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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam percaturan perpolitikan dunia, Amerika serikat hingga kini masih 

memegang posisi yang dominan sebagai negara adidaya setelah runtuhnya Uni 

Soviet pada akhir perang dingin. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan muncul 

beberapa pesaing baru bagi Amerika Serikat yang menyebabkan pengaruh 

Amerika Serikat perlahan berkurang. Pesaing utama yang memiliki kesempatan 

dan kemampuan untuk menjadi kekuatan politik dan ekonomi internasional 

selanjutnya adalah China, sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 

1,4 milyar jiwa,
1
 20% dari total penduduk dunia dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang semakin pesat.  

Dalam tatanan sistem internasional saat ini, kerjasama merupakan hal 

mutlak yang harus dilakukan oleh setiap negara jika ingin negaranya maju dan 

berkembang. Kerjasama dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan 

menguntungkan satu sama lain dengan menjadikan kepentingan nasional (national 

interest) sebagai acuan utama dalam kerjasama yang berujung pada power. Jika 

pada masa perang dingin power diidentikan dengan military power maka di era 

saat ini national power suatu negara didefinisikan sebagai economic power.
2
 

                                                           
1
Menu data Statistik negara-negara., diakses melalui 

http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3 (diakses pada tanggal 

13/03/2013;6:59) 
2
 DR. Agung Banyu Perwira, DR. Yanyan Mochamad Yani, “Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional”, 2006, PT. Remaja Rosdakarya; Bandung.  
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semakin tinggi kekeuatan ekonomi suatu negara maka semakin kuat pula 

posisinya dalam sistem internasional.  

China dan Amerika Serikat merupakan dua negara adidaya yang 

memfokuskan perekonomian dalam negerinya di bidang industri. Peningkatan dan 

kemajuan industri dalam negeri di Cina dan Amerika Serikat membuat kedua 

negara tersebut tergantung pada sumber daya alam paling berharga di dunia ini 

yaitu minyak. Berdasarkan data dari Independent Statistic and Analysis U.S. 

Energy Information Administration; konsumsi minyak Amerika Serikat pada 

tahun 2011 adalah 6,8 Milliar barrel ( 18,83 juta barrel per hari) dan 7,0 Milliar 

barrel (19,18 juta barrel per hari ) pada tahun 2010 dan mengonsumsi 22% dari 

total konsumsi minyak dunia.
3
 Sementara itu status China sebagai negara dengan 

pertumbuhan perekonomian terpesat menjadikan permintaan akan minyak 

semakin meningkat setiap tahunnya seperti yang dilaporkan oleh review statistik 

energi dunia pada tahun 2010 permintaan minyak China tumbuh 11,2% ( 9 juta 

barrel per hari ).
4
 

China dan Amerika Serikat telah menjadi pesaing strategis dalam hal 

sumber-sumber langka. Pada tahun 2003, China menyusul Jepang sebagi 

konsumen minyak terbesar setelah Amerika Serikat, rasa haus China akan minyak 

diperkirakan akan menyamai Amerika Serikat pada tahun 2020. Antisipasi 

                                                                                                                                                               
 
3
 Independent Statistic & Analysis., U.S. Energy Information Administration., how much oil does 

the united states consumed per year?., diakses melalui  

http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=33&t=6 (diakses pada tanggal 01/04/2013;22:54) 
4
 Waspada Online., 2011., Permintaan minyak Cina mengkhawatirkan., diakses melalui 

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199520:permintaan-

minyak-china-mengkhawatirkan&catid=18:bisnis&Itemid=95 (diakses pada tanggal 

01/04/2013;22:35) 

http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=33&t=6
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199520:permintaan-minyak-china-mengkhawatirkan&catid=18:bisnis&Itemid=95
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199520:permintaan-minyak-china-mengkhawatirkan&catid=18:bisnis&Itemid=95
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terhadap kebutuhan masa depan telah membuat China berusaha 

mendiversifikasikan
5
 cadangan minyak dan menghilangkan pengaruh AS terhadap 

negara-negara pengekspor minyak utama di dunia.
6
 

Potensi sumber daya alam dalam suatu kawasan atau negara menjadi fokus 

utama negara-negara industrial saat ini, sehingga Amerika Serikat dan China 

menjadikan negara-negara berkembang sebagai tujuan utama mereka untuk 

dijadikan tempat eksplorasi sumber daya alam. Wilayah yang semakin potensial 

saat ini tertuju pada kawasan Afrika dengan jumlah penduduk yang terus 

meningkat dan pertumbuhan ekonominya yang semakin pesat. Enam negara 

Afrika juga berada dalam barisan 10 negara di dunia yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia
7
 sehingga Afrika menjadi semakin 

menarik bagi China dan Amerika Serikat.  

