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BAB V 

IMPLEMENTASI STRATEGI KEAMANAN ENERGI MINYAK BUMI 

TIONGKOK DI KAWASAN AFRIKA PADA TAHUN 2003-2009 

 Pada bab ini akan menjelaskan strategi keamanan energi Tiongkok di 

Kawasan Afrika dalam menghadapi kondisi minyak buminya yang mengalami 

insecurity pada tahun 2003-2009, dimana strategi yang digunakan oleh penulis 

merujuk kepada teori dalam buku berjudul Energy and World Politics tahun 1975 

oleh Mason Willrich. Dalam bukunya pemikiran Willrich memberikan kontribusi 

positif terhadap penelitian ini, Willrich membagi strategi keamanan energi 

menjadi dua yaitu, strategi keamanan dalam negeri dan strategi keamanan luar 

negeri, Strategi keamanan dalam negeri adalah dimana mengatasi insecurity 

minyak bumi melalui tindakan Rationing Plan, Stockpiling, dan Self-Sufficiency. 

Kemudian Foreign Strategy untuk mengatasi Insecurity suplai minyak bumi dari 

luar negeri, melalui tindakan Diversification dan Interdependence. 

 Dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan strategi keamanan 

luar negeri untuk menjamin pasokan minyak bumi asing dengan menggunakan 

tindakan Diversification dan Interdependence. Alasan penulis hanya memakai 

strategi keamanan negara importir untuk menjamin keamanan pasokan minyak 

bumi asing adalah karena fokus penelitian penulis terhadap Strategi Tiongkok 

dalam menjamin kemanan pasokan minyak bumi di Afrika tidak berkorelasi 

dengan strategi keamanan dalam negeri Tiongkok. Oleh sebab itu tindakan 

Rationing, Stockpilling dan Self-Sufficiency tidak penulis cantumkan. 
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 Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, kebutuhan energi 

sektor minyak bumi Tiongkok meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun 

penggunaan batubara juga turut meningkat, Tiongkok masih dapat memenuhi 

kebutuhan energi domestiknya hingga tahun 2008. 1  Pada sektor gas alam 

penggunaanya meningkat 3% di tahun 2007, Tiongkok kemudian melakukan 

impor gas alam sebesar 1,4% dari tingkat konsumsinya.2 

 Peningkatan terbesar sektor minyak bumi Tiongkok sebesar 22% 

diprediksi pada tahun 2020.3 Kondisi minyak bumi Tiongkok kontradiksi dengan 

kondisi batubara dan gas alam yang pemakaian dan impornya tidak teralalu besar. 

Tiongkok menggunakan minyak bumi sebagai sektor energi terbesar kedua namun 

tidak diikuti kemampuan produksinya. 

 Jika permasalahan energi minyak bumi Tiongkok tidak dapat teratasi maka 

akan berimplikasi terhadap perekonomiannya. Presiden Hu Jintao telah 

mendeklarasikan bahwa minyak dan finansial merupakan komponen penting bagi 

ekonomi nasional Tiongkok.4 Hal tersebut sejalan dengan definisi negara importir 

Mason Willrich bahwa ketersediaan pasokan energi merupakan hal urgent agar 

perekonomian nasional dapat berjalan. Berikut akan dijabarkan strategi yang 

dilakukan oleh Tiongkok pada tahun 2003-2009 berdasarkan efek yang 

ditimbulkan bagi keamanan energi Tiongkok.  

																																								 																					
1 Diakses dari http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH pada 4 Maret 2018. 
2 EIA.2012. hal.2 
3 Tang, James, Op.Cit. h.6 
4 Lai, Hongyi Harry, Loc.Cit 
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5.1 Strategi Untuk Memperkuat Jaminan Suplai Asing 

Berdasarkan buku Energy and World Politics, Mason Willrich  

menekankan bahwasannya suatu negara perlu melakukan strategi Foreign Policy 

untuk menjamin suplai energi yang berasal dari luar negeri. Foreign Policy 

memiliki dua strategi dalam implementasinya yaitu, Diversification dan 

Interdependence. Kedua strategi ini fokus kedalam kerjasama bilateral dan 

multilateral antar negara yang menjalin kesepakatan. 

 Selain mengurangi ketergantungan terhadap suplai asing, Tiongkok masih 

memerlukan jaminan suplai asing, hal tersebut merupakan wujud dari kerentanan 

Tiongkok terhadap minyak bumi. Mengingat kapasitas produksi minyak bumi 

Tiongkok yang tidak mampu mengimbangi konsumsi minyak buminya. Sejak 

tahun 2007 ketergantungan impor minyak bumi Tiongkok telah melebihi 50% dan 

diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.5 

5.1.1 Diversification 

Diversifikasi energi (Diversification) adalah strategi yang dilakukan oleh 

suatu negara untuk mengembangkan dan menemukan sumber energi baru dari 

negara produsen energi untuk menjamin suplai energi agar dapat berjalan dengan 

baik.6 Pada periode awal Tiongkok melakukan impor minyak bumi dari negara 

lain seperti dari negara-negara di kawasan Timur-Tengah yang terus mengalami 

peningkatan setiap tahun, sedangkan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara 

																																								 																					
5 EIA. 2012. Op.Cit. hal.2 
6 Willrich, Loc.Cit. 
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mengalami penurunan cukup signifikan, dimana pada tahun 1995 nilai impor 

sebanyak 42,3% kemudian menurun menjadi 15% pada tahun 2000.7 

Dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah menambah 

kekhawatiran bagi Tiongkok puncaknya paska kejadian 9/11, Amerika Serikat 

meningkatkan penjagaan pada negara-negara di kawasan Timur-Tengah sebagai 

wujud War on Terrorism.8 Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden 

George W. Bush gencar menjalankan aksi militer kepada Iraq sebagai bentuk 

perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Saddam Hussain yang saat itu 

memimpin. Konflik antara Amerika Serikat dengan Iraq memicu kelompok teroris 

diwilayah tersebut untuk melakukan serangkaian penyerangan menggunakan bom 

pada fasilitas minyak Iraq.9 Akibat aksi tersebut mendorong Tiongkok untuk 

melakukan diversifikasi sumber minyak buminya agar tidak terlalu bergantung 

pada pasokan dari wilayah Timur-Tengah. 

Dominasi AS dinilai Tiongkok menjadi ancaman, karena AS dapat 

menjadikan suplai minyak bumi sebagai senjata untuk melawan Tiongkok apabila 

sampai terjadi konflik diantara keduanya, seperti pada kasus di Taiwan ketika AS 

memblokade distribusi minyak ke Tiongkok apabila terjadi konflik bersenjata 

antara Tiongkok dengan Taiwan.10 Kemudian dominasi AS terlihat pada tahun 

2005, dimana AS menggagalkan upaya Tiongkok untuk membeli perusahaan 

																																								 																					
7 Hongyi Harry, Op.Cit., hal.521. 
8 Ibid., hal.525 
9 Pak K. Lee, “China’s Quest for Oil Security: Oil (War) in the Pipeline?” The Pacific Review, 
Vol.18 No.2, (Juni, 2005), hal.270 
10 Wu Kong, Sun. 2007. China Aims to Diversify Oil Source. Asia Times Online. Akses 
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/IB28Cb02.html pada 11 Maret 2018 
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minyak AS di Iran dengan alasan dapat mengganggu keamanan energi AS.11 

Karena faktor dominasi AS tersebut, Tiongkok mulai memperluas suplai minyak 

buminya secara bertahap ke wilayah lain yaitu Kawasan Afrika. 

