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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 
	

Pada bab ini akan dibahas dua (2) studi terdahulu yang akan digunakan. 

Dua studi terdahulu tersebut diambil dari resarch paper dan Tesis Hubungan 

Internasional. Kemudian bab ini akan mengulas letak perbedaan dan kesamaan 

antara dua studi terdahulu tersebut dengan penelitian ini yang ditinjau dari 

perbedaan aspek fenomena dan aspek konsep yang digunakan. Dua studi 

terdahulu yang akan digunakan akan menjadi acuan dalam proses pengerjaan 

penelitian ini. Dimana penulis akan memakai konsep yang sama namun dengan 

isu dan aktor yang berbeda dari salah satu studi terdahulu yang digunakan. 

1.1 Studi Terdahulu 

  Studi terdahulu pertama yang dilampirkan adalah sebuah research paper  

karya Gabriel Alfredo Uribe berjudul “Energizing Europe: The Geopolitics of 

Energy Security and Energy Diversification in the European Union”.1 Tulisan ini 

membahas mengenai kebijakan keamanan energi Uni Eropa yang dimulai dari 

latar belakang munculnya kebijakan keamanan energi tersebut. Kemudian tulisan 

ini juga menganalisa negara-negara yang menjadi partner kerjasama Uni Eropa di 

bidang energi melalui pendekatan geostrategi dan geopolitik. 

Uribe menuliskan fenomena keamanan energi mulai menjadi bagian dari 

kebijakan keamanan di sebagian besar negara terjadi pada tahun 1970-an. Pada 
																																								 																					
1 Gabriel Alfredo Uribe, “Energizing Europe: The Geopolitics of Energy Security and Energy 
Diversification in the European Union”, (research) paper, International Studies and Multilateral 
Diplomacy School for International Trining. 2014. 
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saat itu negara-negara menyadari bahwa perkembangan ekonomi dunia ternyata 

sangat menggantungkan nasibnya pada sumber daya energi. Setelah krisis 

tersebut, banyak negara di dunia yang kemudian menghubungkan kebijakan 

energi dengan kebijakan keamanan mereka. Tulisan Uribe menggunakan konsep 

diversifikasi energi sebagai strategi kebijakan suatu negara. Strategi tersebut 

dilakukan negara untuk mencegah dominasi entitas lain. 

Berdasarkan implementasi dari keamanan energi dan diversifikasi energi 

yang dilakukan negara tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan geopolitik yang 

dilakukan oleh negara memunculkan ketegangan diberbagai kawasan. Di dalam 

tulisan Uribe Uni Eropa merupakan kawasan ekonomi yang memiliki GDP 

tertinggi kedua dunia setelah AS dan juga merupakan konsumen gas alam terbesar 

kedua dunia, mencapai 520 milliar meter kubik per tahun, 2  namun tingkat 

konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah produksinya yang ternyata terus 

mengalami penurunan. 

Kondisi tersebut membuat Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan gas 

alam dari negara di sekitarnya, khususnya Rusia. Gas alam merupakan energi 

yang krusial bagi Eropa dikarenakan sepertiga dari total konsumsi gas alam Eropa 

digunakan untuk pembangkit listrik. Jumlah impopr gas alam Uni Eropa dari 

Rusia mencapai 33% dari keseluruhan total konsumsi gas alam Uni Eropa.3 

Jumlah ketergantungan impor tersebut berimplikasi pada usaha Uni Eropa untuk 

																																								 																					
2 Ibid. hal. 13 
3 Ibid. hal. 17 
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dapat menjaga keberlangsungan suplai energinya dari Rusia melalui hubungan 

diplomatik dan politik. 

Research paper ini sebagai studi terdahulu dalam penelitian yang didasari 

adanya kesamaan fenomena serta pendekatan yang digunakan dalam melihat studi 

kasus. Uribe dengan penulis memiliki kesamaan dalam membahas keamanan 

energi suatu negara serta upaya-upaya yang dilakukan negara dalam 

mengamankan pasokan energinya. Uribe dalam tulisan ini juga menjabarkan aktor 

lain yang saling terkait. Aktor tersebut bukan hanya mempengaruhi kebijakan 

keamanan energi Uni Eropa tetapi juga aktor yang terkena dampak oleh kebijakan 

tersebut. Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus terhadap Tiongkok dan 

kawasan Afrika, yang mana Kawasan Afrika menjadi pemasok minyak bumi bagi 

Tiongkok. 

