunaan nuklir dan menutup program 

pengembangan energi nuklir untuk kedepannya. Hal ini tentunya menjadi sinyal 

hijau peningkatan konsumsi gas alam sebagai sumber energi fosil alternatif bagi 

Korea Selatan. Presiden Moon juga menekankan peningkatan impor gas alam 

pada masa pemerintahanya termasuk pengembangan kerjasama impor gas dengan 

negara-negara eksportir termasuk Rusia.
102

 

Berbicara upaya impor, kapal tanker pembawa gas pertama kali tiba di 

Korea Selatan pada tahun 1986 dari Indonesia yang membawa 1.8 juta ton gas 

alam. Permintaan impor gas kemudian meningkat dari tiap tahunnya hingga 

pemerintah Korea Selatan melakukan impor dari beberapa negara sumber energi 

gas alam. Pada awalnya, Korea Selatan hanya mengimpor gas alam dari Indonesia, 

Malaysia, Qatar dan Oman dalam bentuk LNG. Pada tahun 2001, sumber impor 

gas alam bertambah dari Brunei Darussalam dan Australia.
103

   

Korea Selatan yang semakin haus akan gas alam hanya bisa mengimpor 

gas alam dalam bentuk LNG. Hal ini dikarenakan letak geografis Korea Selatan 

yang berada di ujung semenanjung Korea dan dipisahkan oleh Korea Utara dari 

                                                
102 Ibid. 
103 ITC Trade Map, List of Supplying Markets for a Product Imported by Republic of Korea 

“Product : Liquefied Natural Gas”, Loc.cit., 
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daratan utama Asia sehingga jenis transfer gas melalui pipa gas sangat mustahil 

dilakukan. Dengan begitu, besarnya kebutuhan gas alam domestik membuat 

Korea Selatan menjadi negara importir terbesar kedua di dunia setelah Jepang.
104

 

Grafik 2. Persentase Eksportir LNG untuk Korea Selatan Tahun 2007-2016 

 

 
Lainnya terdiri dari Nigeria, Trinidad & Tobago, Algeria, Equatorial Guinea, Uni 

Emirat Arab, Yaman, Peru, Norwegia, Belgia, dan USA. 

Sumber : Diolah penulis dari International Trade Centre Trade Map, 2017.
105

 

Terdapat beberapa negara eksportir gas alam untuk Korea Selatan yang 

berikut ini penulis sajikan dalam data yang berbentuk tabel 6. Tabel diatas 

                                                
104 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2009, Op.cit., h.41 
105 ITC Trade Map, List of Supplying Markets for Liquefied Natural Gas Imported by Republic of 

Korea, diakses dari : 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|410||||271111|||6|1|1|1|2|

1|2|4|1, (4 Februari 2018) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Qatar 34.5% 36.4% 32.6% 29.0% 28.4% 35.4% 39.2% 37.7% 40.3% 36.1%

Oman 21.4% 19.6% 20.3% 17.2% 14.5% 14.5% 13.1% 11.2% 13.3% 13.1%

Malaysia 17.0% 14.8% 17.4% 12.2% 8.7% 8.4% 9.6% 10.2% 11.4% 11.4%

Indonesia 18.2% 13.1% 10.2% 16.6% 22.2% 19.5% 13.1% 12.0% 8.5% 11.3%

Brunei D 1.4% 3.0% 2.8% 3.0% 2.5% 2.7% 3.3% 2.0% 3.6% 4.6%

Australia 1.0% 0.7% 3.6% 2.6% 1.9% 2.2% 1.5% 2.0% 5.1% 14.6%

Mesir 3.4% 4.0% 1.7% 2.3% 1.2% 1.6% 1.6% 0.2% 0.0% 0.0%

Rusia 0.0% 0.0% 2.5% 4.8% 4.4% 3.1% 1.9% 4.0% 6.8% 4.8%

Lainnya 3.1% 8.4% 8.9% 12.3% 16.2% 12.6% 16.7% 20.7% 11.0% 4.1%
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menunjukkan negara-negara yang mengeskpor LNG dengan rata-rata tiap 

tahunnya lebih dari 3% dari total impor LNG Korea Selatan dari periode tahun 

2001 hingga 2016. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat negara selalu 

mendominasi pasar gas Korea yakni Qatar, Oman, Indonesia dan Malaysia. 

Sedangkan Qatar sendiri merupakan pemegang pasar gas terbesar Korea dengan 

rata-rata 30% dari total impor LNG Korea tiap tahunnya.  

Menurut data diatas, terdapat perpindahan tren pasar eksportir gas Korea 

Selatan dimana pada tahun 2009 LNG dari Rusia mulai masuk di Korea Selatan. 

Proporsi impor LNG dari Rusia kemudian semakin naik hingga masuk daftar 

eksportir terbesar kelima bagi Korea sejak tahun 2010. Sedangkan mulai tahun 

2015, Mesir berhenti menjadi eksportir LNG bagi Korea Selatan karena dampak 

krisis gas yang terjadi sejak tahun 2014. Cadangan suplai gas yang defisit 

membuat Mesir tidak mampu lagi mengekspor gas dan mulai mengimpor LNG 

untuk memenuhi permintaan domestiknya.
106

 

4.3. Energy Insecurity : Dilema Keamanan Energi Korea Selatan 

Stabilitas suplai energi merupakan salah satu indikator keamanan energi 

yang mutlak dimiliki oleh setiap negara terlebih bagi negara importir yang tidak 

memiliki cadangan sumber energi domestik. Adanya penggambaran ancaman 

energi yang berbeda bagi tiap negara membuat setiap negara berupaya terhindar 

dari tiap ancaman yang ada. Hal tersebut kemudian memicu negara menjadi 

merasa terancam (insecure) dan harus melakukan sebuah strategi untuk 

mengurangi rasa ketidakamanan dan terhindar dari ancaman tersebut. 

                                                
106 Carnegie, Egypt‟s Natural Gas Crisis, 2016, diakses dari : 

http://carnegieendowment.org/sada/62534, (4 Februari 2018) 

http://carnegieendowment.org/sada/62534
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Dalam konteks keamanan energi bagi Korea Selatan, negara dengan 50,7 

juta penduduk (data 2016) ini menghadapi beberapa dilema keamanan energi yang 

terbilang parah di dunia.
 107

 Kent E. Calder dalam bukunya yang berjudul 

“Korea‟s Energy Insecurities Comparatives and Regional Perspectives” 

menjelaskan kondisi ketidakamanan energi Korea yang disebabkan oleh tiga 

dilema keamanan energi. Dilema keamanan energi tersebut yakni tidak adanya 

cadangan sumber energi, tingginya ketergantungan terhadap minyak, dan 

tingginya ketergantungan dengan Timur Tengah akan impor minyak dan gas.
108

 

Korea Selatan hampir tidak memiliki sumber energi domestik sama sekali 

untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Satu-satu nya sumber 

daya energi yang dimiliki oleh Korea Selatan adalah batu bara Antrasit 

(Anthrachite) untuk kebutuhan industri baja. Produksi Antrasit pun mengalami 

penurunan tajam sejak tahun 1990 karena biaya produksi yang meningkat dan 

kecenderungan penggunaan bahan bakar minyak impor untuk alasan 

kenyamanan.
109

 

Minimnya sumber energi dalam negeri membuat negara ini tidak memiliki 

pilihan lain selain melakukan impor. Rata-rata penggunaan minyak bumi sebagai 

energi bagi Korea mencapai 40-50% dari total konsumsi energi keseluruhan tiap 

tahunnya. Terlepas dari penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar 

transportasi, sebelum penggunaan gas alam populer di Korea juga menggunakan 

minyak secara ekstensif untuk bahan bakar pembangkit listrik dan penghangat 

                                                
107 UN Department of Economic and Social Affairs , World Population Prospects 2017, 2017, 

diakses dari : https://esa.un.org/unpd/wpp/General/DefinitionRegions.aspx.  (15 Februari 2018) 
108 Kent E. Calder, Korea‟s Energy Insecurities Comparatives and Regional Perspectives, 

Washington DC, Korea Economic Institute of America (KEI), 2005, h.7 
109 Ibid, 
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rumah. Kondisi tersebut dirasa semakin memburuk ketika kondisi kawasan timur 

tengah yang terus bergejolak dan mengancam stabilitas suplai minyak.
110

  

 Sebelum krisis finansial Asia tahun 1998, ada tiga alasan yang mendorong 

Korea Selatan sangat tergantung oleh energi minyak bumi. Pertama yakni karena 

alasan kenyataan sejarah. Korea tumbuh unggul dalam pertumbuhan ekonomi 

global pada era dimana cadangan minyak bumi berlimpah dan harga minyak 

dunia semakin menurun. Terlebih pada saat itu nilai tukar Won Korea sedang 

menguat. Hal tersebut yang mendorong para pelaku ekonomi dan perusahaan 

untuk memanfaatkan tren Bearish minyak untuk mengonfigurasi industri 

Korea.
111

 

Kedua, rendahnya tingkat harga minyak global selama tahun 1980-an 

hingga 1990-an bersamaan dengan menguatnya nilai Won. Hal tersebut juga 

diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mendorong ketergantungan impor 

minyak dan pertumbuhan industri berbasis penggunaan energi. Korea Selatan 

yang berbasis industri sektor baja, galangan kapal, petrokimia dan pupuk 

merupakan industri yang sangat intensif menggunakan energi minyak.
112

 

Alasan ketiga yakni fakta bahwa permintaan minyak yang meningkat 

selama bertahun-tahun karena revolusi otomotif Korea. Setelah kejutan tren 

Bearish minyak hingga tahun 1990-an, kepemilikan mobil juga meningkat sangat 

tajam. Kondisi harga minyak yang murah dan nilai kuat Won mendorong 

pemerintah untuk menjadi sangat kooperatif dalam mengembangkan industri 

otomotif dalam negeri. Penguatan Won mendorong belanja konsumen naik 

                                                
110 Ibid., h.8 
111 Ibid., h.10-11 
112 Ibid. 
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dibidang transportasi dan permintaan minyak.
113

Konsekuensinya, permintaan 

akan minyak bumi terus meningkat dengan ketergantungan semakin besar.  

Permintaan domestik Korea akan energi minyak yang sudah cenderung 

tinggi kemudian mengalami insecurity di awal tahun 2000-an dimana harga 

minyak dunia beranjak naik. Tahun 1999 harga minyak $17,25/bbl naik drastis 

menjadi $26,3/bbl. Kenaikin harga minyak cenderung naik tiap tahunnya diikuti 

dengan krisis keamanan kawasan timur tengah yang diawali dengan invasi Irak 

dan pergerakan „Arab Spring‟.
114

 

keadaan tersebut membuat pemerintah Korea Selatan mulai menerapkan 

strategi untuk mempertahankan suplai energi demi memenuhi kebutuhan 

energinya. Pemerintah Korea Selatan mulai melakukan diversifikasi penggunaan 

energi dengan meningkatkan penggunaan energi alternatif non-minyak seperti gas 

alam, nuklir, green energy dan energi terbarukan. Khusus pada gas alam, pada 

awal tahun 2000-an demand gas mulai meningkat tajam. Dalam tabel 5 

sebelumnya dapat dilihat kenaikan permintaan energi dari tahun 1999 sebanyak 

12,9 ton gas menjadi 14,6 ton gas pada tahun 2000. Permintaan kemudian 

cenderung naik tiap tahunnya.
115

 Dampaknya, gas alam menjadi komoditas yang 

juga sangat substansial bagi Korea Selatan sehingga keamanan suplai gas alam 

menjadi salah satu fokus Korea Selatan dalam keamanan energi nasionalnya. 

Dilema ketidakamanan energi Korea Selatan juga tumbuh secara khusus 

pada komoditas energi gas alam. Gas alam merupakan energi non-minyak yang 

baru mencapai kepopuleran pada akhir tahun 1990-an khususnya pada komoditas 
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LNG dimana penggunaannya dapat menjadi alternatif penggunaan energi fosil.
116

 

Namun demikian, semakin tingginya konsumsi gas alam mendorong 

ketergantungan Korea Selatan yang juga semakin besar pada jenis energi ini. 

Meski penggunaan gas alam tidak begitu berdampak pada lingkungan 

dibandingkan energi minyak atau batu bara, penggunaan gas alam yang 

meningkat membuat dependensi keamanan energi Korea Selatan dari impor juga 

semakin besar. Terlebih sebagian besar konsumsi gas alam nasional berasal dari 

luar negeri dengan harga yang fluktuatif mengikuti tren harga minyak dunia.
117

 

Hal tersebut membuat Korea Selatan menghadapi dilema apakah harus menekan 

pertumbuhan konsumsi gas alam atau justru meningkatkan penggunaan gas alam 

untuk mengurungai ketergantungan terhadap energi minyak.
118

 Dilema keamanan 

energi tersebut kemudian mulai diterjemahkan pemerintah Korea pada national 

master plan yang baru pertama kali dibuat pada tahun 2008. 

4.4. National Energy Master Plan Tahun 2008 dan 2014 

Keamanan energi Korea Selatan sebelumnya dirumuskan dalam beberapa 

kebijakan yang mengatur tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan pada 

tiap sektor energi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat terpisah berdasarkan 

sektor energi (minyak, gas alam, listrik dll) sehingga belum ada tujuan yang jelas 

untuk mewujudkan keamanan energi secara nasional. Semakin berkembangnya 

isu perubahan iklim dan dampak penggunaan energi konvensial terhadap 
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59 

 

lingkungan membuat pemerintah Korea mulai menerjemahkan tujuan keamanan 

energi secara nasional melalui National Energy Master Plan (NEMP). 

