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ABSTRAK 

Fani Eka Andiani, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang 2019. 

Analisis Kepentingan China dalam Forum On China-Africa Cooperation 

(FOCAC) Tahun 2000-2018. Tim Pembimbing Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si 

dan Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS 

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang dibawa China 

dalam Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC). Pengembangan FOCAC 

memanfaatkan hubungan China-Afrika yang sebelumnya terjalin baik, dengan 

melakukan dukungan politik, bantuan keuangan, dan bantuan infrastruktur, bahkan 

selama adanya kesulitan ekonomi yang melanda negara-negara Afrika. Penulis 

menyimpulkan bahwa kepentingan terbesar yang ingin dicapai China adalah 

kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan ekonomi dikarenakan, 

menurut penulis pembuatan FOCAC oleh China dan negara-negara Afrika 

merupakan salah satu usaha atau strategi dari China untuk mendapatkan sumber 

daya alam dari Afrika terutama sumber daya energi minyak bumi. Selain itu penulis 

juga beranggapan bahwa melalui FOCAC, China dapat menjadikan negara-negara 

Afrika sebagai akses pasar bagi produk-produk industri China. Kemudian untuk 

kepentingan politik China dalam FOCAC adalah  dengan pengaruh yang dimiliki 

China di Afrika melalui FOCAC, China dapat menekan atau mempengaruhi negara-

negara Afrika untuk tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan konsep kepentingan nasional oleh Yan Xue Tong, dengan 

metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

 

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, FOCAC, China, Afrika, Investasi, Bantuan 

Luar Negeri 
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ABSTRACT 

Abstract: This thesis discusses the national interests brought by China in the On 

China-Africa Cooperation Forum (FOCAC). FOCAC's development utilizes 

China-Africa relations that were previously well-established, by carrying out 

political support, financial assistance, and infrastructure assistance, even during the 

economic hardships that hit African countries. The author concludes that the 

greatest interest that China wants to achieve is economic interests and political 

interests. Economic interests are due, according to the author, making FOCAC by 

China and African countries is one of the efforts or strategies of China to obtain 

natural resources from Africa, especially petroleum energy resources. In addition, 

the author also assume that through FOCAC, China can make African countries as 

market access for Chinese industrial products. Then for China's political interests 

in FOCAC is the influence that China has in Africa through FOCAC, China can 

suppress or influence African countries not to recognize Taiwan's sovereignty. In 

this study the author uses the concept of national interest by Yan Xue Tong, with 

qualitative research methods with descriptive research types. 

 

Keywords: National Interest, FOCAC, China, Africa, Investment, Foreign Aid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, China telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 

tercepat dan sedang mengalami apa yang disebut dengan revolusi industri yang 

kedua setelah megalami stagnasi hampir dua dekade dibawah rezim otoriter 

pada awal pemerintahan komunis dibawah komando Mao Zedong.1 Sejak 

memulai reformasi ekonomi pada tahun 1978, China telah bergeser dari 

ekonomi yang terpusat menjadi sistem soisalis, dan kemudian mengalami 

perkembangan pesat pada ekonomi dan sosial. Kebangkitan China juga 

didorong oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Deng Xiao 

Ping pada tahun 1978 yaitu Open Door Policy.  

Open Door Policy merupakan suatu kebijakan tentang terbukanya 

investasi untuk asing serta terbukanya institusi-institusi tertentu secara 

nationwide, hal ini menandakan bahwa terdapat industri – industri baru di China 

yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat China.2   Berkat adanya kebijakan 

tersebut membuat pertumbuhan ekonomi China meningkat setiap tahunnya, 

dapat dilihat pada  pertumbuhan gross domestic product (GDP) memiliki rata-

rata hampir 10 % per tahun. Hal ini menjadikan China sebagai negara dengan 

ekspansi tercepat dalam sejarah yang ditopang oleh ekonomi besar, dan telah 

                                                           
1 China profile – Timeline  melalui https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13017882 

diakses pada 14 Agustus 2018 
2 James K. Galbraith, Sustainable Development and the Open Door Policy in China, melaui 

http://utip.lbj.utexas.edu/papers/utip_16.pdf diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 
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mengangkat lebih dari 800 juta orang dari kemiskinan.3  Perekonomian  China 

mengalami pertumbuhan yang menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir, 

sehingga China menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada 

tahun 1978, ketika China memulai program reformasi ekonomi, negara ini telah 

menduduki peringkat ke sembilan di dunia dengan GDP USD 214 miliar, 35 

tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 melonjak ke peringkat kedua dengan 

nominal USD 9,2 triliun dari GDP.4 Pertumbuhan ekonomi China semakin hari 

semakin meningkat karena tidak lepas dari kemajuan sektor industri.  

Pada abad ke-21, perkembangan perekonomian global lebih mengarah 

kepada perdagangan yang bersifat lebih terbuka untuk setiap negara di dunia 

baik negara maju maupun berkembang. Negara-negara ini telah mengambil 

langkah tersebut untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan 

negaranya. Hal ini menyatakan bahwa negara-negara di dunia lebih memilih 

bekerjasama untuk mencapai pembangunan dan menciptakan perekonomian 

yang lebih maju dalam berbagai macam kerjasama internasional daripada 

berperang. 

Dalam hal ini China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang 

besar juga menerapkan pola hubungan kerjasama internasional sama seperti 

negara-negara di dunia. Salah satunya adalah China menjalin kerjasama 

ekonomi dengan Afrika.  Hubungan antara China dengan Afrika sudah terjalin 

sejak lama, hubungan ini bermula setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika 

                                                           
3 China Overview melalui http://www.worldbank.org/en/country/china/overview diakses pada 10 

September 2018 
4 China Economic Overview melalui https://www.focus-economics.com/countries/china diakses 

pada  10 September 2018 
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yang pertama, Konferensi Bandung yang ada di Indonesia pada tahun 1955. 

Konferensi Asia Afrika yang pertama di hadiri oleh 29 delegasi dari negara Asia 

dan Afrika guna membahas perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi 

di tengah konflik dunia.5 Kebijakan China di Afrika dimulai perlahan pada 

tahun 1960 an setelah adanya Konferensi Asia Afrika. Mesir menjadi negara 

Afrika pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan China pada Mei 

1956.6 

Pada pertengahan tahun 1990, kegiatan China di Afrika terus meluas, 

seperti melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, memberikan bantuan 

luar negeri, dan sebagainya. Sejak tahun 2000, hubungan China-Afrika telah 

memasukin fase baru pembangunan, dengan kedua belah pihak berusaha untuk 

membangun jenis kemitraan strategis baru berdasarkan prinsip-prinsip yang 

saling percaya, win-win solution untuk kerjasama ekonomi dan pertukaran 

budaya. Prinsip-prinsip ini telah menjadi landasan bagi kerja sama China-

Afrika.7 

Hal ini berlanjut dan semakin meningkat ketika China dan Afrika 

mendirikan forum kerjasama Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 

pada tahun 2000 yang berguna untuk memudahkan dan membuka kerjasama di 

                                                           
5 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. The Asian-African Conference. 

Diakses melalui 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18044.shtml pada 

tanggal 29 Juni 2019 
6 Song Aiguo. China Daily. China-Africa ties to flourish. Diakses melalui 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/30/WS5b873998a310add14f38889b.html pada tanggal 29 

Juni 2019 
7 Evaristus M. Irandu. China Daily. Realizing African dreams through FOCAC. Diakses melalui 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/03/WS5b8c6bcba310add14f3891e2.html pada tanggal 22 

April 2019 
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bidang lain antara China dan Afrika. FOCAC adalah sebuah forum perjanjian 

antara China dan Afrika terkait dengan peningkatan kerjasama dalam bidang 

ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pertukaran budaya. Dalam hal ini 

China berkontribusi memberikan fasilitas kepada negara-negara Afrika melalui 

sistem perdagangan, investasi, bantuan luar negeri dan pembangunan terhadap 

negara-negara Afrika. Tujuan dibentuknya FOCAC adalah untuk memperkuat 

kerjasama ekonomi China-Afrika dalam perdagangan untuk membangun 

tatanan dunia yang baru dengan ketertiban yang akan mencerminkan kebutuhan 

dan kepentingan antara China dan Afrika. 8 

FOCAC pertama kali diadakan pada tahun 2000 di Beijing dan 

beranggotakan China dan 49 negara Afrika. Pertemuan dalam FOCAC 

dilasksanakan sekali dalam tiga tahun, dengan tuan rumah yang berganti-ganti 

antara China dan negara-negara Afrika. Dalam setiap forum yang diadakan 

menghasilkan rencana aksi tiga tahun di antaranya China dan negara-negara 

Afrika. Rencana aksi tersebut dilakukan secara bilateral antar negara dan 

dipantau oleh komite tindak lanjut (Follow-up committee).9  

Pembentukan FOCAC pada tahun 2000 tersebut merupakan sebuah titik 

awal dari era baru keterlibatan China dengan Afrika. Kerjasama yang diatur 

dalam kerangka FOCAC mencakup berbagai bidang, tetapi kerjasama ekonomi 

adalah yang paling dominan. Kerjasama ekonomi tersebut mendominasi 

setengah dari klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian di FOCAC. 

                                                           
8 African Union. Africa – China. China-Africa Cooperation Forum (FOCAC). Diakses melalui 

https://au.int/en/partnerships/africa_china pada tanggal 22 April 2019 
9 Forum on China-Africa Cooperation. About FOCAC. FOCAC Mechanisms. Diakses melalui 

https://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/ pada tanggal 29 Juni 2019 
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Berbeda dengan klausul-klausul bidang lain seperti bidang keamanan dan 

budaya yang bersifat normatif, bidang kerjasama ekonomi terdapat klausul-

klausul yang bersifat teknis dan implementatif. Dari forum ini China 

meluncurkan kerjasama ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 

tak tertandingi dengan Afrika.10 FOCAC merupakan bagian dari tren Kerjasama 

Selatan-Selatan (South-South Cooperation). Kerjasama selatan-selatan ini 

merupakan lanjutan dari adanya Konferensi Asia Afrika, kerjasama ini 

merupakan bentuk solidaritas bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kepercayaan diri untuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati dunia 

internasional.11  

FOCAC memiliki 5 nilai panduan yang mewujudkan semangat 

Kerjasama Selatan Selatan yaitu tentang kesetaraan dan saling menguntungkan, 

keragaman dalam bentuk dan konten, penekanan pada hasil praktis, mengejar 

kemajuan bersama, dan penyelesaian damai dari adanya perbedaan. Komitmen 

yang dibuat selama forum dibagi menjadi lima bidang kerja sama yakni, 

political yang berfokus untuk meningkatkan kunjungan diplomatik antara 

China dan negara-negara Afrika. Social Development yang berfokus pada 

teknologi medis dan pelatihan, menambah beasiswa untuk siswa Afrika dan 

pembangunan sekolah, mengadakan penilitian untuk lingkungan. Economic 

yang berfokus pada meningkatkan perdagangan, investasi asing, bantuan 

pembangunan (ODA), tekonologi agrikultur, dan berbagi pengetahuan pada 

                                                           
10 Ibid 
11 Kominfo. KAA: Kerjasama Sama Selatan-Selatan dan Triangular Diresmikan. Diakses melalui 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4778/KAA%3A+Kerja+Sama+Selatan-

Selatan+dan+Triangular+Diresmikan/0/sorotan_media pada tanggal 30 Juni 2019 
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program FOCAC. Cultural yang berfokus pada meingkatkan turis asal China 

untuk pergi ke Afrika, pertukaran budaya melalui seni dan youth festival, dan 

kerjasama antar wanita. Dan bidang kerjasama yang terakhir adalah security, 

berfokus pada bantuan militer, pertukaran informasi, penelitian hukum 

internasional, pencegahan kejahatan internasional, dan anti teroris.12 

Sejak tahun 2000 hingga 2015 telah dilaksanakan enam kali pertemuan 

FOCAC. Pertemuan pertama yaitu First Ministerial Conference diadakan di 

Beijing pada 10-12 Oktober tahun 2000. Hasil dari konferensi pertama ini 

adalah menghasilkan dua kebijakan penting yaitu Deklarasi Beijing dan 

program kerjasama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.13 Setelah itu 

Second Ministerial Conference dilaksanakan pada 3-5 November tahun 2003 di 

Addis Ababa. Second Ministerial Conference tersebut menghasilkan Addis 

Ababa Action Plan, memulai keterbukaan dalam dialog politik, keamanan, 

sosial, dan pembangunan ekonomi. 

Lalu pada 3-5 November tahun 2006 diadakan Beijing Summit and 

Third Ministerial Conference di Beijing. Third Ministerial Conference 

menghasilkan pinjaman sebesar 5 milyar USD yang diberikan Presiden China 

Hu Jintao kepada negara Afrika dan juga membuat adanya dana pembangunan 

China-Afrika (China-Africa Development Fund).14 Kemudian Fourth 

                                                           
12 Tara Mackinnon. BRICS Policy Center. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)  
13 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Africa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
14 Giuseppe Crisafulli. China Briefing From Dezan Shira & Associates. China-Africa Trade to 

Benefit from Growing Economic Cooperation. Diakses dari https://www.china-

briefing.com/news/china-africa-trade-to-benefit-from-growing-economic-cooperation/  pada 

tanggal 30 Juni 2019 
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Ministerial Conference dilaksanakan pada 8-9 November pada tahun 2009 di 

Sharm El Sheikh, Mesir. Konferensi ke empat ini mengadopsi Deklarasi Sharm 

El Sheikh dan the Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012). Hasil yang penting 

dari konferensi ke empat ini adalah tentang pemberian bantuan pinjaman 10 

milyar USD kepada negara Afrika yang istimewa dari China, dan juga China 

memberikan bantuan pinjaman sebesar 1 milyar USD kepada African SMEs 

(Small and Medium Sized Enterprises). Selain itu juga merencanakan keamanan 

pangan, agrikultur, dan rencana pembangunan infrastruktur.15 

Fifth Ministerial Conference dilaksanakan kembali di Beijing pada 19-

20 Juli 2012. Tema dalam konferensi ke lima ini adalah tentang membangun 

prestasi masa lalu dan membuka tipe baru untuk China-Afrika Strategic 

Partnership. Dalam konferensi ke lima ini menghasilkan pengumuman tentang 

pemberian bantuan pinjaman sebesar 20 milyar kepada Afrika, Beijing 

Declaration, mempromosikan tipe baru strategic partnerships dan membangun 

hubungan yang menguntungkan melalui kerjasama ekonomi dan 

perdagangan.16 

Pada 3-5 Desember tahun 2015 dilaksanakan Johannesburg Summit dan 

Sixth Ministerial Conference di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Sixth 

Ministerial Conference menghasilkan perjanjian pembangunan infrastruktur 

melalui PPPs (Public-Private Partnership) dan B-O-T (Build-Operate-

                                                           
15 Ibid.  
16 Ibid. 
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Transfer), Ocean Economy: 21st Century Maritime Silk Road, mengakses ke 

satelit TV untuk 10.000 desa Afrika.17 

 

Gambar 1. China-Africa Trade18 

Ikatan ekonomi antara China dan Afrika semakin dalam dikarenakan 

ekonomi China telah berkembang pesat. China melampaui Amerika serikat 

sebagai mitra dagang terbesar di Afrika pada tahun 2009. Sebagian besar ekspor 

Afrika ke China terdiri dari bahan bakar minyak, mineral, pelumas, bijih besi, 

logam dan komoditas lainnya, serta sejumlah kecil produk makanan dan produk 

pertanian. Sedangkan untuk China mengekspor berbagai mesin, transportasi, 

peralatan, komunikasi, serta barang-barang manufaktur ke negara-negara 

                                                           
17 Ibid.  
18 China-Afrika Research Initiative. Johns Hopkins School of Advanced International Studies. 

Data: China-Africa Trade. Diakses melalui http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade pada 

tanggal 30 Juni 2019 
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Afrika. 19 Minyak mendominasi hubungan perdagangan China dengan Afrika. 

Komoditi yang paling banyak di impor China adalah seperti minyak, biji besi, 

kapas, diamonds, kayu, platinum, cobalt (bahan kimia), manganese (mineral), 

refined copper (tembaga olahan).20 

Afrika merupakan sebuah benua yang dinilai sangat penting untuk 

China. Beberapa motivasi utama yang ada di balik dorongan China ke arah 

peningkatann investasi di negara-negara Afrika adalah seperti keinginan untuk 

mengamankan bahan baku yang solid untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

China yang sedang tumbuh pesat, keinginan untuk meningkatkan pengaruh 

politik global China, dan peluang pertumbuhan ekonomi besar yang disajikan 

oleh pasar di Afrika. Pertambangan dan minyak tetap menjadi fokus utama dari 

investasi China, namun investasi negara ini meluas ke hampir setiap sektor 

pasar termasuk segala sesuatu yang mulai dari infrastruktur hingga pengolahan 

makanan. Investasi China dalam infrastruktur negara-negara Afrika yang 

sebagian besar belum dikembangkan sangat besar jumlahnya, meliputi bidang-

bidang utama seperti utilitas, telekomunikasi, pembangunan pelabuhan, dan 

transportasi.21 

Investasi China memiliki posisi yang baik untuk mengambil untung dari 

kelanjutan pembangunan ekonomi di Afrika. banyak perusahaan China yang 

                                                           
19 Eleanor Albert. Council on Foreign Realtions. China in Africa. Diakses melalui 

https://www.cfr.org/backgrounder/china-africa pada tanggal 29 Juni 2019 
20 Chuka Enuka. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC): A Framework for China’s 

Re-engagament with Africa in The 21st Century. Diakses melalui 

http://journalarticle.ukm.my/2650/1/chuka011.pdf pada tanggal 28 Juni 2019 
21 J.B. Maverick. Investopedia. The 2 Reasons Why Chinese Invest in Africa. Diakses melalui 

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/081315/3-reasons-why-chinese-invest-

africa.asp pada tanggal 21 Juli 2019 
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berinvestasi di Afrika adalah milik negara. Hal ini memberi keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan China ketika usaha untuk mendapatkan kontrak di 

negara-negara Afrika, dikarenakan perusahaan dapat memperoleh subsidi besar 

dari Pemerintah China. Hal yang di pertaruhkan China di Afrika tinggi karena 

kekayaan bahan baku yang berlimpah di benua itu. Afrika di perkirakan 

mengandung 90% dari seluruh pasokan emas dunia, dua pertiga mangan dunia 

dan 35% uranium dunia. Afrika juga memilki hampir 75% dari coltan dunia, 

mineral penting yang digunakan dalam perangkat elektronik termasuk ponsel.22 

Tatanan dunia yang awalnya bipolar, yaitu yang hanya ada dua 

hegemoni besar gini bergeser ke arah multipolar dengan sekian banyak aktor 

yang ingin menempatkan kepentingan nasionalnya sebagai tujuan suatu negara. 

Perimbangan ini tidak terhindarkan seiring dengan kemajuan-kemajuan yang di 

capai oleh China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Di 

dalam situasi ini, China dan Afrika mencatat perkembangan kerjasamanya yang 

spektakuler selama beberapa tahun di tahun 2015. 23 Perdagangan China dengan 

negara-negara Afrika telah tumbuh sekitar sepuluh kali dalam dekade terakhir, 

pada tahun 2015 tercatat nilai perdagangan mereka mencapai 300 milyar USD. 

