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BAB IV 

Gambaran Umum Kawasan Afrika dan Kebutuhan Minyak Tiongkok 

 Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum kebutuhan minyak bumi 

Tiongkok. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang kebutuhan minyak bumi 

Tiongkok mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi 

tersebut memicu Tiongkok untuk concern terhadap isu keamanan energi minyak 

buminya.1 

 Upaya Tiongkok dalam mengamankan pasokan minyak buminya, menjadi 

tindakan yang sangat diperlukan, mengingat keadaan Tiongkok jauh lebih 

bergantung terhadap impor minyak bumi negara asing daripada produksi 

domestiknya sendiri. Pada bab ini juga akan dijelaskan strategi yang digunakan 

oleh pemerintah Tiongkok sebagai bentuk upaya mengamankan cadangan minyak 

buminya. 

4.1.1 Kebutuhan Minyak Bumi Tiongkok 

 Ditinjau dari aspek geografis Tiongkok memiliki sumber daya alam 

melimpah, mencakup sumber daya energi batubara, minyak bumi dan gas alam.2 

Sumber daya alam yang melimpah tersebut menguntungkan Tiongkok sehingga 

mampu membangun roda ekonomi melalui proses industrialisasi. Tiongkok 

memiliki prinsip kuat terhadap self-reliance dan self-sufficiency terhadap sumber 

																																								 																					
1 Xu Yi-Chong, “China’s Energy Security”, Australian Journal Of International Affairs, Vol. 60 
No. 2 (Juni 2006), hal.274 
2 Dr. Zhang Jian, “China’s Energy Security: Prospects, Challenges, and opportunities,” The 
Brookings Institution Center For Northeast Asian Policy Studies (Juli 2011), hal 4 
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daya alamnya bahkan sebelum Republik Rakyat Tiongkok (RRT) resmi berdiri 

pada 1949. 

Grafik 4.1 Total Produksi Energi Primer Tiongkok Tahun 1950-2010 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Key China Energy Statistics 2014)3 

 berdasarkan data statistik di atas, sektor energi batubara adalah jenis 

energi yang paling dominan diproduksi Tiongkok. Kelebihan batubara Tiongkok 

lantas tidak menyeleseikan permasalahan insecurity energy Tiongkok, 

penyebabnya ialah letak sumber batubara dengan posisi konsumen terpaut sangat 

jauh, sumber batubara terbesar Tiongkok berada di wilayah bagian utara 

Tiongkok, sedangkan jumlah konsumsi batubara terbesar terletak di wilayah 

selatan Tiongkok.4 Oleh sebab itu kondisi tersebut berdampak terhadap biaya 

																																								 																					
3 China Energy Group, “Key China Energy Statistics 2014,” Lawrence Berkeley National 
Laboratory, hal.4 
4 Pun Lee-Lam, “Energy in China: Development and Prospects,” China Perspectives, 59 (Mei-
Juni, 2005), hal. 4 
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pengiriman yang besar. Selain faktor lokasi dan biaya transportasi Tiongkok juga 

sepakat untuk mengurangi residu energi serta mengembangkan teknologi ramah 

lingkungan dengan menandatangani Protokol Kyoto.5 Sejak saat itu akhirnya 

Tiongkok mengurangi pemakaian batubara pada aktivitas perekonomiannya,6 dan 

juga lebih banyak diprioritaskan untuk tenag pembangkit listrik dan kebutuhan 

pemukiman penduduk.7 

 Energi minyak bumi merupakan energi dominan kedua di Tiongkok untuk 

menjalankan aktivitas perekonomian Tiongkok. Dengan mengurangi pemakaian 

batubara yang dilakukan oleh Tiongkok, berimplikasi terhadap peningkatan 

kebutuhan minyak bumi.  Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat kemudian 

mempengaruhi peningkatan kebutuhan minyak bumi. Oleh sebab itu tindakan 

pengurangan pemakaian batubara kemudian digantikan dengan minyak bumi, 

menjadikan minyak bumi sebagai ujung tombak di dalam roda perekonomian 

Tiongkok.8 

 Pada tahun 1950-an Tiongkok menemukan cadangan minyak bumi 

diwilayah bagian utara, kemudian menurut  Sejarah produksi minyak bumi 

Tiongkok dimulai pada tahun 1960-an, pada saat itu Tiongkok menjadi negara 

produsen minyak bumi menjadi yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik dan 