NEMP merupakan kebijakan strategi yang diusulkan pertama kali pada 

masa kepemimpinan presiden Lee Myung Bak dan mulai dikeluarkan pada tahun 

2008. Kebijakan ini disusun oleh pemerintah Korea Selatan sebagai respon dari 

peningkatan konsumsi dan impor energi Korea Selatan selama dekade terakhir 

dengan beberapa tujuan yang ingin diwujudkan hingga tahun 2030. Secara garis 

besar, terdapat dua arah kebijakan NEMP tahun 2008. Pertama, untuk membuat 

strategi suplai dan konsumsi jangka menengah dan jangka panjang sebagai 

implementasi ekonomi hijau di sektor energi. Kedua, mendorong kebijakan energi 

yang berfokus pada keamanan energi, efisiensi energi dan perlindungan 

lingkungan.
119

 

Terdapat beberapa motivasi mengapa pemerintah Korea membuat NEMP 

tahun 2008. Pertama, untuk mengurangi ketergantungan Korea Selatan terhadap 

impor energi khususnya energi fosil. Dengan mengurangi ketergantungan akan 

impor energi akan dapat meningkatkan keamanan energi dan posisi Korea Selatan 

dalam ekonomi global.
120

 Motivasi kedua adalah untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca (GHG/Greenhouse Gas) Korea Selatan. Terkait dengan GHG, Korea 

Selatan sempat masuk peringkat dua besar negara dengan pertumbuhan rata-rata 

emisi karbon yang mencapai 90% dari periode tahun 1990 hingga 2004. Hingga 

tahun 2008, Korea Selatan berada di posisi 10 besar emitor CO2 di dunia dan 
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diperkirakan posisi tersebut akan terus meningkat.
121

 Sedangkan di waktu yang 

sama, menurut laporan overview UNEP Korea Selatan merupakan salah satu 

negara yang paling terancam akan dampak dari perubahan iklim.
122

Selanjutnya, 

motivasi ketiga adalah untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut industri 

Korea. Upaya pemerintah Korea mendukung pengembangan industri dilakukan 

dengan mendorong kompetisi dalam pengembangan di bidang green-technology 

yang berbasis ekspor.
123

 

NEMP tahun 2008 lebih menekankan pada diversifikasi penggunaan 

energi dengan menerapkan kebijakan energy mix melalui peningkatan penggunaan 

energi terbarukan dan nuklir sebagai energi alternatif. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi dependensi Korea akan impor energi fosil khususnya dependensi 

terhadap energi minyak yang sangat besar.
124

 Sedangkan pada komoditas gas alam, 

Korea Selatan menyadari akan besarnya ketergantungannya terhadap impor dalam 

bentuk LNG sehingga perlu adanya upaya meragamkan sumber gas alam selain 

LNG. Oleh karena itu, pada NEMP pertama ini pemerintah Korea mulai 

memperkenalkan diversifikasi sistem pengangkutan gas alam dengan pipa atau 

PNG yang juga diinisiasikan oleh Rusia.
125

 Hasilnya, pada tahun 2008 dan 2009 

Korea Selatan mulai melakukan kerjasama energi gas alam dengan Rusia baik 

pada komoditas LNG maupun kerjasama proyek pembangunan pipa gas Trans-

Korea untuk mewujudkan sistem transfer PNG Korea dari  Rusia. 
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NEMP kedua dibuat pada masa presiden Park Geun Hye pada tahun 2014. 

Secara garis besar, arah kebijakan NEMP kedua masih sejalan dengan NEMP 

pertama dengan fokus keamanan energi, efisiensi dan lingkungan. Namun 

terdapat beberapa beberapa poin revisi yang penulis temukan sebagai pembeda 

dengan NEMP tahun pertama. Poin revisi pertama yang terdapat pada NEMP 

kedua adalah adanya pertimbangan kembali penggunaan energi nuklir untuk 

penerapan energy mix. Hal ini merupakan dampak dari insiden reaktor nuklir di 

Fukushima Jepang ditambah dengan adanya kasus skandal standard sertifikiasi 

keamanan reaktor nuklir Korea yang berujung pada sentimen publik untuk tidak 

menggunakan energi nuklir. Hasilnya keputusan presiden Park untuk menutup 

sementara beberapa reaktor nuklir dituangkan kedalam arah kebijakan NEMP 

tahun 2014.
126

 

Ditutupnya beberapa reaktor nuklir berdampak pada peningkatan 

konsumsi gas alam sebagai subtitusi kebutuhan energi dari nuklir. Oleh sebab itu, 

NEMP tahun 2014 mengarahkan kebijakan keamanan energi gas alam melalui 

tindakan diversifikasi pemasok asing untuk mengantisipasi ketergantungan yang 

lebih besar terhadap kawasan Timur Tengah dan bahkan Rusia.
127

 Hal tersebut 

dijadikan strategi tersendiri dalam upaya kerjasama Korea Selatan dan Rusia di 

bidang energi gas alam selama periode presiden Park Geun Hye. Untuk 

mengetahui srategi dan bagaimana implementasi NEMP Korea Selatan untuk 

mewujudkan keamanan energi dalam kerjasamanya dengan Rusia akan penulis 

jelaskan pada bab V.   
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BAB V 

KERJASAMA ENERGI KOREA SELATAN DENGAN RUSIA DALAM 

MENJAMIN KEAMANAN ENERGI PADA TAHUN 2008-2016 

 

 

Bab ini akan menjelaskan bagaimana Korea Selatan melakukan upaya 

kerjasama energi dengan Rusia untuk mewujudkan keamanan energi gas nya. 

Penjelasan dan analisis penulisan ini berdasarkan pada variabel konsep strategi 

keamanan energi negara importir yang ditulis oleh Mason Willrich. Seperti yang 

telah disampaikan pada bab II, konsep strategi keamanan energi Willrich dibagi 

berdasarkan kategori negara sebagai importir atau eksportir. Bagi negara importir, 

strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan jaminan suplai dari luar 

negeri dan meningkatkan kemampuan self-sufficiency dari kepemilikan energi 

dalam negeri. Namun bagi negara importir yang tidak memiliki sumber energi 

dalam negeri hanya dapat melakukan strategi menguatkan jaminan suplai dari luar 

negeri.
128

 

Oleh karena itu, bagi Korea Selatan yang tidak memiliki sumber energi 

dalam negeri hanya dapat melakukan strategi melalui penguatan jaminan suplai 

dari luar negeri. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi 

kerugian untuk segala kemungkinan gangguan terhadap suplai dan meningkatkan 

jaminan suplai dari luar negeri.
129

 Untuk mengetahui lebih dalam tentang 

kerjasama energi gas alam antara Korea Selatan dan Rusia serta bagaimana upaya-

                                                
128 Mason Willrich , Op.cit., h.69 
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upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui kerjasama energi ini untuk 

menajmin keamanan energinya akan penulis bahas pada sub-bab berikut ini.  

5.1. Kerjasama Korea Selatan – Rusia Pada Sektor Gas Alam 

Meskipun kedua negara ini sudah memiliki hubungan bilateral sejak  awal 

tahun 1990-an, kerjasama energi dalam sektor gas alam secara resmi baru 

dilakukan pada tahun 2008 dimana ditandatanganinya kesepatakan impor gas dari 

Rusia. Namun demikian jika melihat latar belakang hubungan keduanya di bidang 

energi gas, kerjasama energi sempat dimulai sejak adanya inisiasi proyek 

pembangunan ladang gas Kovykta di Irkutsk yang dimiliki oleh perusahaan 

Inggris TNK-BP pada pertengahan tahun 1990-an.
130

 

Pada saat itu, Korea Selatan bergabung dengan China untuk merencanakan 

implementasi 1 juta m
3
 dan 3,8 juta m

3
 ladang gas Kovykta yang berada di 

kawasan RFE. Di tahun 1996, KOGAS mulai berpartisipasi dalam penelitian 

proyek pembangunan tersebut hingga sempat menjadi pembahasan dalam agenda 

kunjungan presiden Kim Dae Jung ke Rusia pada tahun 1999. Namun dalam 

domestik Rusia sendiri terjadi sengketa antara TNK-BP dan Gazprom yang 

didukung oleh pemerintah Rusia untuk mengambil alih proyek tersebut. Hasilnya, 

penelitian proyek serta implementasinya menjadi ditangguhkan hingga Gazprom 

memenangkan sengketa tersebut.
131

 

Pada tahun 2004, Rusia kembali mengusulkan suplai gas alam dari ladang 

Sakhalin untuk China dan Korea Selatan serta mempromosikan jaringan pipa gas 
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dari Rusia menuju China maupun Korea Selatan.
132

 Usulan tersebut menarik 

perhatian Korea Selatan hingga menjadi pembahasan juga pada kunjungan 

presiden Roh Moo-Hyun ke Rusia pada tahun 2006. Sempat terjadi ketidakjelasan 

penanggungjawab diantara stakeholder dalam negeri Rusia hingga tahun 2008 

Rusia dan Korea Selatan menyetujui diadakannya feasibility research terkait 

rencana pembangunan PNG Trans-Korea. Hasilnya, presiden Lee Myung Bak 

pada tahun 2008 menandatangain MoU untuk impor gas alam dari Rusia untuk 

mempertegas kerjasama kedua negara dalam impor gas alam maupun 

pembangunan pipa gas Trans-Korea.
133

 

Dari penjelesan diatas, kerjasama energi antara Korea Selatan dan Rusia 

terdorong dari adanya pembangunan pipa gas Trans-Korea. Dimulai tahun 2009, 

Rusia mulai menjadi penyuplai gas alam dalam bentuk LNG untuk Korea Selatan. 

Kemudian, bagaimana upaya Korea Selatan sendiri dalam hubungan kerjasama 

energi dengan Rusia untuk menjamin keamanan energinya penulis jelaskan pada 

sub-bab berikutnya yang dibagi menjadi dua tindakan strategi berikut ini. 

5.2. Pengurangan Kerugian dari Kemungkinan Gangguan Suplai Energi 

Strategi pertama yang dapat dilakukan Korea Selatan untuk menjaga 

keamanan energi gasnya adalah dengan mengupayakan pengurangan kerugian 

dari kemungkinan gangguan suplai energi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut 

dapat dilakukan melalui dua tindakan yakni rationing plan dan stockpiling.
134

 

Kedua tindakan tersebut secara umum merupakan tindakan yang dilakukan 
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pemerintah melalui kebijakan domsetik dan manajemen permintaan dan suplai 

sesuai dengan tuntutan pasar domestiknya.  

5.2.1. Rationing Plan : Pengaturan Pasar dan Penekanan Permintaan 

Tindakan rationing merupakan tindakan untuk mengalokasikan 

ketersediaan suplai dan membatasi konsumsi. Secara singkat, posisi tindakan ini 

tidak berkaitan secara langsung pada kerjasama antara Rusia dan Korea Selatan. 

Namun demikian, tindakan ini merupakan preventif yang dapat dilakukan Korea 

Selatan jika memang sewaktu-waktu terjadi gangguan suplai termasuk dari Rusia.  

Willrich menjelaskan bahwa dalam kondisi suplai yang benar-benar sudah 

terganggu, negara perlu mengalokasikan suplai energi yang tersedia dan 

membatasi konsumsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan 

yang dapat mengendalikan permintaan energi untuk jangka waktu yang pendek. 

Sedangkan pengurangan konsumsi akan memberikan perpanjangan waktu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan terjadinya gangguan suplai.
135

 

Sedangkan untuk meningkatkan keamanan energi sebelum terjadinya 

gangguan suplai, negara perlu melakukan rationing dengan menerapkan kebijakan 

penghematan energi secara aktual. Hal ini juga dilakukan berkaitan dengan isu 

lingkungan tertentu yang ingin dicapai seperti mengurangi emisi gas dan resiko 

lingkungan lainnya akibat penggunaan energi fosil.
136

  

Dalam hal ini, penggunaan gas alam oleh Korea Selatan sendiri merupakan 

salah satu upaya penggunaan energi fosil alternatif yang lebih bersih 

dibandingkan dengan minyak bumi atau batu bara. Hal ini juga dilakukan oleh 
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Korea Selatan untuk mewujudkan diversifikasi penggunaan energi dengan 

mengurangi ketergantungan akan minyak bumi. Namun demikian, kekosongan 

sumber gas alam dalam negeri juga membuat Korea Selatan sangat 

ketergantungan akan impor gas alam. 