Kemudian studi terdahulu kedua adalah tesis Universitas Indonesia, 

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Hubungan Internasional karya 

Ahmad Gunawan Wicaksono, berjudul “Hubungan Kebijakan Energi Venezuela 

dan Keamanan Energi Amerika Serikat Tahun 2002-2006”4. Dalam tesis ini 

Wicaksono menjelaskan Globalisasi memberikan dampak terhadap banyak negara 

sehingga menjadi lebih kompetitif dan saling bergantung dalam hubungan 

ekonomi dan energi, khususnya energi minyak bumi.5 

Suplai dan kebutuhan minyak bumi membagi dunia menjadi dua bagian 

yaitu, negara produsen minyak bumi dan negara konsumen minyak bumi. Di 
																																								 																					
4 Wicaksono,Gunawan. “Hubungan Kebijakan Energi Venezuela dan Keamanan Energi Amerika 
Serikat Tahun 2002-2006”. Tesis, FISIP.Universitas Indonesia.2008. 
5 Ibid.,hal Vii.Abstrak 
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dalam studi terdahulu ini membahas antara dua negara yaitu Venezuela sebagai 

negara produsen dan Amerika Serikat sebagai negara konsumen, dimana kedua 

negara ini saling berkompetisi dan saling bergantung satu sama lain. studi 

terdahulu ini mengambil rentang awal waktu penelitian pada tahun 2002 karena 

disesuaikan dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela.6 

Wicaksono menjelaskan Hugo Chavez membuat kebijakan untuk 

menasionalisasikan minyak bumi sehingga dapat dikendalikan sepenuhnya oleh 

negara, Chavez juga sering mengeluarkan ancaman untuk menghentikan 

pengiriman minyak ke Amerika Serikat. Contoh nyata gangguan pasokan minyak 

bumi dari Venezuela ke AS adalah dengan memangkas pasokan minyak bumi ke 

AS selama tiga bulan pada awal tahun 2003.7 

Chavez menganggap AS merupakan ancaman terhadap keamanan nasional 

Venezuela. Namun sesungguhnya Chavez sadar akan inti kekuatan ekonomi 

Venezuela terletak pada minyak bumi. Dilain sisi kondisi konsumsi minyak bumi 

Amerika Serikat melebihi produksi minyaknya yang mengindikasikan Amerika 

Serikat mengalami insecurity minyak bumi.8 Bagi Amerika Serikat, kebijakan 

energi Hugo Chavez sangat  merugikan kepentinga mereka. 

Wicaksono dalam penelitian ini ingin menggambarkan dinamika 

hubungan Venezuela dengan AS dalam keamanan energi. Kemudian menganalisa 

kebijakan energi Venezuela dibawah pemerintahan Hugo Chavez yang 

menggunakan kebijakan energi untuk menaikan posisi tawar terhadap AS. 
																																								 																					
6 Ibid.,hal 2 
7 Ibid, hal 2,5. 
8 Ibid, hal 4,7. 
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Wicaksono dalam penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu  keamanan energi 

milik Mason Willrich dan teori hubungan strong state vs weak state dari Barry 

Buzan untuk melihat hubungan Venezuela dan Amerika Serikat dalam keamanan 

energi.9 

Perbedaan antara studi terdahulu kedua dengan penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian, studi terdahulu kedua berfokus terhadap dinamika hubungan 

Venezuela dengan AS melalui keamanan energi. Sedangkan penelitian ini 

berfokus terhadap strategi keamanan energi minyak bumi yang digunakan 

Tiongkok di kawasan Afrika. sedangkan persamaannya terletak pada konsep yang 

digunakan yaitu konsep keamanan energi Mason Willrich. 

1.2 Kerangka Konseptual 
	

2.2.1 Konsep Strategi Keamanan Energi (Energy Security) 
	

 Keamanan energi merupakan konsep yang sering muncul seiring dengan 

kebutuhan dunia tentang sumber daya energi khususnya minyak mentah yang 

semakin menipis. Berangkat dari fenomena tersebut, maka banyak negara 

berlomba-lomba melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasokan 

energinya. 