																																								 																					
5 Liyan Hu dan Ter-Shing Cheng, Op.Cit., hal.44 
6 Ibid. 
7 Berdasarkan Grafik dalam China Energy Group, Op.Cit., hal.15 
8 Pun Lee-Lam, Op.Cit. 
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menempati urutan ke-empat di dunia dengan kapasitas peningkatan produksi 

minyak bumi sebesar 54% selama dalam waktu dua dekade terakhir.9 

 Tiongkok memiliki lahan berpotensi minyak bumi yang terdiri dari dua 

jenis lahan, yaitu on-shore dan off-shore.10 Mayoritas dari total seluruh produksi 

minyak yaitu 81% dihasilkan dari wilayah on-shore, potensi tersebut sayangnya 

masih memilki kelemahan karena produksi minyak bumi Tiongkok belum 

mengalami pemerataan secara imbang, wilayah produksi dominan hanya tertuju 

diwilayah Tiongkok bagian timur dan utara. Sedangkan tingkat konsumsi tertinggi 

berada di bagian barat dan selatan Tiongkok.11  

 Perusahaan-perusahaan eksplorasi minyak bumi di Tiongkok juga tidak 

hanya mengalami kendala dari segi kondisi geografis saja yang berakibat pada 

pemerataan di sektor produksi, namun juga diakibatkan kurangnya teknologi 

eksplorasi tersebut untuk menghadapi medan berat (pay zone).12 Kondisi tersebut 

dialami Tiongkok, disaat Tiongkok memiliki potensi cadangan minyak bumi yang 

mampu menyuplai sebesar 30% dari total kebutuhan minyak bumi Tiongkok, 

seperti yang terletak di Tarim Basin,13 letak potensi minyak yang terlalu dalam di 

tanah untuk di bor, serta temperatur bawah tanah yang terlalu  tinggi, membuat 

																																								 																					
9 “U.S Energy Administration, Country Analysis Briefs: China”. Op.Cit., hal.4 
10  On-Shore VS off-Shore diakses: http://www.entranceconsulting.com/2013/10/23/onshore-
versus-offshore-drilling/ pada 7 Februari 2018. 
11 International Energy Agency, “China’s Worldwide Quest for Energy Security,” diakses pada 
http://www.oecdchina.org/OECDpdf/china2000.pdf. pada 7 Februari 2018, hal. 34 
12 “Payzone (Oil and Gas) Law & Legal Definition,” diakses pada 
http://definitions.uslegal.com/p/payzone-oil-and-gas/ pada 7 Februari 2018 
13 Ibid. 
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harga pengeboran menjadi lebih mahal, dan berakibat juga pada proyeksi produksi 

minyak di Tarim Basin tidak sesuai dengan target. 14 

Kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa cadangan minyak yang 

banyak di Tiongkok tidak mampu menyuplai kebutuhan konsumsi minyak 

Tiongkok. Seperti yang ditujukan pada Grafik 4.1 dimana jumlah konsumsi 

minyak bumi Tiongkok selalu meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut tidak 

berbanding lurus dengan peningkatan produksi dalam negerinya yang memliki 

kecenderungan stagnan. Situasi tersebut menekan Tiongkok untuk impor minyak 

bumi dari negar asing. 

 Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang meningkat pesat membuat 

Tiongkok pada tahun 1993 menjadi negara importir minyak bumi.15 Terlepas 

Tiongkok menyandang status sebagai negara importir minyak bumi, Tiongkok 

tetap memaksimlkan sumber energi dalam negerinya hingga tahun 1997.16 Pada 

tahun berikutnya Tiongkok sangat bergantung terhadap sektor impor karena 

tingkat kebutuhan minyak buminya yang terus meningkat tak dapat dibendung.17 

4.1.2 Dinamika Produksi Minyak Bumi Tiongkok Periode 1993-2003 

 Sejak awal 1990-an, produksi minyak Bumi Tiongkok telah mengalami 

penurunan. Tiongkok terpaksa harus mengakhiri self-sufficiency-nya pada tahun 

1993 karena Tiongkok tidak mampu memenuhi permintaan minyak bumi dalam 

negerinya. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan dari produksi lahan 

																																								 																					
14 Ibid., hal. 24 
15 Liyan Hu dan Ter-Shing Cheng, Op.Cit., hal.44 
16 Hongyi Harry., Op.Cit. 
17 Berdasarkan Grafik 4.1 
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minyak bumi yang dimiliki oleh Tiongkok. Seperti yang terjadi di wilayah 

Shengli dan Liaohe yang mengalami penurunan setelah  mencapai tingkat  

produksi  paling tinggi di awal tahun 1990-an.18 Sedangkan di pertengahan tahun 

lahan minyak bumi Tiongkok terbesar di Tiongkok yaitu Daqing produksi minyak 

buminya stagnan, hingga tahun 1999 kemudian mengalami penurunan.19  

 Pada tahun 1993, Tiongkok mulai menghadapi situasi ketidak seimbangan 

antara supply dan demand minyak bumi, untuk mengatasi masalah tersebut 

Tiongkok melakukan impor minyak bumi dari asing untuk menutup kebutuhan 

minyak bumi dalam negerinya. Tiongkok sendiri sebenarnya telah melakukan 

impor minyak di tahun 1983, Tiongkok melakukan impor dari Oman sebagai 

tindakan dari gangguan transportasi minyak yang berasal dari Tiongok wilayah 

utara ke pengilangan minyak yang berlokasi di seberang sungai Yangtze.20  

 Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 1993, ketika tindakan impor 

minyak bumi telah menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi permintaan dalam 

negeri Tiongkok. Tahun 1985 Tiongkok dikenal sebagai negara eksportir minyak 

bumi di wilayah Asia Timur. Namun kondisi berubah di tahun 1993 menjadi 

negara net importir dan pada tahun 1996, Tiongkok telah resmi menjadi negara 

importir.21  

																																								 																					
18 Hook.M., et al.2010. Development Journey and Outlook of Chinese Giant Oilfields. Beijing: 
China University of Petroleum. hal.8 diakses pada http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:326095/FULLTEXT01.pdf pada 10 Februari 2018 
19 Ibid. 
20 Daojiong,Zha.2006. China’s Energy Security: Domestic and International issue.China: Renmin 
University. Hal.179 di akses melalui: http://base.china-europa-forum.net/rsc/docs/doc_209.pdf 7 
Februari 2018. 
21 Ibid. 
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Tabel 4.1 : Produksi, Konsumsi Minyak Bumi Tiongkok (2003-2009) 

(Sumber: National Bureau of Statistics of China.China Statistical Yearbook. 
Annual Data, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014. Petroleum Balance Sheet)22 

Margin yang semakin tinggi antara jumlah produksi dan konsumsi, 

membuat Tiongkok semakin bergantung terhadap impor asing. di tahun 1993 

ketergantungan terhadap impor semakin meningkat hingga mencapai 50% pada 

tahun 2003, Tiongkok telah meng-impor minyak bumi dari beberapa wilayah di 

seluruh benua seperti Afrika, Asia Tengah, Asia Pasifik dan Amerika Selatan.23 

 Mulai tahun 1990, dari total 16,6% secara perlahan namun bertahap, 

konsumsi minyak bumi dalam negeri Tiongkok mengalami kenaikan hingga 

22,2% tahun 2003 dari total penggunaan energi di Tiongkok.24  Peningkatan 

penggunaan energi di Tiongkok banyak dipengaruhi oleh perkembangan sektor 

industri, transportasi, pertanian, agrikultur, komersil dan rumah tangga. 