Selain melakukan persaingan secara langsung, China dan Amerika Serikat 

juga mewadahi kerjasama ekonomi mereka dengan Afrika dalam sebuah forum. 

China bersama FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) sejak tahun 2000 

telah berkomitmen dan bekerja sama dalam peningkatan ekonomi masing-masing 

                                                           
5
 Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan upaya agresif untuk mendiversifikasi 

sumber impor minyak, dalam sebuah langkah nyata untuk mengurangi risiko meningkatnya 

ketergantungan pada minyak dari Timur Tengah.  Sumber minyak impor Cina secara bertahap 

diperluas ke daerah lain selain timur tengah seperti Afrika, Rusia, dan Amerika Latin. Menurut 

badan statistic resmi beberapa tahun terakhir ini sumber minyak utama Cina adalah Angola. 

Menjadikan Afrika sebagai sumber impor minyak terbaru merupakan strategi energy baru Cina 

dengan cara memelihara hubungan baik dengan negara-negara Afrika serta dengan dukungan 

investasi Cina di benua Afrika untuk memproduksi dan mengeksplorasi minyak. Diversifikasi ini 

dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Cina akan minyak timur tengah.   

<http://www.atimes.com/atimes/China_Business/IB28Cb02.html >, diakses 20 Desember 2013.  
6
 Richard W.Mansbach & Kristen L. Rafferty., 2012., Pengantar Politik Global., Penerbit Nusa 

Media., Bandung., Hal: 247 
7
 Shabestan., 2012., Perekonomian Afrika meningkat., diakses melalui  

http://shabestan.net/id/pages/?cid=8289 (diakses pada tanggal 13/03/2013;9:50) 

http://www.atimes.com/atimes/China_Business/IB28Cb02.html
http://shabestan.net/id/pages/?cid=8289
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negara hingga bertambahnya anggota FOCAC menjadi 49 negara.
8
 Tujuan 

terbentukmya forum tersebut adalah untuk meningkatkan investasi dan 

perdagangan antara masing-masing negara serta eksplorasi sumber daya alam 

yang menjadi tujuan utama China bekerjasama dengan Afrika. Potensi pasar yang 

baik dan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan menciptakan kondisi 

yang lebih harmonis antara China dan Afrika.
9
 

Amerika Serikat juga mewadahi kerjasama dengan Afrika melalui AGOA 

forum, (African Growth and Oppurtunity Act) yang ditandatangani oleh Presiden 

Clinton pada tahun 2000 yang bertujuan untuk membangun potensi dalam negeri 

Afrika dengan cara membuka akses pasar bebas antara Amerika Serikat dan 

negara-negara Afrika yang telah memenuhi syarat. Sejak 10 tahun forum tersebut 

dibuat telah ada lebih dari 20 negara-negara Afrika yang tergabung dalam 

AGOA.
10

 

Afrika memiliki beberapa negara penghasil minyak terbesar di dunia
11

 dan 

Angola merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Afrika
12

 yang menjadi 

                                                           
8
 Afrika Cina Hubungan ekonomi.Perdagangan internasional., diakses melalui 

http://id.reingex.com/Africa-China-Economic-Relationships.shtml *diakses pada tanggal 

14/03/2013;11:51) 
9
Tribun Manado.,2012., Benua Afrika akan bersinar., diakses melalui  

http://manado.tribunnews.com/2012/10/09/benua-afrika-akan-bersinar (diakses pada tanggal 

14/03/2013;12:03) 
10 Office of the United State trade representative., African Growth and Oppurtunity Act.,diakses 

melalui http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/african-growth-

and-opportunity-act-agoa(diakses pada tanggal 14/03/2013;12:18) 

11
 Maps of World.,top 10 Oil Reserves Countries, diakses melalui 

http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-oil-reserves-countries-map.html 