Upaya diversifikasi minyak bumi di kawasan Afrika sangat terlihat dengan 

meningkatnya volume impor dari kawasan Afrika ke Tiongkok. Tercatat pada 

tahun 2001 hingga tahun 2009, volume impor volume impor minyak bumi dari 

kawasan Afrika ke Tiongkok meningkat 10 kali lipat. 12  Pada tahun  2001 

kontribusi Afrika pada Tiongkok hanya dibawah 5% kemudian naik menjadi 27% 

di tahun 2009.13 

Kawasan Afrika menjadi daya tarik tersendiri bagi Tiongkok hal tersebut 

disebabkan karena kawasan Afrika lebih terbuka terhadap investor asing dalam 

industri minyak buminya jika dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah.14 

Dilain sisi kompetitor Tiongkok yaitu  Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya 

juga jauh lebih sedikit. Tiongkok lebih mudah disambut oleh negara kawasan 

Afrika jika dibandingkan dengan negara-nagara Barat lainnya karena tidak ada 

hambatan ideologis dan bias psikologis antara Tiongkok dengan Afrika akibat isu 

keamanan maupun latar belakang historis yang buruk.15  

Selain tindakan diversifikasi sumber pasokan minyak bumi, dalam 

Willrich juga menjelaskan bahwa negara juga membutuhkan tindakan 

																																								 																					
11 Ibid 
12 Zhong, Wu. China Aims to Diversify Oil Sources diakses dari 
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/IB28Cb02.html pada 11 Maret 2018 
13 Ibid 
14 Lai. Hongyi Harry., Op.Cit. h.525 
15 Ibid 
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diversifikasi jenis sumber energi.16 Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan 

sokongan energi alternatif bilamana persediaan enrgi utama menipis. Hal tersebut 

kemudian yang menjadi pertimbangan Tiongkok dalam memilih kawasan Afrika 

sebagai negara tujuan dalam pemenuhan keamanan energi Tiongkok. 

Kawasan Afrika tidak hanya memiliki cadangan minyak, tetapi juga 

memiliki cadangan energi lain, seperti gas alam. Meskipun saat ini gas alam 

belum menjadi ujung tombak seperti minyak bumi, namun tidak menutup 

kemungkinan di masa mendatang gas alam akan dikembangkan sebagai bentuk 

peralihan negara terhadap konsumsi minyak bumi. Hal tersebut juga didukung 

oleh kondisi pasar minyak yang saat ini semakin kompleks yang terus mendesak  

negara dalam mencari dan mengembangkan energi alternatif selain minyak bumi. 

Konsumsi rata-rata sejak gas alam Tiongkok sejak tahun 2000 hanya 

mencapai 4% per tahunnya, namun pemerintah Tiongkok tetap mentargetkan akan 

berupaya meningkatkan konsumsi gasnya dari tahun ke tahun.17 Tiongkok mulai 

mengembangkan gas alam sebagai sumber energi baru untuk mengurangi 

ketergantungan Tiongkok terhadap penggunaan minyak bumi dan batu bara. Efek 

dari tindakan tersebut, Tiongkok harus melakukan impor gas sejak tahun 2007, 

karena jumlah produksinya masih tak mampu encukupi jumlah konsumsinya.18 

Penggunaan gas alam terutama ditujukan bagi sektor industri, perumahan, 

dan pembangkit listrik. Berdasarkan data kebutuhan gas alam Tiongkok di tahun 

2000 tercatat 24,5 miliyar meter kubik, dan terus mengalami peningkatan 
																																								 																					
16 Mason Willrich., Op.Cit., hal. 77-84 
17 “U.S Energy Administration, Country Analysis Briefs: China”, Op.Cit., hal.3 
18 Ibid, hal.12 
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permintaan dari tahun ke tahun. 19  Data ini kemudian menunjukkan upaya 

Tiongkok dalam memaksimalkan penggunaan gas alam. 

Negara Kawasan Afrika yang menjadi salah satu tujuan diversifikasi jenis 

sumber energinya ialah Nigeria dan Algeria dimana negara-negara yang berasal 

dari benua Afrika tersebut masuk dalam 10 negara yang memiliki cadangan gas 

alam tersebesar di dunia menurut CIA World Factbook. Nigeria menempati posisi 

ke-9 Dunia dengan cadangan gas alam sebesar 5,11 trilliun meter kubik 

sedangkan Algeria menempati posisi ke-10 di bawah Nigeria dengan cadangan 

gas alam sebesar 4,50 trilliun meter kubik.20 Jumlah tersebut memungkinkan 

Nigeria dan Algeria mengirim gas alamnya ke negara-negara lain, termasuk 

Tiongkok. Pengiriman minyak dan gas alam melalui kapal tanker  di kirim dari 

Afrika ke Tiongkok sebagian besar melewati jalur String Of Pearl Tiongkok. 

5.1.2 Diversifikasi Tiongkok di Sudan 

Hubungan Tiongkok dengan Sudan pertama kali terjalin pada 4 Januari 

1959. Tiongkok menjadi mitra perdagangan terbesar Sudan, Tiongkok mengimpor 

minyak bumi dari Sudan dan kemudian sebaliknya Tiongkok mengekspor 

persenjataan dengan biaya murah ke Sudan. Hubungan Tiongkok dengan Sudan 

sangat kuat dan keduanya merupakan aliansi global.21 

																																								 																					
19 “Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries: People’s Republic of China,”., 
Op.Cit., hal.14 
20 “10 Negara Yang Memiliki Cadangan Gas Alam Terbesar di Dunia”. Ilmu Pengetahuan Umum. 
Diakses di https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-yang-memiliki-cadangan-gas-alam-
terbesar-di-dunia/ pada 9 April 2018. 
21 Sudan: China's Original Foothold in Africa. Diakses di https://thediplomat.com/2017/06/sudan-
chinas-original-foothold-in-africa/ pada 10 April 2018. 
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Memiliki potensi minyak bumi yang tinggi Sudan menjadi salah satu 

wilayah diversifikasi Tiongkok.  Melalui Oil diplomacy, yaitu upaya pengamanan 

pasokan minyak untuk kelancaran industri dan perekonomian. Konflik yang 

terjadi di Darfur, tidak sedikit merupakan pengaruh Tiongkok di Sudan. Sudan 

menjual minyaknya kepada Tiongkok, sehingga Sudan memperoleh pendapatan 

negara. Sedangkan Tiongkok selain memperoleh minyak juga menjual 

persenjataan kepada pemerintah Sudan. Sejarah perdagangan senjata antara 

Tiongkok dengan Sudan telah terjalin sejak pemerintahan Jafar Nimeiry (1965-

1985).22 Pada tahun 2004, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ke 

Sudan, Tiongkok justru semakin menjadi pemasok bagi persenjataan Sudan 

sekitar 90% tiap tahun.23 Anggaran belanja militer Sudan meningkat sejak ekspor 

minyak Sudan dilakukan. Anggaran tersebut diperoleh dari keuntungan penjualan 

minyak Sudan terhadap Tiongkok.24 

Darfur terletak di sebelah barat Republik Sudan, Konflik darfur terjadi 

sejak Februari 2003 dan telah  menelan korban sebanyak 180.000 – 300.000 jiwa 

dan sebanyak 2,5 juta penduduk terpaksa harus mengungsi.25 PBB menyebut 

pemberontakan kelompok bersenjata di Darfur sebagai tragedi kemanusiaan 

terparah di dunia. Terpecahnya Darfur juga akan berdampak terhadap stabilitas 

keamanan Mesir. Darfur merupakan wilayah yang kaya akan sumber minyak 

																																								 																					
22 Rahmayeni Indah.2015., “Kebijakan China Melakukan Kerjasama Energi Minyak dengan Sudan 
(2009-2012). Tesis Hubungan Internasional. hal. 3 
23 Ibid. 
24  Ibid. 
25 Gaddafi: Israeul di Balik Konflik Darfur. https://www.eramuslim.com/berita/dunia-
islam/gaddafi-israel-dibalik-konflik-darfur.htm. Diakses pada 15 April 2018. 
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bumi, uranium dan gas. Hal tersebut yang menyebabkan Amerika Serikat dan 