																																								 																					
22 National Bureau of Statistics of China. 
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (diakses 3 Februari 2018) 
23 Brasholt, David. 2010. China’s Influence on The Price of Oil and on the Western countries 
Energy Security (Thesis, Departement of Economics, 2010) 
24 Leung, Guy.2009. China’s Oil Use: 1990-2008. Hongkong: Hongkong Baptist University. 
Pg.936. 
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 Sektor industri Tiongkok berdasarkan data di atas mendominasi konsumsi 

minyak bumi dibandingkan sektor lain, hal tersebut dipengaruhi faktor 

perkembangan industri berat yang mengonsumsi minyak bumi lebih banyak 

dibandingkan industri ringan. Industri berat memiliki beberapa faktor seperti, 

pembangunan jalan raya, perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) 

dan perkembangan infrastruktur yang dominan membutuhkan pasokan material 

hasil industri berat.25    

 Pada tahun 2001 Tiongkok resmi masuk World Trade Organization 

(WTO). Masuknya Tiongkok ke WTO turut mempengaruhi perkembangan 

industri Tiongkok. Industri Tiongkok semain berkembang pesat dan dikenal dunia 

sebagai negara pusat industri manufaktur dunia.26 Ditahun 1993 minyak bumi 

telah digunakan sebesar 15,4% dari total energi sektor dan penggunaan minyak 

bumi secara konsisten meningkat hingga angka 20,3% ditahun 2002.27 

 Sektor lain yaitu sektor transportasi turut mempengaruhi konsumsi minyak 

bumi Tiongkok. Adapun penggunaan minyak bumi untuk sektor lain digunakan 

untuk sumber energi kereta api.28 Minyak bumi merupakan bahan bakar utama 

bagi sektor tersebut. Tahun 1993 sektor transportasi mendapat suplai minyak 

bumi sebesar 69,4% dari total keseluruhan kebutuhan energi transportasi.29  

 Selain sektor transportasi, adapun sektor agrikultur juga turut 

membutuhkan suplai minyak bumi yang cukup besar. Tahun 1993 sektor ini 

																																								 																					
25 Leung, Guy. Loc.Cit. 
26 Ibid. 
27 Leung, Guy. Loc.Cit., Pg.937 
28 Ibid. Pg.940 
29 Leung, Guy. Loc.Cit., Pg.937 
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mengonsumsi minyak bumi sebesar 46,3% dari total konsumsi energi minyak 

bumi Tiongkok secara keseluruhan.30 Kebutuhan untuk sektor ini terus mengalami 

peningkatan hingga 50,4% ditahun 2003.31  

 Sektor selanjutnya adalah sektor kebutuhan rumah tangga dan komersial 

yang juga menyumbang angka kenaikan konsumsi minyak bumi Tiongkok. Tahun 

1993 sumber energi minyak bumi yang digunakan sektor rumah tangga mencapai  

5,8%. Pada sektor ini sumber energi minyak bumi digunakan untuk transportasi, 

kebutuhan masak, dan memanaskan air.32  sektor ini terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai 19,4% ditahun 2003. Kemudian sektor komersial juga turut 

mengalami peningkatan pada kurun 1993-2003.33  

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Minyak Bumi Tiongkok Periode 

2003-2009 

 pertumbuhan ekonomi Tiongkok meningkat drastis mencapai 10,1% pada 

tahun 2004. 34  Tahun tersebut menjadi momentum baik bagi perekonomian 

Tiongkok, statistik pertumbuhan ekonomi Tiongkok bergerak naik secara 

konsisten, hingga pada tahun 2007, Gross Domestic Product (GDP) Tiongkok 

mencapai 14,2%.35 Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kemajuan industri 

Tiongkok, pada tahun 2004 total GDP Tiongkok menyumbang sebesar 52,9% dari 

																																								 																					
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid.h.941 
33 Ibid.h.942 
34 diakses http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=3 pada 9 Februari 
2018. 
35 Ibid. 
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keseluruhan. 36  Laju pertumbuhan industri tidak hanya mempengaruhi GDP 

Tiongkok saja namun juga meningkatkan laju konsumsi minyak buminya yang 

meningkat dibanding satu dekade sebelumnya. 

