
Abstrak 

Nord Stream merupakan salah satu rute jalur pipa gas yang mengalirkan 
pasokan gas alam dari Rusia menuju Uni Eropa melalui Jerman. Uni Eropa pada 
dasarnya masih berada dalam kondisi yang membutuhkan pasokan gas yang stabil 
dari Rusia. Pasca konflik Krimea pada tahun 2014, hubungan antara Rusia dan 
Uni Eropa memanas. Akibatnya, muncul suara-suara untuk mulai meminimalisasi 
dominasi Rusia di pasar energi Eropa, dan melakukan diversifikasi pemasok gas. 
Ide tentang pembentukan energy union sebagai upaya untuk menyatukan suara 
negara-negara anggota Uni Eropa dalam pembicaraan tentang energi terhadap 
Rusia muncul dan cukup menjadi pembicaraan menarik antara negara anggota Uni 
Eropa. Namun, ditengah-tengah tumbuhnya ide tersebut, Jerman justru 
memberikan dukungan terhadap proyek peningkatan kapasitas pipa Nord Stream 
atau disebut juga proyek Nord Stream 2. Kebijakan Jerman untuk mendukung 
proyek Nord Stream 2 menuai banyak kritik dan penolakan dari negara-negara 
anggota Uni Eropa lainnya. Namun meski menuai sekian banyak kontroversi, 
Jerman tetap meneruskan proyek Nord Stream 2 dan mencoba meyakinkan 
negara-negara Uni Eropa untuk dapat melanjutkan proyek tersebut. Penelitian ini 
mencoba mencari alasan yang mendasari sikap Jerman yang tetap meneruskan 
dukungan terhadap proyek Nord Stream 2 meski mendapat banyak tentangan dari 
negara-negara sesama anggota Uni Eropa. Dalam mencoba menjawab hal 
tersebut, penulis menggunakan perspektif kedaulatan dalam memandang ancaman 
terhadap keamanan energi, serta kerangka ketergantungan dan strategi 
bandwagoning dalam menggambarkan ancaman terhadap keamanan energi 
Jerman dan upaya respon terhadap ancaman tersebut dengan bandwagoning 
terhadap Rusia sebagai alasan yang mendasari dukungan Jerman terhadap Nord 
Stream 2 ditengah penolakan negara-negara Uni Eropa lainnya. 
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