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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
	

Energi minyak bumi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi roda 

industri dan ekonomi suatu negara, energi minyak bumi sangat dibutuhkan untuk 

menjaga stabilitas sosial terutama di era globalisasi industri saat ini.1  Isu militer 

yang sebelumnya mendominasi kini telah berubah, aktifitas negara-negara di 

dunia saat ini lebih concern terhadap isu-isu energi, terrorisme, lingkungan hidup 

dan keamanan pangan yang kemudian menjadi highlight dalam fokus kajian 

hubungan internasional.2 

Energi merupakan isu global paling dominan, khususnya minyak bumi 

yang menjadi fokus dalam kajian hubungan internasional, peningkatan jumlah 

konsumsi minyak secara global sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas 

perindustrian ekonomi dan militer suatu negara.  Negara-negara di kawasan Eropa 

dan Amerika Serikat yang merupakan negara industri maju, ditambah negara-

negara di kawasan Asia Timur yang memiliki industri besar seperti Tiongkok, 

Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, turut meningkatkan angka total konsumsi 

minyak bumi dunia.3  

																																								 																					
1 Wicaksono Gunawan, Tesis, “Hubungan Kebijakan Energi Venezuela dan Keamanan Energi 
Amerika Serikat Tahun 2002-2006”, (Jakarta: FISIP, Universitas Indonesia.2008), hlm. 1. 
2 Kleveman Lutz, 2003, dalam Farid Muchammad, “Keamanan Energi dalam Politik Luar Negeri 
Indonesia”,(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah), hlm. 71-72. 
3 Fitriani Meita,Tesis, “Persaingan Amerika Serikat Dan China di Asia Tengah Perspektif 
Keamanan Energi 1997-2007”, (Jakarta: FISIP, Hubungan Internasional UI,2012) h.2 
UIUniversitasIndonesIIndonesia,2012 InIIndonesia,2012), hlm. 2. 
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Dominasi kebutuhan dunia terhadap minyak bumi diprediksi oleh US 

Depertment Of Energy tidak akan tergantikan oleh sumber energi lainnya hingga 

tahun 2025.4  Karena minyak bumi tergolong energi yang tidak dapat diperbarui 

atau (non-renewable resource)5 maka minyak bumi diprediksi oleh para ahli akan 

terus menipis kemudian habis dalam beberapa dekade mendatang.6 Berdasarkan 

isu tersebut, tentunya kerentanan suplai dan pasokan minyak bumi menjadi 

ancaman bagi negara-negara industri, mengingat kebutuhan minyak bumi tidak 

akan tergantikan hingga tahun 2025,7 keadaan tersebut kemudian menjadi pemicu 

upaya negara industri seperti Tiongkok untuk membuat kebijakan dan strategi  

keamanan energi dalam mengamankan suplai dan pasokan minyak buminya. 

Tiongkok adalah negara industri dengan perekonomian yang  berkembang 

pesat, hal tersebut dibuktikan dari Gross Domestic Product (GDP) Tiongkok pada 

tahun 2006 yang meningkat 13 kali lipat dibandingkan tahun 1978. Berdasarkan 

World Bank, GDP Tiongkok tahun 1978 senilai US$ 157.7 milliar dollar, 

meningkat di tahun 2006 mencapai US$ 2.100 milliar dollar.8 Secara persentase 

perekonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sembilan 

persen (9%) per tahun sejak 1980-an, dan di perkirakan akan terus tumbuh hingga 

beberapa dekade mendatang.9 Pertumbuhan industri dan ekonomi Tiongkok yang 

																																								 																					
4 Ibid. hlm. 2. 
5 Dreier,David. Energy Source: “The Pros and Cons”. Hal. 9 
6 Ibid. 
7 Kleveman,Lutz.2003. Op.Cit. 
8 Tisdell, Clem. “Economic Reform and Openness in China: 
China’s Development Policies in the Last 30 Years”. The University of Queensland. Hal. 282 
Brisbane. Akses https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:204341 (pada 19 Oktober 2017). 
9 The Stanley Foundation. Policy Analysis Brief. “China’s Energy Security and Its Grand 
Strategy”. September 2006. Hal. 2 
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pesat berdampak terhadap peningkatan kebutuhan minyak buminya seperti yang 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 1.1: Konsumsi minyak bumi Tiongkok dan pertumbuhan GDP Tiongkok 

tahun 2002-2005. 