(diakses pada tanggal 20/04/2013; 7:13). 
12

Ventures.,The Top 5 Oil Producing Economies in Afrika., diakses melalui http://www.ventures-

africa.com/2012/08/the-top-5-oil-producing-economies-in-africa/ diakses pada tanggal 

27/05/2013;11:17). 

http://id.reingex.com/Africa-China-Economic-Relationships.shtml
http://manado.tribunnews.com/2012/10/09/benua-afrika-akan-bersinar
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa
http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-oil-reserves-countries-map.html
http://www.ventures-africa.com/2012/08/the-top-5-oil-producing-economies-in-africa/
http://www.ventures-africa.com/2012/08/the-top-5-oil-producing-economies-in-africa/
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tujuan negara-negara besar Amerika Serikat dan China untuk melakukan 

eksplorasi minyak. Angola terletak di pantai atlantik di bagian selatan Afrika yang 

memiliki 18 juta penduduk dan berbatasan langsung dengan Zambia di timur, 

Namibia di Selatan dan Republik Demokratik Kongo di utara. Angola 

mendapatkan kemerdekaan dari portugis pada tahun 1975. Menurut data dari 

OPEC pada tahun 2007 produksi harian minyak Angola sebesar 1,6 Milyar 

barrel/hari dan mencapai lebih dari 2,0 Milyar Barrel/hari hingga saat 

ini.
13

Minyak merupakan sektor utama sumber pendapatan Angola yang 

berkontribusi penuh pada peningkatan perekonomian Angola dan menyumbang 

setengah dari produk domestik bruto nasionalnya (GDP) serta mencapai angka 

90% untuk ekspor.
14

 Nilai ekspor minyak untuk Angola pada tahun 2011 adalah 

US$ 62,965 milyar, US$ 77,143 milyar pada tahun 2012 dan mencapai US$ 

76,197 milyar pada tahun 2013 ini.
15

 Kekayaan minyak yang dimiliki Angola 

inilah yang kemudian menarik minat China dan Amerika Serikat. 

Angola merupakan salah satu negara Afrika yang sedang mengalami 

tingkat perekonomian yang tinggi dan membutuhkan investasi asing untuk 

meningkatkan perekonomiannya.
16

 Dua kekuatan global yang menggantungkan 

industri mereka pada minyak memiliki peluang besar menjadi mitra strategis 

                                                           
13

 Energy corporate Africa.,The rise of Angola’s National Company, diakses melalui 

http://www.energycorporateafrica.com/index.php/articles/sunny-side-up/89-the-rise-of-angola-s-

national-oil-company diakses pada tanggal 27/04/2013;14:17). 
14

 Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).,Angola Facts and Figures., diakses 

melalui http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/147.htm (diakses pada tanggal 

13/04/2013;3:55). 
15

 FindtheData., Angola, Value of oil Export.,diakses melalui http://world-economic-

outlook.findthedata.org/l/6266/Angola (diakses pada tanggal 13/05/2013;6:55). 
16

 U.S Angola Chamber Of Commerce., Oil Production., diakses melalui http://www.us-

angola.org/index.php/24-flashscreenhomepage/25-oilproductionflash (diakses pada tanggal 

13/05/2013;7:22). 

http://www.energycorporateafrica.com/index.php/articles/sunny-side-up/89-the-rise-of-angola-s-national-oil-company
http://www.energycorporateafrica.com/index.php/articles/sunny-side-up/89-the-rise-of-angola-s-national-oil-company
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/147.htm
http://world-economic-outlook.findthedata.org/l/6266/Angola
http://world-economic-outlook.findthedata.org/l/6266/Angola
http://www.us-angola.org/index.php/24-flashscreenhomepage/25-oilproductionflash
http://www.us-angola.org/index.php/24-flashscreenhomepage/25-oilproductionflash
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Angola. Amerika Serikat telah mewadahi hubungan kerjasamanya dengan Angola 

melalui forum US-Angola Chamber of Commerce yang dibentuk pada tahun 1991 

dan memiliki keanggotaan lebih dari 90 perusahaan, asosiasi, organisasi non-

profit dan interested Individu yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan 

dan investasi antara Amerika Serikat dan Angola.
17

 Sedangkan pemerintah China 

dan Angola menandatangani perjanjian perdagangan pada tahun 1984 dan 

mendirikan komisi perdagangan dan ekonomi pada tahun 1988.
18

 Melalui foum-

forum perdagangan yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan China itulah mereka 

menerapkan srategi yang berbeda dalam memperoleh hak ekplorasi minyak di 

Angola. 