Menurut Roland M. Morse dalam bukunya yang berjudul The Politics Of 

Japan’s Energy Security tahun 1981. Keamanan energi merupakan kemampuan 

negara untuk memenuhi kebutuhan akan sumberdaya energi secara 

berkesinambnungan. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi yang dapat 

																																								 																					
9 Ibid, hal 9. 
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mencegah gangguan serta kerentanan pasokan minyak yang dapat mengganggu 

berjalannya kegiatan ekonomi.10 

 Sedangkan Mason Willrich dalam bukunya berjudul “Energy and World 

Politics” Tahun 1978, memandang keamanan energi sesuai dengan konteks dan 

aktor yang mengimplementasikan yaitu negara importir dan eksportir energi. Bagi 

negara eksportir, keamanan energi dapat diartikan sebagai jaminan negara atas 

sumber energi tersebut, yang mana negara menjamin adanya akses pasar ke luar 

negeri serta keamanan permintaan.11 Oleh karena itu untuk menjamin keamanan 

energinya , negara pengekspor dapat melakukan beberapa strategi. Pertama 

dengan berusaha membuat negara importir energi menjadi bergantung secara 

fundamental (Fundamentally Dependent)12 dan menyeimbangkan interdependensi 

dengan negara importir dalam aktivitas ekspor dan impor energi.13 

 Sedangkan untuk keamanan energi negara importir, Willrich menjabarkan 

tiga definisi dari konsep keamanan energi bagi negara importir. Definisi-definisi 

tersebut adalah sebagai berikut:14 

1. Keamanan energi merupakan jaminan akan pasokan energi yang cukup 

untu digunakan negara dalam berperang. 

																																								 																					
10 Morse, Roland. 1981. Energy and Japan’s National Security Strategy dalam Morse, 
Ronald(ed)., The Politiccs of Japan’s Energy Security. Berkertley: Institute of East Asian Studies 
University of California. Hal 38 
11 Willrich, Mason. 1978. Energy and World Politics. New York: The Press. Hal.94-95. 
12 Willrich, Mason., Op.Cit. hal. 96 
13 Ibid., hal 96-120. 
14 Ibid., hal 67 
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2. Keamanan energi secara luas diartikan sebagai jaminan pasokan energi 

yang memadai untuk menjaga perekonomian nasional berada di level 

normal. 

3. Keamanan energi merupakan jaminan pasokan energi yang cukup 

untuk tetap menjalankan aktivitas ekonnomi dengan sikap yang dapat 

diterima secara publik. 

Menurut Willrich, ketiga definisi di atas, memperlihatkan definisi pertama 

terlalu sempit karena melihat keamanan energi sebagai persiapan perang. Definisi 

kedua juga menjelaskan keamanan energi terlalu luas sehingga tidak ada batasan 

bagaimana cara untuk menjamin pasokan energi tersebut. Sedangkan menurut 

Willrich definisi ketiga merupakan batasan yang paling tepat karena dapat 

memberikan arah yang jelas bagaimana negara bertindak sesuai perspektif 

masing-masing. 

Menurut Willrich, jika suatu negara ingin mengamankan pasokan 

energinya terdapat beberapa cara secara umum yang dapat dilakukan yang 

disesuaikan dengan kondisi msaing-masing negara. Negara importir yang 

memiliki ketersediaan sumber energi domestik dapat mengamankan keamanan 

energinya melalui dua cara, yaitu memperkuat jaminan pasokan energi asing dan 

meningkatkan sulf-sufficiency. Negara tersebut dapat memilih mengambil 

tindakan yang menciptakan interdependensi antara negara importir dengan 

eksportir, atau meningkatkan kemampuan domestik negaranya, atau bahkan 

membuat kebijakan yang mencampurkan kedua pendekata tersebut. Perlu 

diperhatikan bahwa negara eksportir untuk menjamin pasokan energinya dari 
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negara eksportir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bergaining positition 

negara impoprtir terhadap negara eksportir.15 

Penelitian ini kemudian fokus kepada strategi keamanan energi negara 

importir. Hal ini disebabkan fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi 

Tiongkok dalam menjamin keamanan energinya di Afrika menempatkan 

Tiongkok sebagai negara importir. Penjelasan lebih terperinci mengenai strategi 

keamanan energi negara importir akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. 