Meski adanya ketergantungan yang besar pada impor gas alam, 

penggunaan gas alam sebagai energi fosil bersih membuat Korea tidak begitu 

fokus pada kebijakan efisiensi atau pembatasan penggunaan energi gas secara 

langsung. Untuk menjaga keamanan energi gas alamnya, upaya rationing energi 

justru dilakukan dengan mengontrol demand gas alam di domestik melalui 

reformasi pasar gas alam pada beberapa sektor yang menggunakan sumber energi 

gas.
137

 

A. Manajemen Permintaan Gas Alam 

Pada tahun 2008 Korea Selatan mengadopsi Long-term Natural Gas 

Supply and Demand Plan sebagai rancangan tindakan untuk mengamankan energi 

gas alam melalui manajemen suplai dan permintaan berdasarkan perkiraan 

pertumbuhan demand dalam jangka waktu 15 tahun dan akan diperbarui setiap 2 

tahun.
138

 Rencana ini memiliki tujuan untuk mengamankan stabilitas suplai dan 

permintaan gas alam dari kondisi tidak menentu suplai dan permintaan di 

domestik maupun luar negeri, menetapkan rencana efisiensi suplai dan permintaan 

gas alam melalui peningkatan ketepatan perkiraan demand, memperluas 

infrastruktur gas dan menyiapkan sistem efisien pemanfaatan gas alam, 
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mengurangi dan mengontrol demand,  serta membangun sistem manajemen 

permintaan.
139

 

pada Supply & Demand Plan tahun 2008, pemerintah Korea menargetkan 

pembatasan pertumbuhan demand rata-rata pada sektor Gas Kota sebesar 2,8% 

dan penggunaan LNG pada sektor kelistrikan hingga -5,7% pada tahun 

2030.
140

Keseriusan Korea Selatan untuk mengurangi penggunaan energi 

khususnya pada energi gas alam juga dituangkan dalam 10
th

 Long-term Natural 

Gas Supply and Demand Plan pada tahun 2010. Berdasarkan rencana ini, upaya 

manajemen permintaan akan dilakukan dengan memperbaiki sistem tarif gas dan 

memperbesar suplai Biogas dan Gas Cooling System.
141

    

Perbaikan sistem tarif gas dipicu oleh adanya kesenjangan musiman 

permintaan domestik. Pola permintaan gas Korea Selatan selalu mengalami 

peningkatan yang tinggi pada musim dingin dan menurun drastis pada musim 

panas. Untuk mengurangi kesenjangan permintaan, pemerintah berencana 

memperbaiki sistem tarif gas dengan memperluas celah tarif gas musiman agar 

dapat menekan permintaan pada musim dingin dan meningkatkan permintaan 

pada musim panas.
142

 Sedangkan sektor yang paling banyak menggunakan LNG 

adalah sektor pembangkit litrik, Industri dan sistem penghangat kota. Oleh karena 
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itu, kebijakan perbaikan sistem tarif dilakukan pada sektor penggunaan gas alam 

dan berdasarkan pada impor LNG.  

Dalam NEMP tahun 2008 juga diatur target konsumsi dan impor LNG 

dengan pertumbuhan rata-rata 0,5% hingga tahun 2030. Pada tahun 2020, tingkat 

konsumsi LNG ditargetkan hanya 34,3 Mtoe dengan persentase 11,9% total 

konsumsi energi. Sedangkan pada tahun 2030 penggunaan LNG ditargetkan 

mencapai 36,2Mtoe dengan persentase 12% dari total konsumsi energi.
143

 

Pada tahun 2011 hingga 2012, adanya insiden Fukushima di Jepang dan 

skandal sertifikasi keamanan reaktor nuklir membuat beberapa rektor nuklir 

ditutup dan tidak difungsikan. Akibatnya Korea Selatan memilih gas alam sebagai 

subtitusi nuklir. Hal ini membuat tingkat konsumsi gas alam justru menguat 

hingga tahun 2013.
144

 

Pada awal tahun 2014, pemerintah mulai menaikan harga gas alam hingga 

5,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh ditutupnya beberapa reaktor 

nuklir dan perkiraan naiknya permintaan.
145

 Kebijakan pemerintah tersebut 

berhasil menurunkan impor LNG sebesar 20% pada quarter pertama tahun 2015 

dibandingkan tahun 2014. Penjualan gas alam untuk bisnis, industri dan rumah 

tangga juga menurun hingga 2,9%. Sedangkan penggunaan gas untuk sektor 

                                                
143 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Kibon Gyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], Op.cit., h.64 
144 EIA, South Korea Energy Profile : Heavily Dependent on Imports – Analysis, Loc.cit 
145 Reuters, South Korea to Rise Natural Gas Prices by 5.8 pct, Reuters, 2013, diakses dari : 

https://www.reuters.com/article/gas-korea/south-korea-to-raise-domestic-gas-prices-by-5-8-pct-

idUSL3N0KA0B220131231 



69 

 

pembangkit listrik juga menurun hingga 14,3%. Hasilnya, stok suplai gas alam 

Korea mencapai titik tertinggi hingga 75% selama tahun 2014 hingga 2015.
146

 

B. Mengatur Pasar Gas Alam Domestik 

Dalam manajemen pasar gas alam, pemerintah Korea Selatan berusaha 

untuk tetap memegang penuh kontrol pasar gas alam meskpun bisnis gas alam di 

Korea sudah mengalami privatisasi. Struktur pasar energi gas Korea Selatan 

terbagi kedalam sektor penjualan grosir/besar-besaran dan sektor penjualan 

retail/eceran. Sektor penjualan grosir dipegang oleh pemerintah melalui KOGAS 

sedangkan sektor penjualan eceran dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta. 

KOGAS memegang wewenang besar dalam kegiatan impor LNG dan menyuplai 

gas kepada perusahaan-perusahaan retailer yang nantinya akan didistribusikan 

kepada konsumen. Karena sifat bisnis gas domestik yang terbagi antara 

pemerintah dan swasta, pemerintah pusat memiliki tugas mengontrol dan 

mengawasi segala kegiatan pembelian LNG dari luar negeri sedangkan 

pemerintah lokal yang mengawasi pelaku retail.
147

    

Pada tahun 2007 Korea Selatan melalui Ministry of Knowledge Economy 

(MKE) dan KEMCO (Korea Energy Management Corporation ) menerapkan 

Integrated Energy Supply Policy  yang terdiri dari rencana jaringan heat supply 

dan seluruh bangunan dan apartemen yang diwajibkan menerapkan konsep 
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korea-will-drop-2015/. 
147 Wonil Kim dan Kwang-Wook Lee, „Korea‟, dalam David L. Schwartz (Ed.), The Energy 

Regulation and Markets Review Fifth Edition, London, Law Business Research Ltd, 2016, h.265-

266 
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„Integrated Energy Facility‟(IEF). IESP secara spesifik meregulasi tiga hal yakni 

DHC, Heat supply untuk kompleks industri dan Community Energy System.
148

  

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk 

membangun jaringan pipa gas domestik dengan standar IEF. Perusahaan yang 

memenangkan tender akan  mendapatkan hak eksklusif dalam melakukan bisnis 

tersebut. Cara ini akan menciptakan „Captive Market‟
149

 untuk jaringan CHP dan 

proses distribusi energi panas dan akan merangsang aktifitas pasar meski 

pemerintah tidak memberikan insentif keuangan secara langsung. Dengan begitu 

efisiensi penggunaan energi gas akan meningkat dengan sendirinya.
150

 

Terdapat pula upaya untuk mengembangkan CHP (Combined Heat and 

Power) dan DHC (District Heating and Cooling) untuk menyesuaikan 

pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan harga energi dan target lingkungan 

tertentu. CHP merupakan teknologi efisiensi energi yang menggunakan limbah 

panas dari stasiun pembangkit listrik gas dan batu bara untuk juga dijadikan 

energi listrik dan panas.
151

 Sedangkan DHC adalah sistem pipa yang digunakan 

dalam CHP untuk pengangkutan panas yang lebih efisien karena mengandung 

lapisan insulasi termal untuk memastikan panas dipertahankan didistribusikan ke 

masing-masing bangunan melalui jaringan pipa besar.
152

 Dengan menggunakan 

                                                
148 The International CHP/DHC Collaborative, CHP/DHC Country Scorecard : Republic of Korea, 
IEA, diakses dari : 

https://www.iea.org/media/topics/cleanenergytechnologies/chp/profiles/Korea.pdf, h.6. 
149 „Captive Market‟ adalah pasar dimana konsumen potensial menghadapi keterbatasan jumlah 

supplier yang unggul. Pilihan yang mereka miliki adalah hanya membeli apa yang tersedia atau 

tidak membeli sama sekali. 
150 Ibid. 
151 The Association of Decentralised Energy, What is Combined Heat and Power, diakses dari : 

https://www.theade.co.uk/resources/what-is-combined-heat-and-power. 
152 Vital Energi, Whats is District Heating and Cooling, diakses dari : 

https://www.vitalenergi.co.uk/what-is-district-heating-and-cooling/.  
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DHC dalam sistem CHP akan mendorong efisiensi penggunaan gas sehingga 

dapat mengurangi jumlah konsumsi gas alam .  

Untuk menjaga eksistensi Pemerintah, Korea juga membuat kebijakan 

untuk mengatur mekanisme pasar gas alam melalui UGBA (Urban Gas Business 

Act) yang mengalami amandemen pada tahun 2008 hingga 2014.  Kebijakan ini 

memberikan kategori jenis bisnis gas yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

swasta dengan beberapa regulasi keamanan dan standard yang harus ditaati. 

Perusahaan swasta diperbolehkan melakukan belanja impor gas alam dan segala 

kegiatan yang menyangkut bisnis gas dengan mendapatkan persetujuan dari 

menteri perdagangan, industri dan energi Korea Selatan.
153

  

Hal yang juga menjadi poin penting dalam kebijakan ini terdapat pada 

pasal 19 UGBA yang menyatakan setiap perusahaan swasta yang menjadi 

operator impor tidak boleh menolak untuk menyuplai gas alam atau mengalami 

gangguan suplai yang berdampak pada operator gas domestik dan konsumer 

grosir gas domestik tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan.
154

 Melalui 

kebijakan ini, meskipun pemerintah memberikan peluang privatisasi sektor pasar 

gas alam, pemerintah juga berupaya untuk tetap mengontrol dan mengawasi 

pelaku bisnis gas alam untuk juga menjamin stabilitas suplai gas alam domestik.  

C. Rencana untuk Kondisi Darurat Gas Alam (Contengency Plan) 

Dalam konsep strategi keamanan energi bagi negara importir, Willrich 

menjelaskan bahwa bagi negara industri yang miskin sumber energi domestik, 

upaya mengurangi konsumsi energi melalui recanana tak terduga untuk kondisi 

                                                
153 Wonil Kim dan Kwang-Wook Lee, Op.cit., h.259-261 
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darurat (contengency plan) justru sangat dibutuhkan. 
155

 Pada studi kasus ini, 

Korea Selatan sebagai negara industri yang tidak memiliki sumber gas alam 

domestik memiliki kebijakan rencana untuk dilakukan jika sewaktu-waktu suplai 

gas alam terganggu dan harus memangkas konsumsi gas alamnya.  

Pada tahun 2008 dan 2013, pemerintah Korea Selatan mengamandemen 

UGBA pasal 24 yang mengatur langkah pembatasan konsumsi gas alam apabila 

kondisi suplai berada dibawah standard minimum stok dengan bertahap 

berdasarkan prioritas seperti pada tabel 7 berikut ini : 

Tabel 5. Pembatasan Suplai Gas berdasarkan Prioritas 

Urutan Pembatasan 

Pemasokan Gas 
Pembatasan Suplai Gas 

1 
Tidak ada suplai untuk pembangkit listrik melebihi 

volume gas yang ada dikontrak. 

2 
Tidak ada suplai untuk pembangkit listrik dan industri 

dan hanya ada pasokan energi alternatif. 

3 
Tidak ada suplai untuk pembangkit listrik dan tidak ada 

pasokan untuk energi alternatif. 

4 
Tidak ada suplai untuk gas kota (untuk keperluan 

perumahan dan penggunaan umum). 

5 Shutdown by region 

Sumber : Diolah penulis dari IEA, 2012.
156

 

Dalam Pasal 24 UGBA tersebut juga menegaskan posisi pemerintah 

melalui MOTIE yang dapat memerintahkan badan usaha gas perkotaan untuk 

membatasi pasokan gas sejauh yang diperlukan jika sedang dalam kondisi 

darurat.
157

 Melalui pasal ini, eksistensi pemerintah akan tetap besar sebagai 

                                                
155 Mason Willrich, Op.cit., h.72 
156 IEA, The Republic of Korea 2012 Review, Op.cit., h.59 
157 Korea Legislation Research Institute, Urban Gas Business Act, Article 24, diakses dari : 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/kor163829.pdf.  
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pengontrol dan pembuat keputusan dalam kondisi darurat meskipun sistem pasar 

gas alam sudah diprivatisasi. 

5.2.2. Stockpiling : Peningkatan Kapasitas Penyimpanan Gas Alam 

Tindakan berikutnya yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah stockpiling. 

Tindakan ini merupakan upaya untuk menghindari kerentanan gangguan suplai 

yang dapat terjadi seperti adanya embargo minyak yang akan berdampak pada 

stabilitas jenis energi lainnya. Upaya ini juga dilakukan agar dapat membendung 

fluktuasi harga yang tidak normal. Untuk itu peran pemerintah juga sangat sensitif 

dalam tindakan ini agar dapar menjaga stabilitas suplai dan pasar energi 

domestik.
158

 

Dari sudut pandang penguatan kemanan energi bagi negara importir, 

tindakan stockpiling merupakan cara untuk mengurangi gangguan suplai jangka 

pendek yang biasanya terjadi pada sektor energi fosil seperti minyak. Sedangkan 

dalam implementasinya, Willrich menjelaskan ada dua jenis kepemilikan dalam 

upaya tersebut yakni negara yang memegang penuh skema penimbunan dan pada 

negara dengan ekonomi pasar, penanggunjawaban tindakan stockpiling  dapat 

dipegang oleh swasta.
159

Di Korea Selatan sendiri, upaya stockpiling dilakukan 

oleh pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah KOGAS merupakan stakeholder 

yang memiliki pengaruh besar dalam implementasi penimbunan energi gas. 