 

(Sumber: Zhou Nan, Energy Policy, 2009“Overview of current energy-efficiency 
policies in China”, Pg.6440.) 

Selain pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk Tiongkok yang besar 

turut mempengaruhi tingkat konsumsi minyak bumi dalam negeri Tiongkok, saat 

ini jumlah penduduk di Tiongkok telah mencapai 1.385.840.000 (milliar jiwa) 

terhitung pada 8 Oktober 2017, penduduk Tiongkok mencapai 18,6% dari 

penduduk dunia secara keseluruhan.10  Selain itu perkembangan transportasi yang 

diikuti dengan penjualan mobil di dalam negeri turut menambah peningkatan 

																																								 																					
10 National data. http://data.stats.gov.cn/english/ (diakses 9 Oktober 2017). 
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konsumsi minyak bumi Tiongkok.11 Berikut adalah grafik produksi dan konsumsi 

minyak bumi Tiongkok pada tahun 2003 - 2009: 

Grafik 1.2: Produksi dan konsumsi minyak bumi Tiongkok tahun 2003-2009 

(juta barrel/hari): 

 
(Sumber: National Bureau of Statistics of China.China Statistical Yearbook. Annual 
Data, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016. Petroleum Balance Sheet)12 

Grafik di atas menunjukan bahwa kemampuan produksi minyak bumi 

dalam negeri Tiongkok tidak mampu mengimbangi laju jumlah konsumsinya, 

melalui data tersebut dapat dilihat Tiongkok mengalami insecurity energy minyak 

bumi. Sehingga Tiongkok memerlukan tindakan impor untuk mengatasi masalah 

tersebut.  

Berdasarkan International Energy Agency pada tahun 2004, impor minyak 

mentah Tiongkok sebanyak 3,4 juta barrel/hari. Tiongkok merupakan importir 

																																								 																					
11 Farmer, Richard D.2006. China’s Growing Demand for Oil and Its Impact on U.S Petroleum 
Markets.( The Congress of the United States, Congressional Budget Office). Hal 1 
12 National Bureau of Statistics of China. 
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (diakses 3 Februari 2018) 
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minyak bumi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang di tahun 2004. 

Jumlah impor Tiongkok kemudian mencapai 5 juta barrel/hari di tahun 2010.13 

Pada tahun 2010 sebagai bentuk strategi internal, pemerintah Tiongkok 

meningkatkan jumlah produksi minyak bumi domestiknya hingga lebih dari tujuh 

persen (7%), sehingga pertumbuhan produksi minyak Tiongkok menjadi lebih 

moderat.14  Namun impor minyak Tiongkok tetap mengalami peningkatan di 

tahun-tahun berikutnya bahkan diprediksi terus meningkat hingga tujuh (7) juta 

barrel/hari di tahun 2020 dan akan terus meningkat mencapai 11  juta barrel/hari 

atau meningkat hingga 85% pada tahun 2030.15 

Sebagai bentuk upaya untuk mengamankan suplai minyak buminya, 

Tiongkok meningkatkan jaminan suplai minyak bumi dari negara produsen lain 

seperti negara-negara di kawasan Afrika. Aktifitas Tiongkok di negara kawasan 

Afrika tertulis pada salah satu surat kabar di Inggris, The Guardian yang berjudul 

“Trade with Africa Helps Tone Its Diplomatic Muscle”. Di dalam surat kabar 

tersebut diberitakan bahwa Tiongkok meningkatkan jaminan suplai minyak bumi 

dengan cara memperkuat pengaruhnya di negara-negara Afrika. 16  Akibat 

kebutuhan minyak bumi yang terus meningkat, kemudian isu ini menjadi 

																																								 																					
13 International Energy Agency, “World Energy Outlook 2004” dikutip oleh Bustelo, Pablo, 
“China and the Geopolitics of Oil in the Asia Pacific Region”, (working paper, Elcano Royal 
Institute for International and Strategic Affairs, 2005), hal. 15 
14 “U.S Energy Administration, Country Analysis Briefs: China”, hal 10. 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN (diakses pada 9 Oktober 2017).  
15 Op.Cit. International Energy Agency, hal. 15 
16 The Guardian.“China’s booming trade with Africa helps tones its diplomatic muscle” 
https://www.theguardian.com/world/2012/mar/22/chinas-booming-trade-africa-diplomatic 
(diakses pada 16 oktober 2017). 
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perhatian bagi Tiongkok, hal tersebut dibuktikan dengan istilah ‘energy security’ 