Tabel 2.1 : Konsep Strategi Energy Security Mason Wilrich 

KONSEP STRATEGI ENERGY SECURITY MASON WILRICH 

KONSEP STRATEGI ENERGY SECURITY 
NEGARA IMPORTIR 

KONSEP STRATEGI ENERGY SECURITY 
NEGARA EKSPORTIR 

Dengan kepemilikan 
sumber Energi Domestik 

Tanpa Kepemilikan 
Sumber Energi Domestik 

Penyedia Pasokan Energi 

Strategi 
Measures 

(Tindakan) 
Strategi 

Measures 

(Tindakan) 
Strategi 

Measures 

(Tindakan) 

1. Increase 
Self- 
Sufficiency 

 
2. Strengthen  

Foreign 
Supplies 

1. Rationing 
Plans 
 

2. Stockpiling 
 

3. Self-
Sufficiency 
 

4. Diversificati
on 

 
5. Interdepend

ence 

1. Strengthen  
Foreign 
Supplies 

1. Diversificati
on and 
Interdepend
en-ce 

1. Funda- 
Mentally 
Depend- 
ent. 

1. National 
Sovereignity 

 
2. Guaranteed 

Access to 
Foreign 
Market 

 

																																								 																					
15 Ibid., hal.68-69 
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

2.3.1 Strategi Keamanan Energi Minyak Bumi Tiongkok Tahun 2003-2009 

 Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, operasionalisasi 

konsep dalam penelitian ini akan menggunakan keamanan energi negara importir 

dengan fokus pada sumber daya energi minyak bumi dalam kurun waktu 2003 

sampai dengan 2009. Hal ini dikarenakan, jika dibandingkan dengan batubara 

yang total produksinya masih mendekati total konsumsinya dan gas alam 

pemakaian serta impornya yang tidak terlalu besar, sumber energi minyak bumi 

Tiongkok mengalami kondisi yang berbeda. Tiongkok menggunakan minyak 

bumi sebagai sumber energi kedua dengan total impor melebihi 50% dari tingkat 

konsumsi. 

 Melihat ekspor minyak bumi Tiongkok tidak terlalu signifikan jika 

dibandingkan dengan impor minyak buminya (total impor minyak mentah 

Tiongkok mencapai 122,7 juta ton sedangkan ekspor minyak mentah Tiongkok 

sebesar 5,5 juta ton pada tahun 2003)16 maka dapat disimpulkan bahwa Tiongkok 

masuk dalam kategori negara pengimpor energi minyak bumi sesuai dengan 

konsep keamanan energi yang dikemukakan oleh Willrich. 

 Untuk mengurangi kerugian jika terjadi gangguan pasokan minyak bumi 

dalam kurun waktu 2003-2009. Tiongkok melakukan strategi stockpiling guna 

mengurangi kerugian apabila terjadi gangguan pasokan minyak bumi dengan cara 

																																								 																					
16 Lai, Hongyi Harry.Op.Cit. h.521 
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membangun tempat penyimpanan minyak nasional baik dalam bentuk tangki 

maupun penyimpanan bawah tanah.17  

Sebagai negara importir, bagi Tiongkok suplai asing merupakan hal yang 

sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kerentanan yang berasal dari luar negeri, Tiongkok melakukan tindakan 

kedua yang meliputi diversifikasi serta peningkatan ketergantungan melalui 

bantuan pembangunan serta investasi. Diversifikasi minyak bumi dilakukan 

Tiongkok dengan tidak hanya bergantung pada negara pengimpor minyak bumi 

tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber negara 

pengekspor minyak bumi baru serta dengan mengurangi atau menambah jumlah 

impor minyak bumi dari beberapa negara agar tidak ada negara yang 

mendominasi impor minyak bumi Tiongkok. 

Selain diversifikasi energi, Tiongkok juga melakukan peningkatan 

interdependensi guna menjaga suplai energi minyak buminya dari negara-negara 

pengekspor. Peningkatan ketergantungan antar negara importir dan eksportir 

minyak bumi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu investasi jangka panjang 

(Long Term Investation) dan melalui bantuan pembangunan (Industrial 

develompment assistance). Menurut Willrich, cara pertama umumnya diberikan 

kepada negara-negara yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi sedangkan 

cara kedua umumnya diberikan kepada negara-negara dengan tingkat 

pembangunan rendah (less developed).18 Investasi jangka panjang serta bantuan 

																																								 																					
17 EIA., Op.Cit., hal 12 
18 Willrich, Mason., Op.Cit. h.85 
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pembangunan yang diberikan oleh Tiongkok ke negara-negara eksportir minyak 

bumi ke negaranya dapat memunculkan ketergantungan. Hal ini dikarenakan 

Tiongkok sebagai negara importir akan mendapatkan aliran suplai energi 

sedangkan negara eksportir akan menerima investasi dan pembangunan dari 

Tiongkok. 
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Tabel 2.2 : Operasionalisasi Konsep  

Konsep Strategi  Variabel Operasionalisasi 

Strategi 

Keamanan 

Energi 

Negara 

Importir 

Strategi untuk 
mengurangi kerugian 
bila terjadi gangguan 

pasokan energi 

Rationing 

1. Adanya tindakan 
konversi dan subtitusi 
minyak bumi di 
beberapa sektor, cth: 
kebijakan fuel 
Economy standarts 
dan kenaikan pajak 
kendaraan. 