China berupaya untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 400 milyar USD pada 

tahun 2020.24 

                                                           
22 Ibid.  
23 Mardika Putra. Berdikari Online. Tahun Emas Hubungan Tiongkok-2015. Diakses melalui 

http://www.berdikarionline.com/tahun-emas-hubungan-tiongkok-afrika/ pada tanggal 30 Juni 2019 
24 Xinhua. China Daily. China-Africa trade approaches $300 billion in 2015. Diakses melalui 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-11/10/content_22417707.htm pada tanggal 30 Juni 

2019 
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       Gambar 2. Sumber impor minyak China25 

Selain itu tercatat sejumlah kerjasama ekonomi penting yang sudah 

terjalin selama ini dengan angka yang signifikan, seperti sumber impor minyak 

China terbesar kedua setelah Timur Tengah adalah Afrika. China memperoleh 

impor minyak dari Afrika sekitar 1,4 juta barel perhari, atau sebesar 22 % impor 

minyak china dari Afrika. Seperti yang kita lihat pada gambar diatas Angola 

menjadi negara pemasok minyak China terbesar di Afrika yang melampaui 

pemasok minyak China di Afrika seperti Republik Congo dan Sudan Selatan. 

Angola mulai berkontribusi lebih banyak pada impor minyak China dalam 

dekade terakhir, yang mana total impor minyak China dari Angola sebesar 16 

%.26  

                                                           
25 U.S. Energy Information Administration (EIA). China. Diakses melalui 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CHN pada tanggal 22 Juli 2019 
26 Ibid.  
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Ditengah optimisme yang mengemuka, muncul pula kritik atas 

kerjasama China-Afrika ini, terutama dari negara-negara barat. Diantaranya ada 

yang mengatakan bahwa hubungan ini menunjukkan model kolonialisme baru 

dari China ke Afrika. Terlepas dari kritikan yang ada, yang pasti China 

menegaskan prinsip non-intervensi mereka terhadap persoalan dalam negara 

lain.27 Menarik untuk diteliti penulis mengapa China membuat FOCAC di 

Afrika. Kepentingan nasional apa yang dibawa China dalam forum FOCAC. 

Apakah FOCAC adalah sebagai salah satu upaya China dalam mengamankan 

pasokan energinya di Afrika, atau hanya sebagai akses pasar bagi China. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi 

Kepentingan China dalam Forum On China Africa Cooperation (FOCAC)  

tahun 2000-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendesdan memperoleh gambaran mengenai apa yang menjadi 

kepentingan China dalam Forum On China Africa Cooperation (FOCAC) tahun 

2000-2018. 

                                                           
27 Mardika Putra. Berdikari Online. Tahun Emas Hubungan Tiongkok-2015. Diakses melalui 

http://www.berdikarionline.com/tahun-emas-hubungan-tiongkok-afrika/ pada tanggal 30 Juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berdikarionline.com/tahun-emas-hubungan-tiongkok-afrika/


13 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini akan berkontribusi bagi masyarakat luas, terutama 

memberikan motivasi dan pengetahuan bagi mereka terkait isu kepentingan 

nasional. 

2. Penelitian ini akan memberikan informasi terhadap berbagai pihak terkait 

penjelasan mengenai apa yang menjadi kepentingan China dalam Forum On 

China Africa Cooperation (FOCAC) tahun 2000-2018. 

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang memperkaya kajian Ilmu 

Hubungan Internasional khususnya mengenai kepentingan nasional suatu 

negara melalui kerjasama forum. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka ini akan dipaparkan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Penilitian terdahulu akan penulis jadikan 

sebagai acuan dalam memahami topik penelitian yang diambil. Studi 

terdahulu yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Chuka Enuka dengan 

judul The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC): A Framework 

for China’s Re-Engagement with Africa in the 21st Century pada tahun 

2011.28 Dalam jurnal tersebut Chuka Enuka meneliti tentang pemeriksaan 

FOCAC sebagai kerangka kerja dalam keterlibatan China-Afrika pada abad 

ke-21. Keterlibatan China yang tumbuh dan berkembang dengan Afrika 

telah menjadi fitur utama dan wacana dalam hubungan internasional.  

Chuka Enuka menjelaskan dalam jurnalnya bahwa kedekatan antara 

China dan Afrika memiliki banyak segi, sebagian besar mencakup 

perdagangan dan ikatan ekonomi yang terkait. Mengingat pertumbuhan 

ekonomi dan industri China yang cepat, permintaan yang besar untuk 

sumber energi baru dan sumber daya lainnya telah dihasilkan, hal ini lah 

yang membawa China lebih dekat ke Afrika. Diamana ketersediaan sumber 

daya di Afrika ini berlimpah. Kemudian hal ini menempatkan minat baru 

China pada Afrika sejak abad ke -21. Pendalaman keterlibatan ekonomi di 

                                                           
28 Chuka Enuka. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC): A Framework for China’s 

Re-engagament with Africa in The 21st Century. Diakses melalui 

http://journalarticle.ukm.my/2650/1/chuka011.pdf pada tanggal 28 Juni 2019 
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Afrika diwujudkan melalui bantuan keuangan, keringanan hutang, 

beasiswa, penyediaan pelatihan Pendidikan dan medis, proyek investasi 

personel, dan pembangunan infrastruktur.  

Hal ini merupakan gambaran yang sangat jelas dari masalalu 

dibawah Mao Zedong, ketika hubungan itu dipandu oleh konflik ideologis 

perang dingin dan terutama upaya Beijing untuk mengusir pengaruh 

Moskow di Dunia Ketiga. Sekarang ekonomi pragmatis dan diplomasi 

simbolis tampaknya menjadi arah tujuan hubungan China-Afrika. 

Keterlibatan kembali China di Afrika pada abad ini adalah Forum on China-

Africa Cooperation (FOCAC), yang diprakarsai pada Konferensi Tingkat 

Menteri (ministerial conference) di Beijing pada tahun 2000. Jurnal ini 

mengeksplorasi kerangka kerja FOCAC, menilai realitas janjinya, dan 

menjawab pertanyaan tentang masalah dan tantangan. Penemuannya adalah 

bahwa kehadiran China yang meningkat di Afrika dibawah kerangka kerja 

FOCAC telah dihadapkan pada kritik dan konfrontasi, tetapi forum tersebut 

juga telah memperkuat hubungan bilateral ekonomi antara China dan 

Afrika, dan telah menyediakan landasan bagi Beijing untuk menjadi 

dermawan kemanusiaan yang serius ke Afrika.  

Persamaan yang diteliti oleh Chuka Enuka dan penulis adalah sama-

sama meniliti FOCAC, forum yang dibuat China di Afrika untuk 

meningkatkan  kerjasama ekonomi antara China dan negara-negara Afrika. 

Perbedaanya disini mungkin kepada hasil akhir yang diteliti. 
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Studi terdahulu kedua ditulis oleh Erna Herawati, dengan jurnal 

yang berjudul Kepentingan China Dalam Shanghai Cooperation 

Organization (SCO). Jurnal ini menjelaskan mengenai situasi yang ada di 

negara-negara kawasan Asia Tengah dalam mengatasi keamanan di 

kawasannya. Ancaman keamanan yang dimaksud adalah teroris, separatis, 

dan ekstimis atau yang dikenal dengan three evils.29 Dengan letak geografis 

yang berdekatan, China mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas 

keamanan di kawasan. Kemudian terbentuklah kerjasama antara China dan 

negara-negara di kawasan Asia Tengah.  

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kepentingan China sama dengan 

negara-negara anggota SCO yaitu melindungi integritas wilayah dan 

persatuan nasional, memerangi dan memberantas kejahatan lintas negara, 

serta menstabilkan wilayah Laut China Barat dan keamanan ekonomi.30 

Jurnal ini menggunakan konsep kepentingan nasional Yan Xuetong, konsep 

kepentingan internasional Robinson, Common Security, dan perspektif 

realisme. Dari beberapa konsep yang dipakai, kesimpulan yang dicapai 

adalam kepentingan China dalam SCO lebih kepada kepentingan 

keamanan. Jurnal ini sebagai sumber kedua membantu penulis untuk lebih 

memahami konsep Yan Xuetong. Namun perbedaannya pada kasus yang 

diteliti. Jurnal Erna mengemukakan kepentingan negara dalam sebuah 

                                                           
29 Erna Herawati. eJournal Ilmu Hubungan Internasional 2015. Kepentingan China Dalam 

Shanghai Cooperation Organization (SCO). Diakses melalui https://docplayer.info/36455319-

Kepentingan-cina-dalam-shanghai-cooperation-organization-sco-erna-herawati-1-nim.html pada 

tanggal 1 Julli 2019 
30 Ibid. 
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kerjasama dalam bidang keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di 

Kawasan, sedangkan penulis meniliti kerjasama (lebih menonjol bidang 

ekonomi) China-Afrika pada forum FOCAC. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Dalam menganalisa fenomena yang ada di penelitian ini, penulis 

menggunakan konsep kepentingan nasional (national interest). Menurut 

Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah sebuah usaha negara 

untuk mengejar power, dimana power yang dimaksud adalah segala sesuatu 

yang bisa mengembangkan dan mempertahankan pengendalian suatu 

negara atas negara lain. Dengan kata lain inti dari kepentingan nasional 

menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).31 

Joseph Frankel juga memiliki pandangan serupa mengenai 

kepentingan nasional, namun dengan sedikit perbedaan dengan 

Morgenthau. Menurut Joseph Frankel kepentingan nasional tidak hanya 

mengenai unsur power, tetapi juga mencakup tentang kepentingan moral, 

religi dan kebudayaan. Meskipun unsur power yang cukup tetap diperlukan 

guna mencapainya. Terdapat beberapa faktor seperti geografi, agama, 

budaya, dan ideologi yang memilki andil dalam menentukan kepentingan 

nasional suatu negara.32 

Berbeda lagi dengan pemikiran Donald E. Nuechterlein, menurut 

pandangannya kepentingan nasional merupakan sebuah kebutuhan yang 

                                                           
31 Miroslav Nicnic. 1999. The National Interest and Its Interpretation. The Review of Politics, 

Vol. 61, No. 1;pp.29-55 
32 Joseph Frankel. Key Concept in Political Science : National Interest.  (Palgrave Macmillan Uk, 

1970), pp 31-41 
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dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang 

merupakan lingkungan eksternalnya. Nuechterlein mengklasifasikan 

kepentingan nasional menjadi empat aspek yakni Defense Interest, 

Economic Interest, World Order Interest, Ideological Interest.33 Negara 

dalam mencapai tujuan dan kepentingannya tentunya menjadikan konsep 

kepentingan nasional sebagai acuannya. Neagra dengan mengacu pada 

konsep kepentingan nasional meskipun harus terlibat dalam konflik dengan 

negara lain, maupun dalam cakupan ranah konflik global, negara akan 

melakukan segala macam cara untuk mempertahankan kepentingannya 

sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. 

Konsep kepentingan nasional seringkali digunakan untuk 

menganalisa berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu 

negara. Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan konsep 

kepentingan nasional Yan Xue Tong karena terdapat batasan-batasan yang 

jelas dalam menentukan variabel dan indikator sehingga memudahkan 

penulis untuk menganalisa faktor-faktor atau kepentingan yang mendasari 

China dalam pembentukan FOCAC terhadap negara-negara Afrika. 

Dalam buku yang berjudul “Analysis of China’s National Interest” 

Yan Xue Tong mempermudah dalam memahami konsep kepentingan 

nasional yaitu dengan membagi menjadi dua kata yaitu nation dan interest. 

Dalam hal ini nation diartikan sebagai semua warga yang ada dalam suatu 

                                                           
33 Donald E. Nuechterleine. 1979. The Concept of National Interest: A Time for New Approaches. 

Orbis: A Journal of World Affairs (Vol. 23, No.1, Spring) 
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negara dan berada dalam aspek politik. Tujuan atau kepentingan yang ingin 

dicapai oleh suatu negara merupakan gambaran dari kepentingan seluruh 

warga negara atau masyarakat tersebut, bukan atas kepentingan individu. 

Sedangkan Interest menurut Xue Tong adalah kebutuhan yang mendasari 

manusia atau negara untuk mencapai tujuannya, yang dibagi menjadi dua 

yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.34 Kebutuhan material 

yang dimaksud disini adalah kebutuhan yang bersifat matrealistis seperti 

halnya keamanan dan pembangunan. Lalu untuk kebutuhan spiritual 

merupakan kebutuhan yang bersifat idealis seperti adanya pengakuan oleh 

negara lain maupun organisasi internasional. 

Dengan memahami penjelasan diatas, Yan Xue Tong memahami 

kepentingan nasional sebagai konsep atas kebutuhan manusia yang sama 

baik dalam hal material maupun hal spiritual. Hal ini kemudian dapat 

dikatakan bahwa tujuan atau kepentingan nasional yang telah dicapai suatu 

negara merupakan representasi dari warga di negara tersebut. Dalam 

bukunya Yan Xue Tong melihat kepentinan nasional menjadi empat 

dimensi yaitu Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Keamanan, Kepentingan 

Politik, dan Kepentingan Budaya.35 

1. Kepentingan Ekonomi 

Kepentingan ekonomi merupakan salah satu alasan yang 

paling kuat dalam diambilnya kebijakan-kebijakan yang diambil 

                                                           
34 Yan Xue-Tong. 2002. Analysis of China’s National Interest. Hal 8 
35 Ibid. hal 73 
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oleh negara maupun interaksinya dengan negara lain. Karena 

kepentingan ini bersifat tetap sehingga negara akan membawa 

kepentingan ekonominya dalam setiap kebijakan. Kepentingan 

ekonomi dapat menjamin sebuah negara untuk bertahan hidup 

dan mempunyai pengaruh atas negara lain. Pada dasarnya, 

tatanan global yang sedang terjadi saat ini adalah sangat 

didasarkan pada kondisi ekonmi, sehingga kepentingan ekonomi 

menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Sehingga 

Xue Tong menyebut kepentingan ini sebagai kepentingan yang 

fundamental dan kepentingan ultimate dari negara. Kepentingan 

ekonomi dapat dicapai melalui lima aspek yakni, basic interest, 

strategic interest, production interest, stimulus interest, dan 

supplementary interest.36 

Basic Interest dapat dicapai dengan adanya expanding 

export of products and technology. Kemudian strategic interest 

dapat dicapai dengan adanya technology import. Production 

interest membutuhkan adanya material imports dan investment 

abroad. Sedangkan untuk stimulus interest dapat dicapai dengan 

adanya absorbing foreign capital. Dan terakhir supplementary 

interest dapat diperoleh dengan aspek tourism dan labor 

export.37 

                                                           
36 Ibid. Hal 89 
37 Ibid. Hal 89-94 
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2. Kepentingan Keamanan  

Kepentingan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap 

negara mempunyai kewajiban atas perlindungan terhadap warga 

negaranya. Perlindungan tersebut dapat didasarkan pada 

ancaman dari dalam maupun luar negeri. Terlepas dari 

kenyataan bahwa kepentingan ekonomi adalah kepentingan 

yang akan selalu dibawa negara dari setiap kebijakannya, Xue 

Tong dalam tulisannya menyadari bahwa kepentingan keamanan 

adalah kepentingan paling mendasar bagi eksistensi suatu 

negara. Tanpa adanya rasa aman bagi negara dan masyarakat 

didalamnya, negara tidak akan dapat memenuhi kepentingan 

yang lainnya.38 

Negara dapat mencapai kepentingan keamanannya 

melalui tiga aspek yaitu, strategic security, security of national 

unification, dan economic security. Masing-masing aspek 

tersebut sangatlah penting dengan kepentingan suatu negara 

untuk membuat status aman dalam negaranya. Untuk mencapai 

aspek strategic security perlu adanya indikator avoiding military 

crash, maintaining stability in region, serta building lean and 

strong military force.39 Dalam aspek yang kedua yaitu security 

of unification dapat dicapai dengan adanya preventing separatist 

                                                           
38 Ibid. Hal 19 
39 Ibid. Hal 99 
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activity. Dan pada aspek ecnomic security, indikator yang 

dibutuhkan adalah attacking international crime dan protecting 

intellectual property rights.40 

3. Kepentingan Politik 

Kepentingan ini dilandaskan pada kedaulatan dan 

pengaruh yang menjadi inti dari tujuan sebuah negara. 

Memelihara kelangsungan sistem politik bagi negara juga berarti 

melakukan penegakan kedaulatan atau memperkuat pengaruh di 

dalam wilayahnya maupun pengaruh didalam regional system 

atau wilayah negara lain.41  

Kepentingan politik sendiri dapat dijelaskan dalam dua 

aspek yaitu maintaining sovereignity dan world order.42 Kedua 

aspek ini menagarah kepada bagaimana negara mempunyai 

kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dalam ranah 

tatanan global. Maintaining sovereignity dapat dicapai dengan 

self-determination dan non-interference yaitu hak untuk 

menentukan kebijakan bagi setiap negara tanpa adanya tekanan 

dari negara lain. Sedangkan untuk world order adalah dicapai 

dengan mendapatkan international status. Hal ini berkaitan 

dengan tindakan negara dalam fighting for hegemony atau dapat 

dikatakan sebagai upaya negara untuk saling berlomba-lomba 

                                                           
40 Ibid. 
41 Ibid. Hal 131 
42 Ibid. Hal 122 
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menjadi hegemon baik di dalam ranah internsional maupun 

regional.43 

4. Kepentingan Budaya 

Kepentingan budaya menjadi salah satu aspek yang 

bersifat sprititual. Kepentingan ini meliputi isu mengenai 

identitas, moral, serta pengetahuan bagi suatu negara. 

Kepentingan budaya memang sudah seharusnya tidak 

dikesampingkan oleh negara, meskipun tidak dapat 

mempengaruhi perilaku negara secara langsung, tetapi budaya 

dapat merubah masyarakat beserta tatanan di dalamnya yang 

pada akhirnya akan menjadi jalan untuk merubah perilaku 

negara tujuan bahkan dunia.  

Kepentingan budaya dapat dicapai melalui dua aspek 

yaitu foster national identity dan respecting knowledge.44 Kedua 

aspek tersebut dapat capai dengan pengembangan national 

identity dan quality of education. Aspek identitas nasional 

mencakup sebuah tujuan pemikiran dari masyarakat dan hal-hal 

yang menjadi acuan moral bagi warga negara. Sedangkann 

aspek pengetahuan juga penting demi terbentukya tujuan-tujuan 

yang akan dicapai di masa mendatang. 

                                                           
43 Ibid. Hal 131 
44 Ibid. Hal 151 
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Dalam penilitian ini penulis menggunakan konsep kepentingan 

nasional dari Yan Xue Tong untuk meneliti isu yang penulis angkat yakni 

Kepentingan China dalam Forum China Africa Cooperation (FOCAC) 

terhadap negara-negara Afrika. Menurut Yan Xue Tong kepentingan 

nasional terbagi menjadi empat dimensi yaitu kepentingan ekonomi, 

kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan kepentingan budaya. 

Dimensi pertama yaitu kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang 

menjadi salah satu alasan yang paling kuat dalam kebijakan yang diambil 

oleh negara maupun interaksinya dengan negara lain. Kepentingan ekonomi 

dapat menjamin sebuah negara untuk bertahan hidup dan mempunyai 

pengaruh atas negara lain. Tatanan global saat ini adalah dasarnya 

bergantung pada kondisi ekonomi, sehingga kepentingan ekonomi menjadi 

kepentingan yang  sangat penting bagi setiap negara.  

Dalam dimensi kepentingan ekonomi terdapat lima variabel, 

variabel yang pertama adalah basic interest yang dapat dicapai dengan 

indikator expanding export of product and technology. Dalam variabel 

pertama ini dijelaskan bahwa meningkatkan ekspor produk dan teknologi 

adalah salah satu upaya negara untuk memenuhi kepentingan ekonominya. 

Oleh karena itu China meningkatkan ekspor produk dan teknologi di Afrika 

ketika adanya Forum China Africa Cooperation (FOCAC). Hal ini dapat di 

implementasikan karena China mempunyai hubungan yang baik dengan 

Afrika, transfer teknologi juga dapat dilakukan karena ketika adanya 
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FOCAC, China turut membawa teknologinya masuk ke Afrika dalam 

kerjasama yang disepakati. 