dalam 10th Five Year Plan China 2005.17 

Pengaruh yang ditanam oleh Tiongkok di negara-negara kawasan Afrika 

dapat diukur dari statistik perdagangan Tiongkok dan Afrika yang mengalami 

peningkatan. Hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Afrika telah terjalin 

sejak tahun 1995, 18  kemudian wujud hubungan Tiongkok dengan Afrika 

terindikasi semakin kuat di tahun 2006, hal tersebut dilihat dari  peningkatan 

jumlah investasi Tiongkok di Afrika setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) Cina-Afrika di Beijing yang dihadiri oleh 48 pemimpin negara-

negara di Afrika.19 Pertemuan Tiongkok dengan negara-negara kawasan Afrika 

dilanjutkan dalam acara Forum On China Africa Cooperation ke-II (FOCAC) 

2003. Di dalam acara tersebut Tiongkok dengan Afrika membahas kerjasama 

dalam bidang perdagangan, investasi dan energi. Kerjasama Tiongkok dengan 

Afrika semakin kuat sejak FOCAC didirikan. 

 FOCAC pertama kali dibentuk pada bulan Oktober tahun 2000 di Beijing, 

latar belakang dibentuknya FOCAC adalah untuk meningkatkan komitmen 

kerjasama saling menguntungkan antara Tiongkok dengan negara-negara kawasan 

Afrika dalam jangka panjang.20 Semenjak dibentuk FOCAC tahun 2000, investasi 

dan perdagangan Tiongkok dengan Afrika tercatat secara konsisten mengalami 

																																								 																					
17 The 10th Five-Year Plan”(2001-2005). http://www.gov.cn/english/2006-
04/05/content_245624.htm. (Di akses pada 19 Oktober 2017). 
18Lee, Henry dan Shalmon. Searching For Oil: China’s Oil Strategies in Africa. Dalam Rotberg. 
Robert.2008. China into Africa: Trade, Aid and Influence. Brokings Institute: Washington DC., 
hlm.24. 
19 “Saling Ketergantungan Cina dan Afrika”.Adam.2009. Diakses di 
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091126_cinaetiopia. (6 Oktober 2017). 
20 Mackinnon Tara,2013 “The Forum On China-Africa Cooperation”,hlm.1-2. 
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peningkatan, dibuktikan pada grafik perdagangan Tiongkok dengan Afrika 

sebagai berikut: 

Grafik 1.3: Pertumbuhan perdagangan Tiongkok dengan negara kawasan 
Afrika yang tergabung dalam FOCAC. 

 

(Sumber: Mackinnon Tara, BRICS Policy Center, “The Forum On China-Africa 
Cooperation”. 2016). 

 Berdasarkan pada grafik di atas perdagangan Tiongkok dan Afrika 

mengalami peningkatan secara signifikan sejak dibentuknya FOCAC pada tahun 

2000. Dibentuknya FOCAC merupakan wujud hubungan diplomatik antara 

Tiongkok dengan Afrika sejak 1995 terjalin cukup harmonis. Investasi dan 

perdagangan antara Tiongkok dan Afrika semakin meningkat secara konsisten 

pada tiga (3) penyelenggaraan FOCAC yaitu, FOCAC ke-III (2006), ke-IV 

(2009). Dibuktikan pada tahun 2006 investasi Tiongkok sebesar US$ 5 Miliar 

dollar kemudian meningkat di tahun 2009 sebesar US$ 10 Miliar dollar. 21 

																																								 																					
21 Yun Sun, 2015, “The 6th FOCAC New Agenda an New Approach”, pg.10. 
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Pertemuan FOCAC tersebut menjadi indikator kuat sebagai wadah hubungan 

perdagangan dan investasi Tiongkok dan Afrika. 