Angola memang memiliki potensi yang sangat luar biasa, mulai dari 

kekayaan alam yang dimilikinya hingga lahan-lahan potensial yang siap menarik 

investor agrobisnis dunia, Jadi pantaslah dua kekuatan dunia yaitu China dan 

Amerika Serikat bersaing untuk menjadi mitra strategis Angola. Kepentingan 

akan minyak yang dimiliki oleh Angola menjadi bagian dari persaingan Amerika 

Serikat dan China untuk menguasainya. Adanya persaingan antara China dan 

Amerika Serikat di Angola juga menciptakan nilai tawar lebih bagi Angola di 

dunia Internasional. 

 

 

                                                           
17

 U.S Angola Chamber Of Commerce., About US.,diakses melalui http://www.us-

angola.org/index.php/aboutusmenuitem (diakses pada tanggal 13/05/2013;3:13). 
18

CHINA.ORG.CN.,Angola, diakses melalui 

http://www.china.org.cn/english/features/focac/183584.htm (diakses pada tanggal 

20/04/2013;3:13).  

http://www.us-angola.org/index.php/aboutusmenuitem
http://www.us-angola.org/index.php/aboutusmenuitem
http://www.china.org.cn/english/features/focac/183584.htm


7 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Peneliti telah mendeskripsikan kebutuhan China dan Amerika Serikat akan 

minyak seiring dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang membuat China 

dan Amerika Serikat mencari sumber daya minyak di berbagai negara khusunya 

Angola yang kaya akan sumber daya minyak dan sehubungan dengan persaingan 

antara China dan Amerika Serikat dalam eksplorasi minyak di Angola maka 

pertanyaan yang muncul dari penelitian ini adalah bagaimana persaingan antara 

China dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola.? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mampu mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimana bentuk persaingan antara China dan Amerika Serikat 

dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya penelitian 

di bidang    Hubungan Internasional, yakni untuk mengetahui persaingan 

antara China dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di 

Angola dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan Energy 

Security. 

1.4.2 Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

kita tentang perilaku negara-negara terutama China dan Amerika Serikat 

dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola.  
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1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu dan untuk memudahkan penelitian pada tulisan 

ini, maka penulis mengambil empat riset yang dirasa memiliki relevansi terkait 

dengan tulisan yang tengah diteliti oleh penulis, diantaranya:  

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persaingan antara 

China dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola, 

penulis mengambil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anna Liesel Tachau
19

 

dalam sebuah jurnal yang berjudul A Comparison of US and Chinese incentives 

in winning oil contracts in African Countries. Jurnal ini membandingkan 

bagaimana insentif Amerika Serikat dan China dalam memenangkan kontrak 

minyak di negara-negara Afrika dan dijelaskan pula sejarah awal ketertarikan 

China terhadap Afrika dan bagaimana China merubah politik luar negerinya yang 

awalnya tidak menganggap Afrika (“benign neglect”) menjadi sesuatu yang 

penting bagi China.  

                                                           
19

 Annal Liesel Tachau, menerima gelar Bachelor of Science di bidang teknik Sipil dalam bahasa 

Cina dan mendapatkan sertifikat dari yayasan bisnis University of Texas di Austin. Sementara 

selama di perguruan tinggi ia dipercaya memegang kantor University of Texas at Austin chapter’s 

Secretary and President of Chi Epsilon, the National Civil Engineering Honor Society. Selama 

tahun seniornya Anna menulis ini sebagai thesis untuk Petroleum Agreements and Concessions 

yang ditawarkan oleh Department of Petroleum and Geosystems Engineering. Paper ini kemudian 

diajukan kepada kompetisi menulis mahasis AIPN (Association of Internasional Petroleum 

Negotiators dan menjadi pemenang hadiah pertama. Kemudian Anna bergabung ExxonMobil 

Development Company Project Management and Execution group setelah lulus pada Mei 2010 

dan menjadi anggota AIPN. 
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Pemerintah China melihat Afrika sebagai peluang baru untuk berbisnis 

pasca terjadinya reformasi ekonomi di Afrika pada tahun 1990-an. China tertarik 

dengan kesuksesan negara-negara Afrika mempertahankan ekonominya dan 

kemampuan Afrika untuk menyediakan bahan baku bagi China sehingga sumber 

daya alam Afrika yang berlimpah sesuai dengan kebijakan domestik maupun 

internasional China. Peneliti menyatakan bahwa China telah memulai rencana 

kebijakan luar negeri yang lebih ketat untuk melawan otoritas politik internasional 

Amerika Serikat dengan membentuk konsep multipolaritas untuk mengejar posisi 

internasional yang lebih kuat. Sedangkan kepentingan minyak Amerika Serikat di 

Afrika telah meningkat sejak serangan 11 September 2001.  