Stockpiling 

1. Adanya tindakan 
untuk membangun 
tempat penyimpanan 
cadangan minyak 
yang berasal dari 
Afrika. 

Strategi untuk 
mengurangi 

ketergantungan suplai 
minyak bumi asing 

Peningkatan 

Self-Sufficiency 

1. Adanya peningkatan 
produksi minyak 
domestik, penemuan 
cadangan minyak 
baru, pengembangan 
teknologi eksplorasi 
minyak bumi, 
pengembangan 
industri penyulingan 
minyak bumi  

Strategi untuk 
memperkuat jaminan 

suplai asing. 

Diversification 

1. Afrika menjadi 
wilayah tujuan 
Tiongkok untuk 
mencapai kepentingan 
keamanan minyak 
bumi, karena Afrika 
memiliki cadangan 
minyak bumi dan gas 
alam. 

Interdependence 

1. Adanya foreign direct 
investment yang 
diberikan Tiongkok 
kepada Afrika. 

2. Adanya bantuan 
pembangunan 
development 
assistance yang 
diberikan oleh 
Tiongkok kepada 
Afrika. 



	 28	

 

2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok sebagai 
negara pengimpor 

minyak bumi 
sejak 1995 

Tahun 2003 terjadi peningkatan 
signifikan pada sektor impor minyak 

bumi, ekonomi, industri, dan 
transportasi Tiongkok yang memicu 
peningkatan konsumsi minyak bumi 

Tiongkok.  Produksi minyak Tiongkok 
tidak mampu mencukupi kebutuhannya. 

Tiongkok  membutuhkan jaminan 
keamanan pasokan minyak bumi Asing. 

Kawasan Afrika 
menjadi tujuan 

Tiongkok dalam 
menjalankan 

strategi keamanan 
energi.  

Strategi Negara Importir Strategi Negara 
Eksportir 

Strengthen assurances 
of domestic supply 

Strengthen assurances of foreign supply 

Guaranted 
Acces to 
Foreign 
Market	

National 
Sovereignity 

Interdependence 

Adanya 
Developmen
t assistance 

Adanya 
Foreign 

Investment 

 Tiongkok 
melakukan 
Investasi 

langsung  di 
negara-negara 

Kawasan Afrika 

Tiongkok 
memberikan bantuan 

pembangunan 
infrastruktur di  
negara-negara 

Kawasan Afrika 

Rationing 
Plans	

Stockpiling Self- 
Sufficiency 

		

Diversification 

Search New 
Foreign Sources 
of Energy Supply	

Tiongkok melakukan 
kerjasama  dengan 

negara-negara 
pengekspor di Afrika	

Konsep Strategi Energy Security oleh Mason Wilrich 

Bagaimana strategi pemenuhan pasokan minyak bumi Tiongkok pada periode 2003-2009 ? 
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2.5 Argumen Utama 

 Tiongkok memiliki strategi untuk memperkuat jaminan pasokan minyak 

bumi di Kawasan Afrika, Strategi tersebut melalui tindakan  Diversification dan 

Interdependence. Tindakan Diversification diwujudkan dengan kerjasama 

Tiongkok dengan negara-negara kawasan Afrika, sedangkan tindakan 

Diversification diwujudkan dengan investasi langsung Tiongkok di negara-negara 

kawasan Afrika dan bantuan pembangunan infrastruktur yang Tiongkok berikan. 

Dari strategi tersebut dilengkapi dengan strategi untuk mengamankan rute 

pengiriman minyak bumi dari Afrika menuju Tiongkok dari tindakan terrorrisme 

atau pembajakan  melalui strategi String of Pearls. 

ARGUMEN UTAMA ALUR PEMIKIRAN 

Tiongkok memiliki strategi untuk memperkuat jaminan pasokan 
minyak bumi di Kawasan Afrika, Strategi tersebut melalui tindakan  
Diversification dan Interdependence. Tindakan Diversification 
diwujudkan dengan kerjasama Tiongkok dengan negara-negara 
kawasan Afrika, sedangkan tindakan Diversification diwujudkan 
dengan investasi langsung Tiongkok di negara-negara kawasan 
Afrika dan bantuan pembangunan infrastruktur yang Tiongkok 
berikan. 


