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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Peningkatan perekonomian Tiongkok ditahun 2003 berdampak terhadap 

peningkatan konsumsi minyak bumi dalam negerinya, akan tetapi produksi 

minyak bumi di tahun 2003 cenderung stagnan dan tidak berkembang. Kondisi 

tersebut mendorong Tiongkok untuk meningkatkan impor minyak bumi asing. 

Berdasarkan konsep keamanan energi Mason Willrich, negara importir seperti 

Tiongkok perlu melakukan strategi dan tindakan untuk mengamankan suplai 

minyak buminya sehingga roda ekonomi dapat terus berputar. 

 Kawasan Afrika kemudian menjadi tujuan bagi Tiongkok untuk 

mendapatkan jaminan minyak bumi. Tiongkok memilih kawasan Afrika sebagai 

pemasok minyak bumi bagi Tiongkok selain aktor pesaing seperti Amerika 

Serikat telah mendominasi di kawasan Timur-Tengah, namun juga kawasan 

Afrika memiliki potensi minyak bumi yang menjanjikan, hubungan yang di 

bangun oleh Tiongkok-Afrika yang melahirkan FOCAC juga menguntungkan 

posisi Tiongkok dibanding aktor pesaingnya untuk dapat memasukkan 

kepentingannya di Afrika. 

 Tiongkok melakukan Strategi untuk memperkuat jaminan suplai asing 

untuk mengatasi gangguan pasokan dari luar negeri, melalui tindakan 

diversifikasi sumber dan jenis energi serta mengkondisikan interdependensi 

antara negara eksportir dan importir. Upaya diversifikasi sumber minyak 
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dilakukan Tiongkok terhadap negara kawasan Afrika. Tiongkok melakukan 

investasi jangka panjang dan memberikan bantuan pembangunan pada negara 

penyuplai minyak bumi. Dengan adanya peningkatan interdependensi, 

diharapkan negara pengekspor tidak akan mudah menginterupsi suplai minyak 

bumi ke Tiongkok karena negara tersebut memiliki kepentingan dengan 

Tiongkok. 

 Disamping strategi Tiongkok yang telah disebutkan di atas, terdapat pula 

strategi yang dilakukan oleh Tiongkok yang belum dapat dijelaskan oleh konsep 

Willrich, strategi tersebut adalah untuk memperkuat jaringan transportasi impor 

minyak bumi Tiongkok dari kawasan Afrika melalui kebijakan String Of Pearls. 

serta strategi Tiongkok untuk memperluas cadangan minyaknya melalui klaim 

dan eksplorasi minyak bumi di wilayah konflik pada beberapa negara.  

6.2 Saran 

 Melalui penelitian ini penulis memiliki beberapa saran kontributif sebagai 

berikut: 

• Bagi penulis konsep keamanan energi Mason Willrich tidak mampu 

mendeskrisikan secara spesifik strategi keamanan suatu negara ke satu 

negara produsen, konsep ini aplikatif untuk satu negara importir ke 

banyak negara produsen minyak bumi, karena dalam konsep Willrich 

melibatkan banyak aktor negara dan tindakan yang menjadi variabel. 

Dalam mengamankan pasokan minyak bumi juga tak lepas dari 

pengamanan jalur transportasi yang di dalam Konsep Willrich tidak 
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menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya 

yang akan menggunakan konsep ini diperlukan konsep tambahan untuk 

menjelaskan strategi keamanan energi suatu negara yang hendak diteliti. 

Bagi penelitian selanjutnya yang akan menggunakan aktor Tiongkok, perlu 

ditambahkan analisa lebih mendalam dari aspek politis dan internasional 

terutama strategi untuk memperkuat jaminan suplai asing penting diperdalam, 

mengingat unsur politis dan internasional terkait upaya untuk menguasai energi 

merupakan unsur penting dalam kajian Hubungan Internasional. 