Sedangkan dari sisi swasta terdapat beberapa perusahaan operator seperti POSCO, 

SK E&S dan GS Energy.
160

 

                                                
158 Mason Willrich, Op.cit., h.73 
159 Ibid., h.75 
160 African Development Bank, Gas Domestication in South Korea : Lessons for African Countries. 

Abidjan, AFDB, 2017, h.19 
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 Pada rentang periode tahun 2008 hingga 2016 terdapat beberapa tindakan 

yang dilakukan Korea Selatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan 

stockpiling. Tindakan tersebut penulis kelompokkan menjadi dua jenis, yakni 

upaya persiapan untuk kondisi darurat gas alam dan pembangunan terminal 

penyimpanan LNG. Berikut ini penjabarannya : 

A. Persiapan Untuk Kondisi Darurat 

MKE sebagai tangan pemerintah bersama KOGAS menerapkan 

Emergency Warning System yang dapat digunakan pada saat terganggunya suplai 

gas alam. Ketika situasi darurat terjadi, KOGAS yang merupakan operator utama 

yang harus mengaplikasikan prosedur pemberian sinyal waspada terhadap suplai 

gas. Terdapat empat kriteria atau tahapan peringatan krisis yang ditetapkan oleh 

MKE sesuai pada tabel 8 yakni, kriteria Biru jika suplai berada dibawah 30% dari 

kapasitas penyimpanan, Kuning jika suplai dibawah 20% kapasistas penyimpanan, 

Oranye jika suplai dibawah 15% dan Merah jika suplai berada dibawah batas stok 

minimum.
161

 

Pada tahap awal darurat gas (kriteria Biru), KOGAS akan mengamankan 

volume LNG tambahan secara komersial melalui pembelian kargo spot, tukar 

kargo dan penjadwalan ulang kargo. Kondisi tersebut selalu dimasukkan dalam 

agenda perjanjian utama dengan para pemasok LNG untuk ke Korea. Kemudian 

KOGAS juga telah mengembangkan mekanisme kerjasama regional dalam 

menanggapi kondisi darurat gas dengan beberapa importer LNG untuk Jepang 

                                                
161 IEA, The Republic of Korea 2012 Review, Op.cit., h.58 
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agar dapat melakukan pertukaran muatan LNG jika sewaktu-waktu terjadi krisis 

energi gas.
162

 

Tabel 6. Sistem Peringatan Krisis Gas Alam KOGAS 

 
Sumber : IEA, 2012.163 

 

B. Pembangunan Terminal Penyimpanan LNG Baru 

Hingga tahun 2008, Korea Selatan telah memiliki 48 tangki penyimpanan 

LNG yang tersebar di empat terminal LNG. Tiga terminal yakni Terminal Incheon, 

Pyeongtaek dan Tongyeong dengan total 46 tangki penyimpanan dipegang oleh 

KOGAS. Sedangkan Terminal Gwangyang dipegang oleh POSCO dengan 

kepemilkan 2 tangki penyimpanan. Kemampuan kapasitas LNG hingga tahun 

2009  mencapai 6,32 juta m
3
.
164

 Untuk lebih jelasnya, infrastruktur jaringan gas 

alam Korea Selatan dapat dilihat pada gambar 1. 

Pada tahun 2010 Korea Selatan memulai konstruksi pembangunan 

terminal penyimpanan LNG kelima yakni Terminal LNG Samcheok yang terletak 

di provinsi Gangwon tepatnya di wilayah timur-laut Korea Selatan. Terminal 

Samcheok berada dibawah tanggungjawab KOGAS untuk memperluas jaringan 

distribusi gas alam di kawasan timur-laut Korea Selatan. Terminal LNG ini 

                                                
162 Ibid., h.73 
163 Ibid., 
164 Ji-Chul Ryu, Energy Industry Development Profiles in Korea, a presentation in Korean Energy 

Day „The International Energy Forum and the Korean Embassy in Saudi Arabia‟, The Kingdom of 

Saudi Arabia, KEEI, 2012, h.19 
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memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2,4 bcm gas alam dan kapaistas bongkar-

muat LNG sebanyak 270.000 m
3
. Tahap pertama pembangunan dilakukan dengan 

membangun 9 tangki penyimpanan LNG dengan kapasitas 200,000 m
3
 dan proses 

gasifikasi 780 ton/jam yang ditargetkan selesai pada tahun 2013 dan 2014.
165

 

Gambar 1. Peta Infrastruktur Gas Korea Selatan 

 
Sumber : IEA, 2012.

166
 

 

KOGAS menerangkan akan menambah pembangunan 3 tangki 

penyimpanan LNG pada terminal Samcheok sehingga terminal ini akan memliki 

12 tangki penyimpanan LNG. Penambahan jumlah tangki tersebut juga 

dijadwalkan selesai pada tahun 2014. Selain itu, penambahan jumlah tangki 

penyimpanan juga akan dilakukan dengan menambahkan 6 tangki penyimpanan 

                                                
165 Donghyuk Kim et al, „Design of Samcheok LNG Recieving Terminal of Korea Gas 

Corporation‟, dalam The International Society of Offshore and Polar Engineers, Incheon, R&D 

Division of KOGAS, 2010, h.43 
166 IEA, The Republic of Korea 2012 Review, Op.cit., h.56 
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yang ditargetkan selesai pada tahun 2016 dan 3 tangki penyimpanan pada tahun 

2017.
167

 Dengan begitu tangki penyimpanan LNG Samcheok akan dapat mulai 

beroperasi secara komersial pada bulan Mei 2017.
168

 

Pembagunan terminal Samcheok juga tidak terlepas dari rencana 

penggunaan terminal tersebut dalam proyek pembangunan pipa gas (PNG) dari 

Rusia. Terminal Samcheok rencananya akan menerima transfer gas dari Rusia 

berupa PNG dari jaringan Vladivostok – Korea Utara – Samcheok. Opsi lainnya 

adalah dengan menggunakan terminal LNG Samcheok sebagai basis terminal 

untuk menerima LNG dari terminal Vladivostok Rusia.
169

 Pembahasan tentang 

jaringan pipa gas Rusia-Korea Selatan akan penulis bahas lebih lanjut pada 

variabel „Upaya Interdependensi‟. 

Tidak hanya terminal LNG Samcheok saja, pada periode tahun 2008 

hingga 2017 Korea Selatan juga membangun terminal LNG baru lainnya yakni 

terminal LNG Boryeong. Pembangunan terminal Boryeong merupakan hasil 

Joint-venture dua perusahaan swasta yakni GS Energy dan SK E&S dan akan 

dibangun di kompleks industri umum Yeongbo provinsi Chungcheongnam. Pada 

terminal ini akan dibangun 7 tangki penyimpanan LNG dengan proses 

pembangunan dimulai tahun 2013. Terminal Boryeong ditargetkan dapat 

beroperasi pada tahun 2019.
170

 Terminal Boryeong akan memiliki kapasitas 1.5 

                                                
167 Reuters, Korea Gas Says on Track to Build 3 New LNG Storage Tanks by End-July, 2014, 

diakses dari : https://www.reuters.com/article/gas-southkorea-kogas/korea-gas-says-on-track-to-

build-3-new-lng-storage-tanks-by-end-july-idUSL4N0OU2I820140613. 
168 LNG World News, South Korea‟s KOGAS Testing Samcheok LNG Tanks, 2017, diakses dari : 

https://www.lngworldnews.com/south-koreas-kogas-testing-samcheok-lng-tanks/.  
169 Ji Won Yun , Op.cit., h.91-92 
170 GS, Boryeong LNG Terminal, diakses dari : http://www.gs.co.kr/en/branch/boryeong-lng-

terminal.  
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juta ton/annum LNG dengan kapasitas penyimpanan tangki hingga 160.000 m
3
. 

Penggunaan LNG dari terminal ini nantinya akan difokuskan untuk pembangkit 

tenaga listrik yang dikelola oleh GS Caltex dan pembangkit listrik Buchon.
171

 

5.3. Penguatan Jaminan Suplai Energi dari Luar Negeri 

Tindakan kedua yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan 

energi bagi negara importir adalah dengan memperkuat jaminan suplai energi dari 

luar negeri. Pada intinya tindakan ini dapat ditempuh melalui diversifikasi 

penggunaan jenis atau sumber energi dan meningkatkan interdependensi dengan 

negara pengekspornya.
172

  Bagi Korea Selatan, diversifikasi energi merupakan hal 

yang menarik untuk dibahas karena upaya tersebut menjadi salah satu strategi 

yang disampaikan dalam NEMP untuk mewujudkan keamanan energi dan secara 

bersamaan mengurangi efek gas rumah kaca.
173

 Sedangkan untuk menjamin suplai 

dari luar negeri, pemerintah Korea mencoba meningkatkan interdependensi 

dengan Rusia dan negara eksportir lainnya. Untuk lebih jelasnya, penulis 

sampaikan dalam beberapa sub-bab berikut ini : 

5.3.1. Diversifikasi : Penganekaragaman Suplai Gas Alam dan 

Penggunaan Energi 

Upaya diversifikasi sebenarnya merupakan tindakan utama yang ingin 

dilakukan oleh Korea Selatan sebagai strategi keamanan energi yang dicantumkan 

pada NEMP tahun 2008 dan 2014. Terbentuknya strategi diversifikasi dalam 

                                                
171 LNG Journal, South Korea to Build Fifth LNG Import Terminal to be Used by Private 

Comapnies, 2013, diakses dari : https://lngjournal.com/index.php/latest-news-mainmenu-

47/item/4607-south-korea-to-build-fifth-lng-import-terminal-at-boryeong-to-be-used-by-private-

companies. 
172 Mason Willrich, Op.cit., h.85-87 
173 Ministry of Trade, Industry and Energy of ROK, Korea Energy Master Plan (Second): Outlook 

& Policies to 2035, Op.cit., h.22 
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NEMP diikuti dengan dukungan pemerintah untuk mempromosikan penggunaan 

energi nuklir domestik. Namun seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, 

pengembagan nuklir sebagai pembangkit energi listrik mengalami dinamika 

pasang-surut pada periode tahun 2008 hingga 2016. Insiden reaktor nuklir 

Fukushima di Jepang juga menjadi fenomena utama pendorong perubahan arah 

kebijakan diversifikasi penggunaa energi yang dirumuskan dalam NEMP kedua 

tahun 2014. Untuk lebih lanjut mengenai upaya diversifikasi tersebut akan penulis 

jelaskan dalam beberapa pembahasan berikut ini : 

A. Diversifikasi Sumber Suplai Gas Alam 

Gas alam pertama kali diperkenalkan dan masuk ke Korea pada tahun 

1986 dan permintaan gas alam semakin melonjak tiap tahunnya. Sebagai negara 

yang menikmati pertumbuhan laju ekonomi dan industri yang cepat, pada periode 

tahun 1990-an lonjakan permintaan gas alam naik pesat hingga sempat mengalami 

jumlah stok terendah di tahun 1992. Produksi gas alam dalam negeri tidak 

memiliki arti yang signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan gas alam 

sehingga hampir 99% penggunaan gas alam berasal dari impor.
 174

   

Di tahun 2007, Korea Selatan memiliki ketergantungan akan impor gas 

yang besar pada kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Impor gas dari 

kawasan Timur Tengah mencapai 55% dari total impor gas alam yang sebagian 

besar berasal dari Qatar, Oman dan Mesir. Sedangkan impor dari kawasan Asia 

Tenggara mencapai 35% yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Malaysia 

                                                
174 Korea Energy Economics Institute, Korea Yearbook of Energy Statistics 2017, Op.cit., h.114 
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dan Brunei Darussalam.
175

 Bukan hanya itu, ketergantungan Korea yang lainnya 

adalah komoditas gas alam yang hanya dapat diimpor dalam bentuk LNG karena 

alasan posisi geografis.
176

  

Mekanisme transfer gas alam dalam bentuk LNG dapat memakan waktu 

dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan mekanisme lainnya seperti 

PNG dan CNG. Karena hal tersebut, kebanyakan gas alam diimpor melalui 

kontrak jangka panjang selama 20 tahun. Sedangkan Korea Selatan akan 

menghadapi habis kontrak dengan negara importir di Asia Tenggara. Misalnya 

kontrak impor gas alam dengan Brunei Darussalam yang akan berakhir pada 

tahun 2013, kontrak dengan Indonesia yang akan berakhir tahun 2014 dan dengan 

Malaysia pada tahun 2015.
177

 Dengan begitu Korea Selatan memiliki kesempatan 

untuk mengurangi ketergantungannya terhadap kawasan Asia Tenggara dengan 

melakukan diversifikasi suplai. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya ancaman stabilitas suplai lainnya 

pada kawasan Timur Tengah. Pasar gas alam internasional mengalami 

ketidakstabilan dengan naiknya harga gas alam yang disebabkan peningkatan 

konsumsi dan suplai LNG yang tidak stabil. Peningkatan konsumsi dan naiknya 

harga gas alam internasional merupakan dampak dari insiden Fukushima di 

Jepang yang membuat permintaan gas alam tinggi sehingga harga gas alam di 

pasar Asia juga melambung. Sedangkan kondisi kawasan Timur Tengah yang 

                                                
175 ITC Trade Map, List of Supplying Markets for Liquefied Natural Gas Imported by Republic of 

Korea, Loc.cit. 
176 Kwang-yeon Lee, Op.cit., h.101-102 
177 Ji Won Yun, „International Cooperation of South Korea – North Korea – Russia Pipeline 