 Untuk variabel yang kedua yaitu strategic interest dengan indikator 

technology import. Negara dapat secara efektif memperluas pasar ekspor 

jika telah mempunyai teknologi yang maju. Produk industri merupakan 60% 

dari semua produk yang diperdagangkan di pasar internasional. Maka China 

harus meningkatkan penjualan produk-produk industrinya kepada Afrika. 

Dikarenakan adanya persaingan ketat dari pasar internasional, China harus 

bergantung pada teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas, 

menurunkan biaya, dan meningkatkan nilai ekspor produk industri. 

Variabel yag ketiga yaitu production interest yang dapat dicapai 

dengan absorbing foreign capital yaitu menyerap modal asing. Menurut 

penulis variabel production interest kurang cocok untuk di implementasikan 

dalam kerjasama China-Afrika. Dikarenakan China lah yang paling banyak 

memberikan investasi di Afrika. Tetapi penulis akan melihat adakah 

investasi asing dari Afrika yang masuk ke China dengan melihat adanya 

upaya China untuk menyerap modal asing dari Afrika melalui FOCAC. 

Sedangkan untuk variabel yang keempat yaitu stimulus interest 

dapat dicapai dengan material import dan investment abroad. Pada variabel 

ke tiga ini dapat di implementasikan, dikarenakan untuk mencapai 

kepentingan ekonominya, China harus memastikan kegiatan produksinya, 

hal ini dapat dicapai dengan material import yaitu mengimpor bahan baku 
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industri dari Afrika dan investment abroad memberikan investasi kepada 

Afrika melalui FOCAC.  

Dan variabel yang terakhir dalam dimensi kepentingan ekonomi 

adalah supplementary interest yang dapat dicapai dengan tourism dan labor 

export. Tourism sejatinya sudah menjadi trend untuk meningkatkan 

pendapatannya, banyak terpampang iklan pariwisata terpampang di media 

cetak maupun online untuk meningkatkan kunjungan dari turis 

mancanegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan melihat upaya dan 

dinamika kunjungan wisatawan dari Afrika ke China maupun sebaliknya. 

Untuk labor export sudah dilakukan China melalui FOCAC, China 

mengirimkan tenaga ahli atau pekerjanya untuk membantu pembangunan 

infrastruktur-infrastruktur negara yang ada di Afrika.  

Dimensi kepentingan keamanan yang dibagi menjadi tiga variabel. 

Variabel yang pertama yaitu strategic security yang mempunyai tiga 

indikator yaitu avoiding military crash, maintaining stability in region, dan 

building lean & strong military force. Hal ini akan dilihat melalui upaya 

China untuk memperkuat kapabilitas militernya dengan negara-negara 

Afrika. Untuk variabel kedua dan ketiga yaitu security of national 

unification dan economy security berhubungan dengan gerakan separatis 

dan kejahatan transnasional. Dalam variabel ini penulis akan melihat adanya 

upaya China dalam mencegah adanya gerakan separatis dan memerangi 

kejahatan transnasional untuk melindungi properti yang dimiliki Chna. 
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Dimensi kepentingan politik yang terdapat dua variabel yaitu 

maintaining sovereignity dan world order. Variabel maintaining 

sovereignity dapat dicapai dengan self-determination dan non-interfence, 

dalam melihat variabel ini penulis akan mendeskripsikan bahwa pembuatan 

forum FOCAC oleh China bersama negara-negara Afrika merupakan upaya 

China untuk merebutkan status hegemon di wilayah Afrika, dan penulis 

akan melihat upaya China untuk tidak ikut campur dalam konflik maupun 

perang saudara yang dialami Afrika. Dan untuk variabel yang kedua world 

order dapat dicapai dengan mendapatkan international status. Dalam hal ini 

penulis akan melihat bagaimana upaya China untuk mempertahankan 

kekuasaan atau pengaruhnya dalam ranah tatanan global (Afrika), dengan 

menciptakan nama baiknya di dunia internasional. 

Dimensi yang terakhir yaitu kepentingan budaya, yang mana 

kepentingan ini bersifat spiritual apabila dibandingkan dengan kepentingan 

lainnya yang cenderung bersifat materil. Kepentingan budaya memiliki dua 

variabel yaitu pertama foster national identity yang dicapai dengan indikator 

national identity, penulis deskripsikan sebagai segala bentuk nilai-nilai 

bangsa China yang ditanamkan di Afrika melalui FOCAC. Variabel kedua 

yakni respecting knowledge dapat dicapai dengan indikator quality of 

education, yang mana penulis akan melihat kualitas pendidikan siswa-siswa 

Afrika setelah diberikan beasiswa oleh China. 
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Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Kepentingan Nasional Yan Xue 

Tong pada Kepentingan China di FOCAC 

Dimensi Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic Interest 

Expanding Export 

of Product and 

Technology 

Melihat adanya upaya 

China untuk meningkatkan 

ekspor dalam bentuk 

produk maupun teknologi 

kepada Afrika melalui 

FOCAC. 

 

Strategic Interest 

 

 

 

 

Technology Import 

 

 

 

Melihat apakah China 

sudah mempunyai 

teknologi yang canggih dan 

membutuhkan technology 

import untuk melancarkan 

aksi perdagangan dengan 

Afrika melalui FOCAC. 

Production Interest Material Imports 

Melihat adanya upaya 

China dalam 

mendatangkan (ekspor) 

produk sumber daya alam 

dari Africa melalui 
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Kepentingan 

Ekonomi 

FOCAC untuk memenuhi 

kebutuhan industri China  

Investment Abroad 

Melihat adanya upaya 

China dalam meningkatkan 

investasinya di Afrika 

melalui FOCAC untuk  

sebagai saran memperluas 

jangkauan perusahaan-

perusahaan China 

Stimulus Interest 

Absorbing Foreign 

Capital 

Melihat adanya upaya 

China dalam menyerap 

modal asing dari Afrika 

melalui FOCAC. 

Supplementary 

Interest 

Labor Export 

Melihat adanya upaya 

China dalam meningkatkan 

ekspor tenaga kerja di 

Afrika melalui FOCAC. 

Tourism  

Melihat adanya upaya 

China dalam meningkatkan 

aspek tourism income 

sebagai hasil dari adanya 

FOCAC. 
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Kepentingan 

Keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic Security 

Avoiding Military 

Crash 

Melihat adanya upaya 

China dalam menghindari 

segala konflik militer 

terkait masuknya China di 

Afrika melalui FOCAC, 

sebagai upaya 

penanggulangan bentuk 

ancaman di segala aspek 

dalam negeri Afrika. 

Maintaining 

Stability in Region 

Melihat adanya upaya 

China dalam mengatur 

stabilitas keamanan dalam 

negeri terhadap ancaman 

keamanan lintas negara di 

wilayah sekitar Afrika. 

Building lean and 

Strong Military 

Force 

Melihat adanya upaya 

China dalam meningkatkan 

startegi dan kekuatan 

militernya terkait adanya 

FOCAC. 

Security of National 

Unification  

Preventing 

Separatist Activity 

Melihat adanya upaya 

China dalam membantu 

memerangi kepentingan 
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Kepentingan 

Keamanan 

kelompok separatis dan 

peran saudara yang ada di 

Afrika. 

Economic Security 

Attacking 

International 

Crime 

Melihat adanya upaya 

China dalam memerangi 

kelompok kejahatan 

transnasional yang 

menganggu stabilitas 

pereknomian di Afrika. 

Protecting 

Intelectual 

Property Rights 

Melihat adanya upaya 

China dalam melindungi 

hak intelektual terkait 

kerjasamanya dengan 

Afrika melalui FOCAC 

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan 

Politik 
Maintaining 

Sovereignity 

Self-Determination 

Melihat ada atau tidaknya 

faktor self-determination  

terkait kerjasama China 

dengan Afrika melalui 

FOCAC 

Non-Interfence 

Melihat adanya upaya 

China dalam menghindari 

atau tidak ikut campur 

dalam konflik maupun 
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perang saudara yang 

dialami Afrika. 

World Order 

International 

Status 

Melihat adanya upaya 

China dalam menunjukkan 

pengaruh dan kekuatannya 

kepada global terkait 

adanya FOCAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan 

Budaya 

Foster National 

Identity 

National Identity 

Melihat adanya upaya 

China dalam menunjukkan 

identitas nasionalnya dalam 

FOCAC kepada negara-

negara Afrika. 

Respecting 

Knowledge 

Quality of 

Education 

Melihat adanya upaya 

China dalam 

mempromosikan 

pengetahuan baru dalam 

FOCAC dan melihat 

kualitas pendidikan siswa-

siswa Afrika setelah 

diberikan beasiswa oleh 

China. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensi Asia Afrika dan Kerjasama Selatan-Selatan (South-

South Cooperation) 

China membuat Forum China Africa Cooperation (FOCAC) 

bersama 49 negara Afrika pada Tahun 2000 

Apa yang menjadi kepentingan China dalam Forum China-Africa 

Cooperation (FOCAC) kepada Tahun 2000-2018 

Konsep Kepentingan Nasional Yan Xue Tong 

Economic 

Interest 

Security 

Interest 

Political 

Interest 

Strategic 

Security 

Security of 

National 

Unification 

Economic 

Security 

Maintaining 

Sovereignity 

 

World Order 

Basic Interest 

Strategic 

Interest 

Production 

Interest 

Stimulus 

Interest 

Supplementary 

Interest 

 

Foster 

National 

Identity 

 

Respecting 

Knowledge 

Kepentingan China dalam Forum China Africa Cooperation 

(FOCAC) tahun 2000-2018 dilihat menggunakan 4 dimensi 

konsep kepentingan nasional akan mengacu kuat kepada 

kepentingan ekonomi dan politik (kepentingan yang paling 

menonjol) 

Cultural 

Interest 
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2.5 Argumen Utama 

Kepentingan China dalam Forum China Africa Cooperation 

(FOCAC) tahun 2000-2018 jika dilihat dengan menggunakan 4 dimensi 

konsep kepentingan nasional Yan Xuetong, menurut penulis kepentingan 

China dalam FOCAC meliputi semua dimensi yaitu kepentingan ekonomi, 

kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan kepentingan budaya.  Jika 

dilihat dari sudut pandang penulis kepentingan ekonomi dan kepentingan 

politik yang paling menonjol, tetapi tidak berarti bahwa kepentingan yang 

lain tidak berpengaruh sama sekali. Karena keempat dimensi diatas saling 

berhubungan dan saling menyangga dalam mewujudkan kepentingan 

nasional China dalam FOCAC. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif. Penilitian deskriptif merupakan sebuah penilitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang 

ada, dibahas dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Terdapat dua 

jenis penilitian deskriptif yaitu penilitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam 

bukunya, Uber Silalahi menjelaskan bahwa penilitian kualititatif 

berorientasi pada identifikasi karakterisitik sekelompok manusia, benda, 

ataupun peristiwa dan meibatkan proses konseptualisasi yang menghasilkan 

skema-skema klasifikasi dari karakteristik tersebut. Sedangkan untuk 

penelitian deskriptif kuantitatif berfokus pada besarnya distribusi 

karakteristik dari objek yang diteliti untuk memunculkan teknik pengukuran 

static berdasar angka serta grafik yang telah di dapat seperti distribusi 

frekuensi, tendesi, sentral dan pengukuran dipersi.45 Dalam penilitian ini, 

penulis menggunakan skema penilitian deskriptif kualitatif yang ditujukan 

untuk menganalisa apa kepentingan China dalam Forum On China Africa 

Cooperation (FOCAC). 

 

                                                           
45 Ulber Silalahi. 2006. Metode Penilitian Sosial. Bandung, Unpar Press. Hlm 25-28 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis disini membuat batasan obyek dan waktu penilitian, 

pembatasan terebut dilakukan agar tidak terlalu luas ruang lingkup 

penelitiannya. Sehingga pembahasan mengenai masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini berupa ruang lingkup penilitian kerjasama China dan 

negara-negara Afrika melalui FOCAC dalam kurun waktu tahun 2000 

hingga 2018. Ruang lingkup penelitian ini dimulai dari tahun 2000 dimana 

pada waktu pembentukan FOCAC dan tahun 2018 merupakan berakhirnya 

progam kerja dari ministerial conference yang diadakan sebelumnya.  

Ruang lingkup penilitian ini juga dibatasi oleh operasionalisasi 

konsep, dimana penulis akan memfokuskan untuk melihat hubungan 

kerjasama antara China dan negara-negara Afrika melalui FOCAC. Tidak 

menutup kemungkinan pula jika penulis akan memasukkan beberapa hal 

terkait hubungan kedua belah pihak (China-Afrika) yang terjadi di luar 

interaksi mereka, namun kembali lagi penulis akan menfokuskan peniltian 

dana analisa penulis terkait dengan variabel yang telah dijelaskan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah melaldan menunjang topik bahasan penilitian yang peneliti ambil. 

Data yang digunakan adalah literatur yang bersumber dari buku, artikel, 

jurnal-jurnal imiliah, majalah yang terkait dengan studi kasus yang dibahas 

oleh penulis. Terdapat sebuah data berupa statistic yang diambil secara 

online melalui situs Lembaga resmi pemerintah maupun situs lain yang 
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menyediakan data aktual dan kredibel yang berhubungan dengan studi kasus 

peniltian. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analitis kualititatif. Analisis data dalam kualitatif merupakan proses 

mengatur secara sistematis data-data dari berbagai sumber yang telah 

dikumpulkan untuk memahami bahan-bahan tersebut agar dapat di 

interpretasikan.46 Pada tahapan analisis data yang berupa dokumen, 

wawancara, grafik dan angka dilakukan dengan penyederhanaan data-data 

yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. 

Tahapan yang peneliti lakukan yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data 

sekunder sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

2. Mereduksi Data 

Tahapan ini adalah dengan merangkum hal-hal pokok serta hal–

hal yang penting berkaitan dengan penelitian. Artinya pada tahapan ini 

data-data sudah diklasifikasikan kemudian dirangkum untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk mempertajam fokus 

dari bahasan. 

 

 

                                                           
46 Ibid. Hlm 25 
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3. Penyajian Data 

Pada tahapan ini data yang telah direduksi akan dilihat, dipahami 

atau lebih jauh dianalisa berdasarkan pemahaman yang didapat 

berdasarkan pada konsep dan fokus penelitian yang digunakan. 

Penyajian data akan berbentuk narasi, grafik, matriks dan bagan 

disesuaikan dengan konsep dan fokus peniltian dimana ini semua 

dilakukan untuk menggabungkan informasi dalam bentuk padu dan 

mudah di capai.47 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis 

data yang sudah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. 

Kesimpulan yang diambil selama peniltian berlangsung merupakan 

refleksi dari proses-proses analisis sebelumnya. Pada tahap reduksi 

ataupun penyajian data biasanya penulis sudah dapat meraba 

kesimpulan meskipun belum jelas, penarikan kesimpulan akan 

bergantung pada kecakapan penulis, analisis data dan ketersediaan 

data.48 

3.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk 

memudahkan pembaca sebagai berikut: 

                                                           
47 Ibid  
48 Ibid  
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Bab I Pendahuluan terdiri dari: pertama, Latar belakang masalah 

yang merupakan kronologi dari fenomena yang akan diteliti serta urgensi 

dilihat dari studi hubungan internasional, dan anomaly yang muncul dari 

kronologi masalah tersebut. Dan signifikan nya dengan studi hubungan 

internasional. Kedua tentang rumusan maslaah yang berisi pertanyaan yang 

nantinya akan dijawab dalam penelitian ini. Ketiga adalah tujuan-tujuan 

penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang dirumuska 

sebelumnya. Keempat, manfaat penelitian berisi tentang manfaat dari 

adanya penelitian ini, baik untuk keilmuan hubungan internasional maupun 

untuk praktis. 

Bab II Kerangka Pemikiran yang berisi pertama, studi terdahulu 

yang berisi studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan 

fenomena yang dipilih oleh penulis. Kedua, merupakan kerangka teoritis 

yang berisikan mengenai teori terhadap suatu fenomena yang diteliti. 

Ketiga, merupakan operasionalisasi konsep yang berisikan teori atau konsep 

dan pengaplikasian teori, konsep, variable, dan indikator yang digunakan 

untuk meneliti fenomena. Keempat adalah hipotesis, atau argumen utama 

yang berisikan jaawaban sementara dari hasil pengaplikasian teori dan yang 

diteliti terhadap suatu fenomena. 

Bab III Metode penelitian terdiri dari, Jenis penelitian, Ruang 

lingkup penelitian , teknik pengumpulan data, teknis Analisa data, dan 

sistematika penulisan. 
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Bab IV akan membahas sejarah dinamika hubungan China dan 

Afrika sebelum adanya FOCAC, sejarah pembentukan FOCAC, enam 

ministerial conference dan implementasinya, penjabaran FDI China di 

Afrika. 

Bab V dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kepentingan nasional 

yang dibawa oleh China Forum On China Africa Cooperation (FOCAC) 

tahun 2000-2018. Kemudian penulis mendeskripsikan berdasarkan variable 

dan indikator yang ada dari konsep Kepentingan Nasional Yan Xue Tong. 

Bab VI dalam bab ini berisi mengenai penutup yang memuat 

kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan, dalam bagian ini juga berisi 

saran-saran yang direkomendasikan kepada peneliti dalam penilitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan tema penilitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Dinamika Hubungan China-Afrika 

China memulai menjalin hubungan resmi dengan negara-negara Afrika 

pertama kali pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. 

Menteri Luar Negeri China pada saat itu, Zhou Enlai bertemu dengan beberapa 

pemimpin Afrika, termasuk Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Pada tahun 1956 

Mesir merupakan negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik 

dengan China. Konferensi Bandung merupakan sebuah peluang yang unik bagi 

China untuk menemui negara-negara baru di Asia dan Afrika, China 

menyambut mereka dengan anti-kolonialnya dengan menampilkan negaranya 

sebagai model kemandirian negara (perjuangan revolusioner) dan menarik bagi 

persatuan Asia-Afrika.49 

Kebijakan luar negeri China terhadap negara Afrika sejak awal ditandai 

dengan tiga aspek yaitu ekspor China Model, perjuangan melawan negara 

adikuasa dan kebijakan dunia ketiga China. Tujuan China di Konferensi KAA 

sudah jelas untuk menciptakan rasa persatuan berdasarkan pengalaman masa 

lalu dibawah kolonialisme barat dengan membangun kekuatan internasional 

yang baru. Kekuatan internasional yang baru ini didasarkan pada South-South 

Cooperation.50 South-South Cooperation atau yang disebut dengan kerjasama 

selatan-selatan merupakan kerjasama hasil dari adanya Konferesi Asia Afrika. 