Inggris sangat ingin menguasai Sudan.26 

  kerjasama Tiongkok dengan sudan berlanjut dimana Tiongkok menjadi 

investor utama bagi Sudan dengan investasi minyak melalui BUMN Tiongkok 

China National Petroleum Coorporations (CNPC). Investasi Tiongkok tidak hanya 

mencakup dalam sektor eksplorasi minyak, tapi juga produksi, infrastruktur dan 

transportasi di Sudan. Sejak tahun 1996, CNPC telah memiliki saham perusahaan 

Greater Nile Petroleum sebesar 40%. Sinopec membangun jalur pipa sepanjang 

1.500 km menuju pelabuhan Sudan. Kemudian di tahun 2001 perusahaan 

Tiongkok membangun stasiun pembangkit energi dengan nominal sebanyak 110 

juta US$ dari pinjaman Bank Exim Tiongkok.27 

5.1.3 Diversifikasi Tiongkok di Nigeria 

 Diversifikasi Tiongkok selanjutnya di Nigeria. Nigeria dan Tiongkok 

menjalin hubungan diplomatik resmi pada 10 Februari 1971.  Hubungan antara 

kedua negara semakin dekat sebagai akibat dari isolasi internasional dan kecaman 

Barat terhadap rezim militer Nigeria (1970-1998).28 Nigeria sejak itu menjadi 

sumber penting minyak dan minyak bumi bagi ekonomi China yang tumbuh 

dengan cepat dan Nigeria mencari ke China untuk bantuan dalam mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi; Tiongkok telah memberikan dukungan 

																																								 																					
26 Ibid. 
27 Rahmayeni Indah.2015., Loc.Cit., hal. 3 
28 Samuel.2016. “China-Nigeria Relations: A Success Story for Beijing's Soft Power”. Diakses di 
https://thediplomat.com/2016/07/china-nigeria-relations-a-success-story-for-beiings-soft-power/ 
pada 10 April 2018 
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ekonomi, militer dan politik yang ekstensif.29 

Pada tahun 2004 dan lagi pada tahun 2006, Presiden China Hu Jintao 

melakukan kunjungan kenegaraan ke Nigeria dan berbicara dalam sesi gabungan 

Majelis Nasional Nigeria. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk 

membangun kemitraan strategis. Tiongkok telah mendukung upaya Nigeria untuk 

mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB.30  

Nigeria merupakan negara produsen minyak terbesar di Kawasan Afrika, 

dan menjadi tujuan diversifikasi energi bagi Tiongkok. Tiongkok mulai 

mengembangkan strategi dua cabang ke arah investasi energi. Hal tersebut 

merupakan tujuan Tiongkok untuk menguasai dan meraup peluang dari potensi 

yang tersedia di Nigeria. Tiongkok menawarkan paket-paket terpadu bantuan luar 

negeri kepada Nigeria berupa investasi eksplorasi minyak bumi dan pembangunan 

infrastruktur untuk melancarkan penyaluran barang serta sumber daya alamnya ke 

Tiongkok. Disatu sisi, Nigeria adalah salah satu negara produsen minyak dan gas 

alam urutan ke-7 terbesar di dunia. Produksi minyak nasional Nigeria sebesar 

2,221 juta barrels per hari pada tahun 2009 sedangkan konsumsi minyak nasional 

jauh dibawah produksi, yaitu sebesar 280 ribu barrels per hari.31  

 Nigeria dikenal sebagai negara pengeskpor minyak tinggi, akan tetapi 

																																								 																					
29 BBC.2006. “Nigeria gets $1bn China rail loan” di akses di 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5005510.stm pada 10 April 2018. 
30 Nigeria: President Hu Jintao of China Visits Nigeria. Diakses di 
http://allafrica.com/stories/200604250832.html pada 10 April 2018 
31 Abdan, Faisyal.2010.,”Kerjasama Cina Dan Nigeria Membuka Kawasan Lekki Free Trade Zone 
Di Nigeria Dalam Kerangka Special Economic Zone Of China (Tahun 2006-2010)”. Tesis 
Hubungan Internasional. hal. 8 
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sampai dengan saat ini Nigeria masih memiliki ketergantungan tinggi atas 

penerimaan dari sektor minyak, sekitar 90% dari total penerimaan devisa. Sebagai 

negara penghasil minyak terbesar ke-7 dunia, seharusnya menjadikan Nigeria 

sebagai negara yang kuat secara ekonomi di kawasan Afrika, akan tetapi karena 

akibat ketidakstabilan politik dan korupsi, infrastruktur yang tidak memadai dan 

buruknyamanajemen maro ekonomi, menyebabkan Nigeria lambat berkembaang 

ekonominya.32 

 Tahun 2006, telah disepakati dalam pertemuan FOCAC yang 

diselenggarakan di Beijing, yang kemudian membahas kerjasama ekonomi dan 

sosial. Agenda pembicaraan dalam forum tersebut adalah kerjasama investasi 

ekonomi dan energi. Setelah seleseinya forum tersebut, banyak perusahaan-

perusahaan swasta Tiongkok yang bersaing untuk mendapatkan Ministry Of 

Commerce of China (MOFOM) dalam membangun zona bebas di bagian Afrika. 

Dan pada akhir tahun 2006, MOFCOM menyetujui proposal untuk membangun 

zona ekonomi khusus di Afrika diantaranya, Algeria, Mesir, Zambia, Mauritius, 

Ethiopia  dan Nigeria. Dari ke-6 negara tersebut Nigeria memiliki tingkat 

konsumen terbesar di kawasan Afrika.33 

 Kerangka kerjasama perdagangan bebas antara Tiongkok dengan Nigeria 

tahun 2006 dilakukan dalam dua bentuk kerjasama di Nigeria, yaitu The Ogun-

Guangdong Free Trade Zone dan The Lekki Free Trade Zone (LFTZ) yang terdiri 

																																								 																					
32 Ibid. 
33 Cina's "Peaceful Rise" to Great-Power Status, Zheng Bijian, Luar Negeri. New York: Sep / Okt 
2005.Vol. 84, Iss. 5; pg. 18.  
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dari 8 zona ekonomi khusus Tiongkok yang telah disetujui oleh menteri 

perdagangan Tiongkok tahun 2006.34 

Motif utama kedua Zona ekonomi khusus ini adalah dibidang 

perekonomian dan sumber daya alam. Bagi perusahaan multinasional Tiongkok 

menjadi kesempatan untuk memperluas pasar di Nigeria terhadap barang-barang 

manufaktur Tiongkok ,untuk meningkatkan kehadiran Tiongkok di sektor minyak 

dan gas alam Nigeria, dan untuk meningkatkan investasinya di Nigeria sebagai 

jembatan memasuki pasar Economic Community of West African States 

(ECOWAS). Wakil Presiden China-Africa Development Fund Hu Shirong 

mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan dana sebesar US$ 5 

miliyar untuk investasi di Nigeria ketika berkunjung Bureau of Public Enteprises 

(BPE).35 Investasi Tiongkok ditujukan pada sektor penting yaitu Energi, jalan dan 

transportasi.36 

5.1.4 Diversifikasi Tiongkok di Angola 

Wilayah yang menjadi tujuan diversifikasi Tiongkok berikutnya di 

Kawasan Afrika ialah Angola. Hubungan diplomatik antara Beijing dengan Ibu 

Kota Angola, Luanda terjalin pertama kali pada tahun 1983. Kemudian Tiongkok 

dan Angola menandatangani perjanjian perdagangan pertama di tahun 1984 dan 

kemudian mendirikan komisi perdagangan ekonomi pada 1988.37 

																																								 																					
34 Ibid. 
35 Ibid. Hal.24 
36 Ibid. 
37 TIONGKOK.ORG.CN,”Angola”. Diakses dari 
http://www.china.org.cn/english/features/focac/183584.htm  pada 10 April 2018 