Natural Gas (PNG) : Effectiveness and Restriction‟, The Journal of East Asian Affairs, Vol.29 
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disebabkan pergerakan „Arab Spring‟ mengganggu keberlangsungan suplai gas 

alam untuk negara pengimpor termasuk Korea. Gerakan demokratisasi di Yaman 

pada tahun 2011 misalnya, negara yang tiap tahunnya menyuplai hampir 2 juta 

ton gas alam untuk Korea Selatan harus menghentikan ekspornya karena situasi 

yang tidak stabil.
178

 

Rusia sebagai negara yang berada cukup dekat dengan Korea Selatan 

memberikan alternatif lain dalam melakukan diversifikasi sumber energi gas alam 

terlebih dalam hal jalur distribusi. Hal tersebut yang kemudian membedakan 

Rusia dengan negara-negara penyuplai gas alam Korea lainnya. Lebih dari itu, 

adanya pengembangan ladang gas RFE dan proposal pembangunan pipa gas dari 

Rusia menuju Korea Selatan menjadi nilai potensial sendiri.
179

 

Tabel 7. Persentase Dependensi Impor Gas Alam Korea Selatan 

 
Sumber : Ji Won Yun, 2015.180 

 

Selama sebelum tahun 2013 dimana proyek pembangunan pipa gas Trans-

Korea dimulai, Korea Selatan mendapatkan pasokan gas alam dari Rusia dalam 

bentuk LNG. Masuknya Rusia sebagai eskportir dan penyedia suplai gas alam 

berhasil mengurangi ketergantungan Korea Selatan terhadap kawasan Timur 
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Tengah dan Asia Tenggara. Dalam tabel 9, pada tahun 2010 ketergantungan 

Korea Selatan mengimpor gas alam dari Timur Tengah berhasil turun menjadi 

44,5% yang sebelumnya pada tahun 2008 mencapai 49.3%. Sedangkan pada 

kawasan Asia Tenggara menurun hingga 31,3% dari 37% pada tahun 2008. 

Kemudian pada bulan Desember 2011, presiden Korea Utara Kim Jong Il 

meninggal dunia dan digantikan dengan presiden Kim Jong Un. Pergantian rezim 

kepemimpinan Korea Utara terlihat tidak menunjukkan perubahan posisi negara 

tersebut dalam proyek pipa gas yang mana telah disetujui oleh Kim Jong Il pada 

bulan Agustus 2011. Selanjutnya terpilihnya presiden Korea Selatan Park Geun 

Hye pada akhir tahun 2012 juga menjanjikan akan meneruskan proyek tersebut. 

Namun demikian, implementsi projek tersebut menjadi sangat sulit dilakukan 

karena dampak beberapa situasi eksternal.
181

 

Pada periode kepemimpian presiden Park Geun Hye, kerjasama energi gas 

alam antara Korea Selatan dan Rusia mengalami beberapa hambatan. Pertama, 

situasi stabilitas keamanan kawasan semenanjung Korea dan Asia Timur 

mengalami ketegangan akibat uji coba nuklir Korea Utara pada 12 Februari 2013. 

Uji coba tersebut dilakukan tepat dua minggu setelah pelantikan presiden Park 

Geun Hye. Akibatnya hubungan kedua Korea kembali memanas. Ancaman 

lainnya dideklarasikan oleh pemerintah Korea Utara yang akan menarik diri dari 

perjanjian 60 tahun gencatan senjata yang telah mengakhiri perang Korea. 

Tekanan yang muncul di awal kepemimpinan presiden Park tersebut membuat 

implementasi proyek pipa gas yang seharusnya dimulai tahun 2013 tidak lagi 
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menjadi prioritas utama dibandingkan menjaga stabilitas keamanan semenanjung 

Korea.
182

 Tindakan Korea Utara yang mengancam hubungan kedua Korea juga 

secara tidak langsung menjelaskan bahwa Kim Jong Un tidak memiliki intensi 

untuk melakukan proyek tersebut. 

Kedua, adanya krisis Ukraina tahun 2013 dan aneksasi Rusia di Krimea 

tahun 2014 mendorong dunia internasional menerapkan embargo ekonomi 

terhadap Rusia. Hal tersebut juga berdampak pada sektor energi Rusia termasuk 

gas alam. Salah satu dampak dari embargo ekonomi internasional yang diterima 

Rusia adalah susahnya ladang gas Yamal dan Sakhalin untuk mengakses dana 

pinjaman dari saham perusahaan Rosneft dan Novatek. Hal tersebut berdampak 

pada produksi gas alam di kawasan RFE menjadi menurun. Lebih dari itu, harga 

minyak Rusia mengalami penuruan serta diikuti Jepang yang mengurangi 

permintaan LNG dari Rusia dan mengurangi pendanaan poryek pengembangan 

terminal Vladivostok.
183

 Terminal Vladivostok sendiri juga merupakan terminal 

utama penyuplai LNG Rusia untuk Korea Selatan. hal tersebut tentunya akan 

menjadi hambatan tersendiri bagi stabilitas suplai gas alam Korea Selatan dari 

Rusia. 

Menanggapi beberapa kemungkinan hambatan suplai dan pengembangan 

sumber gas alam di Rusia, dalam NEMP tahun 2008 dan 2014 juga menjelaskan 

adanya rencana Korea Selatan untuk melakukan diversifikasi sumber energi 

                                                
182 Ibid. 
183 Richard Connolly, Mark Galeotti, louis Skyner dan Andrew Wood, „Sanction on Russia: 

Economic Effects and Political Rationales‟, Russia and Eurasia Programme Event Summary, 

Chatham House The Royal Institute of International Affairs, 2015, diakses dari : 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/2015-06-

30%20Sanctions%20Event%20Summary%20final.pdf. 
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termasuk gas alam selain dari Rusia. Pada akhir tahun 2010, untuk pertama 

kalinya, Korea Selatan menandatangani kontrak dengan Australia untuk 

mengimpor 3,5 juta ton gas alam per tahun. Implementasi impor tersebut akan 

dimulai pada tahun 2015.
184

 Hasilnya pada tahun 2015, jumlah impor gas alam 

dari Australia meningkat tajam. Di tahun 2014, persentase impor gas alam dari 

Australia sebesar 2% dari total impor gas alam Korea dan meningkat menjadi 5,1% 

dari total impor gas alam Korea Selatan.
185

   

Diversifikasi suplai gas alam selain Rusia bukan hanya dilakukan di 

Australia saja. Korea Selatan juga memilih kawasan Amerika Utara untuk 

menjadi sumber gas alam yang baru untuk mengurangi dependensi dengan Timur 

Tengah dan Asia Tenggara. Pada tahun 2012, Korea Selatan melalui KOGAS 

menyutujui perjanjian impor gas dengan Amerika Serikat dari Cheniere Energy 

Partners LP yang akan dimulai tahun 2017.
186

 Tidak hanya itu, sebelumnya pada 

tahun 2011, KOGAS bergabung dengan Mitsubishi Corporation melalui joint-

venture dalam proyek pembangunan ladang produksi shale gas di Kanada.
187

 

KOGAS persentase saham 20% dalam proyek tersebut yang diestimasikan akan 

mengamankan 2,4 juta ton gas alam per tahun.
188

 

                                                
184 Ji Won Yun, Op.cit., h.82-83 
185 ITC Trade Map, List of Supplying Markets for Liquefied Natural Gas Imported by Republic of 

Korea,Loc.cit. 
186 Yusin Lee, Op.cit., h.604 
187 Mitsubishi Corporation, Participation of Korea Gas Cooperation in Canada‟s Shale Gas 

Development Project, 2011, diakses dari : 

https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/pr/archive/2011/html/0000012607.html. 
188 S&P Global Platts, S Korea, Canada‟s British Columbia Sign Pact to Jointly Develop Shale 

Gas Resources, 2012, diakses dari : https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/seoul/s-korea-

canadas-british-columbia-sign-pact-to-8671130. 
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Dipilihnya AS dan Kanada sebagai bakal importir gas baru bagi Korea 

Selatan disebabkan oleh munculnya tren baru shale gas atau gas serpih
189

 dalam 

perdagangan gas global. Sistem produksi gas unkonvensional dan jumlah produksi 

gas alam (shale gas AS dan Kanada) yang diperkirakan surplus menjadi jaminan 

tersendiri gas serpih akan menjadi populer di pasar importir gas alam dunia. 

Terlebih lagi AS akan menerapkan tarif tunggal untuk harga produk gas serpihnya 

sehingga produk gas dari AS akan lebih diminati. Hal tersebut dikarenakan sistem 

harga gas alam di dunia belum memiliki sistem tarif tunggal dan masih 

berdasarkan harga kawasan karena sulitnya proses transportasi gas.
190

   

B. Diversifikasi Penggunaan Energi 

Tindakan diversifikasi kedua yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah 

tindakan diversifikasi dalam penggunaan energi. Dalam tindakan ini, Korea 

Selatan mencoba untuk menggunakan energi alternatif selain dari fosil yang tidak 

menimbulkan emisi agar juga dapat mengurangi produksi gas rumah kaca. Hal 

tersebut juga sempat dijadikan sebagai motivasi dalam pembuatan NEMP tahun 

2008. Rencana diversifikasi penggunaan energi tersebut juga sejalan dengan 

motivasi untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut industri Korea dalam 

bidang pengembangan green-technology yang berbasis ekspor.
191

 

                                                
189 Gas Serpih (Shale gas) adalah gas yang diperoleh dari lapisan bebatuan (shale formation) yang 

berada lebih dalam dari lapisan cekungan bumi dimana gas konvensional diperoleh. Cadangan gas 

serpih masih sangat banyak dibandingkan gas yang diperoleh secara konvensional. 
190 The Washington Post, Asia Wants a Piece of U.S Shale Gas Boom: Japan, South Korea Seek 

Lower-cost LNG. 2013, diakses dari : https://www.washingtonpost.com/world/asia-wants-a-piece-

of-us-shale-gas-boom-japan-south-korea-seek-lower-cost-lng/2013/10/15/ac161cb8-359e-11e3-

89db-8002ba99b894_story.html?utm_term=.2ff29230b1fc. 
191 John S. Duffield, Loc.cit. 
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Upaya diversifikasi penggunaan energi dilakukan oleh Korea Selatan 

dengan menerapkan mix energy. Konsep mix energy menurut NEMP tahun 2008 

adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dengan menekan 

persentase penggunaan energi fosil yang didistrubiskan pada peningkatan 

persentase penggunaan energi terbarukan dan nuklir. Pada NEMP tahun 2008, 

penggunaan total energi Korea Selatan pada tahun 2020 diperkirakan akan 

mencapai 311,6 Mtoe dan 342,8 Mtoe pada tahun 2030. Energy mix diharapkan 

dapat menekan prospek jumlah penggunaan energi nasional dengan mengurangi 

persentase penggunaan energi fosil yang digantikan dengan energi terbarukan dan 

energi nuklir.
192

 

Pada grafik 1 dibawah ini dapat dilihat upaya mix energy yang ingin 

mengurangi persentase penggunaan energi fosil. Penggunaan minyak akan 

dikurangi menjadi 36,2% pada tahun 2020 dan 33% pada tahun 2030 dari total 

konsumsi energi. Sedangkan untuk LNG akan dikurangi menjadi 11,9% pada 

tahun 2020 dan 12% pada tahun 2030 dari total konsumsi energi. Terlihat 

persentase LNG sulit untuk diturunkan daripada minyak dan batubara. Hal 

tersebut dikarenakan LNG sendiri juga digunakan sebagai subtitusi energi minyak 

dan batubara karena dianggap paling sedikit menghasilkan emisi. 
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Grafik 3. Prospek Permintaan Energi dan Mix Energy Korea Selatan 

 

Sumber : Office of The Prime Minister of ROK, 2008.193 

Dari grafik diatas juga dapat dilihat adanya rencana peningkatan 

penggunaan energi terbarukan dan energi nuklir hingga tahun 2030. Energi nuklir 

secara umum digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Penggunaan nuklir 

untuk pembangkit listrik mencapai 30% dari keseluruhan sumber energi yang 

digunakan untuk tenaga listrik. Persentase tersebut masih lebih besar jika 

dibandingkan dengan penggunaan gas untuk pembangkit listrik yang hanya 

mencapai 22%. Hingga saat ini, Korea Selatan memiliki 24 reaktor nuklir yang 

beroperasi dengan kapasitas tenaga mencapai 22,505 MWe. 
194

 

Bagi Korea Selatan, tenaga nuklir dianggap memiliki peran penting dalam 

mewujudkan green-growth Korea Selatan. khususnya sebagai strategi terdekat 

dalam menghadapi peningkatan permintaan konsumsi tenaga listrik tanpa 

                                                
193 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Gibongyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], Op.cit., h.62 
194 World Nuclear Association, Loc.cit. 
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meningkatkan emisi karbon. Didukung dengan perkembangann teknologi nuklir 

yang dimiliki Korea, tenaga nuklir diharapkan dapat menopang biaya untuk 

memproduksi tenaga listrik dari sumber energi lainnya.
195

 Namun demikian, 

penggunaan nuklir sebagai sumber energi pun menuai beberapa kontra dari 

masyarakat Korea dan membuat upaya penggunaan dan pengembangan nuklir 

mengalami dinamika pada periode tahun 2008 hingga 2016.  