                                                           
49 Chris Alden & Ana Christina Alves. Roape Publications Ltd., 2008. Review of African Political 

Economy-History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy. Diakses melalui 

https://www.jstor.org/stable/20406476?seq=1#page_scan_tab_contents pada tanggal 30 Juni 2019 
50 Ibid.  
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Kerjasama selatan-selatan dibentuk sebagai perlawanan negara-negara selatan 

atau dunia ketiga pasca perang dunia yang mengalami permasalahan politik, 

keamanan, dan ekonomi. Negara-negara ini berkumpul bertujuan untuk menjadi 

negara yang lebih baik.51 

China dan Afrika berbagi pengalaman serupa dalam sejarah modern dan 

kontemporer, baik yang menderita karena invasi, perampasan dan perbudakan 

oleh penjajah. Oleh karena itu, China dan Afrika selama ini memberikan simpati 

dan dukungan satu sama lain dalam perjuangan mereka melawan kolonialisme 

dan untuk mendapatkan kemerdekaan. Sehingga persahabatan yang mendalam 

telah dibangun sejak lama. Persahabatan antara China dan Afrika secara 

bersama ditempa dan dipupuk oleh para pemimpin generasi tua China dan 

Afrika dalam rangka saling simpati, pengertian, bantuan, dan dukungan jangka 

panjang. Dalam sentengah abad terakhir, dibawah asuhan para pemimpin 

beberapa generasi kedua belah pihak, persahabatan ini tetap tidak berubah dan 

kerjasama keduanya semakin dalam dalam meskpiun terjadi fluktuasi dalam 

situasi internasional dan perubahan luar biasa di masing-masing negara.52 

Sejak tahun 1950 an pemerintah dan rakyat China telah menunjukkan 

simpati yang mendalam dan memberikan dukungan moral dan material yang 

kuat kepada rakyat Afrika dalam perjuangan mereka untuk memenangkan dan 

mempertahankan kemerdekaan negaranya. China telah secara aktif 

menyuarakan dukungan mereka untuk tujuan yang baik dan adil untuk saudara-

                                                           
51 Ibid.  
52 China Africa Relations,Ministry Of Foreign Affair of The People’s Rebuplic of China. Diakses 

melalui https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceza/eng/zghfz/zfgx/t165329.htm diakses pada 30 juni 2019 
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saudara mereka di Afrika, dan telah melatih sejumlah besar personil untuk 

Afrika yang kemudian dapat diandalkan untuk perjuangan kemerdekaan 

negara-negara Afrika. beberapa dari mereka terus memainkan peran penting 

dalam arena domestic dan internasional setelah kemerdekaan.53 

Lalu pada tahun 1960 an sejumlah besar negara-negara Afrika yang baru 

merdeka telah menjalin hubungan diplomatik dengan China, dan hubungan 

tersebut telah mengantar mereka ke era baru pembangunan. Untuk memperkuat 

persahabatan China-Afrika Zhou Enlai melalukan tur ke Afrika yang luas 

tersebut antara tahun 1963 dan 1964. Kemudian ratusan petugas medis China 

dikirim ke Afrika dan proyek infrastruktur direncanakan. Pada tahun era 1960 

sampai dengan 1970 an China memberikan bantuan luar negeri berupa 

pembangunan jalur kereta api TAZARA, yang juga disebut dengan Tanzam 

Railway yang membentang sepanjang 1.8605 km antara Dar es Salaam di 

Tanzania dan Kapiri Mposhi di Zambia. Proyek pembangunan kereta api ini 

merupakan proyek terbesar China yang diselesaikan di luar negeri. Survei dan 

desain proyek kereta api Tanzam dimulai pada Mei tahun 1968, dan kontruksi 

dimulai pada Oktober 1970 dengan mendatangkan 50.000 pekerja asal China. 

Jalur kereta api selesai dan diserahkan kepada otoritas local pada Juli tahun 

1976.54 

Beijing resmi mempromosikan perdagangan luar negeri China ke Afrika 

pada tahun 1963 pada akun “the eternal spring of Sino-African Trade”. Tetapi 

                                                           
53 Ibid. 
54 Global Security. Military. Tanzania – TANZAM Railway. Diakses melalui 

https://www.globalsecurity.org/military/world/tanzania/tanzam.htm pada tanggal 30 Juni 2019 
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sebelumnya China telah melakukan kunjungan misi dagang ke Afrika yang 

dipimpin oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Yeh Chi-Chuang dan Wakil 

Menteri Lei Jenmin, Kiang Ming dan Lu Hsu-chang pada tahun 1956, 1958, 

dan 1961. Pada bulan Agustus 1955 China mendatangi perjanjian perdagangan 

tiga tahun pertamanya dengan negara Mesir. Pada waktu itu China memberikan 

hadiah 20 juta Franc Swiss kepada Presiden Mesir yaitu Gamal Abdel Nasser 

untuk membantu mengatasi krisis Suez. Sejak saat itu lah China rutin 

memberikan berbagai macam bantuan luar negeri kepada negara-negara Afrika. 

Tidak lama setelah hubungan diplomatik dan perjanjian perdagangan dibangun 

dengan Mesir, China juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan 

dengan negara Afrika lainnya. Negara-negara Afrika yang dimaksud adalah 

Algeria, Congo, Ghana, Guinea, Mali, Moroko, Nigeria, Rodhesia, Sierra lione, 

Republik Somali, Afrika Selatan, Sudan, Tanganyika, Tunisia, dan Uganda. 55 

Pengalaman China mentransformasikan pertanian, meluncurkan 

industri, dan membangun sosialisme akan sangat penting dan menarik bagi 

Afrika. Tetapi awalnya perdagangan yang ada di Afrika itu tidak mudah 

dibangun. Pada waktu itu komoditas ekspor yang dipasok China ke negara-

negara Afrika adalah barang tahan lama yang dibutuhkan dalam produksi dan 

kontruksi seperti mesin, dan peralatan pabrik, instrumen, bahan bangunan, 

bahan kimia, peralatan pabrik lengkap (pabrik kapas, pabrik kertas, kilang 

                                                           
55 Dick Wilson. 1964. Far Eastern Economic Review. China’s Economic Relations with Africa. 

Diakses melalui 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030639686400500406?journalCode=raca pada 

tanggal 30 Juni 2019 
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gula), serta konsumen barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Afrika 

seperti kapas, benang, tekstil katun, sutra, obat-obatan, dan barang industri 

ringan lainnya. Sedangkan komoditas impor China dari negara Afrika dalah 

kakao, kopi, karet mentah, kapas, Arabian gum, oilseeds, fosfat, rempah-

rempah, dan sebagainya yang merupakan produk asli khusus Afrika. pertukaran 

komoditas ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan kesetaraan, saling 

menguntungkan, dan pertukaran produk untuk memenuhi kebutuhan satu sama 

lain.56 

Aliansi yang tumbuh antara China dan Afrika semakin dibutuhkan oleh 

kedua belah pihak. Industri China yang sedang berkembang menghasilkan 

permintaan akan sumber daya yang banyak dan tampaknya tidak ada habisnya. 

Pada tahun 1995, Jiang Zemin mendorong laju pertumbuhan ekonomi China 

yang lebih cepat. Dibawah kepemimpinannya, China melakukan reformasi 

besar-besaran dengan percaya diri. Zemin menyatakan kepada para pengusaha 

China untuk “Go Out“, ditujukan untuk mendorong pengusaha untuk 

menaklukkan pasar dunia. Selanjutnya pada akhir tahun 1990 an, tawaran 

tersebut sangat didukung oleh pemerintah dan kedutaan lokal dengan Exim 

Bank  milik pemerintah China yang menyediakan keuangan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan dengan harga rendah. Keuntungan yang diberikan oleh 

pemerintah China menungkingkan perusahaan asal China memenangkan 

banyak tawaran di pasar dunia.57 

                                                           
56 Ibid. 
57 Mahboob Ar Rahman. Blitz. Economy. China is helping Asian and African nations in attaining 

economic prosperity. Diakses melalui https://www.weeklyblitz.net/economy/china-is-helping-

asian-and-african-nations-in-attaining-economic-prosperity/ pada tanggal 30 Juni 2019 
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Adanya peningkatan industri China di pasar dunia mendorong diaspora 

China di Afrika. hubungan yang diperbaruhi menciptakan sebuah portal dimana 

permintaan Afrika untuk barang-barang konsumen dengan harga murah bisa 

mengalir. Pengusaha China di Afrika yang memiliki kontak dengan pemerintah 

China, membawa insinyur dan teknisi industri yang terampil seperti mekanik, 

listrik, tukang kayu untuk membangun industri Afrika dari bawah ke atas.58 

4.2 Sejarah Terbentuknya Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 

FOCAC adalah sebuah forum kerjasama yang didirikan oleh China 

dan negara Afrika sebagai platform untuk dialog yang setara berdasarkan 

prinsip-prinsip realistis dan pragmatis, dan juga sebagai mekanisme 

kerjasama negara berkembang antara China dan negara-negara Afrika. 

Karakteristik FOCAC ada dua, yakni pertama, memperkuat konusultasi dan 

memperluas kerjasama dalam kerangka pragmatis dan kedua, 

mempromosikan dialog politik dan kerjasama ekonomi.59 Tujuan 

dibentuknya FOCAC adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi China-

Afrika dalam perdagangan untuk membangun tatanan dunia yang baru 

dengan ketertiban yang akan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan 

antara China dan Afrika. Dengan mendorong dan mendukung perusahaan 

China untuk bekerjsama dengan Afrika dalam bentuk perdagangan dan 

investasi. Dalam hal ini Pemerintah china telah mengambil beberapa 

langkah termasuk memberikan dana khusus untuk pembangunan dengan 

                                                           
58 Ibid.  
59 African Union. Africa – China. China-Africa Cooperation Forum (FOCAC). Diakses melalui 

https://au.int/en/partnerships/africa_china pada tanggal 30 Juni 2019 
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memberikan bantuan pinjaman lunak kepada Afrika. Pengembangan 

FOCAC memanfaatkan hubungan China-Afrika yang sebelumnya terjalin 

baik, dengan melakukan dukungan politik, bantuan keuangan, dan bantuan 

infrastruktur, bahkan selama adanya kesulitan ekonomi yang melanda 

negara-negara Afrika.60 

FOCAC didirikan pada tahun 2000 di Beijing yang awalnya 

beranggotakan China dan 49 negara Afrika. Namun pada tahun 2015 

anggota FOCAC bertambah menjadi China dan 53 negara Afrika, tetapi ada 

negara Afrika yang tidak tidak menjadi anggota FOCAC seperti Western 

Sahara, Eswatini, Mayotte, dan Saint Helena, Ascension and Tritan da 

Cunha (UK). Sedangkan negara-negara Afrika yang menjadi anggota 

FOCAC adalah Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cabo Verde, Cameroon, Afrika Tengah, Chad, Comoros, Republic of the 

Congo, Cote d’lvoire, Democratic Republic of Congo (Kinshasa), Djibouti, 

Mesir, Equatirorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, 

Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, 

Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, 

                                                           
60 Li Anshan. Centre for African Studies Peking University. The Forum on China-Africa 

Cooperation: From a Sustainable Perspective. Diakses melalui 

http://awsassets.panda.org/downloads/the_forum_on_china_africa_cooperation_1.pdf pada tanggal 

30 Juni 2019 
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Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, The Commision of the Africa 

Union.61 

FOCAC merupakan bagian dari tren Kerjasama Selatan-Selatan 

(South-South Cooperation). Kerjasama selatan-selatan ini merupakan 

lanjutan dari adanya Konferensi Asia Afrika, kerjasama ini merupakan 

bentuk solidaritas bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kepercayaan diri untuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati 

dunia internasional.62  

FOCAC memiliki lima nilai panduan yang mewujudkan semangat 

Kerjasama Selatan Selatan yaitu tentang kesetaraan dan saling 

menguntungkan, keragaman dalam bentuk dan konten, penekanan pada 

hasil praktis, mengejar kemajuan bersama, dan penyelesaian damai dari 

adanya perbedaan. Komitmen yang dibuat selama forum dibagi menjadi 

lima bidang kerja sama yakni, pertama Political yang berfokus untuk 

meningkatkan kunjungan diplomatik antara China dan negara-negara 

Afrika. Kedua, Social Development yang berfokus pada teknologi medis 

dan pelatihan, menambah beasiswa untuk siswa Afrika dan pembangunan 

sekolah, mengadakan penilitian untuk lingkungan. Ketiga, Economic yang 

berfokus pada meningkatkan perdagangan, investasi asing, bantuan 

pembangunan (ODA), tekonologi agrikultur, dan berbagi pengetahuan pada 

                                                           
61 Forum on China-Africa Cooperation. About FOCAC. African Member of FOCAC. Diakses 

melalui https://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/ pada tanggal 1 Juli 2019 
62 Kominfo. KAA: Kerjasama Sama Selatan-Selatan dan Triangular Diresmikan. Diakses melalui 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4778/KAA%3A+Kerja+Sama+Selatan-

Selatan+dan+Triangular+Diresmikan/0/sorotan_media pada tanggal 30 Juni 2019 
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program FOCAC. Keempat, Cultural yang berfokus pada meingkatkan turis 

asal China untuk pergi ke Afrika, pertukaran budaya melalui seni dan youth 

festival, dan kerjasama antar wanita. Dan bidang kerjasama yang terakhir 

atau kelima adalah Security, berfokus pada bantuan militer, pertukaran 

informasi, penelitian hukum internasional, pencegahan kejahatan 

internasional, dan anti teroris.63 

Pertemuan dalam FOCAC dilasksanakan sekali dalam tiga tahun, 

dengan tuan rumah yang berganti-ganti antara China dan negara-negara 

Afrika. Dalam setiap forum yang diadakan menghasilkan rencana aksi tiga 

tahun, rencana aksi tersebut dilakukan secara bilateral antar negara China 

dan Afrika dan dipantau oleh komite tindak lanjut (Follow-up committee). 

Mekanisme Konsultasi yang ada di FOCAC telah ditentukan di Program 

Kerjasma China dalam Pembanguna Ekonomi dan Sosial, yang diadopsi 

dari First Ministerial Conference FOCAC tahun 2000. China dan Afrika 

sepakat untuk membentuk mekanisme tindak lanjut bersama untuk 

melakukan evaluasi berkala pada pelaksanaan tindak lanjut. Pada bulan Juli 

tahun 2001, sebuah pertemuan konsultasi Menteri FOCAC diadakan di 

Lusaka, ibu kota Zambia, dimana pada pertemuan itu prosedur untuk 

mekanisme tindak lanjut FOCAC dibahas dan diadopsi. 64  

Mekanisme tindak lanjut secara resmi mulai berlaku pada bulan April 

2002. Mekanisme tindak lanjut FOCAC dibangun di tiga tingkat yakni, 

                                                           
63 Tara Mackinnon. BRICS Policy Center. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)  
64 Forum on China-Africa Cooperation. About FOCAC. FOCAC Mechanisms. Diakses melalui 

https://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/ pada tanggal 1 Juli 2019 
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Ministerial Conference yang diadakan setiap 3 tahun, Pertemuan Tindak Lanjut 

Pejabat Senior (The Senior Officials Follow-up Meeting), dan Pertemuan 

Persiapan Pejabat Senior untuk Ministerial Conference yang diadakan masing-

masing pada tahun dan beberapa hari sebelum diadakannya Ministerial 

Conference. Ministerial Conference dan pertemuan pejabat senior diadakan 

secara bergantian di China dan negara Afrika, dengan China maupun negara 

Afrika sebagai tuan rumah menjadi ketua bersama yang memimpin pertemuan 

dan memimpin dalam implementasi hasil pertemuan. Ministerial Conference 

dihadiri oleh para Menteri luar negeri dan Menteri yang bertanggung jawab atas 

kerjasama ekonomi internasional, dan pertemuan pejabat senior dihadiri oleh 

pejabat tingkat direktur jendral dari departemen yang kompeten di China dan 

negara-negara Afrika.65 

4.3 Ministerial Conference on FOCAC Tahun 2000-2015 dan 

Implementasinya 

Sejak tahun 2000 hingga 2015 telah dilaksanakan enam kali pertemuan 

FOCAC. Pertemuan pertama yaitu First Ministerial Conference diadakan di 

Beijing pada 10-12 Oktober tahun 2000. Pertemuan pertama ini fokus pada dua 

bidang utama yaitu tentang bagaimana mempromosikan dan membangun 

keadilan dalam tatanan dunia baru yang adil, dan untuk lebih memperkuat 

kerjasama antara China dan Afrika tentang pembangunan ekonomi dan sosial. 

Tujuan konferensi pertama ini adalah melakukan konsultasi yang setara, 

memperdalam pemahaman, memperluas consensus, memperkuat persahabatan 

                                                           
65 Ibid.  
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dan mempromosikan kerjasama. Hasil dari konferensi pertama ini adalah 

menghasilkan dua kebijakan penting yaitu Deklarasi Beijing dan program 

kerjasama China-Afrika dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu 

terdapat usulan untuk membangun tipe baru kemitraan China-Afrika yang 

menampilkan stabilitas jangka panjang, kesetaraan, dan saling 

menguntungkan.66 

Deklarasi Beijing merupakan sebuah pertemuan yang bersifat open 

dialog dimana perwakilan dari masing-masing negara akan mendiskusikan 

masalah yang dimiliki negara-negara Afrika dengan China. Afrika merasa 

banyaknya hutang yang dimiliki telah menghambat pembangunan di Afrika dan 

memperlambat laju perekonomian mereka. China menanggapi hal itu dengan 

menagajak negara-negara maju dan organisasi internasional untuk menghapus 

hutang Afrika, agar negara-negara Afrika dapat melakukan pembangunan di 

negaranya.67 Implementasi dari First Ministerial Conference adalah China 

membatalkan hutang 10,9 milyar RMB untuk 31 negara Afrika, menetapkan 

dana pengembangan sumber daya manusia Afrika, melatih hampir 7000 tenaga 

ahli Afrika, dan menyediakan dana khusus untuk mendukung dan mendorong 

investasi oleh perusahaan China di negara-negara Afrika.68 

                                                           
66 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
67 Ministry of Foreign Affairs, the People ‘s Republic of China. Beijing Declaration of The Forum 

on China-Africa Cooperation. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606796.htm pada tanggal 1 Juli 2019 
68 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019  
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Setelah itu Second Ministerial Conference dilaksanakan pada 3-5 

November tahun 2003 di Addis Ababa. Second Ministerial Conference tersebut 

mengkaji implementasi dua kebijkan yang telah dibuat di pertemuan pertama 

yakni Deklarasi Beijing dan program kerjasama pembangunan sosial-ekonomi 

untuk memperdalam kerjasama di bidang utama seperti pengembangan sumber 

daya manusia, pertanian, infrastruktur, investasi dan perdagangan. Kemudian 

pertemuan tersebut diakhiri dengan mengadopsi Addis Ababa Action Plan 

(2004-2006), dan mengusulkan untuk membangun jenis kemitraan baru antara 

China dan Afrika yang menampilkan stabilitas jangka panjang, kesetaraan, dan 

kerjasama komprehensif yang saling menguntungkan.69  

Tema dalam Second Ministerial Conference yang ada di Addis Ababa 

adalah kerjasama pragmatis dan aksi yang berorientasi. China setuju untuk 

meningkatkan bantuan ke negara-negara Afrika dibawah kerangka kerja 

FOCAC. China juga setuju untuk melatih hingga 10.000 lebih personil Afrika 

di berbagai bidang. Zimbabwe dan Tunisia disetujui sebagai tujuan wisata luar 

negeri dari masyarakat China.70 Implementasi dari Second Ministerial 

Conference adalah Pemerintah China menandatangani 382 pejanjian bantuan 

dengan negara-negara Afrika, melatih 12.600 tenaga ahli Afrika, memberikan 

perlakukan tarif nol untuk ekspor dari 28 negara paling miskin di Afrika, dan 

                                                           
69 Chuka Enuka. Institute of International Studies Jilin University, China. The Forum on China-

Africa Cooperation (FOCAC): A Framework for China’s Re Enggagement with Africa in the 21st 
Century. Diakses melalui 

https://pdfs.semanticscholar.org/309b/de240481cd248afa5bf23122f122ca3e5731.pdf pada tanggal 

27 Juni 2019 
70 China Daily Europe. Focac Timeline. Diakses melalui 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-12/04/content_22625309.htm pada tanggal 27 Juni 

2019 
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memberikan status tujuan destinasi untuk wisatawan China di 17 negara Afrika, 

dan mengadakan Festival seni Internasional “Meet in Beijing”, “Voyage of 

Chinese Culture to Africa”.71 

Lalu pada 3-5 November tahun 2006 diadakan Beijing Summit and 

Third Ministerial Conference di Beijing. Third Ministerial Conference 

membahas tentang implementasi pelaksanaan tindakan lanjutan dari Second 

Ministerial Conference, sedangkan dalam Beijing Summit atau Konferensi 

Tingkat Tinggi Beijing menghasilkan Beijing Action Plan (2007-2009) dengan 

memtuskan untuk membangun jenis kemitraan baru antara China dan Afrika 

yang menampilkan kesetaraan politik dan rasa saling percaya, kerjasama 

ekonomi yang saling menguntungkan, dan pertukaran budaya. China 

mengumumkan delapan langkah kebijakan untuk memperkuat kerjsama dengan 

Afrika dan mendukung perkembangannya. Beijing Summit telah membuat 

hubungan China-Afrika ke tingkat yang lebih tinggi dengan dasar politik yang 

kuat untuk pembangunan hubungan China-Afrika yang berkelanjutan dan 

menyeluruh.72  

Selain itu pada Beijing Summit dan Third Ministerial Conference 

Presiden China Hu Jintao telah mengumumkan tentang pembatalan hutang 32 

negara Afrika. Dana pembangunan China-Afrika yang mendanai banyak proyek 

infrastruktur Afrika didirikan dengan modal 1 milyar USD. China juga 

                                                           
71 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
72 Ibid.   
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mengumumkan pinjaman konsesi sebesar 5 milyar USD yang telah menjadi 

patokan dasar untuk semua pertemuan yang diikuti.73  

Implementasi dari Beijing Summit & Third Ministerial Conference 

adalah China memberikan pinjaman konsesi sebesar 3 milyar USD kepada 

negara-negara Afrika, dan kredit kepada eksportir sebesar 2 milyar USD. 