	 64	

Angola merupakan negara produsen minyak terbesar kedua setelah Nigeria 

di Afrika. Angola adalah negara dengan cadangan minyak dunia terbanyak ke-3 di 

dunia dengan cadangan minyak mencapai 30 trilliun barrels. Pertumbuhan  

perekonomian Angola turut berkembang pesat yang sebagian besar merupakan 

dari industri minyak. Industri minyak menjadi ujung tombak perekonomian 

Angola. Kualitas minyak Angola menarik perhatian Tiongkok, karena minyak 

Angola memiliki mutu dan kualitas tinggi (Light Crude), minyak Angola rendah 

kandungan sulfur dan mengandung Hydrocarbon, atom-atom dalam karbon yang 

saling terhubung dan banyak maka membuatnya semakin berat, kualitas minyak 

tersebut membuat minyak Angola bagi Tiongkok berharga dan berbeda dengan 

minyak hasil produksi domestiknya. Sehingga Tiongkok tertarik untuk menjalin 

kerjasama dalam bidang minyak dengan Angola.38 

Angola menjadi negara tujuan diversifikasi minyak bumi bagi Tiongkok, 

karena  Angola merupakan daerah strategis untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok 

akan pasokan minyak buminya. Angola memiliki cadangan minyak bumi terbesar 

urutan 11 dunia.39 Angola memiliki kemampuan produksi minyak bumi sebesar 1 

juta barrels per hari di tahun 2004 dan mencapai angka 1,97 juta barrels per hari 

pada tahun 2008.40 Menurut Jurnal Minyak dan Gas (Oil and Gas Journal), 

Angola membuktikan memiliki cadangan minyak sebanyak 9.0 miliar barrels 

hingga 2008. 

																																								 																					
38 Oktapiani Nina.2015., “Pengaruh Ekspor Minyak Angola ke Industri Cina Pasca Masuknya 
Angola ke OPEC Tahun 2007”. Tesis Hubungan Internasional., hal 5 
39 OPEC. Diakses melalui http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm pada 11 Maret 
2018 
40 EIA. Diakses melalui http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=AO#pet pada 11 
Maret 2018 
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Salah satu keterikatan Tiongkok dan Angola dapat dibuktikan dari impor 

minyak bumi Angola ke Tiongkok yang cukup besar di tahun 2003, pada tahun 

tersebut Angola menempati urutan ketiga sebagai negara eksportir minyak bumi 

ke Tiongkok.41 Berdasarkan data produksi minyak Angola sejak tahun 1997 rata-

rata sebanyak 710.000 barrels per hari. kemudian pada tahun 2007 rata-rata 

mencapai 1,7 juta barrels per hari dan mencapai 2 juta barrels per hari pada tahun 

2008. Sebagian besar cadangan minyak Angola berlokasi di lepas pantai (Off-

shore) Angola yang sedangkan di lahan (On-Shore) di dekat kota Soyo lebih 

dibatasi akibat perang sipil.42 

Perusahaan minyak nasional Tiongkok telah menciptakan sebuah 

kerjasama dengan perusahaan minyak nasional milik Angola yang disebut dengan 

Join Venture atau sistem kerjasama patungan. Sinopec memiliki 55% konsorsium 

dan Senagol memiliki 45% surat izin eksplorasi, dibawah nama Senagol Sinopec 

Internasional (SSI) dengan tujuan bersama-sama mengoperasikan blok minyak 

lepas pantai kemudian pembangunan kilang minyak senilai US$ 3 miliyar di 

Lobito.43 Dengan adanya kerjasama tersebut menjadi keuntungan bagi Tiongkok 

karena dapat menambah suplai pasokan minyaknya.44 

Persetujuan yang dilakukan oleh Sinopec dan Senagol adalah Senagol 

menyediakan pasokan minyak atau lifting up 100.000 barrels per hari kepada 

perusahaan Sinopec. Hal tersebut ditambah dengan perjanjian Memorandum of 

																																								 																					
41 Lai, Hongyi Harry., Loc.Cit 
42 Oktapiani Nina.2015., Loc.Cit., hal. 5 
43 Oktapiani Nina.2015., Loc.Cit., hal.6 
44 Ibid. 
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Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh keduanya, untuk bergabung 

dalam rencana mempelajari eksplorasi lahan Off-shore blok 3 (05) dan blok 

3(05A), yang sebelumnya dikenal sebagai blok 3 (80) dan telah ditarik dari 

perusahaan nasional milik Perancis pada akhir tahun 2004.45 

Upaya Tiongkok diversifikasi di Angola tidak serta merta berjalan mulus, 

Tiongkok harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa 

yang telah menduduki Angola terlebih dahulu. Pada tahun 2004 pemerintah India 

berniat membeli 50% saham Shell blok 18, namun Tiongkok memenangkan 

persetujuan minyak tersebut. Untuk memenangkan persetujuan tersebut Tiongkok 

menawarkan bantuan US$ milliar untuk berbagi proyek di Angola. Para pekerja 

Tiongkok juga sibuk membangun kembali jalur darat, jalur kereta api dan institut 

teknologi di Angola yang berlangsung hingga 2016.46 

Selain Angola di kawasan Afrika Tiongkok juga melakukan impor minyak 

bumi dari beberapa negara lainnya di Afrika seperti Sudan dan Kongo. Dua 

negara tersebut merupakan negara yang strategis untuk menjamin suplai minyak 

bumi Tiongkok. Total produksi minyak bumi Sudan pada tahun 2007 mencapai 

angka 466.000 barrels per hari.47 Sedangkan total produksi Kongo mencapai 

213.000 barrels per hari pada tahun 2009.48 Kedekatan Tiongkok dengan negara 

kawasan Afrika tersebut berdampak terhadap kelancaran suplai minyak bumi ke 

																																								 																					
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 EIA. Diakses melalui http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=SU  pada 11 Maret 
2018 
48 EIA. Diakses melalui http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=CF  pada 11 Maret 
2018 
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Tiongkok. Di tahun 2008, Sudan menduduki peringkat ke-6 sebagai negara 

eksportir minyak bumi ke Tiongkok.49 

5.2 Interdependence 

 Interdependence atau saling ketergantungan merupakan tindakan negara 

importir dalam memperkuat jaminan suplai energi yang dikirim oleh negara 

eksportir. Guna meningkatkan dan memperkokoh hubungan keduanya, negara 

importir (Tiongkok) melakukan upaya dalam bentuk Foreign Direct Investment 

(FDI) atau disebut sebagai investasi langsung yang diberikan kepada negara 

importir. Kemudian selain FDI tindakan selanjutnya adalah Development 

Assistance (DA) atau disebut sebagai bantuan yang diberikan dalam bentuk 

pembangunan infrastruktur terhadap negara eksportir, sehingga mengkondisikan 

hubungan saling ketergantungan antara negara Eksportir dan Importir.50 

 Seperti yang telah diulas dalam operasionalisasi konsep, negara-negara 

yang memiliki GDP tinggi bisa mendapatkan investasi jangka panjang, oleh 

Tiongkok seperti bantuan pembangunan yang diberikan kepada negara-negara 

dengan tingkat pembangunan rendah. Negara yang memperoleh bantuan tentunya 

tidak akan dengan mudah mengembargo suplai minyak bumi ke Tiongkok karena 

hubungan saling ketergantungan yang terbentuk. 