Kepercayaan publik Korea akan ancaman keselamatan penggunaan nuklir 

berawal dari terjadinya insiden Fukushima, Jepang pada Maret 2011. Di waktu 

yang sama pemerintah Korea sedang gencar-gencarnya mempromosikan 

pengmbangan nuklir. Karena hal tersebut, upaya untuk memperluas penggunaan 

nuklir sangat susah bagi Korea dalam situasi tersebut. Hal ini diperparah dengan 

adanya skandal permasalahan keamanan dan quality control pada akhir tahun 

2012.
196

 Akibatnya, pada tahun 2015, pemerintahan presiden Park memutuskan 

untuk menutup sementara empat reaktor nuklir dan menonaktifkan enam reaktor 

nuklir lainnya untuk perbaikan.
197

 Informasi terbaru yang penulis temukan terkait 

dengan energi nuklir Korea Selatan adalah presiden baru Korea Selatan Moon Jae 

In memutuskan untuk tidak melanjutkan pengembangan energi nuklir dan ingin 

mengeluarkan Korea Selatan dari era energi nuklir. Beberapa rencana 

pengembangan reaktor nuklir dari kepemimpinan presiden Park dibatalkan untuk 

mewujudkan industri energi yang bersih dan aman.
198

 

                                                
195 Jill Kosch O‟Donnell, Nuclear Power in South Korea‟s Green Growth Strategy, Council on 

Foreign Relations, 2013, h.4. 
196 Ibid., h.5 
197 EIA, „South Korea Energy Profile : Heavily Dependent on Imports – Analysis‟, Loc.cit. 
198 World Nuclear Associaton, Loc.cit. 
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Pada bidang energi terbarukan, sejak tahun 2010 Korea Selatan berencana 

untuk mengembangkan teknologi hydropower dan membangun 24 unit PLTA 

yang dapat menghasilkan 278.471 MWh tiap tahunnya. Pengembangan 

hydropower juga diikuti dengan pengembangan energ terbarukan lainnya yang 

berasal dari Bioenergi, energi angin, energi pasang surut dan energi surya. Hingga 

tahun 2015, total persebaran penggunaan energi terbarukan Korea Selatan 

mencapai 11,7 Mtoe dengan persentase 4,33% dari total konsumsi energi. 

persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan diprediksikan akan 

meningkat hingga 11% pada 2030.
199

 

Sedangkan dalam kaitan kerjasama energi dengan Rusia, penulis tidak 

menemukan adanya bentuk kerjasama antara Rusia dan Korea Selatan di bidang 

energi nuklir. Namun dalam bidang energi terbarukan, Rusia merupakan calon 

partner kerjasama yang potensial dan menguntungkan bagi Korea Selatan. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya penandatanganan kerjasama multilateral antara Korea 

Selatan dan negara di kawasan Asia Timur seperti Rusia, China dan Jepang untuk 

membangun „Asia Super Grid‟. Asia Super Grid merupakan rencana kerjasama 

untuk membaut jaringan pembangkit listrik dari energi terbarukan yang sangat 

luas dan bersinambungan antara Rusia, Jepang, China dan Korea Selatan. Jaringan 

antar wilayah dan negara ini akan mengirimkan tenaga listrik dengan kapasitas 

lebih dari 10 gigawatts dari wilayah yang potensial memproduksi listrik tenaga 

energi terbarukan ke wilayah lain. Dengan begitu, negara-negara tersebut masih 

                                                
199 UNEP, Op.cit., h.26-27 
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mendapatkan aliran suplai energi listrik meski terjadi bencana atau gangguan 

suplai energi nasional.
200

 

5.3.2. Interdependensi : Penguatan Hubungan untuk Jaminan Suplai 

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Korea Selatan untuk menjamin 

suplai energi dari luar negeri khususnya Rusia adalah dengan meningkatkan 

hubungan interdependensi. Interdependensi dalam isu keamanan energi ini dapat 

diciptakan dari hubungan yang saling terkait antara negara eksportir dan negara 

importir energi. Bagi negara importir, hal ini bertujuan untuk mengikat negara 

eksportir sehingga negara eksportir juga akan berusaha menjaga hubungannya 

dengan negara importir ketika terjadi gangguan suplai. 

Willrich memberikan contoh mekanisme dalam membangun 

interdependensi dengan mendorong negara eksportir untuk berinvestasi di negara 

importir. Dalam hal ini Willrich memberikan contoh investasi negara eksportir 

pada sektor downstream dalam industri energi. Dengan berinvestasi di sektor 

downstream berarti membawa negara eksportir untuk terlibat langsung dalam 

ekonomi negara importir sehingga jika terdapat gangguan suplai energi maka 

dampak ekonomi yang dirasakan negara importir juga dirasakan oleh negara 

eksportir.
201

 

Selain melalui investasi yang dilakukan negara eksportir, negara importir 

juga harus melakukan beberapa tindakan resiprokal dengan memberikan bantuan 

pembangunan yang dapat mendukung peningkatan stabilitas suplai dari negara 

                                                
200 Clean Technica, China, Japan, Russia and South Korea Plan Renewable Energy Super Grid, 

2016, diakses dari : https://cleantechnica.com/2016/09/21/china-japan-russia-south-korea-plan-

renewable-energy-super-grid/. 
201 Mason Willrich, Op.cit., h.87 



91 

 

eksportir. Tidankan ini dapat dilakukan dengan memberikan investasi atau 

development assistance pada sebuah proyek pembangunan dan pengembangan 

industri energi hingga memberikan bantuan finansial kepada negara eskportir.
202

 

Pada studi kasus penelitian ini, negara Rusia dan Korea Selatan merupakan 

negara yang sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi dan 

industri khususnya di bidang energi. Oleh karena itu, upaya Korea Selatan dalam 

menciptkan hubungan interdependensi dengan Rusia adalah dengan memberikan 

investasi dan kerjasama dalam beberapa proyek pembangunan yang mendukung 

pengembangan kapasistas industri energi Rusia serta berdampak pada 

perekonomian kedua negara.  

A. Aliran Investasi antara Korea Selatan dan Rusia 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Willrich memberikan contoh 

mekanisme dalam membangun interdependensi dengan mendorong negara 

eksportir untuk berinvestasi di negara importir. Namun dalam studi kasus ini, 

hubungan interdependensi yang lebih ditekankan oleh Korea Selatan dan Rusia 

adalah hubungan kerjasama investasi dalam pengmebangan wilayah penghasil 

suplai gas alam. Penulis sendiri tidak menemukan adanya investasi Rusia di Korea 

Selatan terkait dengan industri gas alam. Namun demikian, terdapat gambaran 

investasi antara kedua negara dalam bentuk FDI yang sangat tidak berimbang. 

Berdasarkan data dari OECD di atas, aliran investasi dari Rusia ke Korea 

Selatan sangat jauh dibandingkan dengan investasi Korea Selatan di Rusia. Nilai 

investasi Rusia ke Korea Selatan yang terbesar pada tahun 2008 senilai US$10,8 

                                                
202 Ibid., h.87 
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juta. Nilai investasi kemudian menurun drastis di tahun 2009 namun cenderung 

mengalami peningkatam hingga tahun 2012 mencapai US$7,7 juta. Nilai investasi 

Rusia tersebut tentu masih jauh dibandingkan investasi yang diberikan oleh Korea 

kepada Rusia yang mampu mencapai US$650 juta pada tahun 2012.
203

 

Tabel 8. Aliran FDI Korea Selatan dengan Rusia Tahun 2008-2012 

Million 

US$ 
Inward Outward 

ROK 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

2008 2009 2010 201

1 

2012 

10,8 1,9 5,2 7,6 7,7 229,

2 

516,

3 

622,

7 

89,1 650,

1 

Sumber : Diolah Penulis dari data OECD, 2014.
204

 

Investasi yang dilakukan Rusia di bidang energi khususnya dalam 

hubungannya dengan Korea Selatan lebih difokuskan untuk pembangunan dan 

pengembangan kawasan RFE dan sebisa mungkin menarik investor asing untuk 

masuk dalam upaya pengebangan kawasan ini.
205

 Sedangkan struktur bisnis 

industri gas alam di Korea Selatan sendiri masih dipegang kuat oleh KOGAS 

yang berfokus pada peningkatan jaminan suplai di luar negeri. Hal ini mendorong 

Korea Selatan lebih fokus melakukan investasi di luar negeri untuk menjamin 

suplai energinya. 

B.  Kerjasama Investasi dan Bantuan Pembangunan 

Proposal pembangunan pipa gas dari Rusia menuju Korea Selatan 

merupakan poin utama yang mendorong Korea Selatan memilih Rusia sebagai 

salah satu upaya diversifikasi sumber energi gas alam sesuai NEMP tahun 2008. 

Sebelumnya, pembahasan Rusia sebagai sumber gas alam pernah dibahas melalui 

                                                
203 Ibid. 
204 OECD, International Direct Investment Statistics 2014, OECD Publishing, 2014, h.134. 
205 Ji Won Yun, Op.cit., h.79 
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join-study pengembangan Kovykta yang kemudian gagal pada tahun 2004. Hal 

tersebut dikarenakan keputusan pemerintah Rusia untuk menggunakan ladang gas 

Kovykta untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Pemerintah Rusia  kemudian 

memberikan usulan ladang gas Sakhalin untuk memenuhi kebutuhan gas Korea 

Selatan menggantikan Kovykta. Pemerintah Korea menyetujui hal tersebut 

dengan mempertimbangkan infrstruktur ladang Sakhalin yang lebih siap daripada 

Kovykta.
206

  

Kerjasama dalam impor komoditas gas alam baru dilakukan Korea Selatan 

dengan ditandatanganinya MoU untuk mengimpor 7,5 miliyar ton gas alam dari 

Rusia selama 30 tahun via pipa gas atau PNG dari Sakhalin III pada Agustus 2008. 

Kemudian pada bulan April 2009, KOGAS baru menandatangani persetujuan 

impor 1,5 milyar ton LNG dari Sakhalin II. Sementara itu, persetujuan 

pembangunan Pipa Gas Trans-Korea dimulai dengan MoU yang dilakukan pada 

bulan September 2008. MoU tersebut diikuti dengan pernyataan presiden Korea 

Utara Kim Jong Il pada tahun 2011 yang tertarik dalam kerjasasama trilateral 

tersebut.
207

 

Menindaklanjuti pernyataan presiden Korea Utara, Kim Jong Il, Rusia dan 

Korea Utara mendandatangani MoU untuk membuat komite kerja untuk 

pembangunan pipa gas Trans-Korea pada 15 September 2011. Dua hari 

berikutnya, pada 16 September 2011, KOGAS dan Gazprom menandatangani 

Long-term Road Map untuk projek pipa gas tersebut. Selanjutnya pada 2 

November 2011, presiden Korea Selatan Lee Myung Bak dan Presiden Rusia 

                                                
206 Ji Won Yun, Op.cit., h.72 
207 Ibid., h.72-73 
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Medvedev menyepakati projek pembangunan yang akan dimulai pada September 

2013 dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2016.
208

 

Gambar 2. Rencana Pipa Gas Rusia ke Korea Selatan 

 
Sumber : Korea Joongang Daily, 2011.209 

 

Proyek pembangunan pipa ini membutuhkan dana investasi sebesar 3,4 

miliyar dolar dengan biaya operasi US$1,4 miliyar untuk lebih dari 25 tahun. 

Pembangunan pipa gas Trans-Korea ini merupakan lanjutan dari proyek jaringan 

pipa PNG dari Sakhalin ke Vladivostok yang selesai pada bulan September 2011. 

Total panjang pipa dari Rusia yang akan mengalirkan gas hingga Korea Selatan 

pada tahun 2017 ini memiliki panjang hingga 1.122 km, termasuk 150 km dari 

Vladivostok hingga perbatasan Korea Utara, 740 km dalam kawasan Korea Utara 

dan 232 km dalam kawasan Korea Selatan. Pipa PNG ini nantinya akan 

menghubungkan Vladivostok dengan Chungjin di Korea Utara, dari Chungjin 

                                                
208 Jin W. Mok dan Sung Gul Hong, „The Russo-Korean Cooperation for Natural Resources: The 

Prospect of The Trans-Siberian Gas Pipeline Project‟, International Journal of Korean Studies, 

Vol. 26 No.2, Kookmin University, 2012, h.133-134 
209 Korea Joongan Daily, Qustions of Feasibility, Benefit on Pipeline Deal, 2011, diakses dari : 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2941131 
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hingga Wonsan, Gosan, Incheon dan Pyeongtaek di Korea Selatan dengan 60% 

total pembangunan dilakukan di Korea Utara.
210

 

   Namun demikian, keberlangsungan proyek pembangunan pipa Trans-

Korea ini tidak ada kejelasan. Hal tersebut dikarenakan hubungan kedua Korea 

yang memanas pada masa kepemimpinan Kim Jong Un dan Park Geun Hye serta 

terganggunya fokus Rusia akibat krisis Ukraina dan embargo internasional yang 

berdampak pula pada pengembangan kawasan RFE. Hingga saat ini juga tidak ada 

pernyataan baik dari Rusia, Korea Utara maupun Korea Selatan apakah proyek ini 

dibatalkan. 

