BAB IV
KESIMPULAN
Rusia adalah produsen utama dan pengekspor minyak dan gas alam yang
mana perekonomiannya sebagian besar tergantung pada ekspor energi. Volume
cadangan gas alam yang dimuiliki Rusia mencapai 48 triliun meter kubik,
(termasuk sepertiga cadangan di dunia dan menempati urutan teratas di dunia).
Negara-negara di kawasan Eropa merupakan konsumen terbesar gas alam
Rusia dan merupakan tujuan ekspor utama pula dari negara ini.

Hal ini

dikarenakan faktor kebutuhan Eropa terhadap gas alam yang sangat tinggi untuk
kebutuhan rumah tangga dan juga industri. Kondisi iklim juga sangat berpengaruh
terhadap tingginya kebutuhan Eropa terhadap gas alam.
Pada tahun 2006 terjadi sengketa gas.Terjadinya konflik antara Rusia dan
Ukraina mengenai suplai gas alam sejak Januari 2006 telah menyebabkan
Gazprom, perusahaan gas Rusia, memutus suplai gas Rusia ke Eropa yang melalui
Ukraina. Gazprom telah menghentikan pengiriman gasnya ke Ukraina setelah
sengketa harga berkepanjangan dan pembayaran gas alam yang tertunda.
Konflik antara Rusia dan Ukraina membawa dampak yang sangat besar bari
negara-negara Uni Eropa karena gas dari Rusia diangkut melalui Ukraina. Pada
tahun 2009, negara-negara Eropa ini tidak mendapatkan akses gas alam untuk
memenuhi kebutuhan listrik.
Uni Eropa melakukan berbagai upaya didalam pengamanan pasokan
Energinya terutama gas. Negara-Negara anggota Uni Eropa melakukan berbagai
kerjasama ataupun diplomasi dengan berbagai negara lainnya misalnya membuat
jalur gas baru yang tidak melalui negara Ukraina. Pembangunan jalur pipa gas
baru juga merupakan begian dari diversifikasi sumber gas dan meminimalisasi
ketergantungan terhadap jalur pipa gas yang melewati Ukraina. Negara-Negara
anggota Uni Eropa melakukan kerjasama dengan negara negara tetangganya
seperti Turki, Azerbaijan, Rusia dll untuk membangun pembuatan jalur pipa gas
baru.

54
1

UPN "VETERAN" JAKARTA

55

Dialog energi yang dilakukan selama 2006 - 2009 mencakup berbagai hal di
bidang

energi

seperti

kemanan

pasokan

energi,

Infrastruktur

energi,

pengembangan energi baru. Tujuan adalah untuk mengembangkan kemitraan
energi terutama gas alam antara Uni Eropa - Rusia jangka panjang. Dialog Energi
Uni Eropa - Rusia dilakukan sebagai bentuk diplomasi energi Uni Eropa terhadap
permasalahan krisis gas yang diakibatkan oleh perseteruan Rusia dan Ukraina.
Diversifikasi sumber gas dan dioalog energi Uni Eropa dan Rusia
merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk
menghindari dari dampak konflik gas Rusia dan Ukraina yang dimana konflik
tersebut berdampak kepada terputusnya pasokan gas Rusia ke Uni Eropa karena
sebagian besar jalur pipa gas melalui Ukraina.
Uni Eropa diharapkan untuk bisa bersatu dengan mengurangi egoisme
masing masing dalam masalah krisis pasokan gas ini karena masalah yang harus
dihadapi masyarakat Uni Eropa agar kehidupan masyarakat dan situasi
perekonomian di Eropa bisa berjalan seperti biasa.
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