 Strategi Diversifikasi minyak bumi yang diimplementasikan Tiongkok 

terhadap negara-negara di Kawasan Afrika juga menggunakan prinsip untuk 

																																								 																					
49 Sandrey, Ron.2009.The Impact of China-Africa Trade relations: The Case of Angola.Kenya: 
Trade Law Center of Southern Africa. h.40 
50 Willrich, Loc.Cit. Pg.70. 
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membangun hubungan saling ketergantungan antara negara importir (Tiongkok) 

dan dengan negara eksportir (Afrika). Tindakan tersebut menjadi prioritas bagi 

Tiongkok, karena menyadari negara-negara di kawasan Afrika dapat 

mempertahankan suplai minyak bumi asing bila terjadi gangguan suplai minyak 

dari kawasan Timur-Tengah. Oleh karena itu pada periode ini Tiongkok sangat 

gencar melakukan investasi jangka panjang dan memberikan bantuan 

pembangunan infrastruktur kepada negara-negara di kawasan Afrika. 

 Pada periode ini kawasan Afrika menjadi tujuan utama dalam melakukan 

tindakan diversifikasi minyak bumi asing Tiongkok. Untuk kawasan Afrika 

Tiongkok lebih memfokuskan untuk memberikan bantuan pembangunan. Tujuan 

dari bantuan ini adalah untuk membantu mempercepat pembangunan dibeberapa 

sektor, salah satunya industri minyak bumi. Di kawasan Afrika Tiongkok juga 

membuka peluang untuk melakukan investasi jangka panjangnya. 

5.2.1 Interdependensi Tiongkok dengan Sudan 

 Selain melakukan diversifikasi, Tiongkok juga menciptakan hubungan 

interdependensi di negara kawasan Afrika salah satunya di Sudan. Sudan adalah 

negara kawasan Afrika yang berada di peringkat kedua terbesar pengekspor 

minyak bumi Tiongkok.51 Sejak tahun 1970 Tiongkok telah gencar memberikan 

bantuan pembangunan kepada Sudan di bidang infrastruktur. Dalam kurun waktu 

2001-2008, total bantuan pembangunan infrastruktur yang diberikan terhadap 

Sudan mencapai US$ 1,3 juta guna memfasilitasi pembangunan diberbagai sektor 

																																								 																					
51 Foster, Viven, et all.2008. Building Bridges: China’s Growing Role as Infrastructure Financer 
for Africa. Washington DC: The World Bank. H.31. 
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energi, irigasi, dan pembangunan bendungan.52 Pada masa pemerintahan Hu 

Jintao, pada tahun 2007 Tiongkok memberikan bentuan kemanusiaan yang 

dikirimkan ke daerah Darfur senilai US$ 2,6 juta.53 Pada tahun yang sama 

Tiongkok menepati memberikan pinjaman bebas bunga sebesar US$ 13 juta guna 

mendanai pembangunan infrastruktur termasuk istana presiden dan 

menghapuskan hutang yang dimiliki oleh Sudan sebesar US$ 80 juta kepada 

Tiongkok.54 

 Selain bantuan pembangunan yang Tiongkok berikan, Tiongkok juga 

melakukan investasi pada sektor energi dengan membangun dua jalur pipa dan 

penyulingan minyak di Sudan melalui CNPC, Tiongkok memegang saham 

sebesar 40% dari total saham yang dimiliki perusahaan minyak Sudan.55 Selain itu 

CNPC juga memegang peranan penting terhadap 6 dari 8 ladang minyak di Sudan 

yang sedang beroprasi.56 Tiongkok juga aktif dalam sektor persenjataan di Sudan, 

Tiongkok menyuplai persenjataan  untuk pemerintah Sudan selama krisis yang 

terjadi di Darfur.57 

 Tahun 1997 investasi Tiongkok dalam CNPC di Sudan meningkat 

signifikan sejak akuisisi Aktobemunaigaz (AMG ) dan Uzenmunaigaz (UMG). 

Faktor pemicunya adalah bantuan Tiongkok yang diberikan kepada pemerintah 

Sudan. Bantuan berupa insentif keuangan dan pinjaman tersebut kemudian 

																																								 																					
52 Ibid., h.21 
53 Save Darfur Coalition.2007. China in Sudan : having it Both Ways. H.4 
54 Save Darvur Coalition. Loc.Cit 
55 Hui, Liu. 2015.  “Sino-Sudan relation: Mutually beneficial or neo-colonialism”. African Journal 
Of Political Science and International Relations. h. 373 
56 Ibid. 
57 Ermias, Egziabher.2014. “Post-Cold War China-Sudan Political And Economic Relation: 
Challenges and Opportunities”. (Addis Ababa.Thesis). h.22 
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berperan untuk membuka akses investasi masuk. Arus investasi ini sebagian besar 

merupakan FDI (Foreign Direct Investment). Berdasarkan catatan Bank Nasional 

Sudan, sejak tahun 2000 FDI dari Tiongkok tidak lebih dari US$ 500 juta. Tetapi 

di tahun 2008, meningkat hingga angka US$700 juta. Bahkan terhitung sejak 

2001-2008, jumlah nilai FDI Tiongkok di Sudan bahkan melampaui US$ 2.5 

milyar.58  

Quan Li dan Adam Resnick (2003) dan Jensen (2008) mempelajari bahwa 

bantuan asing dapat digunakan untuk membeli dukungan pemangku kebijakan 

Sudan melalui lembaga demokrasi dan aturan hukumnya. Dukungan yang 

dimaksud oleh analisis tersebut memungkinkan investasi Tiongkok menang 

melalui win-win status quo kedua pihak. Sudan menerima sumber keuangan untuk 

menyediakan barang publik bagi penduduk Sudan, maupun barang privat bagi 

anggota, pendukung dan kerabat pemerintah. Sedangkan Tiongkok mengamankan 

akses sumber daya alam.  Tiongkok membeli ladang minyak Sudan di akhir 1990-

an. Selama tiga dan empat tahun terakhir Tiongkok kemudian memberi pinjaman 

yang sangat dibutuhkan Sudan sebagai ganti saham produsen minyak lokal dan 

janji pasokan minyak di masa mendatang.59  

Berkaitan dengan CNPC, Tiongkok telah sangat aktif dalam 

mengamankan persetujuan dan perlindungan investasi dengan memberikan 

pemerintah Sudan Saham langsung di dalamnya. Pada tahun 2005-2006 setelah 

pembelian saham 100% dari Petro, dalam pembeliannya CNPC memberi 33% 

																																								 																					
58 Ibid. 
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sahamnya kepada Kazmunaigas (KMG), perusahaan minyak dan gas terbesar 

nasional Sudan, CNPC juga memberi bagi hasil 50:50 dengan Kazmunaigas 

(KMG) dalam pembangunan pipa minyak Kazakhztan-Tiongkok.60 

 Peningkatan hubungan Tiongkok dengan   negara-negara eksportir minyak  

(Sudan) di kawasan Afrika dapat menjamin keamanan suplai dan akses minyak 

bumi Tiongkok di masa mendatang. Pemimpin masing-masing negara biasanya 

membekali kerjasama energi dengan mempererat kerjasama perdagangan dan 

investasi untuk mengkondisikan hubungan saling ketergantungan ekonomi negara 

eksportir (Sudan) dengan importir (Tiongkok). Dan membuat negara eksportir 

tidak mudah melakukan embargo. 