Selain sektor industri, sektor tranportasi turut berkontribusi terhadap 

peningkatan kebutuhan minyak bumi Tiongkok. Berdasarkan data tahun 2007, 

terdapat 43,6 juta kendaraan yang beredar di Tiongkok.37 Jumlah kendaraan di 

Tiongkok tahun 2007 terhitung sangat besar jika dibandingkan jumlah kendaraan 

di tahun 1990, yang mana terhitung 5,5 juta kendaraan yang beredar di 

Tiongkok.38 Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah kendaraan di Tiongkok 

meningkat sebesar 38,1 juta unit dalam waktu hampir dua dekade saja. 

Peningkatan jumlah kendaraan yang beredar di Tiongkok dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu, pendapatan per-orangan dan adanya dukungan dari 

pemerintah Tiongkok terhadap eksistensi industri otomotif. Tumbuhnya industri 

otomotif kemudian menciptakan demand jalan raya, akibatnya pemerintah 

Tiongkok melakukan pembangunan jalan raya besar-besaran. Di tahun 2007, 

pembangunan jalan raya beserta industri otomotif menyerap 92,9% kebutuhan 

minyak bumi. Kemudian di sektor pembangunan jalan raya mengkonsumsi 

sebanyak 35,9% dari keseluruhan minyak bumi Tiongkok pada tahun yang 

sama.39 

																																								 																					
36 Diakses dari http://www.economywatch.com/gdp/world-gdp/china.html pada 9 Februari 2018.  
37 Leung, Guy. Op.Cit. Pg.940. 
38 Ibid. 
39 Leung, Guy. Op.Cit. Pg.936 
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 Di tahun 2004, dominasi minyak bumi sebesar 22,3% dari total konsumsi 

energi keseluruhan Tiongkok.40 Namun di periode 2005-2009, peran minyak bumi 

di Tiongkok sempat mengalami penurunan hingga di angka 17,9%,41 hal tersebut 

disebabkan situasi global sedang mengalami krisis moneter 2009.42 Pada tahun –

tahun berikutnya bersamaan dengan pulihnya kondisi internasional, pemakaian 

minyak bumi kembali mengalami peningkatan. Di tahun 2011 konsumsi energi 

Tiongkok mencapai 18%.43 Dan diprediksi pada 2020 mendatang penggunaan 

minya bumi Tiongkok akan mencapai 29% dari total keseluruhan.44 

Tabel 4.2 : Data Produksi, Konsumsi, dan Impor Minyak Bumi Tiongkok 
Periode 2004-2008 (bbl/d)45 

Tahun Produksi Konsumsi Impor Ketergantungan Impor (%) 

2001 3306 4872 1566 32% 

2002 3346 5288 1941 37% 

2003 3401 5803 2402 41% 

2004 3481 6772 3291 49% 

2005 3627 6984 3357 48% 

2006 3684 7382 3698 50% 

2007 3743 7742 3999 52% 

2008 3795 7999 4204 53% 

(Sumber: British Petroleum, 2009) 

																																								 																					
40 Ibid. Pg.933 
41 EIA., Op.Cit., Pg.2 
42 Wang, Haibo., Op.Cit. hal.3 
43 Diakses dari http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm pada 9 Februari 2018 
44 Tang, James.2006 . “With The Grain Or Against The Grain?”. Enery Security and Chinese 
Foreign Policy in the Hu Jintao Era. Brookings Institution: Washington DC. Hal.6 
45 Brasholt, David. Loc.Cit 
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Dan dari data diatas jika dibuat grafik akan menunjukkan perbandingan antara 

produksi, konsumsi, dan impor minyak bumi Tiongkok, sebagai berikut: 