Pembuatan dana pembangunan China-Afrika dengan menginvestasikan lebih 

dari 500 juta USD dalam 27 proyek. China membatalkan 154 hutang dari 33 

negara Afrika. Jumlah barang ekspor ke China meningkat menjadi 478 barang 

dikarenakan menikmati perlakukan nol-tarif dari negara-negara paling 

berkembang di Afrika. China melatih 15.000 tenaga ahli Afrika, membangun 

96 sekolah, menambah jumlah beasiswa pemerintah China untuk 4000 siswa 

Afrika, mengirim 104 pakar agroteknologi senior ke Afrika, memulai 

pembangunan 10 pusat demonstrasi agroteknologi, membangun 28 rumah sakit 

baru, membuka 30 pusat perawatan untuk pencegahan malaria, dan mengirim 

1200 tenaga medis dan 300 sukarelawan pemuda China untuk bekerja di 

China.74 

Kemudian Fourth Ministerial Conference dilaksanakan pada 8-9 

November pada tahun 2009 di Sharm El Sheikh, Mesir. Konferensi ke empat 

ini mengadopsi Deklarasi Sharm El Sheikh dan the Sharm El Sheikh Action 

Plan (2010-2012). China mengumumkan delapan langka baru untuk 

                                                           
73 China Daily Europe. Focac Timeline. Diakses melalui 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-12/04/content_22625309.htm pada tanggal 27 Juni 

2019 
74 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
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memajukan kerjasama China-Afrika.75 Dalam Fourth Ministerial Conference 

China menggandakan bantuan pinjaman menjadi 10 milyar USD selama tiga 

tahun kedepan dari 5 milyar USD pada tahun 2006, dikatakan bahwa angka 

bantuan pinjaman ini akan berlipat ganda pada setiap pertemuan FOCAC 

berikutnya. China menawarkan dana besar ke rumah sakit dan pusat anti-

malaria yang telah dibangunnya di benua itu. Terdapat juga inisiatif  besar 

dalam pertanian dan ketahanan pangan.76  

Sejak konferensi tingkat Menteri ke empat digelar, perusahaan China 

dan Afrika telah bekerja sama untuk mengimplementasikan delapan langkah 

baru dan tindakan tindak lanjut lainnya. Akibatnya, kemajuan baru telah dibuat 

dalam kerjasama antara China dan Afrika dalam bidang politik, ekonomi, 

perdagangan, pengembangan, budaya dan serta dalam pembangunan lembaga 

FOCAC dan jenis baru kemitraan strategis antara China dan Afrika yang telah 

dibawa ke level baru. Implementasi dari Fourth Ministerial Conference adalah 

China memberikan pinjaman lunak lebih dari 10 milyar USD kepada negara-

negara Afrika dan Bank Pembangunan China melalui pinjaman khusus untuk 

UKM Afrika yang berkomitmen, dan 966 juta USD untuk 38 proyek  UKM 

Afrika. China membatalkan hutang negara-negara miskin yang dililit hutang 

dan negara-negara yang paling tidak berkembang di Afrika, yang memilki 

hubungan diplomatik dengan China pada akhir tahun 2009. Semua negara 

                                                           
75 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
76 China Daily Europe. Focac Timeline. Diakses melalui 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-12/04/content_22625309.htm pada tanggal 27 Juni 

2019 
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Afrika yang paling tidak berkembang dan mempunyai hubungan diplomatik 

dengan China menikmati perlakuan tarif nol untuk 60% produk mereka yang di 

ekspor ke China.77  

China menerapkan 105 proyek energi bersih di Afrika, membangun lima 

pusat demonstrasi agroteknologi baru, mengirim 50 tim agroteknologi ke 

negara-negara Afrika. China juga menyediakan peralatan medis, bahan, dan 

obat-obatan ke 30 rumah sakit dan 30 pusat perawatan dan pencegahan malaria, 

membangun 19 sekolah baru dan menyediakan persediaan ke 42 sekolah di 

Afrika. China melatih 24.000 tenaga ahli untuk Afrika, termasuk 1500 kepala 

sekolah dan guru, 3000 ahli pertanian, 3 pekerja medis, dan menawarkan 5710 

dan 6316 beasiswa kepada pemerintah masing-masing negara Afrika pada tahun 

2010 dan 2011. Pada akhir 2011, dibawah Program Kemitraan Sains dan 

Teknologi China-Afrika, China telah mengimplementasikan 88 proyek 

penelitian dan demonstrasi bersama China-Afrika dan menjadi tuan rumah bagi 

42 personel peneliti asal Afrika untuk studi pasca-doktoral di China. Program 

pertukaran dan penelitian bersama China-Afrika mendukung 14 seminar 

internasional di China dan Afrika, dan mensponsori 500 sarjana China dan 

Afrika untuk pertukaran dan kunjungan akademik. Dibawah kerangka program, 

lembaga akademik China dan Afrika melaksanakan 28 proyek.78 

Fifth Ministerial Conference dilaksanakan kembali di Beijing pada 19-

20 Juli 2012. Tema dalam konferensi ke lima ini adalah tentang membangun 

                                                           
77 Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Zimbabwe. Forum on China-

Afrixa Cooperation (FOCAC). Diakses melalui http://zw.china-

embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm pada tanggal 27 Juni 2019 
78 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zw.china-embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm
http://zw.china-embassy.org/eng/xwdt/t952824.htm


57 
 

prestasi masa lalu dan membuka tipe baru untuk China-Afrika Strategic 

Partnership. China dan Afrika memtuskan untuk membangun tipe baru 

kemitraan strategis (Strategic Partnership) ketika bertemu enam tahun lalu di 

First Summit Beijing. Sejak saat itu kemajuan telah dicapai dalam mewujudkan 

visi ini berkat upaya bersama kedua belah pihak. Fakta menunjukkan bahwa 

tipe baru kemitraan strategis China-Afrika adalah hasil dari pertumbuhan 

berkelanjutan dari persahabatan tradisional antara kedua belah pihak, 

memenuhi kepentingan mendasar China dan Afrika dan sesuai dengan tren 

global perdamaian, pembangunan dan kerja sama. Hal ini telah meresmikan 

proses histori baru hubungan China-Afrika dengan merangkul masa depan yang 

lebih cerah.79 Dalam Fifth Ministerial Conference ini China menggandakan 

pinjaman dan bantuan menjadi 20 milyar USD dari konferensi sebelumnya yang 

ada di Sharm el-Sheikh.80 

Pada 3-5 Desember tahun 2015 dilaksanakan Johannesburg Summit dan 

Sixth Ministerial Conference di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Pada 

pertemuan ini Presiden China Xi Jinping mengumumkan peningkatan dari New 

Strategic Partnership China-Afrika menjadi strategic partnership yang 

komprehensif untuk melakukan sepuluh rencana kerjasama China-Afrika yang 

besar. Sepuluh besar rencana kerjasama China-Afrika mencakup bidang 

industrialisasi, modernisasi pertanian, infrastruktur, layanan keuangan, 

                                                           
79 Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Lesotho. The Fifth Ministerial 

Conference of FOCAC Opens diakses melalui http://ls.china-

embassy.org/eng/zt/focac5/t954627.htm pada tanggal 28 Juni 2019 
80 China Daily Europe. Focac Timeline. Diakses melalui 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-12/04/content_22625309.htm pada tanggal 27 Juni 

2019 
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pembangunan hijau, fasilitas perdagangan dan investasi, pengurangan 

kemiskininan dan kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, pertukaran 

orang ke orang, serta perdamaian dan keamanan.81 

4.4 Foreign Direct Investment (FDI) China di Afrika 

Sejak menjadi ekonomi yang lebih terbuka, dan meningkatnya 

tingkat pertumbuhan ekonomi, China telah menjadi sumber penting FDI di 

luar negeri. Keterlibatan China di Afrika telah tumbuh dalam banyak aspek 

seperti perdagangan, investasi, dan bantuan. Selama dekade terkahir, 

meskipun mitra tradisional negara-negara Afrika adalah Uni Eropa dan 

Amerika Serikat terus mendominasi investasi asing langsung (FDI) di 

Afrika, kebangkitan China sangat terlihat. Misalnya dari tahun 2003 hingga 

2011, aliran investasi China ke Afrika tumbuh lebih dari 30 kali lipat, 

sedangkan di Amerika Serikat hanya tumbuh sekitar sepertiga.82 

                                                           
81 Ministry of Commerce People’s Republic of China. The Interpretations of The Johannesburg 

Summit of the FOCAC and the Sixth Ministerial Conference on the 10 Major China-Africa 

Cooperation Plans in Economic and Trade Domains. Diakses melalui 

http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201512/20151201219036.shtml pada 

tanggal 28 Juni 2019 
82 Ficawoyi Donou-Adonsou, Sokchea Lim. Departement of Economics and Finance, John Carroll 

University. On the importance of Chinese investment in Africa. Diakses melalui 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879933718300551 pada tanggal 1 Juli 2019  
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Gambar 3. Aliran FDI China vs FDI Amerika Serikat ke Afrika83 

Aliran tahunan FDI China ke Afrika, juga dikenal dengan sebagai OFDI 

(Overseas Foreign Direct Investment) dalam laporan resmi China telah 

berfluktuasi sepanjang dekade terakhir. Pada tahun 2009 dan 2012, FDI China di 

Afrika tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 20,5%. Arus memuncak pada tahun 

2008 sebesar 5,5 milyar USD, sebagaimana telah ditunjukkan pada gambar diatas, 

2008 merupakan satu-satunya tahun dalam dekade terakhir dimana aliran FDI 

China ke Afrika melebihi yang dari Amerika Serikat. 

 

                                                           
83 China Africa Research Initiative. John Hopkins University. Chinese Investment in Africa. 

Diakses melalui http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa pada tanggal 1 Juli 2019 
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Gambar 4. Distribusi lokasi Investasi China di Afrika84 

Seperempat dari seluruh investasi China terkonsentrasi di Nigeria 

dan Angola seperti pada gambar diatas. Nigeria adalah salah satu mitra 

investasi terbesar China di benua Afrika, 5 dari 60 milyar USD yang 

dijanjikan pada Fifth Ministerial Conference pada tahun 2015 yang 

didekasikan untuk Nigeria. Dalam beberapa tahun terakhir, Nigeria telah 

menerima dana yang relatif besar dari China untuk kereta api. China 

mendukung dua proyek kereta api, satu adalah jalur dari Lagos ke Kano, 

dan kedua adalah jalur rel pantai dari Lagos ke Calabar. Pemerintah Nigeria 

berharap bahwa investasi tersebut akan mendukung pemeliharaan 

perdamaian di wilayah Delta Niger, sehingga meningkatkan investasi 

minyak disana.85 

                                                           
84 Mariama Sow. Brookings. Africa in Focus. Figures of the week: Chinese investment in Africa. 

Diakses melalui https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/06/figures-of-the-week-

chinese-investment-in-africa/ pada tanggal 2 Juli 2019 
85 Ibid. 
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Gambar 5. Distribusi Sektoral Investasi China di Afrika86 

Di Afrika, investasi China sebagian besar terkonsentrasi pada 

transportasi dan energi seperti yang ada di gambar 4. Seperti yang 

disebutkan, China telah banyak berinvestasi dalam perkeretaapian Nigeria. 

China juga terlibat membangun jalur kereta api di Kenya, Ethiopia, dan 

Zambia. Bank Ekspor-Impor China menyediakan 85% dari dana untuk 

Addis Ababa Light Rail senilai 475 juta USD yang melayani 4 juta 

penduduk kota. Investasi dalam energi meskipun sebagian besar terdiri dari 

investasi minyak dan gas juga terdiri dari investasi dalam energi bersih 

seperti tenaga air. Di seluruh dunia, China adalah salah satu investor 

terkemuka dalam renewable energy. Tahun lalu, China menginvestasikan 3 

                                                           
86 Ibid. 
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milyar USD dalam renewable energy untuk menyaingi setiap dolar yang 

diinvestasikan Amerika Serikat.87 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Setelah mengetahui bagaimana China dengan membentuk forum FOCAC 

sebagai instrument agar terhubung dengan Afrika, dalam bab lima ini penulis 

kemudian akan menganalisa secara mendalam Kepentingan China di Afrika melalui 

forum FOCAC tersebut. Analisa penulis disusun berdasarkan indikator-indikator di 

bab dua. 

5.1 Kepentingan Ekonomi 

Kepentingan ekonomi merupakan salah satu alasan yang paling kuat 

dalam diambilnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara maupun 

interaksinya dengan negara lain. Karena kepentingan ini bersifat tetap 

sehingga negara akan membawa kepentingan ekonominya dalam setiap 

kebijakan. Kepentingan ekonomi dapat menjamin sebuah negara untuk 

bertahan hidup dan mempunyai pengaruh atas negara lain. Pada dasarnya, 

tatanan global yang sedang terjadi saat ini adalah sangat didasarkan pada 

kondisi ekonmi, sehingga kepentingan ekonomi menjadi aspek yang sangat 

penting bagi suatu negara. Sehingga Xue Tong menyebut kepentingan ini 

sebagai kepentingan yang fundamental dan kepentingan ultimate dari 

negara. Kepentingan ekonomi dapat dicapai melalui lima aspek yakni, basic 

interest, strategic interest, production interest, stimulus interest, dan 

supplementary interest.88 
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Basic Interest dapat dicapai dengan adanya expanding export of 

products and technology. Kemudian strategic interest dapat dicapai dengan 

adanya technology import. Production interest membutuhkan adanya 

material imports dan investment abroad. Sedangkan untuk stimulus interest 

dapat dicapai dengan adanya absorbing foreign capital. Dan terakhir 

supplementary interest dapat diperoleh dengan aspek tourism dan labor 

export.89 

5.1.1 Basic Interest 

Dalam variabel ini, akan dibahas mengenai kepentingan ekonomi 

yang menjadi dasar tumpuhan perekonomian sebuah negara. Indikator yang 

dapat digunakan sebagai ukuran dalam variabel basic interest adalah ada 

atau tidakanya upaya China dalam meningkatkan jumlah ekspor produk dan 

teknologi kepada Afrika setelah berdirinya FOCAC, sebagai usaha dalam 

meningkatkan posisi China terhadap perekonomian dunia. 

 5.1.1.1 Expanding Export of Product and Technology 

Dalam indikator ini penulis melihat bahwa China merupakan 

salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar membuat 

FOCAC sebagai sebuah forum kerjasama yang didirikan oleh China 

dan negara Afrika sebagai platform untuk dialog yang setara 

berdasarkan prinsip-prinsip realistis dan pragmatis, dan juga sebagai 

mekanisme kerjasama negara berkembang antara China dan negara-

negara Afrika. Tujuan dibentuknya FOCAC adalah untuk 

                                                           
89 Ibid. Hal 89-94 
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memperkuat kerjasama ekonomi China-Afrika dalam perdagangan 

untuk membangun tatanan dunia yang baru dengan ketertiban yang 

akan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan antara China dan 

Afrika. Dengan mendorong dan mendukung perusahaan China 

untuk bekerjsama dengan Afrika dalam bentuk perdagangan dan 

investasi.90 

Expanding Export of Product and Technology diatur dalam 

klausal klausal yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini 

terdapat pada Programme for China-Africa Cooperation in 

Economic and Social Development poin 4 “Trade” dan poin 13 

“Scientific, Technological and Cultural Co-peration”. Kemudian 

pada Addis Ababa Action Plan (2004-2006) poin 4.3 “Trade”. Lalu 

Beijing Action Plan (2007-2009) poin 3.3 “Trade” dan poin 3.7 

“Cooperation in Science and Technology, Information, Air and 

Maritime Transport and Quality Inspection”.91  

Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 4.4 “Trade” 

dan poin 5.4 “Cooperation in Science and Technology and 

Technology Transfer”. Beijing Action Plan (2013-2015) poin 4.4 

“Trade” dan poin 5.3 “Science and Technology Cooperation and 

Knowledge Sharing”. Dan terakhir pada Johannesburg Action Plan 

                                                           
90 African Union. Africa – China. China-Africa Cooperation Forum (FOCAC). Diakses melalui 

https://au.int/en/partnerships/africa_china pada tanggal 2 Juli 2019 

 
91 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
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(2016-2018) poin 3.8 “Trade” dan poin 4.5 “Science and 

Technology Cooperation and Knowledge Sharing”.92 

 

Gambar 6. Ekspor China ke Afrika93 

 Dalam indikator pertama dalam kepentingan ekonomi ini 

dijelaskan bahwa meningkatkan ekspor produk dan teknologi adalah 

salah satu upaya negara untuk memenuhi kepentingan ekonominya. 

Sejak adanya FOCAC kegiatan perdagangan antara China dan 

Afrika dari tahun ke tahun terlampau meningkat. Seperti yang dapat 

kita lihat di gambar 5 diatas, ekspor China dari tahun ke tahun telah 

meningkat. Pada tahun 2014 ekspor China ke Afrika telah mencapai 

                                                           
92 Ibid.  
93 Deborah Brautigam, Xinshen Diao. Margaret McMillan, and Jed Silver. PEDL Syntesis Series 

No.2. Chinese Investment in Africa: How Much do we Know? Diakses melalui 

https://pedl.cepr.org/sites/default/files/PEDL_Synthesis_Papers_Piece_No._2.pdf pada tanggal 2 

Juli 2019 
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lebih dari 76.000 juta USD.