5.2.2  Interdependensi Tiongkok dengan Nigeria  

 Pada awal 2006, perusahaan energi milik negara Tiongkok, China 

National Offshore Oil Corporation (CNOOC) membeli 45 persen saham di Akpo, 

ladang minyak lepas pantai di Nigeria sebesar US$ 2,27 milyar. Ladang minyak 

dimulai dipompa pada tahun 2008. Sekitar waktu yang sama, CNOOC membeli 

35 persen minat dalam lisensi untuk mengeksplorasi minyak di blok OPL di lepas 

pantai Nigeria. Juga pada tahun 2006, Tiongkok menandatangani kontrak senilai 

lebih dari US$ 32 juta dengan Nigeria secara konsensus untuk mengeksplorasi 

empat blok minyak Nigeria sebagai ganti komitmen untuk menginvestasikan US$ 

4 miliar untuk pembangunan infrastruktur dalam kesepakatan yang ditandatangani 

oleh Presiden Hu.  

																																								 																					
60 Ibid. 
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 Kesepakatan minyak adalah yang terbesar dari tujuh perjanjian bilateral 

yang ditandatangani oleh kedua negara. Di bawah kesepakatan minyak, Nigeria 

memberikan hak pertama penolakan kepada perusahaan milik pemerintah 

Tiongkok National Petroleum Corporation untuk empat blok eksplorasi minyak 

yang di lelang. Bagian dari perjanjian tersebut  adalah bahwa Tiongkok membeli 

saham hak penggunaan di kilang minyak Kaduna berkapasitas produksi sebesar 

110.000 bbl/d di Nigeria, dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur 

substansial dengan menjanjikan pembangunan stasiun pembangkit listrik guna 

mendukung out put listrik Nigeria yang sangat rendah. CNOOC juga bernegosiasi 

untuk membeli bunga dalam dua blok lepas pantai Nigeria dari Shell Petroleum 

Development Corporation, masing-masing bernilai hingga $ 900 juta.61 

 Exim Bank Tiongkok  membiayai lima pembangkit listrik tenaga panas di 

Nigeria (di Ughelli, Geregu, Papalanto, Alaoji, dan Omotosho) melalui fasilitas 

kredit ekspor US$ 500 juta, yang dapat dibayar dalam dua belas tahun. Tiongkok 

juga telah dikontrak untuk mengembangkan, melalui dukungan keuangan dan 

teknis, dua pembangkit listrik tenaga air baru di Zungeru dan Mambilla di Nigeria 

utara. Proyek pembangkit listrik Mambilla direncanakan untuk menghasilkan 

2.500 megawatt listrik setelah selesai.62 

 Tiongkok telah memberikan serangkaian bantuan di luar negeri berupa  

pinjaman dan kemudahan dalam perdagangan dan investasi. Pada tahun 2002, 

																																								 																					
61 ndubisi obiorah, darren kew, and yusuf tanko.,” Peaceful Rise” and Human Rights: China’s 
Expanding Relations with Nigeria”., hal.277 

62 Ibid. 278 
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pemerintah Tiongkok menyumbangkan obat-obatan anti malaria senilai sekitar 

US$ 400 juta untuk mendukung Program pengentasan Malaria di Nigeria. Selain 

itu, Tiongkok melatih lima puluh pejabat Nigeria dan personel medis untuk 

pencegahan dan pengendalian malaria yang komprehensif. Hanya dua bulan 

setelah merebaknya flu burung di Nigeria pada 2006, pemerintah Tiongkok 

menyumbangkan obat-obat flu burung. Gerakan ini diulang pada November 2007, 

yang mengarah ke kesepakatan antara Tiongkok dan Nigeria, untuk perjuangan 

terakhir melawan malaria dan flu burung. Keanggotaan baru ini juga termasuk 

kerja sama dalam pengembangan ternak komersial, termasuk pembiayaan kredit 

mikro dan akuisisi teknologi.63 

 Hubungan Tiongkok dengan Nigeria semakin diperluas, Beberapa institusi 

pendidikan Nigeria telah membuat hubungan seni dan budaya ke Tiongkok. Salah 

satu perguruan tinggi politeknik federal, misalnya, telah menyelenggarakan 

pameran tentang budaya dan seni asal Tiongkok dan sering mengadakan 

pertukaran rombongan budaya dan mahasiswa. Pemerintah Tiongkok juga 

mendanai pengajaran bahasa Mandarin kepada staf dari Universitas Nnamdi 

Azikiwe di Negara Bagian Anambra.64 

 Selain Nigeria dan Angola negara eksportir ketiga dari kawasan Afrika 

adalah Republik Kongo. Sejak tahun 2001, Tiongkok telah aktif memberikan 

bantuan pembangunan kepada negara ini melalui pemberian sebesar US$ 280 juta 
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untuk pembangunan Congo River Dam.65 Di tahun 2005, Tiongkok kembali 

memberikan bantuan sebesar US$ 7,3 juta untuk pembangunan rehabilitas proyek 

Water Supply dibeberapa wilayah Kongo.66 Pada tahun 2007, Tiongkok mendanai 

pembangunan jalan yang menghubungkan Brazaville-Noire serta pembangunan 

bagi instalasi listrik di Ollombo Airport senilai US$ 56 juta dan rehabilitasi 

Brazaville Airport sebesar US$ 160 juta.67 Kemudian tahun 2009, Tiongkok juga 

memberikan bantuan untuk sektor militer sebesar US$ 1,5 juta.68 Sejak tahun 

2003 Tiongkok juga berinvestasi kepada proyek sumber daya alam seperti 

tembaga dan minyak bumi. Sejak kurun waktu 2003-2007 Tiongkok aktif dalam 

pembangunan sejumlah tambang tembaga dan minyak bumi di Kongo.69 

 Peningkatan interdependensi yang dilakukan oleh Tiongkok dengan 

negara-negara di kawasan Afrika seperti Angola, Sudan dan Kongo terlihat lebih 

mengutamakan sektor bantuan pembangunan. Sehingga bentuk ketergantungan 

yang terbentuk melalui bantuan pebangunan. Selain itu, investasi yang dilakukan 

oleh Tiongkok kepada tiga negara tersebut sangat berdampak terhadap 

peningkatan produksi serta pengilangan minyak buminya. Bagi Angola, Sudan 

dan Kongo, bantuan investasi Tiongkok berdampak positif bagi pembangunan 

perekonomian serta infrastruktur yang rusak akibat dari perang sipil. Keuntungan 

lainnya adalah Tiongkok tidak meminta tuntutan reformasi institusi terhadap tiga 
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negara tersebut, karena dalam memberikan bantuan Tiongkok memiliki paham 

non-involvment pada urusan domestik mereka.70 

 Melalui bantuan yang diberikan Tiongkok terhadap tiga negara tersebut, 

Tiongkok memperoleh akses sumber daya alam seperti mineral dan minyak bumi 

yang luas. Hal tersebut disebabkan dalam memberikan bantuan pembangunan, 

Tiongkok akan mendapatkan bayaran berupa hasil produksi mineral dan minyak 

bumi yang diproduksi langsung oleh perusahaan Tiongkok dengan harga sesuai 

ketetapan. Mekanisme tersebut lebih dikenal dengan istilah Angola Mode. 71 

Hubungan saling ketergantungan antara Tiongkok dengan ketiga negara tersebut 

membuat Tiongkok menjadi negara utama tujuan ekspor minyak bumi Angola, 

Sudan dan Kongo (EIA 2012). 