Meskipun belum ada kejelasan keberlanjutan proyek pipa Trans-Korea, 

Korea Selatan juga masih melakukan upaya untuk menciptkan hubungan 

interdependensi dengan Rusia melalui investasi dan bantuan pembagunan lainnya.  

Pada masa presiden Lee Myung Bak, untuk memperkuat hubungan dengan Rusia 

di bidang energi gas, kedua negara juga menandatangani kesepakatan yang 

diwakilkan KOGAS dan Gazprom terkait pengembangan ladang gas di kawasan 

RFE. KOGAS sepakat untuk memberikan bantuan investasi sebesar US$100 

milliar dalam 30 tahun termasuk untuk pembelian gas senilai US$90 miliar, 

pembangunan kompleks petrokimia (Petrochemical complex) dan dana konstruksi 

pipa gas.
211

 

Sedangkan pada masa presiden Park Geun Hye, tidak jelasnya 

keberlangsungan proyek pipa Trans-Korea direspon Korea Selatan dengan 

meningkatkan investasi pembangunan yang lainnya. Pada tahun 2016, Korea 

                                                
210 Ji Won Yun, Op.cit., h.90 
211 Korea Policy Briefing, Loc,cit. 
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Selatan memberikan investasi sebesar US$5,37 miliar untuk pembangunan di 

kawasan RFE yang diimplementasikan oleh beberapa anak perusahaan dari 

Hyundai Group. Pemberian bantuan investasi tersebut diberikan untuk 

pembangunan pabrik pupuk di Nakhodka, investasi untuk pendirian galangan 

kapal, bantuan logistik, daur ulang limbah dan obat-obatan untuk kawasan 

RFE.
212

 

5.4. Analisis Kerjasama Energi Korea Selatan Dengan Rusia dalam 

Menjamin Keamanan Energi Pada Tahun 2008-2016 

  Setelah mengetahui beberapa upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam 

pengamanan energi gas alam nya, peneliti mencoba memberikan analisis kritis 

terhadap beberapa strategi yang dilakukan negara ini. Pada sub-bab ini, akan 

dibahas bagaimana ketepatan strategi keamanan energi gas alam yang telah 

dilakukan oleh Korea serta membahas bagaimana situasi politik kawasan 

mempengaruhi kerjasama energi antara Korea Selatan dan Rusia serta sebaliknnya. 

A. Ketepatan Strategi Keamanan Energi Gas Alam Korea Selatan 

Korea Selatan memang menyadari bahwa dirinya merupakan negara yang 

sangat bergantung pada sumber energi fosil dari luar negeri. Namun demikian, 

sebagai negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang besar membuat Korea 

Selatan kesulitan untuk keluar dari ketergantungan akan impor energi fosil. Hal 

ini diperkuat dengan minimnya sumber energi fosil yang dimiliki Korea sehingga 

strategi yang bisa dilakukan adalah menjaga stabilitas suplai dari luar negeri, 

menekan konsumsi energi atau beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. 

                                                
212 Russia Briefing, South Korea to Invest US$5.37 Billion in Russian Far East. 2016, diakses dari : 

https://www.russia-briefing.com/news/south-korea-invest-us5-37-billion-russian-far-east.html/. 
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Gas alam sendiri bukan merupakan energi yang sangat pokok digunakan 

oleh Korea jika dibandingkan dengan minyak atau batu bara, namun demikian 

permintaan dan peran energi gas alam yang semakin tinggi dibandingkan energi 

lain dapat menjadi indikasi bahwa energi gas alam juga sangat penting bagi Korea 

Selatan. Terlebih dengan dibuatnya strategi keamanan energi nasional dalam 

NEMP tahun 2008 dan 2014. Kedua strategi nasional tersebut secara garis besar 

ingin mewujudkan keamanan energi nasional, efisiensi energi dan perlindungan 

lingkungan.
213

  

Berdasarkan NEMP tahun 2008 dan 2014, penulis menyimpulkan bahwa 

gas alam memiliki dua posisi yang berbeda dalam kemanan energi nasional Korea 

Selatan. Pertama, gas alam sebagai energi fosil alternatif selain minyak dan batu 

bara. Hal ini dikarenakan kandungan emsisi karbon yang sangat sedikit dan 

dianggap sebagai energi fosil yang lebih bersih sehingga dapat membantu 

pengurangan produksi emisi karbon dan perlindungan lingkungan. Hasilnya, 

Korea Selatan membuka keran yang sangat besar bagi penggunaan gas alam 

dalam berbagai sektor baik industri, tenaga listrik hingga konsumsi perkotaan. 

Kedua, gas alam merupakan komoditas energi yang tidak dapat diproduksi 

sendiri oleh Korea sehingga sangat perlu untuk menjaga stabilitas suplai dari luar 

negeri. Pada posisi kedua ini, Korea Selatan sedikit mengalami dilema apakah 

harus menggunakan gas alam sebagai energi fosil alternatif atau justru 

mengurangi ketergantungan dengan gas alam. Hal ini disebabkan suplai gas alam 

                                                
213 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Gibongyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], Op.cit., h.44 
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bagi Korea hanya bersumber dari luar negeri sedangkan harga gas alam cenderung 

mahal terlebih Korea hanya bisa mengimpor gas alam dalam bentuk LNG. 

Sedangkan kaitannya dengan Rusia, untuk terhindar dari gangguan suplai 

dan meningkatkan jaminan suplai dari Rusia, Korea Selatan memerlukan beberapa 

strategi yang perlu dilakukan sejak pertama kali memilih Rusia sebagai suplai gas 

alam. Terlebih Korea Selatan baru secara resmi melakukan kerjasama energi 

dengan Rusia pada tahun 2008 dan belum memiliki pengalaman yang baik dalam 

bisnis dan industri gas alam di Rusia. Pada pembahasan sub-bab sebelumnya yang 

berdasarkan pada konsep Mason Willrich, upaya yang dilakukan Korea Selatan 

untuk menjamin suplai dari Rusia adalah dengan mengantisipasi kemungkinan 

gangguan suplai melalui manajemen suplai dan pola konsumsi serta memperkuat 

jaminan suplai dari Rusia.  

Secara garis besar terdapat optimisme yang tinggi dalam strategi 

keamanan energi nasional Korea Selatan dan terdapat beberapa tindakan yang 

dapat dikatan berhasil. Pada segi rationing plan, beberapa strategi telah dilakukan 

Korea Selatan hingga berhasil menurunkan tingkat penggunaan gas alam di 

berbagai sektor hingga berdampak pada penurunan impor LNG sebesar 20% pada 

tahun 2015. Kemudian pada segi tindakan stockpiling, Korea Selatan memiliki 

jaminan suplai melalui kerjasama dengan Jepang untuk tukar muatan LNG jika 

sewaktu-waktu terjadi krisis gas alam. Korea Selatan juga berhasil meningkatkan 

kapasistas penyimpanan gas alam dari 6,32 bcm (2008) hingga menjadi 8,88 bcm 

pada tahun 2016. 
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Dari segi tindakan untuk menjamin pasokan gas alam dari luar negeri, 

upaya diversifikasi suplai dengan memilih Rusia telah berhasil mengurangi 

ketergantungan Korea Selatan dengan kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Sedangkan pemilihan negara lainnya seperti Australia dan Amerika Serikat 

menjadi jaminan tambahan suplai gas alam apabila suplai dari Rusia terganggu 

serta dapat mengurangi ketergantungan Korea akan gas alam Rusia secara 

perlahan. Terlebih dengan adanya tren shale gas dari kawasan Amerika utara 

penulis nilai dapat menjadi jaminan jangka panjang yang lebih menguntungkan 

bagi Korea Selatan.  

Disisi lain, penulis masih melihat adanya kekurangan Korea Selatan dalam 

upaya membangun interdependensi dengan Rusia. Hal ini dilihat meskipun Korea 

Selatan memberikan banyak investasi dan bantuan pembangunan untuk Rusia, 

namun Korea sendiri belum dapat menarik investasi Rusia untuk masuk di Korea 

Selatan sehingga terjadi perbedaan aliran investasi baik dari Korea ke Rusia 

maupun sebaliknya. Hal tersebut dapat berimplikasi pada ketimpangan 

interdependensi sehingga kondisi Rusia akan mempengaruhi stabilitas keamanan 

energi Korea Selatan namun tidak sebaliknya. 

B. Upaya Preventif untuk Kemungkinan gangguan Pasokan Gas Alam 

Upaya ini dilakukan melalui tindakan rationing dan stockpiling. Pada 

kondisi yang belum mengalami krisis seperti halnya Korea Selatan, upaya 

rationing cenderung dilakukan dengan menerapkan kebijakan jangka panjang 

untuk menjamin stabilitas keamanan suplai yang berkelanjutan. Tindakan yang 
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telah dilakukan Korea Selatan yakni dengan menerapkan batasan-batasan 

pertumbuhan konsumsi dan memperbaiki sistem tarif gas alam.  

Kebijakan yang jelas terlihat dilakukan oleh Korea Selatan adalah dengan 

menaikkan harga gas alam untuk mencapai penurunan konsumsi. Kemudian 

Korea Selatan juga melakukan kebijakan jangka panjang untuk penggunaan gas 

alam yang lebih efisien dengan menerapkan standard CHP dan DHC. Namun 

demikian, menurut penulis pemerintah Korea Selatan kurang menerapkan 

kebijakan yang mendorong masyarakat Korea untuk aktif dalam penghematan 

energi gas sehingga pembatasan konsumsi akan cukup sulit untuk diwujudkan. 

Terlebih lagi jika melihat target pembatasan pertumbuhan konsumsi pada tahun 

2020 sebesar 34,3 Mtoe,
214

 sedangkan pada tahun 2016 saja konsumsi gas alam 

nasional sudah mencapai 34,9 Mtoe.
215

  

Selanjutnya, tindakan stockpiling dilakukan Korea Selatan dengan 

membangun terminal LNG baru di Samcheok dan Boryeong untuk meningkatkan 

kapasistas penyimpanan gas dan penampungan LNG. Pada tindakan ini, penulis 

melihat bahwa Korea Selatan sudah cukup berhasil untuk mendukung keamanan 

suplai gas alam. Terlebih dalam hal penimbunan gas alam seluruhnya dipegang 

oleh KOGAS sehingga pemerintah Korea memiliki kewenangan penuh untuk 

mengambil keputusan darurat nasional apabila terjadi masalah kekurangan 

pasokan gas alam yang sangat drastis.  

 

 

                                                
214 Office of the Prime Minister of ROK, Je-il-cha Gukga Eneoji Kibon Gyehoek 2008-2030 [First 

National Energy Basic Plan 2008-2030], Op.cit., h.64 
215 Korea Energy Economics Institute, Korea Yearbook of Energy Statistics 2017, Op.cit., h.114 
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C. Penguatan Jaminan Pasokan Energi dari Rusia 

Pada bagian ini terdapat dua tindakan, yakni diversifikasi dan penciptaan 

interdepedensi. Kedua tindakan ini dapat menjaga Korea Selatan untuk menjamin 

suplai gas alam baik dari luar negeri khususnya Rusia tetap ada. Namun jika 

dilihat implementasinya, terdapat ketimpangan antara tindakan diversifikasi dan 

upaya interdepensi. Pada tindakan diversifikasi, Korea Selatan memilih Rusia 

sebagai upaya meragamkan suplai energi dan mengurangi ketergantungan 

terhadapa kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Hal tersebut terlihat 

berhasil dengan berkurangnya persentase impor dari kedua kawasan tersebut. 

Namun situasi politik internasional yang berdampak pada gagalnya beberapa 

proyek kerjasama energi dengan Rusia membuat Korea Selatan juga ingin 

mengurangi ketergantungan dengan Rusia melalui pencarian sumber suplai baru 

seperti Australia dan Amerika Serikat.  

Selain itu, tindakan diversifikasi lainnya adalah dengan meragamkan 

penggunaan energi untuk mengurangi ketergantungan akan gas alam. Kebijakan 

yang diterapkan Korea adalah melalui penerapan mix energy dengan 

meningkatkan penggunaan energi nuklir dan energi terbarukan. Namun demikian, 

penulis menilai masih terdapat rintangan yang besar bagi Korea Selatan dalam 

penggunaan nuklir sebagai energi alternatif. Hal ini dikarenakan sentimen 

masyarakat yang masih tinggi terhadap penggunaan nuklir terlebih situasi saat ini 

yang masih tidak memungkinkan jika pemerintah meneruskan penggunaan nuklir. 

Pemerintah Korea perlu menunggu kondisi domestik yang sudah kondusif untuk 

penggunaan nuklir dengan peningkatan teknologi dan standarisasi keamanannya. 
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Kemudian dari sisi tindakan interdependensi, tindakan ini seharusnya 

dapat menciptakan iklim hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Rusia untuk 

saling bergantung satu sama lain. Terlebih bagi Korea Selatan, mewujudkan 

hubungan seperti ini dapat menjamin suplai dari Rusia agar tidak dengan mudah 

memutuskan suplai gas alam ke Rusia. Namun pada hal ini, Korea Selatan terlihat 

belum dapat mewujudkan iklim ketergantungan tersebut. Jika dilihat dari aliran 

investasi antara kedua negara, terdapat celah perbedaan jumlah investasi yang 

diberikan Korea ke Rusia dan sebaliknya. Korea Selatan kurang dapat menarik 

investasi dari Rusia ke Korea Selatan dan hanya Korea Selatan yang memberikan 

investasi ke Rusia. Dengan begitu jika terjadi gangguan suplai dan harus 

memutuskan suplai menuju ke Korea, maka Rusia tidak akan mengalami dampak 

dari krisis yang dialami Korea Selatan. 