 

Gambar 7. Produk Ekspor China ke Afrika94 

Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar 6 diatas, China 

mengekspor banyak produk ke Afrika, produk-produk yang di 

ekspor ini merupakan produk yang sudah jadi seperti alat berat, 

barang elektronik, tekstil, baju, alat transportasi, alas kaki, mesin 

dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, barang-barang 

China telah muncul sebagai barang perdagangan yang populer di 

antara negara-negara Afrika. Karena permintaan pasar Afrika adalah 

harga yang murah, maka barang-barang atau produk dari China 

sangat cocok bagi pasar Afrika.95  

                                                           
94 Miria Pigato and Wenxia Tang. Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice, 

World Bank. China and Africa: Expanding Economic Ties in Evolving Global Context. Diakses 

melalui http://documents.worldbank.org/curated/en/241321468024314010/95161-

REPLACEMENT-FILE-PUBLIC-China-FDI-Africa-conference-Final-1-May-2015-Final.pdf 

pada tanggal 2 Juli 2019 
95 Africa Business Pages. Chinese Goods Gain Popularity in Africa. Diakses melalui 

https://www.africa-business.com/features/chinese_goods.html pada tanggal 2 Juli 2019 
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Perusahaan China meningkatkan jumlah ekspor dari 

berbagai macam produk dan teknologi langsung ke pasar Afrika. Hal 

ini berdampak pada meningkatnya pertumbuhan yang substansial 

pada perdagangan China dengan Afrika dalam beberapa tahun 

terakhir. Pasar Afrika telah menyambut dengan baik atas 

ketersidiaan barang-barang China di Afrika, dikarenakan barang-

brang dari China relatif lebih murah daripada barang dari Uni Eropa 

maupun Amerika Serikat. Tren ini telah berulang di hampir semua 

negara di Afrika, dan hasilnya terlihat jelas di hampir semua negara 

Afrika dibanjiri barang-barang China yang harganya murah. Baik itu 

ban, suku cadang kendaraan bermotor, alat tulis, parfum atau mesin. 

Hal ini menandakan China telah mendominasi pasar Afrika.96 

Adanya peningkatan ekspor produk dan teknologi yang dilakukan 

China dapat memenuhi indikator Expanding Export of Product and 

Technology dalam Basic Interest. 

5.1.2 Strategic Interest 

Dalam variabel ini yang akan dibahas adalah potensi dari sebuah 

sumber penghasilan ekonomi yang kemudian dapat menjadi jaminan yang 

bersifat kerkepanjangan dan menunjang masa depan. Dalam hal ini, 

teknologi dapat menjadi suatu potensi yang kemudian dapat menjamin masa 

depan. Dalam bukunya Yan Xue Tong menjelaskan bahwa negara dapat 

secara efektif memperluas pasar ekspor jika telah mempunyai teknologi 

                                                           
96 Ibid.  
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yang maju. Produk industri merupakan 60% dari semua produk yang 

diperdagangkan di pasar internasional. Maka China harus meningkatkan 

penjualan produk-produk industrinya kepada Afrika. Dikarenakan adanya 

persaingan ketat dari pasar internasional, China harus bergantung pada 

teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, dan 

meningkatkan nilai ekspor produk industri. Indikator yang akan dicapai 

adalah ada atau tidaknya upaya China dalam memperoleh hasil teknologi 

yang baru dalam kerjasama China dan Afrika melalui FOCAC. 

 5.1.2.1 Technology Import 

Dalam inidikator technology import tidak dapat diterapkan oleh 

China ke negara-negara Afrika karena China sekarang mempunyai 

teknologi yang canggih, setara dengan teknologi yang dimiliki oleh Jepang 

dan Amerika Serikat.97 Tidak dapat diterapkan karena negara-negara Afrika 

yang mengimpor teknologi dari China. China melakukan ekspor teknologi 

ke Afrika melalui kerjasama forum FOCAC. Dikarenakan China sudah 

mempunyai teknologi yang canggih untuk industrinya maka China dapat 

meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, dan meningkatkan nilai ekspor 

produk industri nya di Afrika. 

 

 

 

                                                           
97 David Dodwell. South China Morning Post. Be Afraid: China is on the path to global 

technology dominance. Diakses melalui https://www.scmp.com/business/global-

economy/article/2081771/be-afraid-china-path-global-technology-dominance pada tanggal 2 Juli 

2019 
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5.1.3 Production Interest 

Dalam variabel ini melihat bagaimana sebuah kebutuhan yang 

menjamin keberlangsungan produksi menjadi salah satu alasan bagi negara 

dalam menentukan tindakannya. Indikator yang dapat dicapai untuk 

memenuhi variabel production interest adalah material imports dan 

investment abroad. Dalam material import, akan dibahas ada atau tidaknya 

usaha China dalam mengimpor bahan baku dari negara-negara Afrika untuk 

kebutuhan industrinya. Kemudian untuk investment aboard akan dibahas 

mengenai ada atau tidak usaha China dalam melakukan investasi asing di 

negara-negara Afrika. 

 5.1.3.1 Material Import 

Dinamika hubungan China dan negara-negara Afrika 

semakin membaik setelah terbentuknya Forum FOCAC. Yang mana 

dari adanya FOCAC tersebut berpengaruh pada naiknya angka 

perdagangan antara China dan negara-negara Afrika. Afrika 

merupakan tujuan China untuk mengimpor bahan baku industri 

yaitu sumber daya alam yang dimiliki Afrika untuk kebutuhan 

industrinya. 

Material Import diatur dalam klausal klausal yang ada di 

setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Programme for 

China-Africa Cooperation in Economic and Social Development 

poin 12 “Exploration and Utilization of Natural Resources and 

Energy. Addis Ababa Action Plan (2004-2006) poin 4.8 “Natural 
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Resources and Energy Development”. Beijing Action Plan (2007-

2009) poin 3.6 “Cooperation in Energy and Resources”. Sharm El 

Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 4.6 “Energy and Resources 

Cooperation”. Beijing Action Plan (2013-2015) poin 4.6 “Energy 

and Resources Cooperation”. Johannesburg Action Plan (2016-

2018) poin 3.4 “Energy and Natural Resources”.98 

           

Gambar 8. Komoditi Impor-Ekspor China-Afrika99 

        Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa komoditi impor China 

teratas dari negara-negara Afrika adalah Mineral fuels, Lubricants, 

related materials (Minyak) dengan nilai 53,470 juta USD. Dapat 

                                                           
98 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
99 Financial Times. China and Africa: Trade relationship evolves. Diakses melalui 

https://www.ft.com/content/c53e7f68-9844-11e5-9228-87e603d47bdc pada tanggal 2 Juli 2019 
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disimpulkan bahwa China membutuhkan minyak untuk memenuhi 

kebutuhan energi di negaranya. Karena minyak adalah energi yang 

digunakan untuk menggerakan roda perekenomian, yaitu industri. 

Sehingga China dapat memenuhi variabel production interest 

melalui indikator material import. 

5.1.3.2 Investment Abroad 

              Hubungan yang baik tercipta antara China dan negara-negara 

Afrika melalui adanya FOCAC, hal ini membuka peluang bagi China untuk 

melakukan investasi kepada negara-negara Afrika karena memilkiki potensi 

sumber daya alam yang melimpah, sehingga membuat keduanya memiliki 

perkembangan ekonomi yang stabil dan terus meningkat. China sekarang 

telah berinvestasi di 46 dari 54 negara Afrika, terutama dengan fokus pada 

energi, logam, dan infrastruktur.  

                 Investment Abroad diatur dalam klausal klausal yang ada di 

setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Programme for China-

Africa Cooperation in Economic and Social Development poin 5 

“Investment”. Addis Ababa Action Plan (2004-2006) poin 4.4 

“Investment”. Beijing Action Plan (2007-2009) poin 3.2 “Investment and 

Business Cooperation”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 4.2 

“Investment and Business Cooperation”. Beijing Action Plan (2013-2015) 
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poin 4.2 “Investment and Enterprise Cooperation”. Johannesburg Action 

Plan (2016-2018) poin 3.7 “Investment and Economic Cooperation”.100 

               Tahun 2013 telah menjadi puncak investasi China di Afrika, 

dengan setara 44 milyar USD yang digelontorkan. Pada pertemuan forum 

focac sixth ministerial conference yang ada di Johannesburg, Presiden 

China mengumumkan anggaran kejasama dengan Afrika akan meningkat 

tiga kali lipat menjadi 60 milyar USD. Hal ini termasuk 5 milyar USD untuk 

bantuan dan pinjaman tanpa bunga, 35 milyar USD pinjaman preferensial 

dan kredir ekspor, dan 20 milyar USD modal yang akan dibagi antara tiga 

dana yang terfokus di Afrika.101 Berikut adalah FDI China yang tersebar di 

negara-negara Afrika, dan berbagai macam sektor di dalamnya. 

 

                                                           
100 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
101 Jeff Desjardins. Visual Capitalist. Visualising Chinese Investment in Africa. Diakses melalui 

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-chinese-investment-in-africa/ pada tanggal 2 Juli 

2019 
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Gambar 9. Investasi China di Afrika sejak tahun 2010102 

                                                           
102 Mamta Badkar. Business Inisder. MAP: Here Are All Of The Big Chinese Investments In Africa 

Since 2010. Diakses melalui https://www.businessinsider.com/map-chinese-investments-in-africa-

2012-8?r=US&IR=T pada tanggal 2 Juli 2019 
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Gambar 10. Distribusi lokasi Investasi China di Afrika103 

Seperempat dari seluruh investasi China terkonsentrasi di Nigeria 

dan Angola seperti pada gambar diatas. Nigeria adalah salah satu mitra 

investasi terbesar China di benua Afrika, 5 dari 60 milyar USD yang 

dijanjikan pada Sixth Ministerial Conference pada tahun 2015 yang 

didekasikan untuk Nigeria. Dalam beberapa tahun terakhir, Nigeria telah 

menerima dana yang relatif besar dari China untuk kereta api. China 

mendukung dua proyek kereta api, satu adalah jalur dari Lagos ke Kano, 

dan kedua adalah jalur rel pantai dari Lagos ke Calabar. Pemerintah Nigeria 

berharap bahwa investasi tersebut akan mendukung pemeliharaan 

perdamaian di wilayah Delta Niger, sehingga meningkatkan investasi 

minyak disana.104 Hal ini dapat disimpulkan bahwa China sudah melakukan 

                                                           
103 Mariama Sow. Brookings. Africa in Focus. Figures of the week: Chinese investment in Africa. 

Diakses melalui https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/06/figures-of-the-week-

chinese-investment-in-africa/ pada tanggal 2 Juli 2019 
104 Ibid. 
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investasi besar-besar an di Afrika, yang melibatkan banyak negara. 

Sehingga indikator investment abroad dapat terpenuhi. 

5.1.4 Stimulus Interest 

           Variabel keempat ini bukanlah variabel utama dalam kepentingan 

ekonomi. Namun kemudian dalam bagian ini akan dibahas mengenai suatu 

kebutuhan yang kemudian dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. 

Adapun indikator yang dapat berkaitan dengan ini adalah absorbing foreign 

capital, dengan poin yang akan dibahas yaitu ada atau tidaknya usaha yang 

dilakukan China dalam menyerap modal asing terkait kerjasama nya dengan 

Afrika melalui FOCAC.  

        5.1.4.1 Absorbing Foreign Capital 

               Menurut penulis variabel stimulus interest kurang cocok 

untuk di implementasikan dalam kerjasama China-Afrika. 

Dikarenakan China lah yang paling banyak memberikan investasi di 

Afrika. Dikarenakan kondisi negara Afrika yang notabene adalah 

negara berkembang dengan ekonomi yang relative rendah daripada 

negara yang lainnya. Negara-negara Afrika membutuhkan modal 

asing atau investasi asing dari negara lain untuk melakukan 

pembangunan di negaranya, membangun infrastruktur yang banyak 

rusak karena adanya perang sipil, dan negara Afrika juga ingin 

meningkatkan tingkat perekonomiannya. Maka dari itu China 

melakukan investasi yang banyak di negara-negara Afrika, selain 

untuk memajukan perekonomian dikedua negara, China juga ingin 
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membantu melakukan pemabangunan infrastruktur di negara-negara 

Afrika. Sehingga menurut penulis indikator absorbing foreign 

capital dari variabel Stimulus Interest kurang cocok atau tidak 

relevan untuk diterapkan pada kerjasama yang dilakukan China pada 

forum FOCAC. 

5.1.5 Supplementary Interest 

           Variabel terkahir dalam dimensi kepentingan ekonomi adalah 

supplementary  Interest, variabel yang dianggap memiliki sedikit pengaruh 

pada kepentingan sebuah negara. Dalam variabel ini, indikator yang dapat 

di capai adalah touism dan labor export. Dari kedua indikator ini, akan 

dibahas ada atau tidaknya usaha China dalam meningkatkan ekspor tenaga 

kerja dan peningkatan tourism terkait kerjasama yang dilakukan China di 

Afrika melalui FOCAC. 

          5.1.5.1 Tourism 

             Tourism sejatinya sudah menjadi trend untuk meningkatkan 

pendapatannya, banyak terpampang iklan pariwisata terpampang di 

media cetak maupun online untuk meningkatkan kunjungan dari 

turis mancanegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan melihat 

upaya dan dinamika kunjungan wisatawan dari Afrika ke China 

maupun sebaliknya.  

                Tourism diatur dalam klausal klausal yang ada di setiap  

pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Programme for China-

Africa Cooperation in Economic and Social Development poin 9 
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“Tourism”. Addis Ababa Action Plan (2004-2006) poin 4.5 

“Tourism Cooperation”. Beijing Action Plan (2007-2009) poin 5.7 

“Tourism”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 5.9 

“Tourism”. Beijing Action Plan (2013-2015) poin 4.9 “Tourism”. 

Johannesburg Action Plan (2016-2018) poin 3.6 “Tourism”.105  

 

Gambar 11. Persentase Turis Asing yang masuk ke China106 

                Didalam kerangka kerja FOCAC China dan negara-negara 

Afrika telah bekerja sama dalam bidang tourism. Kedua belah pihak 

setuju  untuk promosi destinasi wisatawan, beberapa negara Afrika 

menjadi tujuan destinasi wisatawan asal China maupun sebaliknya. 

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa orang-orang Asia 

merupakan bagian utama dari turis asing yang masuk ke China 

dengan menenempati angka sebesar 76,3%. Orang Eropa 

mengambil pangsa pasar terbesar kedua, dengan nilai 12,5%. 

                                                           
105 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
106 Travel China Guide. Tourism. Diakses melalui 

https://www.travelchinaguide.com/tourism/2018statistics/ pada tanggal 23 Juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm
https://www.travelchinaguide.com/tourism/2018statistics/


79 
 

Kemudian pangsa pasar ketiga dan keempat adalah Amerika Serikat 

dan Oseania dengan nilai masing-masing 7,9% dan 1,9%. Dalam hal 

ini turis asal Afrika mengambil bagian 1,4%.107 

                China membuat kesepakatan tentang mempromosikan 

Afrika sebagai tujuan wisatawan untuk warga China. Karena hal ini 

telah diimplementasikan dari Second Ministerial Conference , 

Zimbabwe dan Tunisia disetujui sebagai tujuan wisata luar negeri 

dari masyarakat China.108 Selain itu China juga memberikan satus 

tujuan destinasi untuk wisatawan China di 17 negara Afrika. 

Indikator tourism dapat terpenuhi karena adanya wisatawan asal 

Afrika yang berlibur di China, yang mana kedua belah pihak telah 

bekerjasama dalam bidang tourism.  

            5.1.5.2 Labor Export 

Sebagian besar kontribusi China ke Afrika melalui forum 

FOCAC adalah perdagangan, memberikan investasi, meberikan 

bantuan finansial dan melakukan pembangunan infrastruktur, yang 

termasuk pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, 

airport, dan sebagainya di negara-negara Afrika.  

 

                                                           
107 Ibid.  
108 China Daily Europe. Focac Timeline. Diakses melalui 

http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-12/04/content_22625309.htm pada tanggal 27 Juni 

2019 
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              Labor Export diatur dalam klausal klausal yang ada di 

setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Addis Ababa Action 

Plan (2004-2006) poin 5.1 “Human Resources Development and 

Educational Cooperation”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-

2012) poin 5.2 “Human Resources Development”. Johannesburg 

Action Plan (2016-2018) poin 3.2 “Industry Partnering and 

Industrial Capacity Cooperation”.109 

Gambar 12. Jumlah Tenaga Kerja Asal China di Afrika110 

Dalam indikator labor ekspor dapat terpenuhi karena 

terhitung pada akhir tahun 2017 saja ada sekitar 202,698 juta jiwa 

pekerja asal China yang berada di Afrika, kemudian negara-negara 

di Afrika yang merupakan tujuan pekerja asing China adalah 

                                                           
109 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
110 China Africa Research Initaitive. Chinese Worker in Africa.  Diakses melalui http://www.sais-

cari.org/data-chinese-workers-in-africa pada tanggal 24 juli 2019 
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Angola,Nigeria,Ethiopia,Zambia dan Algeria kelima negara ini jika 

diakumulasikan data presentasenya hampir sekitar 50% tenaga kerja 

asal China di Afrika. Kedatangan tenaga kerja dari China ini 

merupakan dampak dari adanya nya perusahaan asing dari China 

yang masuk ke Afrika dan juga kontrak kerjasama antara perusahaan 

di Afrika para tenaga kerja ini namun ada juga yang bekerja sebagai 

pedagang dan penjaga toko di Afrika.111 

5.2 Kepentingan Keamanan 

Kepentingan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap negara 

mempunyai kewajiban atas perlindungan terhadap warga negaranya. 

Perlindungan tersebut dapat didasarkan pada ancaman dari dalam maupun 

luar negeri. Terlepas dari kenyataan bahwa kepentingan ekonomi adalah 

kepentingan yang akan selalu dibawa negara dari setiap kebijakannya, Xue 

Tong dalam tulisannya menyadari bahwa kepentingan keamanan adalah 

kepentingan paling mendasar bagi eksistensi suatu negara. Tanpa adanya 

rasa aman bagi negara dan masyarakat didalamnya, negara tidak akan dapat 

memenuhi kepentingan yang lainnya.112 

Negara dapat mencapai kepentingan keamanannya melalui tiga 

aspek yaitu, strategic security, security of national unification, dan 

economic security. Masing-masing aspek tersebut sangatlah penting dengan 

kepentingan suatu negara untuk membuat status aman dalam negaranya. 

                                                           
111 Ibid.  
112 Yan Xue-Tong. 2002. Analysis of China’s National Interest. Hal 19 
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Untuk mencapai aspek strategic security perlu adanya indikator avoiding 

military crash, maintaining stability in region, serta building lean and 

strong military force.113 Dalam aspek yang kedua yaitu security of 

unification dapat dicapai dengan adanya preventing separatist activity. Dan 

pada aspek ecnomic security, indikator yang dibutuhkan adalah attacking 

international crime dan protecting intellectual property rights.114 

 5.2.1 Strategic Security  

Dalam variabel ini, akan dibahas mengenai suatu potensi 

kebutuhan yang kemudian dapat menjamin keamanan suatu negara 

untuk masa depan. Varaibel ini kemudian akan sangat berkaitan 

dengan posisi militer dalam suatu negara. Indikator pertama dalam 

variabel ini adalah avoiding military crash dimana akan melihat ada 

atau tidaknya usaha China dalam menghindari segala konflik 

militer, kedua, maintaining stability in region dimana akan melihat 

ada atau tidaknya usaha China dalam menjaga keamanan lintas 

negara. Kemudian untuk yang ketiga, building lean and strong 

military force dimana akan melihat ada atau tidaknya kebutuhan 

China dalam memperbaruhi kekuatan militernya. 

           5.2.1.1 Avoiding Military Crash 

           Dalam indikator ini penulis melihat bagaimana China dengan 

melakukan kerjasamanya dengan Afrika melalui FOCAC berusaha 

                                                           
113 Ibid. Hal 99 
114 Ibid. 
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untuk menhindari konflik militer. Dengan adanya kebijakan non 

interfence yang dimiliki China maka sudah dipastikan China akan 

menghindari adanya konflik militer. Dengan adanya kebijakan non 

interfence, maka China dikenal sebagai negara yang 

mengedepankan prinsip non intervensi, yakni tidak ikut turut 

campur dalam urusan domestik negara lain. Dengan menggunakan 

prinsip non intervensi terhadap urusan internal masing-masing 

negara, China berhasil merangkul negara-negara yang dianggap 

sebagai negra problematik oleh Amerika Serikat dan beberapa 

negara barat lainnya, menjadi rekan kerjasama ekonomi yang 

menguntungkan bagi China. Seperti halnya negara-negara Afrika 

yang memiliki banyak konflik seperti perang sipil. Sehingga 

menurut penulis China dapat memenuhi indikator avoiding military 

crash dari variabel strategic interest. 