Dalam pandangan pemerintah Amerika Serikat, sebagai lingkungan politik 

dan keamanan di teluk Persia, menjadi lebih penting untuk mencari alternatif 

sumber minyak yang dapat diakses dan diandalkan untuk  memenuhi permintaan 

minyak Amerika serikat yang terus meningkat. Sebuah badan statistik resmi 

menunjukkan bahwa 15,3% impor minyak Amerika Serikat berasal dari Afrika 

dan sekitar 10 juta dollar dalam investasi produksi minyak Amerika serikat 

mengalir ke Afrika barat pada tahun 2003 dan sekitar 15 juta barrel minyak Afrika 

mengalir ke Amerika per harinya yang mana hal ini melebihi atau mendekati 

volume impor AS dari Arab Saudi.  

Metode China dan Amerika Serikat dalam mengejar kontrak minyak 

Afrika sangat berbeda, strategi dan driver strateginya juga berbeda, selain 

menawarkan kompensasi finansial, China menawarkan dukungan perkembangan 

yang nyata dalam bentuk pendidikan, infrastruktur dan teknologi, China juga tidak 
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memiliki persyaratan politik seperti Amerika Serikat. Selain itu, sedikitnya 

kepentingan politik China dalam memberikan bantuan kepada Afrika menjadi 

faktor utama suksesnya perjanjian bersama negara-negara Afrika. Presiden 

pertama Tanzania Julius Nyerere pernah menyatakan “orang-orang China tidak 

meminta kami untuk menjadi komunis dalam rangka untuk memenuhi syarat 

pinjaman dan tidak pernah menyarankan bahwa harus merubah kebjakan baik 

internal maupun eksternal”. Kemudian salah satu juru bicara Kenya juga 

berkomentar bahwa, “Anda tidak akan mendengar orang China mengatakan 

bahwa mereka tidak akan menyelesaikan proyek karena pemerintah tidak berbuat 

cukup untuk mengatasi korupsi, jika mereka akan membangun jalan maka akan 

dibangun”, sehingga menurut peneliti China tidak mengimplementasikan kondisi 

politik dengan bantuannya.
20

  

Hasil dari penelitian diatas menyebutkan bahwa China menerapkan 

strategi yang mengarah pada soft power nya dan lebih disukai negara-negara 

Afrika daripada AS yang cenderung menambahkan unsur politik seperti: isu-isu 

demokrasi, terorisme, pemerintahan yang baik dalam mendapatkan minyak 

Afrika. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak 

pada bagaimana strategi/metode/cara-cara yang dilakukan oleh China dan 

Amerika Serikat dalam memperoleh minyak dan perbedaannnya terletak pada 

wilayah yang dianalisa. 

                                                           
20

 The University of Texas at Austin, International Petroleum Agreements and Concessions. This 

article was one of the winners of the AIPN Student Writing Competition 2010.  Journal of world 

energy law and business,2011,vol 4, No.1., diakses melalui  

http://jwelb.oxfordjournals.org/content/4/1/68.short (12/11/2013;6:54).  

http://jwelb.oxfordjournals.org/content/4/1/68.short
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Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dalam pembahasan adalah 

sebuah Skripsi yang ditulis oleh Ikhrotul Fitriyah
21

 dengan judul Strategi Cina 

dalam Persaingan dengan AS untuk memperebutkan Hak Eksplorasi minyak di 

Sudan.  Penelitian tersebut menggunakan teori Neo-Realisme dengan turunanya 

balancing dan konsep energy security untuk menganalisa perilaku China dan 

Amerika Serikat dalam memperebutkan hak eksplorasi minyak di Sudan. 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

eksplanatif yang menjelaskan strategi yang diterapkan China untuk mendapatkan 

hak eksplorasi minyak sudan dengan melihat lawan yang ia hadapi yakni Amerika 

Serikat.  