 Upaya Tiongkok untuk menjamin keamanan pasokan dan suplai minyak 

bumi dari kawasan Afrika dapat dilihat dari agenda Tiongkok di beberapa negara 

Afrika yang tergolong memiliki potensi minyak bumi tinggi seperti Angola, 

Sudan dan Nigeria, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Agenda Tiongkok di Kawasan Afrika pada periode 2003-2009 

NEGARA KETERANGAN 

ANGOLA • Tahun 2004:  
Tiongkok memberikan pinjaman ke Angola sebesar 
US$ 2 Juta Dollar dengan kredit 12 Tahun. 

• Tahun 2006: 
Perdana menteri Tiongkok Wen Jiabo 
mengumumkan penambahan pinjaman sebesar US$ 2 
Juta ke Angola. 

SUDAN • Tahun 2007 dan 2008: 
Tiongkok melakukan investasi secara massive dalam 
pembangunan infrastriktur di Juba, Ibu Kota Sudan 
selatan. 

NIGERIA • Tahun 2006: 
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 
sepakat dengan The Nigerian National Petroleum 
Company (NNPC), membeli 45% dari Working 
Interest di Akpo Field Nigeria, sebesesar US$ 2.27 
Miliar Dollar. 

 

 

Pada tahun 2004 Angola memutus negosiasi dengan International Moneytary 

Fund (IMF), kemudian sebagai gantinya Exim Bank milik Tiongkok sepakat 

untuk memberikan pinjaman dana pada Angola sebesar US$ 2 juta dollar dengan 



	 9	

kredit selama 12 tahun, pada tahun ke lima (5) Angola sepakat untuk membayar 

pinjaman dengan meng-ekspor minyak ke Tiongkok sebesar 15.000-40.000 

barrel/hari hingga pinjaman Angola lunas.22 

Hubungan baik Tiongkok dengan Nigeria dibuktikan dengan kesepakatan 

berbagai perjanjian perdagangan. Kedua pemimpin negara juga telah saling 

berkunjung dan keduanya berkomitmen untuk membangun hubungan ekonomi 

yang kuat antara Tiongkok dan Nigeria. Nigeria memiliki potensi minyak bumi 

yang tinggi, dan diprediksi produksinya terus meningkat hingga dua kali lipat 

pada 2025 mendatang.23  

Pada bulan Januari 2006, China National Offshore Oil Corporation  

(CNOOC), sepakat untuk membayar sebesar US$2.27 juta, dari 45% lahan 

minyak yang kurang berkembang Akpo Field di Nigeria, kemudian Nigerian 

National Petroleum Company (NNPC) akan memiliki sebesar 50% dari konsesi 

tersebut.24 Selain di Nigeria, Tiongkok juga menjalin kerjasama dengan Sudan, 

seperti halnya di Angola, Sudan juga memiliki potensi minyak yang cukup besar 

dan banyak area berpotensi yang masih belum di eksplorasi, namun berbeda 

dengan di Angola , kompetitor Tiongkok di Sudan jauh lebih sedikit.25 

Disaat hubungan Tiongkok dengan Afrika di tahun 2006 semakin dinamis, 

hubungan kedua negara ini menjadi sorotan negara barat dan Amerika Serikat, 

pihak barat memandang aktivitas Tiongkok di Afrika negatif. Ekonom Amerika 

																																								 																					
22 Loc.Cit, Lee-Shalmon, 2008 ,hlm. 119. 
23 Energy Information Administration, U.S. Department of Energy (EIAUSDOE), “World Total 
Liquids Production by Region and Country Reference Case 1990–2030,” table G1. 
24 Loc.Cit, Lee-Shalmon, 2008, hlm. 115. 
25 Ibid.. Hal. 124. 
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Deborah Brautigam mengamati keterlibatan Tiongkok di kawasan Afrika 