Grafik 4.2: Produksi, Konsumsi, Impor Minyak Bumi Tiongkok Periode 
(2004-2008) 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: National Bureau of Statistics of China.China Statistical Yearbook. 
Annual Data, 2006, 2007, 2009, 2010. Petroleum Balance Sheet)46 

 berdasarkan data dan grafik di atas, produksi minyak bumi Tiongkok 

terpaut jauh dengan total konsumsinya, sehingga Tiongkok menutupi sisa 

kebutuhan konsumsinya dengan mlekukan impor minyak bumi dari asing. 

Berdasarkan pola grafik di atas di awal dekade kemampuan produksi minyak 

bumi Tiongkok terbilang menunjukkan perkembangan karena memiliki grafik 

yang meningkat, namun kenyataanya perkembangan produksi minyak bumi 

Tiongkok tidak terlalu signifikan, melainkan stagnan di tahun 2006, sebaliknya 

jumlah konsumsi minyak bumi semakin melejit jauh melampaui total produksi 

minyak buminya.  

																																								 																					
46 National Bureau of Statistics of China. 
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (diakses 3 Februari 2018) 
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 Di tahun 2006, konsumsi minyak bumi Tiongkok sebesar 50% dipenuhi 

dari impor minyak bumi asing. 47  Tiongkok semakin menjadi negara yang 

bergantung terhadap sektor impor, hal tersebut membuat Tiongkok menjadi 

negara importir yang mengalahkan Jepang pada tahun 2009.48  Empat tahun 

kemudian di tahun 2013 impor minyak bumi Tiongkok telah mengalahkan negara 

importir terbesar pertama Amerika Serikat. berdasarkan pola tersebut diprediksi 

tahun 2040, ketergantungan Tiongkok terhadap impor minyak bumi akan 

meningkat menjadi 72%.49 

Presiden Tiongkok Hu Jintao pada masa pemerintahannya, menyadari 

betul pentingnya energi minyak bumi bagi Tiongkok , di tahun 2003 pada masa 

awal tahun pemerintahannya Presiden Hu Jintao memberikan deklarasi komponen 

keamanan Tiongkok adalah minyak bumi dan finansial.50 Sehingga pada masa 

pemerintahan Presiden Hu Jintau periode 2003-2013, Hu Jintao sering melakukan 

upaya dalam mengamankan suplai minyak bumi domestik maupun impor asing. 

4.1.4 Dinamika Strategi keamanan energi Tiongkok 1949-2003 

Pada tahun 1949 Tiongkok merupakan negara yang mampu melaksanakan 

tindakan  self-sufficiency minyak bumi dalam negeri. Namun seiring dengan 

waktu dan perkembangan industri Tiongkok saat ini, Tiongkok bergantung 

terhadap impor asing. Periode tahun 1949-1993 merupakan periode dimana 

Tiongkok mampu mengandalkan sumber daya dalam negeri.51  Bahkan pada 

																																								 																					
47 EIA. 2012. Oil and Gas Security people’s Republic of China. Hal 2 
48 Jian, Zhang., Op.Cit. h.3 
49 Diakses dari http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch pada 10 Februari 2018. 
50 Lai, Hongyi., op.Cit. 522 
51 Dr. Zhang Jian., Op.Cit., hal. 272 



	 47	

periode tersebut Tiongkok tidak perlu memiliki institusi dalam bidang yang 

mengatur pengembangan energi. Pada tahun 1992 Tiongkok membubarkan 

kementerian energi yang terdiri dari tiga sektor yaitu : minyak, gas, batubara dan 

gas alam. Kemudian ketiga sektor tersebut berjalan independen. Sektor batubara 

dikuasai oleh industri pertambangan masing-masing. Sedangkan sektor lain yaitu 

minyak bumi dan gas alam dikuasai BUMN Tiongkok yaitu CNPC (China 

National Petroleum Corporation), CNOOC (China National Offshore Oil 

Corporation), dan SINOPEC (China National Petrochemical Corporation).52  

CNPC merupakan penghasil minyak dan gas terbesar di Tiongkok. CNPC 

fokus terhadap eksplorasi minyak bumi di wilayah onshore. Sedangkan SINOPEC 

merupakan BUMN penghasil minyak bumi dan gas terbesar kedua di Tiongkok. 