 Upaya-upaya peningkatan yang telah dilakukan oleh Tiongkok sehingga 

menarik kesimpulan bahwa strategi tersebut mampu membuat hubungan antara 

Tiongkok sebagai (importir) dengan negara-negara kawasan Afrika sebagai 

(eksportir) semakin erat di antara keduanya, terutama pada sektor eksplorasi 

minyak bumi.  Hal tersebut karena terkait dengan negara-negara eksportir 

kawasan Afrika memiliki kepentingan dengan Tiongkok untuk mendapatkan 

pendanaan bagi pembangunan negaranya maupun pendanaan untuk memperluas 

eksplorasi serta meningkatkan kapasitas produksi minyak buminya. Dengan 

penerapan strategi ini maka negara eksportir minyak bumi tidak akan mudah 

gegabah secara tiba-tiba menghentikan ekspor minyak ke Tiongkok. 
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5.2.3 Interdependensi Tiongkok dengan Angola 

 Hubungan Tiongkok dengan Angola telah terjalin sejak tahun 1983, 

dimulai pada saat Tiongkok memberikan dukungan militer kepada tiga gerakan 

perjuangan kemerdekaan Angola.72 Hubungan Tiongkok dengan Angola semakin 

dekat, dimana pada tahun 2004 Tiongkok memberikan bantuan pembangunan 

infrastruktur untuk Angola untuk perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan 

setelah perang saudara selama 27 tahun di berbagai sektor seperti pembangunan 

gedung, kesehatan dan pendidikan.73 Total nilai pembangunan tersebut sebesar 

US$ 2 milliar dan mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap hingga tahun 

2007. 74  Bantuan luar negeri tersebut terus kucurkan untuk mempercepat 

pembangunan di Angola.  

 Selain memberikan bantuan guna meningkatkan pembangunan, Tiongkok 

juga melakukan investasi jangka panjang di Angola. Menurut data pada tahun 

2005-2009, terjadi peningkatan investasi di Angola dari US$ 17 juta menjadi US$ 

166 juta.75 Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Angola salah satunya ada 

pada sektor industri minyak. Di tahun 2004, perusahaan minyak Tiongkok yaitu 

Sinopec investasi sebesar US$ 2,4 miliar kepada perusahan minyak Angola yaitu 

Senagol. 76  Sinopec memberikan fasilitas untuk pembelian saham eksplorasi 

minyak Shell di Blok 8 oleh Senagol dan mengakuisisi sebesar 75% hak 
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eksplorasi blok ini.77 Hal tersebut kemudian menjadi history investasi Tiongkok 

dalam sektor minyak bumi di Angola dalam bentuk perusahaan bernama Senagol 

Sinopec International (SSI). Di tahun 2006 Tiongkok kembali melakukan 

Investasi melalui SSI dengan mengakuisisi 3 Blok minyak lepas pantai dengan 

cadangan sebesar 3.2 milliar barrels.78 

Tiongkok melakukan peningkatan interdependensi kepada negara 

penyuplai minyak buminya, dengan tujuan negara penyuplai tidak mudah 

menghentikan suplai minyak bumi dengan mudah. Hal tersebut dilakukan dengan 

2 cara yaitu, investasi jangka panjang (Long Term Investment) dan memberikan 

bantuan pembangunan (Development Assistance). Tiongkok memberikan bantuan 

terhadap Angola. Bantuan ini diberikan dengan mekanisme Loan for Oil yang 

mengharuskan negara peminjam dana membayarkan pinjaman dengan minyak 

bumi. Hal tersebut mencipatkan hubungan ketergantungan dan keberlanjutan 

karena Angola akan mendapatkan keuntungan melalui aliran dana dari Tiongkok 

yang juga tidak pernah ikut campur dalam urusan domestik Angola.79 

Dalam usaha untuk melancarkan persetujuan, Tiongkok menawarkan 

bantuan US$ 2 miliar untuk berbagai proyek di Angola. Tiongkok juga 

mengirimkan Pekerja-pekerja Tiongkok dalam pembangunan jalan, jalur kereta 

api, dan institut teknologi yang berlangsung hingga 2016.80 Tiongkok melakukan 

investasi jangka panjang di Angola september 2007, Angola bernegosiasi dengan 

Tiongkok agar modal senilai US$ 500 juta ditambahakan untuk mendukung 
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78 Capos, Indira dan Alex Vines. Op.Cit., h.17 
79  Oktapiani Nina.2015., Loc.Cit hal.6 
80 Ibid 
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proyek-proyek yang terkait dengan tahap pertama.  

 Tahun 2006 Perdana menteri Tiongkok Wen Jiabo mengumumkan. 

Tiongkok dan Angola sepakat untuk menandatangani pinjaman sebesar US$ 2 

milliar berupa pinjaman minyak yang didukung dengan persyaratan yang lebih 

baik untuk Agola. Pinjaman baru ditujukan untuk pembangunan kembali terkait 

kesehatan masyarakat Angola dan prasarana pendidikan, pembangunan rumah 

sakit, tenaga medis dan obat-obatan, beasiswa dan lain-lain. Namun kebanyakan 

bantuan yang didapat Angola ditujukan untuk bantuan dibidang infrastruktur 

seperti pembangunan rel kereta api, jembatan, pembangunan bandara dikarenakan 

sangat kurangnya infrastruktur di negara tersebut sebagai akibat dari perang 

saudara yang berkepanjangan. Kenyataannya bahwa pemberian bantuan tersebut 

untuk kepentingan minyak adalah syarat pembayaran pinjaman dengan 

menggunakan minyak. Sehingga bantuan ini dikenal dengan istilah Angola Mode 

atau bantuan berbasis minyak (oil-backed loan).81  
 

Dalam menafsirkan kebijakan bantuan Tiongkok dapat diambil dari 

beberapa pendekatan yang berbeda yakni dengan kerjasama (Co-Operation) dan 

bantuan pembantu pembangunan (Official Development Assistance, ODA). 

Kerjasama termasuk dalam Foreign Direct Investment dan kontrak dengan 

perusahaan-perusahaan Tiongkok, sementara ODA termasuk bantuan teknis dan 

pinjaman lunak. Bantuan teknis misalnya pemasukan guru, pelatihan tenaga kerja, 

dan ahli medis. Pinjaman lunak adalah tingkat bunga yang rendah setelah 

																																								 																					
81 Oktapiani Nina.2015., Loc.Cit Hal 7 



	 79	

dikurangi dari tingkat bunga yang berlaku di pasar. Tindakan bantuan inilah yang 

di berikan Tiongkok sebagai ganti minyak bumi yang di ekspor oleh Angola. 

1.3 String Of Pearls 

Tiongkok memiliki kekhawatiran lain terhadap pengiriman pasokan 

minyak dari kawasan Afrika, karena pasokan minyak buminya harus 

didistribusikan melalui jalur laut yang dikirimkan menggunakan kapal tanker. 

Kapal tanker Tiongkok setidaknya harus membawa sebanyak 85% minyak bumi 

dari kawasan Afrika.82 Sebagian besar rute perjalanan kapal tanker berasal dari 

Kawasan Timur-Tengah, Afrika, dan Amerika. Dimana rute perjalanan kapal 

melalui selat malaka yang kemudian berlabuh di pelabuhan Tiongkok di wilayah 

Timur.83  

Selat Malaka merupakan salah satu selat di dunia yang aktifitasnya padat 

di lewati oleh kapal-kapal tanker pengangkut minyak, termasuk tanker dengan 

rute ke arah Tiongkok. Karena aktivitas yang padat tersebut menarik bagi 

perompak dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan. Menurut data tercatat 

jumlah perompakan yang terjadi di wilayah tersebut mencapai 17 hingga 37 kasus 

dalam rentang waktu tahun 2001 hingga tahun 2004.84 

Untuk dapat mengantisipasi tindakan pembajakan dan terorrisme di area 

selat Malaka Tiongkok  menjalankan strategi String of Pearl, dalam menjalankan 

strategi ini Tiongkok melakukan kerjasama dengan beberapa Negara yang 

																																								 																					
82 Kartini Indriana. 2015., Loc.Cit hal.139 
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berdekatan dengan jalur laut Tiongkok seperti, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka 