membuat kekhawatiran Barat akan adanya pesaing kuat, karena media-media 

barat saat ini memandang Tiongkok sebagai kekuatan besar baru di Afrika.26 

Penyebab ketidaksenangan Barat terhadap aktivitas Tiongkok di Afrika 

tidak lepas dari persaingan Tiongkok-AS sebagai negara yang menginginkan 

dominasi minyak bumi di Afrika, ahli ekonomi dan keuangan di Johannesburg 

Afrika Selatan pada Minggu (12/12/2010), meyakini Tiongkok mulai 

mendominasi sejumlah sektor vital di Afrika, dibuktikan dengan Tiongkok telah 

mempertajam investasi di Nigeria, Angola, dan Afrika Selatan. Perdagangan 

bilateral Tiongkok-Afrika Selatan pada tahun 2008 naik tajam menjadi US$ 106,8 

miliar dollar AS dari US$ 10,6 milliar dollar AS pada 2000.27   

Sumber daya yang dimiliki Afrika diklaim bisa menjamin kemajuan 

ekonomi Tiongkok yang sangat membutuhkan bahan bakar dan sumber daya 

alam. Di sektor lain, Afrika memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur dan 

sistem telekomunikasi yang bisa dijadikan peluang investasi dan bisnis bagi 

perusahaan Tiongkok. 28  Seperti Sudan, yang memiliki cadangan minyak 

melimpah, merupakan negara yang paling banyak menerima investasi Tiongkok, 

serta menjual 2/3 dari minyak Sudan ke Tiongkok.29 Kepala Africa Programme 

for Chatham House Alex Wines, mengaku Tiongkok juga memasuki sektor 
																																								 																					
26 Klatt-Paramitah, DW Made for Minds,September-2011, “Pandangan Barat terhadap Investasi 
Cina di Afrika di anggap salah”, akses di http://www.dw.com/id/pandangan-barat-terhadap-
investasi-cina-di-afrika-dianggap-salah/a-15140815 (6 Oktober 2017).  
27 KOMPAS.com, Desember-2010, “China Menggurita di Afrika”, akses di 
http://internasional.kompas.com/read/2010/12/14/11314412/China.Menggurita.di.Afrika, (6 
Oktober 2017). 
28 Blenford,BBC.com, November 2009, “Saling ketergantungan Cina dan Afrika”, akses 
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091126_cinaetiopia ( 6 Oktober 2017). 
29 Ibid 
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perminyakan, perusahaan Tingkok di Afrika memiliki fleksibilitas tinggi untuk 

beroprasi di Afrika.30  

Selain bentuk investasi dan perdagangan Tiongkok yang meningkat drastis 

di tahun 2005 perhatian barat juga tertuju pada tender-tender bernilai rendah yang 

tidak mampu disaingi oleh perusahaan–perusahaan Barat. Para pengkritik 

mengatakan pendekatan Tiongkok membuat pemerintah Afrika yang tidak 

demokratis menjadi lebih berani mengabaikan peringatan Barat untuk menempuh 

jalur reformasi karena Tiongkok akan mengambil alih. Ditambah Tiongkok 

dituduh dianggap ikut berperan dalam membiarkan krisis di Darfur, Sudan 

Selatan.31 

 Tudingan pihak Barat membuat Tiongkok membela diri dengan 

menyatakan bahwa Tiongkok tidak pernah mengkaitkan bantuan yang diberikan 

kepada Afrika dengan meminta berbagai persyaratan, hal tersebut berbeda 

dibandingkan Barat yang mensyaratkan kondisi hak asasi manusia untuk 

menyalurkan bantuan maupun perdagangan. Sebaliknya Tiongkok mengatakan 

ingin mengajak negara-negara Afrika ke arah jalur pembangunan. Pengamat dari 

Universitas Addis Ababa Profesor M Venkataraman mengatakan kepada (BBC), 

“Tiongkok memerlukan energi dan pasar di Afrika, namun faktanya jelas, kedua 

belah pihak (Tiongkok-Afrika) akan sama-sama untung”. Pernyataan tersebut 

menepis tudingan pihak Barat dan mendukung posisi Tiongkok di Afrika.32 

																																								 																					
30 Ibid, KOMPAS.com. 
31 Loc.Cit., BBC.com. 
32 Ibid., BBC.com 



	 12	

Di lain hubungan diplomatik antara Tiongkok dan kawasan Timur-Tengah 

telah berjalan cukup baik hal tersebut dibuktikan oleh besarnya impor minyak 

bumi yang mendominasi di Tiongkok.33 Selain itu tinjauan aspek geografis antara 

kawasan Afrika dengan kawasan Timur-Tengah, tentunya kawasan Timur-Tengah 

lebih strategis karena lokasinya lebih dekat, sedangkan kawasan Afrika lebih jauh 

dan harus melalui proses pengiriman yang panjang melalui jalur laut, ditambah 

dengan ancaman tindakan  pembajakan dan teroris. Tentunya Tiongkok memiliki 

strategi yang tepat dalam menjamin keamanan suplai minyak buminya.  