           5.2.1.2 Maintaining Stability in Region 

               Jarak antara China dan negara-negara Afrika memang 

tidak berdekatan. Sehingga faktor China dalam melindungi 

keamanan di sekitar perbatasannya tidak relevan, meskipun begitu 

China dan negara-negara Afrika bekerja sama dalam bidang 

keamanan dibawah kerangka kerja FOCAC untuk menjaga stabilitas 

keamanan di Kawasan Afrika. 

                 Maintaining Stability in Region diatur dalam klausal 

klausal yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada 
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Programme for China-Africa Cooperation in Economic and Social 

Development poin 18 “Co-operation on Arms Control”. Addis 

Ababa Action Plan (2004-2006) poin 2.2 “Peace and Security”. 

Beijing Action Plan (2007-2009) poin 2.5 “Cooperation between 

China and the African Union as well as Sub-regional Organizations 

in Africa” dan poin 4 “Cooperation in International Affairs”.  

Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 2.4  “Consular and 

Judical Cooperation” dan poin 2.6 “Cooperation in the Fields of 

Peace and Security”. Beijing Action Plan (2013-2015) poin 2.6 

“Cooperation in the Fields of Peace and Security”. Johannesburg 

Action Plan (2016-2018) poin 6 “Security Cooperation”.115 

            Tetapi dalam majelis umum PBB tahun 2015, Presiden Xi 

Jinping menawarkan 100 juta USD dalam bantuan militer selama 

lima tahun untuk mendukung perdamaian dan keamanan AU 

melalui inisiatif seperti the African Standby Force dan African 

Capacity untuk merespon langsung terhadap krisis. Sixth ministerial 

conference FOCAC yang ada di Johannesburg, Afrika Selatan pada 

tahun 2015 memperkuat komitmen ini. Dalam forum tersebut China 

berjanji untuk menyalurkan sebagian dari dana itu ke dana 

perdamaian dan keamanan China-Afrika, memberikan bantuan 

                                                           
115 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
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militer, 50 program dalam hukum dan ketertiban, pemeliharaan 

perdamaian, anti pembajakan dan kontra-terorisme.116 

           Insiatif-inisiatif FOCAC ini akan dibangun diatas kehadiran 

China yang semakin meluas di sektor keamanan Afrika, dimana 

contoh yang paling terlihat adalah meningkatnya partisipasinya 

dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Personel China telah 

melayani misi di Afrika selama beberapa dekade, tetapi hingga 2013 

mereka adalah kontingen kecil dalam peran tidak bersenjata seperti 

dukungan medis dan teknik. Pasukan penjaga perdamaian China 

sekarang bertugas di infanteri, kepolisian dan peran lainnya di 

Afrika. Dapat disimpulkan  bahwa China dapat memenuhi indikator 

maintaining stability in region dalam variabel strategic security. 

Dikarenakan China telah mengirim pasukan perdamaiannya ke 

Afrika, meningkatkan partisipasinya dalam operasi pemeliharaan 

perdamaian PBB dan Personel China telah melayani misi di Afrika 

selama beberapa dekade. 

           5.2.1.3 Building Lean and Strong Military Force 

              Dilihat dengan penelitian penulis yang membahas 

mengenai kepentingan China dalam kerjasama dengan negara-

negara Afrika melalui FOCAC, pada dasarnya dari adanya forum 

tersebut China fokus pada kerjasama ekonomi seperti perdagangan, 

                                                           
116 Michael Kovrig. International Crisis Group. China Expands its Peace and Security Footprint in 

Africa. Diakses melalui https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/china-expands-its-

peace-and-security-footprint-africa pada tanggal 3 Juli 2019 
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pemberian investasi, memberikan bantuan pembangunan 

infrastruktur di Afrika. Sehingga menurut penulis indikator Building 

Lean and Strong Military Force tidak relevan dengan fokus yang 

diteliti penulis. Karena pada kenyataannya kerjasama yang 

dilakukan China di Afrika tidak memberikan keuntungan akan 

kekuatan militer China. 

5.2.2 Security of National Unification 

          Variabel ini mengangkat masalah mengenai potensi ancaman yang 

dapat merusak tatanan nasionalisme dalam negara. Dalam variabel ini, dapat 

dicapai dengan indikator preventing separatist activity. Dalam hal ini akan 

dilihat ada atau tidaknya usaha China dalam memrerangi kelompok 

separatis demi keamanan dalam negeri China maupun Afrika melalui forum 

FOCAC. 

            5.2.2.1 Preventing Separatist Activity 

           China telah meningkatkan keterlibatan militer dan keamanan 

di wilayah Afrika. Dikarenakan kerjasama militer China tidak 

terlalu tinggi dibandingkan dengan keterlibatannya yang lebih luas 

di Afrika. Partisipasi China dalam Operasi Pemeliharaan 

perdamaian PBB adalah merupakan aspek yang penting dalam 

keterlibatan militer China dalam resolusi konflik di Afrika. Para 

pejabat China telah berjanji untuk bekerjasama dalam 

menyelesaikan konflik seperti perang saudara, gerakan separatis di 

Afrika. hal ini dilakukan dengan mendukung organisasi-organisasi 
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Afrika, dan berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian 

PBB di wilaya tersebut.117  

             Preventing Separatist Activity diatur dalam klausal klausal 

yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada  Addis 

Ababa Action Plan (2004-2006) poin 2 “Political Affairs, Peace and 

Security”. Beijing Action Plan (2007-2009) poin 4 “Cooperation in 

International Affairs”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) 

poin 2.5 “Cooperation Between china and the Africa Union and 

Sub-regional Organizations in Africa” dan poin 2.6 “Cooperation 

in the Fields of Peace and Security”. Beijing Action Plan (2013-

2015) poin 2.6 “Cooperation in the Fields of Peace and Security”. 

Johannesburg Action Plan (2016-2018) poin 6.1 “Military, Police 

and Anti-Tetorism”.118 

          Pada tanggal 31 Maret 2015, China terlibat dalam tujuh 

UNPKO di Afrika. UNPKO (The United Nations Peacekeeping 

Operations) adalah sebuah mandat yang diberikan untuk 

perlindungan warga sipil. UNPKO terdiri dari tiga interpretasi dan 

pendekatan perlindungan, yaitu yang pertama pendekatan berbasis 

hak, kedua stabilitas dan pembangunan perdamaian sebagai bentuk 

                                                           
117 Andrew Scobell, Bonny Lin, Howard J. Shatz, Michael Johnson, Larry Hanauer, Michaerl S. 

Chase, Astrid Stuth Cevallos, Ivan W. Rasmussen, Arthur Chan, Aaron Strong, Eric Warner, 

Logan Ma. RAND Corporation. At the Dawn of Belt an Road – China in the Developing World. 

Diakses melalui 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2200/RR2273/RAND_RR2273.

pdf pada tanggal 3 Juli 2019  
118 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
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perlindungan yang tahan lama, ketiga perlindungan fisik dari 

abahya. Hal ini berarti bahwa perlindungan warga sipil tidak hanya 

perlindungan fisik dalam konteks UNPKO, tetapi juga mencakup 

perlindungan hak-hak individu sesuai dengan hukum hak asasi 

manusia internasional, hukum kemanusiaan, dan hukum pengungsi, 

serta pernciptaan lingkungan yang aman dan damai bagi warga sipil 

untuk yang tinggal didaerah konflik.119 

            Partisipasi China dalam operasi UNPKO adalah pengalaman 

yang pertama. Ini termasuk pertama kali untuk petugas PLA 

(People’s Liberation Army) pasukan bersenjata China untuk 

memimpin UNPKO, dan pertama kalinya bagi China mengirim 

pasukan penjaga untuk berpatisipasi dalam UNPKO. Selain itu Chin 

juga berpartisipasi dalam United Nations Multidimensional 

Integrated dalam misi stabilisasi di Mali (MINUSMA) dengan 

mengerahkan sejumlah besar pasukan China. Tanggung jawab 

China adalah untuk melindungi pasukan China lainnya dan menjada 

markas MINUSMA serta area tempat tinggal personil UNPKO. 

Kemudian China juga telah mengirim seluruh batalyon infantry 

untuk berpastisipasi dalam misi perdamaian PBB di Sudan 

Selatan.120 Menurut penulis indikator preventing  separatist activity 

                                                           
119 Tomoko Matsuzawa. Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters. The 

United Nations Peacekeeping Operations and protection of civilians. Diakses melalui 

http://www.pko.go.jp/pko_e/organization/researcher/atpkonow/article056.html pada tanggal 3 Juli 

2019 
120 Andrew Scobell, Bonny Lin, Howard J. Shatz, Michael Johnson, Larry Hanauer, Michaerl S. 

Chase, Astrid Stuth Cevallos, Ivan W. Rasmussen, Arthur Chan, Aaron Strong, Eric Warner, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pko.go.jp/pko_e/organization/researcher/atpkonow/article056.html


89 
 

dapat dipenuhi di wilayah Afrika, dikarenakan China telah terlibat 

dalam misi PBB yaitu UNPKO di beberapa wilayah negara Afrika. 

5.2.3 Economic Security 

         Variabel ini merupakan salah satu faktor yang modern yang 

diungkapkan Xue Tong dalam bukunya. Hal ini dikarenakan seiring 

berkembangnya waktu, ekonomi menjadi sebuah pencapaian baru yang 

kemudian mempertimbangkan status aman pada suatu negara. Sehingga 

perlindungan bagi aspek perekonomian menjadi salah satu fokus bagi setiap 

negara. Dalam variabel economic security, indikator yang digunakan adalah 

attacking international crime, dimana melihat ada atau tidaknya usaha 

China dalam memerangi kejahatan internasional sebagai usaha 

perlindungan aset ekonomi. Indikator yang kedua yaitu protecting 

intellectual rights, dimana melihat ada atau tidaknya usaha China dalam 

melindungi hak intelektual pada produk-produk China. 

           5.2.3.1 Attacking International Crime 

         Ketika perusahaan-perusahaan China menjelajah lebih jauh ke 

daerah-daerah yang tidak memilki pemerintahan dan tidak stabil di 

Afrika, investasi dan warga China yang bekerja di daerah konflik 

tersebut menjadi semakin terancam oleh kekerasan politik, 

terorisme, dan sosial. Keresahan yang dirasakan oleh China ini 

membuat negara tuan rumah terbukti tidak mampu (terkadang tidak 

                                                           
Logan Ma. RAND Corporation. At the Dawn of Belt an Road – China in the Developing World. 

Diakses melalui 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2200/RR2273/RAND_RR2273.

pdf pada tanggal 3 Juli 2019 
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mau) mengontrol masalah hal itu. China menyadari bahwa ia harus 

mengambil keterlibatan yang lebih aktif dalam perselisihan politik 

dan militer setempat. 

           Attacking International Crime diatur dalam klausal klausal 

yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Addis 

Ababa Action Plan (2004-2006) poin 2 “Political Affairs, Peace and 

Security”. Beijing Action Plan (2007-2009) poin 4 “Cooperation in 

International Affairs”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) 

poin 2.6 “Cooperation in the Fields of Peace and Security” dan poin 

3 “Cooperation in International Affairs”. Beijing Action Plan 

(2013-2015) poin 2.6 “Cooperation in the Fields of Peace and 

Security” dan poin 3 “Cooperation in International Affairs”. 

Johannesburg Action Plan (2016-2018) poin 6.1 “Military, Police 

and Anti-terrorism”.121 

            Dalam perubahan yang ditandai dengan prinsip non-

intervensi yang sebelumnya dijadikan pedoman China, hal itu 

membuat China tidak menerapkan prinsip non-intervensi tersebut 

dalam masalah yang melanda Sudan, kemudian China secara aktif 

terlibat dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik antara 

Sudan dan Sudan Selatan. Dikarenakan terdapat lokasi sumber 

impor minyak China sebesar 5 % dan infrastruktur minyak buatan 

                                                           
121 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
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China berada di daerah konflik. Dalam hal ini China menyumbang 

pasukan penjaga perdamaian dan pasukan infantri yang dimilikinya 

untuk pertama kali mengikuti operasi penjaga perdamaian PBB di 

Darfur Selatan guna menjaga perusahaan minyak China di sekitar 

lokasi konflik.122 Penulis melihat bahwa China dapat memenuhi 

indikator attacking international crime, karena China mengikuti 

operasi penjaga perdamaian PBB di Darfur Selatan, Sudan. 

           5.2.3.2 Protecting Intelectual Property 

           Hak kekayaan Intelektual adalah hak yang dapat ditegakkan 

secara hukum atas penggunaan hal-hal yang telah perusahaan buat. 

Tidak hanya pada produk yang dijual, tetapi juga dapat mencakup 

materi promosi dan pencitraan merk.123 Sejak adanya reformasi dan 

open door policy, China telah menerapkan strategi kekayaan 

intelektual nasional secara mendalam. Hal ini dilakukan dengan 

membuat sistem perlindungan kekayaan intelektual yang ketat, 

sistem manajemen yang efisien, memperkuat undang-undang dan 

peraturan, memperbaiki sistem peradilannya, memperketat 

penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran hak kekayaan 

                                                           
122 Andrew Scobell, Bonny Lin, Howard J. Shatz, Michael Johnson, Larry Hanauer, Michaerl S. 

Chase, Astrid Stuth Cevallos, Ivan W. Rasmussen, Arthur Chan, Aaron Strong, Eric Warner, 

Logan Ma. RAND Corporation. At the Dawn of Belt an Road – China in the Developing 

World.Diakses melalui 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2200/RR2273/RAND_RR2273.

pdf pada tanggal 3 Juli 2019  
123 Chamber International. Protecting your Intellectual Property in China. Diakses melalui 

https://www.chamber-international.com/export-import-key-markets/how-to-export-to-china/ipr-

strategy/ pada tanggal 3 juli 2019 
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intelektual di seluruh masyarakat.124 Menurut penulis, jika China 

sudah mempunyai regulasi yang baik dan ketat tentang hak 

kekayaan intelektual, maka China juga akan menyiapkan dokumen 

hak kekayaan intelektual kepada barang yang di ekspor China ke 

seluruh dunia, termasuk negara-negara Afrika. Tetapi dalam 

penilitian ini penulis tidak menemukan keterkaitan dengan 

kerjasama China dengan negara-negara Afrika melalui FOCAC 

tentang protecting intellectual property rights. Sehingga menurut 

penulis, indikator protecting intellectual property rights kurang 

relevan dengan apa yang diteliti penulis. 

5.3 Kepentingan Politik 

Kepentingan ini dilandaskan pada kedaulatan dan pengaruh yang 

menjadi inti dari tujuan sebuah negara. Memelihara kelangsungan sistem 

politik bagi negara juga berarti melakukan penegakan kedaulatan atau 

memperkuat pengaruh di dalam wilayahnya maupun pengaruh didalam 

regional system atau wilayah negara lain.125  

Kepentingan politik sendiri dapat dijelaskan dalam dua aspek yaitu 

maintaining sovereignity dan world order.126 Kedua aspek ini menagarah 

kepada bagaimana negara mempunyai kepentingan untuk mempertahankan 

kekuasaan dalam ranah tatanan global. Maintaining sovereignity dapat 

                                                           
124 Tian Ameng. China Daily. Protecting intellectual property rights: How China does it. Diakses 

melalui http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/29/WS5c4fe574a3106c65c34e712b.html pada 

tanggal 3 Juli 2019 
125 Ibid. Hal 131 
126 Ibid. Hal 122 
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dicapai dengan non interfence yaitu hak untuk menentukan kebijakan bagi 

setiap negara tanpa adanya tekanan dari negara lain. Sedangkan untuk world 

order adalah dicapai dengan mendapatkan international status. Hal ini 

berkaitan dengan tindakan negara dalam fighting for hegemony atau dapat 

dikatakan sebagai upaya negara untuk saling berlomba-lomba menjadi 

hegemon baik di dalam ranah internsional maupun regional.127 

5.3.1 Maintaining Sovereignity 

Variabel ini menekankan pada adanya suatu kebutuhan bagi negara 

dalam menyusun berbagai strategi sebagai upayan lanjutan dari penguatan 

kedaulatan. Hal ini dikarenakan setiap negara pada saat ini berlomba-lomba 

untuk memperluas pengaruh kedaulatannya. Indikator yang dipakai dalam 

variabel ini adalah self-determination dan non-interference.  

 5.3.1.1 Self-Determination 

Kepentingan China terpusat pada membangun solidaritas 

ideologi dengan negara berkembang lain, dalam hal ini negara-

negara di Afrika dengan fokus lebih pada melawan “imperialism” 

barat. Pasca perang dingin dapat dilihat jika kepentingan China di 

Afrika lebih mengarah pada kepentingan yang bersifat pragmatis 

seperti perdagangan, investasi, dan juga energi.128 

Pada beberapa tahun terakhir, China melihat Afrika sebagai 

kawasan dengan sumber daya yang dapat memenuhi pasar ekonomi 

                                                           
127 Ibid. Hal 131 
128 China's Influence in Africa: Implications for the United States, The Heritage Foundation. 

Diakses dari https://www.heritage.org/asia/report/chinas-influence-africa-implications-the-united-

states diakses pada 3 juli 2019 
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China dan memenuhi kebutuhan energi China yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan industri dalam negeri nya, China ingin 

melawan hegemoni Amerika Serikat, dikarenakan pada tahun-tahun 

sebelumnya Amerika Serikat lebih mendominasi investasi, 

perdagangan, maupun bantuan luar negeri di Afrika. Sehingga China 

juga berupaya untuk berhubungan baik dengan Afrika dengan 

hubungan dipomatik, serta memberikan bantuan pinjaman, bantuan 

pembangunan infrastruktur, investasi, penghapusan hutang, serta 

bantuan militer untuk menggeser hegemoni Amerika Serikat yang 

sebelumnya mendominasi di Afrika.129 Menurut penulis indikator 

self determination relevan dengan kepentingan China dalam 

kerjasama dengan negara-negara Afrika melalui FOCAC. Karena 

China dapat memenuhi indikator tersebut. 