Neo-Realisme yang digunakan oleh penulis digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menjelaskan strategi China dalam persaingan dengan AS 

sebagai variable independen dalam mengeksplorasi minyak Sudan. Hal ini 

disebabkan karena adanya system internasional yang mempengaruhi perjalanan 

China dalam mengeksplorasi minyak di Sudan dengan keberadaan AS sebagai 

salah satu penyebab instabilitas Sudan. Sedangkan balancing merupakan strategi 

China untuk melawan dominasi AS di Sudan yakni dengan melakukan aliansi 

bukan hanya dengan Sudan tapi juga dengan negara-negara yang mengeksploitasi 

minyak Sudan seperti Malaysia, India, melalui pendekatan yang intensif terhadap 

Sudan dengan memberikan bantuan ekonomi dan lain sebagainya guna memenuhi 

energy security China.  

                                                           
21

 Ikhrotul Fitriyah, 2009, Strategi Cina dalam Peraingan dengan AS untuk memperebutkan Hak 

Eksplorasi Minyak di Sudan., mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang.  
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Hasil dari penelitian diatas adalah secara statistik China dan AS adalah dua 

negara dengan konsumsi minyak tertinggi di dunia dan kerap dijuluki sebgai 

negara “haus minyak”. Minyak sangat dibutuhkan oleh industri-industri di kedua 

negara tersebut dan ketika produksi dalam negeri tidak dapat mencukupi 

kebutuhan negara yang terus meningkat maka AS dan China mencari sumber 

minyak baru ke Sudan untuk menjamin keamanannya hingga terlibat persaingan 

satu sama lain. Persamaan penelitian ini dengan peneltian penulis adalah terletak 

pada persaingan strategi China dengan AS sedangakan perbedaanya terletak pada 

wilayah yang dijadikan persaingan oleh AS dan China.  

Dalam tulisan yang lainnya terkait hubungan China dan Amerika serikat 

dengan negara-negara Afrika khususnya Angola, Fanie Herman dan Tsai Ming 

Yen
22

 dalam tulisannya yang berjudul Preference over outcomes: Explaining 

US-Sino oil diplomacy in Sub-Saharan Africa mengungkapkan bahwa Afrika 

telah menjadi ladang energi yang penting bagi AS dan China, abad 21 menandai 

awal baru bagi AS dan China dalam pencarian mereka untuk diplomasi minyak 

dengan negara-negara Afrika. Penelitian ini mengkaji langkah-langkah diplomatik 

AS dan China dalam negosiasi mereka dengan negara-negara penghasil minyak di 

Afrika. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa AS dan China mengembangkan jalur 

strategis yang berbeda dengan China sehinnga memperkuat asumsi bahwa terjadi 

persaingan antara AS dan China di Sub Saharan Afrika.  

                                                           
22

 Mahasiswa dari National ChungHsin University, Graduate Institute of International Politics, 250 

Guo Kuang Street, Taichung City, Taiwan, ROC. 
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Perbedaan pengembangan jalur strategis yang dilakukan oleh AS dan 

China dalam melakukan diplomasi minyak dengan negara-negara Afrika adalah 

terletak pada kerangka kebijakan yang diterapkan oleh AS dan China dalam 

bernegosiasi. AS lebih fokus pada isu kemanusiaan, pemerintahan yang baik, dan 

demokratisasi negara-negara penghasil minyak bumi dalam pendekatan diplomasi 

minyak mereka, sedangkan China lebih mengedepankan sisi komersial dari 

negara-negara Afrika seperti melakukan ekspansi produk-produk China di Afrika, 

pendekatan ekonomi yang menguntungkan satu sama lain, hal ini juga menjadi 

strategi China dalam mengambil perhatian negara-negara Afrika. Bahkan 

beberapa petinggi Afrika menyatakan bahwa “investasi China berhasil karena 

mereka tidak menetapkan standar yang tinggi”.  