D. Konstelasi Politik Kawasan dan Kerjasama Energi Korea Selatan – Rusia 

Selain dari bagaimana strategi keamanan energi Mason Willrich 

menjelaskan secara teknis tindakan yang dapat dilakukan oleh Korea Selatan 

untuk menjamin suplai, perlu juga untuk memahami bagaimana konstelasi politik 

di kawasan Asia Timur berdampak pada kerjasama energi Korea Selatan dengan 

Rusia maupun sebaliknya. Hal ini karena hadirnya Rusia sebagai eksportir 

potensial gas alam untuk kawasan Asia Timur secara tidak langsung memberikan 

posisi pada Rusia untuk memiliki peran dalam konstelasi politik di kawasan ini. 

Jika dilihat dari sudut pandang Korea Selatan, hubungan kedua negara 

yang tidak begitu dinamis terpancing untuk mulai berkembang sejak adanya 

upaya pemerintah Rusia untuk membangun fasilitas eksplorasi gas alam di 
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kawasan RFE. Lebih dari itu, Rusia yang mengusulkan jaringan menuju Korea 

Selatan dengan melewati Korea Utara dianggap sebagai optimisme baru 

hububungan kedua negara di bidang ekonomi yang juga berdampak pada 

hubungan politik baik antara Korea Selatan-Rusia maupun Korea Selatan-Korea 

Utara. 

Bagi Korea Selatan, adanya pembangunan pipa Trans-Korea akan 

memberikan benefit politik secara positif bagi hubungan kedua Korea. Dengan 

adanya keterlibatan Korea Utara dalam jaringan pipa gas Trans-Korea akan 

mendorong Korea Utara memiliki ketergantungan dengan Rusia dan Korea 

Selatan. Dengan begitu Korea Selatan akan lebih mudah bernegosiasi dengan 

Korea Utara khususnya terkait isu denuklirisasi dengan Rusia sebagai pihak 

penengah antara kedua Korea. Secara tidak langsung jaringan pipa Trans-Korea 

diharapkan dapat membawa perdamaian di kawasan Asia Timur.
216

 

Namun kenyataannya, Rusia sendiri belum memiliki kesiapan untuk 

mengimplementasikan peran geopolitiknya di kawasan Asia Timur. Pertama, 

dapat dilihat dari upaya Rusia yang sudah lama melakukan negosiasi dengan 

China terkait dengan kerjasama impor gas dan pembangunan pipa gas menuju 

China dan selalu berakhir deadlock. Bagi China, posisi Rusia sebagai eksportir 

energi untuk China masih belum begitu kuat sehingga China cenderung fokus 

pada negara potensial di Asia tengah.  

Sedangkan bagi Rusia, China merupakan gerbang utama dalam akses 

modal Rusia untuk membuka jaringan pasar gas alam di kawasan Asia Timur. 

                                                
216 Yusin Lee, Op.cit., h.593-594 
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Jika China menyetujui untuk ikut bergabung mendanai pembangunan kawasan 

RFE maka potensi pasar China yang besar akan mendukung berkembangnya 

jaringan pasar gas Rusia di Asia Timur termasuk terimplementasinya proyek 

energi dengan Korea Selatan. Namun kenyataannya, negosiasi antara China dan 

Rusia yang masih belum memiliki kesepakatan membuat Rusia terlihat kurang 

begitu termotivasi untuk benar-benar mewujudkan jaringan pasar gas alam di Asia 

Timur sehingga berimplikasi pula pada minimnya upaya Rusia untuk dapat 

mewujudkan proyek pembangunan pipa gas Trans-Korea. 

Hingga pada tahun 2014 Rusia dan China baru mencapai kesepakatan 

kerjasama ekspor gas alam serta pembangunan beberapa jaringan pipa gas dari 

Rusia menuju ke China.
217

 Adanya kesepakatan antara China dan Rusia baru 

membuat keyakinan Rusia untuk memasukkan Korea Selatan dalam jaringan 

distribusi gas alam dari Rusia termotivasi kembali. Hal tersebut terlihat dari 

adanya upaya Rusia yang juga membicarakan tentang perpanjangan pipa yang 

melalui China menuju Korea Selatan dalam negosiasi antara kedua negara 

tersebut.
218

 

Kedua, adanya situasi politik internasional yang terjadi sejak tahun 2011 

yang memanas akibat keterlibatan Rusia pada krisis Ukraina serta adanya 

embargo internasional kepada Rusia membuat pengembangan RFE juga 

mengalami hambatan. Kondisi ini membuat fokus Rusia sedikit berpaling dari 

kondisi di kawasan Asia Timur khususnya semenanjung Korea yang juga sedang 

                                                
217 The Guardian, Loc.cit. 
218 Asia Pacific Fondation of Canada, Russia‟s Asian Gas Pivot Makes Slow Progress, 2015, 

diakses dari : https://www.asiapacific.ca/canada-asia-agenda/russias-asian-gas-pivot-makes-slow-

progress.  
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memanas. Hal tersebut membuat kepercayaan Korea Selatan terhadap Rusia 

sebagai pihak yang dapat mengakomodasi kedua Korea pun meredup. Pada 

periode ini juga yang mendorong Korea Selatan untuk mencari suplai potensial 

baru dan sedikit mengurangi ketergantungan terhadap gas dari Rusia. 

Pada periode tahun 2013 hingga 2016, Kondisi kawasan Asia Timur 

sedang memanas akibat uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 

periode awal kepemimpinan rezim Kim Jong Un. Presiden Korea Selatan Park 

Geun Hye terlihat tidak dapat meredamkan hubungan antar Korea sedangkan 

Rusia kurang memberikan perhatiannya pada situasi yang terjadi di kawasan 

semenanjung Korea. Hasilnya, proyek pembangunan pipa gas Trans-Korea yang 

seharusnya mulai dibangun pada tahun 2013 dan dapat beroperasi pada tahun 

2017 justru terbengkalai. Dampaknya, kerjasama energi gas alam dengan Rusia 

akan sulit berkembang sehingga adanya kemungkinan besar Korea Selatan terus 

melakukan diversifikasi sumber gas alam yang lebih potensial dan efektif 

daripada Rusia. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Rusia sebagai negara yang memiliki sumber energi gas alam yang besar 

dan posisi geografis yang dekat memiliki potensi yang tinggi sebagai tujuan 

diversifikasi suplai asing gas alam bagi Korea Selatan. Terlebih lagi dengan 

adanya upaya pengembangan kawasan RFE mampu menarik Korea Selatan untuk 

ikut berkompetisi untuk mendapatkan aliran suplai dengan meningkatkan 

kerjasama dengan Rusia. Terlebih lagi adanya harapan akan peran Rusia dalam 

upaya keamanan dan stabilitas kawasan semenanjung Korea dan ide 

pembangunan pipa gas Trans-Korea mendorong Korea Selatan untuk fokus pada 

pengembangan kerjasama energi dengan Rusia. Kurang siapnya kawasan RFE 

dalam bisnis gas dengan Rusia dan kondisi politik internasional membuat Korea 

Selatan perlu menerapkan strategi untuk menjamin suplai gas alam nya tidakj 

terganggu.  

Seperti yang telah dikemukakan Mason Willrich, terdapat beberapa 

strategi yang dapat dilakukan negara importir untuk menjamin keamanan 

energinya. Strategi tersebut diwujudkan melalui beberapa tindakan spesifik yakni 

dengan mengurangi kerugian jika terjadi gangguan suplai dan memperkuat 

jaminan pasokan energi dari luar negeri khususnya Rusia. Pada strategi pertama, 

tindakan yang dapat dilakukan adalah rationing plan dan stockpiling. Sedangkan 
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pada strategi kedua, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan diversifikasi 

dan menciptakan interdependensi. 

Pada tindakan rationing plan, Korea Selatan berfokus pada manajemen 

permintaan gas dengan mendorong penurunan tingkat konsumsi nasional. Hal ini 

dilakukan dengan membuat target batasan pertumbuhan konsumsi dan menaikkan 

harga gas alam. Selain itu, Korea Selatan juga berupaya untuk memperkuat 

eksistensi pemerintah di tengah liberalisasi pasar gas alam domestik. Penguatan 

eksistensi pemerintah dilakukan dengan membuat beberapa standar bisnis gas 

alam serta teknologi pendistribusian gas alam untuk konsumsi yang lebih efektif. 

Pada tindakan stockpiling, Korea Selatan lebih fokus untuk meningkatkan 

kapasistas penyimpanan atau penimbunan gas alam dengan membangun beberapa 

terminal LNG yang baru. Pembagunan terminal LNG di Samcheok selain 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan gas alam juga sebagai 

terminal utama dan satu-satu nya terminal yang berada di pesisir timur laut Korea 

untuk menerima LNG yang datang dari Rusia. Upaya lainnya yang dilakukan 

adalah melakukan kerjasama dengan Jepang untuk tukar muatan LNG jika 

sewaktu-waktu Korea mengalami krisis gas alam. 

Selanjutnya pada tindakan diversifikasi, Korea Selatan melakukan 

pemeragaman suplai asing baik itu Rusia maupun negara lainnya seperti Australia 

dan Amerika Serikat. Rusia dipilih oleh Korea Selatan untuk mengurangi 

ketergantungan yang besar terhadap kawasan eksportir gas alam seperti Timur 

Tengah dan Asia Tenggara. Sedangkan pemilihan Australia dan Amerika Serikat 



108 

 

dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Korea terhadap Rusia dan mencari 

alternatif pasokan gas alam yang lebih murah.  

Tindakan diversifikasi juga dilakukan dengan meragamkan penggunaan 

jenis energi dengan menerapkan mix energy untuk mengurangi ketergantungan 

negara akan penggunaan gas alam. Hasilnya, Korea Selatan berupaya untuk 

meningkatkan penggunaan energi nuklir dan energi terbarukan sebagai alternatif 

selain energi fosil. Meski demikian penggunaan nuklir sebagai energi alternatif 

mendapatkan sentimen buruk oleh masyarakat sehingga pilihan Korea Selatan 

adalah meningkatkan proporsi energi terbarukan dan mengurangi penekanan 

terhadap konsumsi gas alam. 

Tindakan yang terakhir yakni menciptakan interdependensi dengan negara 

eksportir. Pada tindakan ini, Korea Selatan mencoba membuat hubungan saling 

ketergantungan dengan Rusia melalui pemberian beberapa investasi untuk 

pengembangan di kawasan RFE. Namun demikian, Korea Selatan kurang 

mencoba untuk menarik investasi Rusia ke Korea Selatan khususnya di bidang 

gas alam sehingga iklim saling ketergantungan tidak begitu terbentuk. Hasilnya 

Korea Selatan memberikan investasi hanya untuk mengembangkan kawasan RFE 

khususnya di Kovykta untuk mendukung stabilitas suplai LNG. Belum ada proyek 

kerjasama yang berhasil dibuat antara kedua negara semenjak tidak jelasnya 

keberlanjutan proyek pipa Trans-Korea. 

6.2. Saran 

Setelah melaksanakan penulisan penelitian dan memahami studi kasus 

keamanan energi gas alam Korea Selatan, terdapat beberapa saran penulis yang 
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dapat digunakan untuk pengembangan dan pembahasan studi kasus yang lebih 

komprehensif, diantaranya : 

1. Konsep strategi keamanan energi milik Mason Willrich yang digunakan 

dalam penelitian ini masih membahas tindakan-tindakan secara teknis 

yang dilakukan Korea Selatan. Untuk itu, perlu adanya pembahasan 

dengan konsep lainnya yang dapat menjelaskan tindakan secara politik 

antara Korea Selatan dan Rusia dalam hubungan bilateral khususnya 

kerjasama energi dalam sistem politik internasional. 

2. Penelitian tentang keamanan energi Korea Selatan khususnya pada 

komoditas gas alam masih terlalu minim sehingga penulis merasa perlu 

adanya pembahasan strategi keamanan energi gas alam Korea Selatan 

secara menyeluruh. 

3. Penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana strategi kerjasama energi 

Korea Selatan dengan eksportir gas alam baru bagi Korea Selatan seperti 

Australia dan Amerika Serkat untuk meragamkan pemasok gas alamnya. 

4. Perlunya penelitian tentang strategi keamanan energi pada masa presiden 

Moon Jae-In yang terpilih pada tahun 2017 lalu. Hal ini dikarenakan 

presiden Moon membawa perubahan kebijakan energi Korea untuk tidak 

tergantung pada nuklir dan justru meningkatkan penggunaan gas alam. 

Pada masa presiden Moon juga terdapat indikasi Korea Selatan untuk lebih 

meningkatkan hubungannya dengan Rusia terkait kerjasama energi gas 

alam. 
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5. Diadakannya Inter-Korean Summit pada bulan April 2018 dapat menjadi 

titik terang bagi keberlanjutan kerjasama trilateral antara kedua Korea dan 

Rusia sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait kerjasama 

trilateral antara Korea Selatan, Korea Utara dan Rusia di bidang energi. 
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