 5.3.1.2 Non-Interference 

            Keterlibatan China dengan Afrika telah lama dibentuk oleh 

kebijakan luar negerinya yang tidak mencampuri urusan dalam 

negeri negara-negara Afrika. Dalam interaksinya dengan negara-

negara Afrika, China terus menerus mengulangi penghormatannya 

terhadap kedaulatan negara disetiap forum FOCAC sejak tahun 

2000, tema ini diulangi dan diberikan legitimasi bersamaan dengan 

seruan untuk kerjasama ekonomi yang lebih banyak. Non-

Interferene dapat dilihat dalam klausal klausal yang ada di 

                                                           
129 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Addis Ababa Action Plan 

(2004-2006) poin 3 “Multilateral Cooperation”.130 

Namun ketika China semakin terliat secara mendalam di 

Afrika, kebijakan tanpa campur tangan (non-interference) ini 

beradaptasi dengan kenyataan baru. Selama tahun 2000 an, China 

sebagian besar terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dan 

perdamaian tradisional. Namun pada tahun 2013, China 

mengerahkan pasukan tempur untuk pertama kalinya dalam sejarah 

di Mali. Investasi ekonominya yang luas telah mendorong perlunya 

melindungi investasi tersebut dan memastikan keamanan dan 

stabilitas politik negara-negara tuan rumah.131 

Karena perlunya China untuk melindungi kepentingan 

minyaknya di tempat-tempat seperti Sudan Selatan, Republik 

Demokratik Kongo, dan Nigeria, yang dulunya menjadi fokus 

tunggal pada usaha bisnis sekarang yang dicampur dengan 

kehadiran keamanan. Sulit bagi China misalnya untuk bersikap 

netral dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan 

Selatan. Faktanya, China dituduh memaikan permainan ganda 

dalam perang, dengan menyerukan penyelesaian diplomatic dan 

peran menjaga perdamaian PBB. Ini menunjukkan bahawa China 

                                                           
130 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
131 Earl Conteh-Morgan. Asia & The Pacific Policy Society. China’s non-interference dilemma – 

Africa shows why Beijing can’t resist mixing business with politics. Diakses melalui 

https://www.policyforum.net/chinas-non-interference-dilemma/ pada tanggal 4 Juli 2019 
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ikut campur dalam perang saudara Sudan Selatan untuk melindungi 

investasi minyaknya yang besar di negara itu.132 

China menghadapi dilemma terbesarnya dalam memutuskan 

apakah akan intervensi dalam konflik internal negara-negara kaya 

sumber daya alam seperti Sudan Selatan, Kongo, Guinea, Nigeria 

dan Zimbabwe. Biasanya China merasa sulit untuk melindungi diri 

dari perselisihan domestic Afrika yang sudah ada yang lazim di 

negara-negara ini. Kebutuhan untuk mendapatkan kemuarahan hati 

yang baik dari negara tuan rumah sering membuat China 

mendukung rezim yang berkuasa dengan memasok senjata, dan 

dengan demikian melemahkan kebijakan non-intervensi. 133 

Dapat disimpulkan bahwa China pada awalnya dapat 

memenuhi indikator non-interference, namun pada tahun 2013, 

China mengerahkan pasukan tempur untuk pertama kalinya dalam 

sejarah di Mali. Investasi ekonominya yang luas telah mendorong 

perlunya melindungi investasi tersebut dan memastikan keamanan 

dan stabilitas politik negara-negara tuan rumah. Sehingga penulis 

menyimpulkan bahwa kebijakan china non-interference sudah tidak 

relevan dengan masa sekarang, dikarenakan China akhirnya 

melakukan intervensi ke negara lain untuk melindungi aset 

investasinya. 

                                                           
132 Ibid.  
133 Ibid. 
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5.3.2 World Order 

Variabel ini memandang bahwa setiap negara mempunyai 

kebutuhan untuk selalu menaikkan statusnya dalam tatanan global. Dalam 

hal ini pula, penulis melihat sebagai salah satu alasan bagi China untuk 

melakukan kerjasama dengan negara-negara Afrika melalui FOCAC. 

Indikator yang akan dicapai adalah international status, dimana akan 

melihat ada atau tidaknya kebutuhan China dalam mencapai sebuah status 

baru dalam kancah internasional melalui perannya dalam FOCAC.  

 5.3.2.1 International Status 

Bukti paling jelas tentang seperti apa dunia yang didominasi 

China dapat telihat dalam FOCAC. Sejak adanya FOCAC, 

kerjasama ekonomi seperti perdagangan, investasi, pemberian 

bantuan pembangunan infastruktur, dan sebagainya telah membuat 

hubungan China dan Afrika semakin terdepan di Afrika. Hal ini 

dibuktikan dengan pada tahun 2009, China telah menjadi partner 

terbesar yang dimiliki Afrika dan telah mengalahkan Amerika 

Serikat. International Status dapat dilihat dalam klausal klausal 

yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada 

Programme for China-Africa Cooperation in Economic and Social 
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Development poin 1 “Foreword”. Addis Ababa Action Plan (2004-

2006) poin 3.1 “Cooperation on International Affairs”.134 

China berhasil memperoleh pengaruh yang besar di Afrika, 

sehingga China bisa mendesak atau memperingatkan kepada 

negara-negara Afrika untuk tidak mengakui kedaulatan Taiwan. 

Dikarenakan Taiwan yang diklaim oleh China sebagai miliknya 

adalah masalah territorial China yang paling sensitif. China 

menyatakan Taiwan hanyalah provinsi China tanpa hak untuk 

hubungan negara ke negara meskipun Taiwan mempunyai mata 

uang dan militer sendiri. 135 

Dengan pengaruh China yang besar di Afrika, negara-negara 

Afrika seperti Burkina Faso, Gambia, dan Sao Tome and Principe 

yang awalnya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan 

akhirnya memutuskan hubungan diplomatik tersebut dan bergabung 

kedalam FOCAC.136 Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

international status dapat terpenuhi karena China dapat 

mempengaruhi dan mendesak negara-negara Afrika untuk tidak 

mengakui hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan 

                                                           
134 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
135 Toni Firman. Tirto.id. Ramai-ramai Tarik Dubes dari Taiwan setelah Digencet Beijing. 

Diakses melalui https://tirto.id/ramai-ramai-tarik-dubes-dari-taiwan-setelah-digencet-beijing-cUvJ 

pada tanggal 24 Juli 2019 
136 Adam Jourdan. Reuters. China wins back Burkina Faso, urges Taiwan’s Last African ally to 

follow. Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-china-burkina/china-wins-back-

burkina-faso-urges-taiwans-last-african-ally-to-follow-idUSKCN1IR09W pada tanggal 24 Juli 

2019 
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memutusakan hubungan diplomatik tersebut dan bergabung 

kedalam FOCAC. 

5.4 Kepentingan Budaya 

Kepentingan budaya menjadi salah satu aspek yang bersifat 

sprititual. Kepentingan ini meliputi isu mengenai identitas, moral, serta 

pengetahuan bagi suatu negara. Kepentingan budaya memang sudah 

seharusnya tidak dikesampingkan oleh negara, meskipun tidak dapat 

mempengaruhi perilaku negara secara langsung, tetapi budaya dapat 

merubah masyarakat beserta tatanan di dalamnya yang pada akhirnya akan 

menjadi jalan untuk merubah perilaku negara tujuan bahkan dunia.  

Kepentingan budaya dapat dicapai melalui dua aspek yaitu foster 

national identity dan respecting knowledge.137 Kedua aspek tersebut dapat 

capai dengan pengembangan national identity dan quality of education. 

Aspek identitas nasional mencakup sebuah tujuan pemikiran dari 

masyarakat dan hal-hal yang menjadi acuan moral bagi warga negara. 

Sedangkann aspek pengetahuan juga penting demi terbentukya tujuan-

tujuan yang akan dicapai di masa mendatang. 

5.4.1 Foster National Identity 

Dalam variabel ini, ditekankan bahwa setiap negara pasti 

mempunyai nilai nasional masing-masing yang kemudian mempengaruhi 

arah dari kebijakan atau keputusan yang diambil oleh negara tersebut. 

Indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah national identity, dimana 

                                                           
137 Ibid. Hal 151 
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akan melihat ada atau tidaknya faktor identitas yang dimiliki China terkait 

kerjasama nya dengan negara-negara Afrika melalui FOCAC. 

5.4.1.1 National Identity 

Yan Xue tong mengungkapkan bahwa setiap negara pasti 

mempunyai nilai nasional. Nilai tersebut dapat berupa nilai yang 

dimiliki masyarakat sejak dulu ataupun sejarah yang kemudian 

mempengaruhi arah langkah sebuah negara. Dalam kasus ini, 

penulis memandang bahwa nilai sejarah telah memainkan peran 

penting sebagai kepentingan China dalam kerjasama dengan negara-

negara Afrika melalui FOCAC. 

            National Identity dapat dilihat dalam klausal klausal yang 

ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini terdapat pada Programme 

for China-Africa Cooperation in Economic and Social Development 

poin 13 “Scientific, Technological and Cultural Cooperation”. 

Addis Ababa Action Plan (2004-2006) poin 5.3 “Cultural Exchange 

and Cooperation”. Beijing Action Plan (2007-2009) poin 5.3 

“Culture”. Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012) poin 6 

“Cultural and People-to-people Exchanges and Cooperation”. 

Beijing Action Plan (2013-2015) poin 6 “Cultural and People-to-

people Exchanges and Cooperation”. Johannesburg Action Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

(2016-2018) poin 5 “Cultural Cooperation and People-to-people 

Exchanges”.138 

Sejak China menjadi mitra dagang yang paling penting di 

Afrika, China juga meninggalkan jejak budaya diseluruh benua 

dengan membuat lebih dari 50 Confucius Institutes yang mengajar 

Bahasa Mandarin kepada siswa yang ingin mendapatkan pekerjaan 

di perusahaan-perusahaan China. Popularitas pembelajaran Bahasa 

China telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di seluruh 

Afrika. Bukti menunjukkan bahwa anak muda Afrika yang ambisius 

semakin cenderung menggunakan Bahasa Mandarin sebagai cara 

untuk mendapatkan pekerjaan impian di China, atau memanfaatkan 

pengaruh China yang semakin berkembang di benua Afrika.139  

Dengan adanya 50 Confucius Institutes yang mengajar 

Bahasa Mandarin ada diseluruh benua, terdapat tanda-tanda bahwa 

Mandarin mulai menantang keberadaan Bahasa kolonial Eropa yang 

digunakan di negara-negara Afrika. Sehingga indikator national 

identity dari variabel foster national identity sudah terpenuhi. 

 

 

 

                                                           
138 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
139 Ismail Einashe. South China Morning Post. How Mandarin is conquering Africa via Confucius 

Institutes and giving China soft-power advantage. Diakses melalui 

https://www.scmp.com/lifestyle/article/2146368/how-mandarin-conquering-africa-confucius-

institutes-and-giving-china-soft pada tanggal 24 Juli 2019 
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 5.4.2 Respecting Knowledge 

Pada variabel ini akan membahas dimana pengetahuan 

menjadi suatau hal yang sangat penting bagi setiap negara saat ini. 

Tingkat pengetahan dapat menentukan status negara dalam tatanan 

global. Pengetahuan akan membawa teknologi maupun setiap 

kebijakan ke arah yang lebih baik. Indikator dalam variabel ini 

adalah quality of education, dimana akan melihat ada atau tidaknya 

kebutuhan China dalam menemukan sebuah perkembangan 

pengetahuan baru terkait kerjasama dengan negara-negara Afrika 

melalui FOCAC. 

  5.4.2.1 Quality of Education 

Di tengah era informasi, menghidupkan kembali 

tradisi menghormati pengetahuan berfungsi sebagai 

kepentingan budaya jangka panjang China. Di era informasi, 

pengetahuan akan menggantikan modal menjadi faktor 

terpenting dalam pembangunan dan untuk pertumbuhan 

ekonomi. Berada di posisi terdepan dalam kompetisi 

ekonomi global, maka China harus mendominasi 

pengetahuan dan arena informasi.  

           Quality of Education dapat dilihat dalam klausal 

klausal yang ada di setiap pertemuan FOCAC. Hal ini 

terdapat pada Programme for China-Africa Cooperation in 

Economic and Social Development poin 15 “Education and 
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Human Resources Development”. Addis Ababa Action Plan 

(2004-2006) poin 5.1 “Human Resources Development and 

Educational Cooperation”. Beijing Action Plan (2007-

2009) poin 5.3 “Education”. Sharm El Sheikh Action Plan 

(2010-2012) poin 5.3 “Education”. Beijing Action Plan 

(2013-2015) poin 6.2 “Education”. Johannesburg Action 

Plan (2016-2018) poin 4.3 “Education and Human 

Resources Development”.140 

Sekretaris perburuhan Amerika Serikat Robert Reich 

mengatakan, hal baru penghalang jalan untuk masuk ke 

pasar global bukan lagi kuantitas atau harga. Tetapi 

kemampuan untuk menemukan di antara teknologi dan pasar 

yang unik, item yang paling cocok untuk diri sendiri. 

Perusahaan terkemuka tidak lagi berfokus pada produk itu 

sendiri, strategi bisnis mereka adalah semakin ditargetkan 

pada keahlian. Penguasaan dan akumulasi pengetahuan 

bergantung pada orang, pekerja intelektual, dan semakin 

banyak tenaga kerja, semakin baik hasil.141  

Buruh intelektual yang dibutuhkan oleh modernisasi 

China tidak ada dalam jutaan, atau puluhan jutaan, tetapi 

dalam ratusan juta. Dengan kata lain China mampu 

                                                           
140 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. FOCAC Archives. Diakses melalui 

https://www.mfa.gov.cn/zflt/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm pada tanggal 22 Juli 2019 
141 Yan Xue-Tong. 2002. Analysis of China’s National Interest. Hal 156 
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mengeksploitasi intelektual sumber daya manusianya secara 

maksimal hanya dengan meningkatkan kualitas 

pendidikannya secara menyeluruh. Tidak hanya apakah 

China membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk tugas rata-

rata, tetapi juga membutuhkan tenaga otak yang pintar dalam 

jumlah besar untuk memenuhi permintaan industri informasi 

dan teknologi canggih. Satu-satu nya cara adalah dengan 

memperluas cakupan pendidikan dan meningkatkan 

kualitasnya.142  

Dalam hal ini yang bisa diterapkan dalam kasus 

penulis adalah dengan China memberikan pelatihan kepada 

tenaga ahli yang ada disetiap negara-negara Afrika, 

memberikan beasiswa kepda murid-murid Afrika untuk 

mingkatkan kualitas pendidikannya, sehingga bisa 

menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, dengan otak yang 

pintar untuk masuk dalam industri informasi dan teknologi 

yang canggih. Seperti halnya yang dilakukan China dalam 

implementasi third ministerial conference pada tahun 2006 . 

China melatih 15.000 tenaga ahli Afrika, membangun 96 

sekolah, menambah jumlah beasiswa pemerintah China 

untuk 4000 siswa Afrika, mengirim 104 pakar agroteknologi 

senior ke Afrika, memulai pembangunan 10 pusat 

                                                           
142 Ibid.  
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demonstrasi agroteknologi. Sehingga menurut penulis China 

sudah memenuhi indikator quality of education dalam 

variabel respecting knowledge. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, penulis 

menyimpulkan bahwa China memiliki banyak kepentingan yang kemudian 

dibawa pada kerjasamanya dengan Afrika melalui forum FOCAC, dari 

empat dimensi kepentingan menurut Yan Xuetong dapat dikatakan relevan 

dengan kepentingan China, namun tidak semua indikator memilki pengaruh 

yang cukup besar ataupun dapat terpenuhi, dalam kepentingan ekonomi 

China memiliki beberapa aspek penting dalam memenuhi kepentingan nya. 

Keempat variable yaitu basic interest, strategic interest, production interest, 

dan supplementary interest sama-sama memiliki porsi yang besar dalam 

kasus ini. China membuat FOCAC untuk memperkuat kerjasama ekonomi 

China-Afrika dalam perdagangan untuk membangun tatanan dunia yang 

baru dengan ketertiban yang akan mencerminkan kebutuhan dan 

kepentingan antara China dan Afrika. Dengan mendorong dan mendukung 

perusahaan China untuk bekerjsama dengan Afrika dalam bentuk 

perdagangan dan investasi. Menurut penulis pembuatan FOCAC oleh China 

dan negara-negara Afrika merupakan salah satu usaha atau strategi dari 

China untuk mendapatkan sumber daya alam dari Afrika terutama sumber 

daya energi minyak bumi. Dikarenakan investasi – investasi dari China yang 

masuk ke Afrika paling banyak di bidang sumber daya energi minyak, hal 

ini kemudian berimbas pada impor China dari Afrika juga yang paling 
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banyak adalah minyak bumi. Dengan adanya FOCAC antara China dan 

Afrika membuat neraca perdagangan antara keduanya mengalami 

peningkatan tiap tahun. Sehingga penulis juga beranggapan bahwa melalui 

FOCAC, China dapat menjadikan negara-negara Afrika sebagai akses pasar 

bagi produk-produk industri China. Terbukti dengan barang-barang yang 

membanjiri di setiap negara Afrika adalah berasal dari China. 

Kemudian pada kepentingan keamanan, ketiga variabel dapat 

daiaplikasikan dengan baik, tetapi ada salah satu indikator yang tidak dapat 

penulis temui relevansinya dengan kerjasama China dengan Afrika melalui 

FOCAC. Untuk kepentingan politik, terlihat bahwa China meningkatkan 

posisi dalam tatanan global dengan mendirikan FOCAC bersama negara-

negara Afrika. Dalam hal ini penulis melihat bahwa pengaruh yang dimiliki 

China di Afrika membuat China bisa menekan atau mempengaruhi negara-

negara Afrika untuk tidak mengakaui kedaulatan dan menjalin hubungan 

diplomatik dengan Taiwan. Kemudian pada kepentingan budaya, juga 

relevan dengan kasus yang penulis teliti. Aspek historis sangat berperan 

besar pada kepentingan China dalam kerjasama FOCAC terhadapa negara-

negara Afrika. Dengan China menjadi mitra dagang yang penting bagi 

Afrika, membuat Bahasa Mandarin banyak digunakan di negara-negara 

Afrika. Terdapat tanda-tanda bahwa Mandarin mulai menantang 

keberadaan Bahasa kolonial Eropa yang digunakan di negara-negara Afrika. 

Penulis menimpulkan bahwa kepentingan terbesar yang ingin 

dicapai China adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. 
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Kepentingan ekonomi dikarenakan, menurut penulis pembuatan FOCAC 

oleh China dan negara-negara Afrika merupakan salah satu usaha atau 

strategi dari China untuk mendapatkan sumber daya alam dari Afrika 

terutama sumber daya energi minyak bumi. Selain itu penulis juga 

beranggapan bahwa melalui FOCAC, China dapat menjadikan negara-

negara Afrika sebagai akses pasar bagi produk-produk industri China. 

Terbukti dengan barang-barang yang membanjiri di setiap negara Afrika 

adalah berasal dari China. Kemudian untuk kepentingan politik karena 

China meningkatkan posisi dalam tatanan global dengan mendirikan 

FOCAC bersama negara-negara Afrika. Dalam hal ini penulis melihat 

bahwa China telah memenuhi kepentingan politiknya dengan menekan atau 

mempengaruhi negara-negara Afrika untuk tidak mengakui kedaulatan 

Taiwan, dengan adanya FOCAC China bekerjasama dalam perdagangan, 

investasi, bantuan militer, pertukaran budaya, serta pemberian bantuan 

pembangunan infrastruktur dengan Afrika yang menciptakan nama baiknya 

di dunia internasional. 

6.2 Saran 

Berdasarlan kesimpulan penelitian, penulis kemudia menuliskan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam memahami sebuah kebijakan dan tindakan yang diambil oleh suatu 

negara, peneliti harus benar-benar memahami karakter dari negara tersebut, 

bagaimana alur tindakan tersebut dilakukan, serta bagaimana pengaruh atau 
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timbal balik yang dihasilkan dari tindakan tersebut terhadap kondisi dalam 

negara maupun di luar negara tersebut 

2. Dukungan data dari pihak negara yang bersangkutan maupun dari negara-

negara yang menjadi negara pembantu penyelesaian permasalahan 

sangatlah dibutuhkan untuk kemudia memperkuat argumen atau asumsi 

yang kemudian dituangkan dalam sebuah narasi. Data utama dari kedutaan 

atau nega yang bersangkutan akan sangat berarti bagi kuatnya penelitian 

yang dilakukan sehingga penulis sangat merekomendasikan adanya data 

tersebut jika memungkinkan 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan adanya kesinambungan pada topik 

yang dipilih, seperti penulis menyarankan untuk meneliti kerjasama China 

dengan satu negara di Afrika yang dituju. Analisis yang telah dilakukan 

penulis dapat menjadi preferensi bagi peneliti lain untuk kemudian dapat 

mengeksplorasi lebih jauh mengenai kasus yang diteliti. 
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