dan Pakistan. Negara-negara tersebut di analogikan sebagai Pearl,85 dan negara-

negara tersebut menjadi tempat armada laut Tiongkok berlabuh dan mengisi 

bahan bakarnya. Tidak hanya itu pelabuhan-pelabuhan dari negara yang dilewati 

oleh Tiongkok menjadi basement Angkatan Laut Tiongkok untuk melindungi 

pengiriman minyak bumi menuju Tiongkok.86  

1.4 Analisis Strategi Pemenuhan Keamanan Energi Minyak Bumi 

Tiongkok Tahun 2003-2009 

Kegiatan impor minyak bumi yang terus meningkat tiap tahun ditambah 

adanya kompetitor kuat Tiongkok yaitu Amerika Serikat dan negara-negara eropa 

yang mampu menciptakan situasi ancaman bagi jaminan keamanan energi 

Tiongkok, kemudian mendorong Tiongkok berupaya mengatasi kerentanan 

jaminan suplai energi yang berasal dari luar negeri melalui langkah-langkah 

internasional. Berdasarkan strategi keamanan energi Tiongkok yang telah 

dijelaskan, Untuk menyiasati kondisi tersebut Tiongkok melakukan 

Diversification minyak bumi dan peningkatan Interdependence dengan negara-

negara eksportir minyak bumi lainnya. Sehingga Tiongkok tidak hanya 

bergantung kepada satu sumber negara eskportir melainkan lebih banyak sumber, 

sehingga jaminan suplai minyak bumi terbangun lebih kuat bagi Tiongkok. 

 Strategi-strategi yang diimplementasikan oleh Tiongkok memang penting 

dan saling menunjang, namun terdapat salah satu strategi yang lebih 
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diprioritaskan oleh Tiongkok, karena Tiongkok menilai strategi tersebut lebih 

efektif dibandingkan strategi lain. Strategi tersebut adalah memperkuat jaminan 

suplai minyak bumi dari asing. Pada faktanya meskipun pemerintah Tiongkok 

berupaya keras untuk mengurangi konsumsi minyak bumi serta meningkatkan 

angka produksinya, namun memiliki hasil yang kurang maksimal. Dan diprediksi 

oleh EIA impor minyak bumi Tiongkok akan terus naik hingga 72% di tahun 

2040.87 

Besarnya perhatian pemerintah Tiongkok terhadap strategi penguatan 

jaminan suplai asing dibuktikan dari upaya pemerintah Tiongkok yang selalu 

mendorong NOC’s beroperasi dan investasi di luar negeri melalui mekanisme 

going out policy. Melalui investasi-investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

Tiongkok pada industri minyak bumi di negara lain. Tiongkok memperluas 

aktivitas produksi dan eksplorasi minyak buminya ke negara-negara lain sebagai 

bentuk tindakan diversifikasi. Pemerintah Tiongkok memprioritaskan negara-

negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam sebagai tujuan 

investasi dan eksplorasinya seperti negara kawasan Afrika.  

 Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di negara lain yang memiliki 

potensi sumber daya alam tinggi memberikan keuntungan bagi Tiongkok untuk 

melakukan diversifikasi suplai minyak bumi, sehingga jika terjadi gangguan 

ketersediaan minyak bumi domestik suatu saat, tiongkok dapat mengandalkan 

suplai minyak bumi asing, begitupula bilamana terjadi gangguan dari salah satu 
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negara pemasok minyak bumi, maka Tiongkok dapat mengandalkan negara 

pemasok lainnya. 

 Tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk pemberian uang, namun 

Tiongkok juga menyediakan mekanisme pinjaman yang familiar disebut sebagai 

Loan For Oil. Mekanisme pembayarannya memiliki kesamaan dengan versi 

Angola Mode, sebuah istilah yang familiar bagi Afrika. Mekanisme tersebut 

adalah dimana suatu negara atau perusahaan yang memiliki kredit atau hutang 

memiliki mekanisme pengembalian hutangnya dalam bentuk minyak bumi yang 

harga dan satuannya telah disepakati antara kedua belah pihak. Mekanisme 

tersebut menguntungkan bagi pemerintah Tiongkok karena dapat memastikan 

aliran suplai minyak bumi dalam jangka waktu panjang dari negara yang 

memerlukan bantuan dana. 

 Dari pemaparan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi 

Diversification dan Interdependence lebih efektif untuk menjamin keamanan 

suplai minyak bumi Tiongkok dalam jangka waktu lebih lama. Melalui 

implementasi strategi penguatan jaminan suplai asing, tujuan Tiongkok sekaligus 

memperkuat pengaruhnya di negara produsen minyak. Hal tersebut dilihat dari 

meningkatnya jumlah investasi dan bantuan luar negeri di kawasan Afrika.  Saat 

ini Tiongkok di Kawasan Afrika telah menggantikan dominasi negara-negara 

barat, dimana negara barat kesulitan mengeksplorasi karena terkait isu keamanan 

paska perang saudara.88 Tiongkok melancarkan eksplorasinya di negara produsen 
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melalui bantuan pembangunan, Tiongkok juga menyusupkan agenda politiknya 

untuk mengumpulkan dukungan terhadap agenda One Chine Policy. 89 Dukungan 

tersebut dibuktikan oleh Sudan dan sebagian besar negara lain di Kawasan Afrika 

yang telah menyatakan langsung dukungannya terhadap One China Policy. 

 Adapun strategi lain yang dilakukan oleh Tiongkok adalah pengamanan 

jalur laut pengiriman minyak bumi, dimana strategi ini tidak ada pada konsep 

keamanan energi Mason Willrich, namun dalam hubungannya dengan keamanan 

energi, strategi ini sangat penting bagi Tiongkok, menyadari situasi dan kondisi 

jalur laut yang dilewati melewati daerah yang rawan pembajakan di Samudera 

Hindia. Berdasarkan data Tiongkok membawa minyak sebanyak 80% melewati 

wilayah ini90 Oleh karena itu, Tiongkok berusaha meningkatkan pengamanan jalur 

transportasi minyak buminya di pesisir Samudera Hindia dari Pulau Hainan 

sampai Timur Tengah melalui strategi yang disebut sebagai String of Pearl. 

 Untuk menjalankan String of Pearl, Tiongkok melakukan kerjasama 

dengan beberapa Negara yang berdekatan dengan jalur laut Tiongkok seperti, 

Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka dan Pakistan. Negara-negara tersebut di 

analogikan sebagai Pearl,91 dan negara-negara tersebut menjadi tempat armada 

laut Tiongkok berlabuh dan mengisi bahan bakarnya. Tidak hanya itu pelabuhan-

pelabuhan dari negara yang dilewati oleh Tiongkok menjadi basement Angkatan 

Laut Tiongkok untuk melindungi pengiriman minyak bumi menuju Tiongkok.92 

Tidak cukup sampai disitu, pemerintah Tiongkok juga mengambil langkah 
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alternatif untuk menggunakan pelabuhan Gwarda di Pakistan dan Siitwa di 

Myanmar sebagai point pengiriman minyak bumi jalur darat.93 Strategi ini sangat 

berfungsi untuk menghindari blokade AS di Selat Malaka apabila terjadi konflik 

bersenjata antara Tiongkok dan Taiwan.94 

 Dalam konsep strategi keamanan Mason Willrich juga belum mencakup 

atas tindakan Tiongkok ketika melakukan pengklaiman dan melakukan eksplorasi 

minyak bumi di pulau Senkaku, Paracel dan Spartly. Tindakan ini bisa 

digolongkan sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas cakupan wilayah 

produksi dan cadangan minyak buminya. Jika melihat tindakan Tiongkok 

tersebut, bisa dimasukan dalam kategori strategi penguatan jaminan suplai asing, 

menyadari wilayah tersebut masih termasuk dalam sengketa perbatasan di 

beberapa negara.95 
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