Strategi yang digunakan disebut sebagai String Of Pearls, dengan tujuan  

untuk mengamankan pengiriman minyak bumi melalui jalur laut bagi transportasi 

minyak bumi Tiongkok. Strategi ini dibutuhkan oleh Tiongkok mengingat jalur 

pengiriman minyak bumi Tiongkok dari Afrika melewati daerah rawan 

pembajakan di Samudra Hindia. Dan hampir 85% impor energi Tiongkok 

melewati wilayah ini.34  

Pada tahap pengimplementasian strategi ini, Tiongkok bekerjasama 

dengan beberapa negara seperti Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. 

Negara-negara tersebut disebut sebagai istilah “Pearls”,35 dimana negara-negara 

tersebut memberikan izin kepada kapal tanker Tiongkok untuk berlabuh, mengisi 

																																								 																					
33 China Energy Group, “Key China Eneergy Statistics 2012”, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, hal. 9 
34 Kartini Indriana. 2015, “Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya Bagi Amerika 
Serikat”, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 139. 
35 Lin, 2008, dalam Kim Shee, “An Anatomy Of China’s ‘String of Pearls’ Strategy”, (Tamkang 
University: 2011), Pg.022. 
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bahan bakar dan menjadi basement Angkatan Laut untuk memberikan 

pengamanan terhadap pengiriman minyak bumi menuju Tiongkok.36 

Melalui pemaparan latar belakang di atas, dapat dicermati bahwa  aktifitas  

Tiongkok di kawasan Afrika di tahun 2003 meningkat pesat bahkan mendapat 

perhatian pihak Barat dan Amerika Serikat pada tahun 2006, data impor minyak 

yang terus meningkat serta produksi dalam negeri yang tak mampu menutupi 

konsumsinya, merefleksikan kebutuhan besar minyak bumi bagi Tiongkok,. 

Sedangkan hubungan perdagangan, Investasi dan Foreign Direct Investment yang 

Tiongkok berikan merefleksikan potensi minyak bumi yang ada di kawasan 

Afrika. oleh sebab itu Tiongkok membutuhkan strategi dalam meningkatkan 

jaminan suplai minyak bumi dari kawasan Afrika. Sedangkan tahun penelitian 

dibatasi hingga tahun 2009 karena melihat adanya penurunan pada produksi 

minyak bumi Tiongkok. Melalui penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini 

akan meneliti strategi keamanan energi minyak bumi Tiongkok di kawasan Afrika 

tahun 2003-2009. 

1.2 Rumusan masalah 
	

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Keamanan 

Energi Minyak Bumi Tiongkok di kawasan Afrika Tahun 2003-2009?”. 

 

																																								 																					
36 Ibid, hlm. 022. 
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1.3 Tujuan penelitian 
	

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh 

Tiongkok untuk memenuhi suplai energi minyak bumi di kawasan Afrika.  

Dengan cara mengamankan pasokan minyak bumi dari kawasan Afrika. 

1.4 Manfaat Penelitian 
	

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari sisi akademis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Akademis 

a. Sebagai bahan referensi yang memperkaya kajian ilmu Hubungan 

Internasional khususnya mengenai konsep keamanan energi serta 

strategi yang dilakukan oleh negara yang bergatntung pada suplai 

minyak bumi asing. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat 

melakukan penelitian mengenai keamanan energi, dan strategi 

keamanan Tiongkok. 

2. Praktis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap strategi yang 

digunakan oleh Tiongkok pada tahun 2003-2009 dalam menjamin 

keamanan pasokan minyak buminya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai keamanan 

energi serta strategi yang dapat digunakan oleh sebuiah negara sehingga dapat 
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berguna bagi perumusan strategi keamanan negara-negara lain untuk mengatasi 

masalah kebutuhan energi, khususnya minyak bumi. 