SINOPEC melakukan ekplorasi minyak bumi dan memproduksi produk 

petrokimia kemudian menjual hasil pengolahan minyak. SINOPEC juga bertugas 

mengembangkan energi terbarukan. Sedangkan CNOOC berfokus pada eksplorasi 

potensi minyak bumi di wilayah offshore.53 

 Kapasitas produksi maksimal dalam negeri Tiongkok mulai mencapai 

batasnya ditahun 1993.54 Selanjutnya Tiongkok memulai impor minyak bumi ke 

luar negeri. Impor minyak bumi yang dilakukan Tiongkok awalnya masih sedikit 

dan masih mencukupi kebutuhan konsumsi minyak bumi dalam negerinya jika 

ditambahkna dengan hasil produksi dalam negeri. Namun Tiongkok juga telah 

melakukan pendekatan terhadap negara-negara produsen minyak bumi. Tiongkok 

																																								 																					
52 Xu Yi-Chong., Op.Cit., hal.272 
53 “U.S Energy Administration, Country Analysis Briefs: China”., Op.Cit., hal.5 
54 Liyan Hu dan Ter-Shing Cheng., Op.Cit. 
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juga melakukan kebijakan luar negeri yang  terhubung dengan keamanan energi 

Tiongkok. Dibandingkan dengan kebijakan keamanan energi periode sebelumnya 

yang lebih mengutamakan kebijakan domestik Tiongkok.55 

 Pada tahun 1995 Tiongkok mulai menyisir negara di kawasan Timur 

Tengah, Asia tenggara dan kawasan Afrika sebagai sumber baru pasokan minyak 

buminya.56 Pada saat itu hubungan Tiongkok lebih dominan dengan negara-

negara di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Seperti kerjasama Tiongkok 

dan Arab Saudi pada sektor minyak bumi yang ditandai dengan kesepakatan 

Memorandum on Petroleum Coorperation di Tahun 1999 tentang kerjasama 

ekspor dan impor minyak bumi.57  

 Di tahun 1995 Tiongkok telah menjalin kerja sama dengan negara-negara 

di Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi minyak 

bumi yang besar. Hal tersebut dibuktikan Asia Tenggara memiliki cadangan 

minyak sebesar 11,488 milyar barrel di tahun tersebut. 58  Dengan cadangan 

minyak sebesar itu di tahun 1995 impor minyak bumi Tiongkok mencapai 42,3%. 

Namun mengalami penurunan sekitar 15% sekitar tahun 2000 akibat kebutuhan 

minyak bumi di negara kawasan Asia Tenggara meningkat. 59 

 Upaya Tiongkok di Afrika untuk mengamankan pasokan minyak buminya 

tidak hanya dilakukan melalui hubungan diplomatik saja, namun juga melalui 

																																								 																					
55 Ibid. hal.1 
56 Hongyi Harry., Op.Cit. 
57 Ibid., hal.523. 
58 “International Energy Statistics”, 
http://www.iea.gov/cfapps/ipdproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=r4,r5,r6,r7,&syid
=1997&eyid=2001&unit=BB diakses pada 10 Februari 2018. 
59 Hongyi, Harry., Op.Cit., hal. 522 
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kerjasama bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Afrika. 60  Sebagian besar 

kondisi negara di kawasan Afrika berada di level kurang berkembang kemudian 

dari kondisi tersebut, Tiongkok melihatnya sebagai peluang untuk menawarkan 

bantuan luar negeri. Tiongkok dalam bantuan luar negerinya memberikan Angola 

pembangunan rumah susun serta pembebasan hutang Angola di tahun 1999.61 

Bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Angola membuka peluang kerjasama di 

sektor impor energi minyak bumi. Impor minyak bumi Tiongkok dari Angola 

tahun 1995 sebesar 5,9% kemudian meningkat mencapai 11,2% di tahun 2003.62  

 Permasalahan keamanan energi berkorelasi kuat dengan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara seperti Tiongkok. Oleh karena itu pemerintah Tiongkok 

menerapkan strategi-strategi guna memenuhi kebutuhan minyak buminya. Selain 

upaya diplomasi dan bantuan luar negeri, strategi lain yang digunakan oleh 

Tiongkok disebut sebagai strategi “Going-Out”. 63  Melalui strategi tersebut 

pemerintah Tiongkok mendorong perusahaan-perusahaan minyak di Tiongkok 

untuk berkontribusi dalam eksplorasi minyak bumi dan gas alam di luar 

Tiongkok.64 

 Strategi keamanan energi “Going-Out” lahir berdasarkan prinsip 

pengembangan energi sektor minyak bumi yang diprakarsai oleh Perdana Menteri 

Tiongkok, Li Peng, di tahun 1997.65 Prinsip tersebut memberikan penekanan 

bahwa pengembangan energi terbaik di sektor minyak bumi bergantung terhadap 
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62 Ibid., hal.523 
63 Xu Yi-Chong., Op.Cit., hal.276 
64 Ibid. 
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dua pasar dan dua sumber.66  Artinya adalah, dalam rangka memaksimalkan 

eksplorasi minyak bumi, Tiongkok tidak hanya mengeskplorasi pada sumber-

sumber yang memiliki potensi minyak bumi domestiknya. Tetapi juga melibatkan 

diri dalam proyek-proyek eksplorasi dan produksi minyak di luar negeri. Dengan 

cara demikian jika sumber minyak domestik tidask mencukupi kebutuhan maka 

bisa dicukupi dengan suplai minyak yang berasal dari asing. 

 Meskipun disisi lain sistem ekonomi Tiongkok telah berubah semenjak 

reformasi ekonomi, dari sistem ekonomi tersentralisasi menjadi sistim ekonomi 

pasar, namun hal-hal lain menyangkut investasi perusahaan energi beserta biaya 

operasional perusahaan, pemerintah Tiongkok masih ikut campur tangan.67 Ikut 

campur pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan minyak 

menjadikan ke tiga BUMN Tiongkok yang mengembangkan eksplorasi dan 

produksi minyak bumi di luar teritori Tiongkok merupakan refleksi kebijakan 

pemerintah Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok berupaya membantu ketiga 

BUMN tersebut untuk penyedia informasi dan memberi arah aktivitas perusahaan, 

membantu mekanisme investasi melalui tindakan kerjasama bilateral dan 

multilateral dengan negara penerima investasi, pemerintah Tiongkok juga 

membantu pembiayaan seperti kredit dan pembayaran hutang.68 

 Bentuk implementasi strategi Tiongkok dapat dilihat dari tindakan 

Tiongkok untuk mengamankan pasokan minyak buminya di wilayah Afrika. 

Sejak tahun 1995 hingga tahun 2006, investasi perusahaan minyak Tiongkok di 
																																								 																					
66 Ibid. 
67 Xin Qiu dan Honglin Li, “Energy Regulation and Legislation in China”, Enviromental Law 
Reporter, Vol.42 (2012), hal.2  
68 Dr. Zhang Jian., op.Cit., hal.15 
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wilayah Afrika, khususnya di empat negara penghasil minyak terbesar seperti 

Angola, Sudan, Algeria dan Nigeria, tercatat mencapai angka $7,989 milyar US 

Dollar.69 Investasi tersebut berada di sektor penyulingan minyak. 
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