Melalui pendekatan strategic choice, oil diplomacy, cooperation  dan 

competition, penulis menyatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi 

oleh AS dan China dalam menjalankan diplomasi minyaknya di negara-negara 

Afrika, diantaranya adalah permasalahan lingkungan, infrastruktur yang lemah, 

sistem pemerintahan yang tidak stabil dan aktor-aktor non negara yang terlibat 

seperti media yang mencoba memprofokasi masyarakat bahwa AS dan China 

melakukan eksploitasi sumber daya minyak di negara mereka. Melihat kondisi 

negara-negara Afrika yang belum stabil penulis memberikan gambaran bahwa AS 

dan China harus merumuskan kembali dan menata ulang strateginya dalam 

menjalankan diplomasi minyak di negara-negara Afrika.
23

 

                                                           
23

 Fanie Herman & Tsai Ming Yen.,2011., Preference over outcomes: Explaining US-Sino oil 

diplomacy in Sub-Saharan Africa., African Journal of Political Science and International Relations 
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Hasil dari penelitaian diatas adalah keterlibatan AS dan China di Afrika 

harus dianggap sebagai sesuatu yang positif, karena kehadiran dua kekuatan dunia 

tersebuat dapat meningkatkan bargaining position Afrika dalam sistem 

internasional. Di sisi lain persaingan antara AS da China diharapkan dapat 

merangsang inovasi, mendorong efisiensi dan menyebabkan interaksi yang lebih 

besar antar aktor-aktor minyak serta membawa perubahan pada negara-negara 

Afrika. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terletak pada 

strategi-strategi yang dijalankan oleh AS dan China untuk mendapatkan minyak 

Afrika sedangkan perbedaannya terletak pada wilayah yang dianalisa, penulis 

lebih fokus pada satu negara saja di Afrika yaitu Angola.  

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dari Assis Malaquias, 

Associate Professor of Government, St. Lawrence University, Canton, NY. Dalam 

penelitian yang berjudul Thirsty Powers: The United States, China, Africa’s 

Energy Resources menjelaskan bahwa Afrika telah menjadi ladang persaingan 

AS dan China untuk memperoleh minyak. Keterlibatan China dan Amerika 

Serikat dalam sumber daya minyak Afrika disebabkan oleh kebutuhan minyak 

yang terus bertambah setiap tahunnya terutama China dengan pertumbuhan 

ekonomi yang terus meningkat sangat haus akan minyak, sehingga negara-negara 

Afrika termasuk Angola merupakan daerah dimana diplomasi minyak memiliki 

potensi yang besar untuk berhasil.  

                                                                                                                                                               
Vol. 5(8), pp. 396-408, August 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJPSIR 

ISSN 1996-0832 ©2011 Academic Journals. (05/11/2013;10.00). 

http://www.academicjournals.org/AJPSIR
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Dalam penelitian diatas penulis mengungkapan kekhawatirannya melalui 

penggunaan konsep energy security dimana pada era saat ini negara-negara lebih 

fokus kepada bagaimana mengelola minyak untuk mempetahankan peningkatan 

ekonominya, namun negara-negara itu lupa bahwa hanya sedikit negara di dunia 

ini yang dinobatkan sebagai oli producer country, dan kebanyakan dari mereka 

berada dalam conflict region. Penulis menganalisa bahwa hubungan antara 

Amerika Serikat dan China bisa saja baik dalam beberapa hal seperti kerjasama 

ekonomi atau keamanan, namun hubungan mereka menjadi tidak baik ketika 

dihadapkan pada sebuah ladang minyak, dalam hal ini adalah Afrika. Amerika 

Serikat menjadi resah dengan kehadiran Cina di Afrika, namun China terus 

melakukan strategi terbaiknya untuk mengambil hati negara-negara Afrika seperti 

Angola dengan memberikan pinjaman, pembangunan infrastruktur dan kerjasama 

ekonomi serta penerapan strategi-strategi lainnya. Penulis juga menyebutkan 

bahwa Angola menghasilkan 900.000 b/d dan ekspor 866.000 b/d (332.000 b/d ke 

AS, dan menjadi pemasok terbesar kesembilan bagi AS), Angola juga memiliki 

prospek yang sangat menjanjikan untuk energi masa depan. Hal ini telah 

disiapkan oleh Cina dengan menjadikan Angola sebagai tempat hak ekplorasi 

minyak Angola di sektor lepas pantai dengan memberikan pinjaman sebesar 2 

milyar dollar AS.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah kehadiran China di Afrika dengan 

kekuatan ekonominya menjadikan China sebagai pemain penting dan tantangan 

bagi Amerika Serikat di Afrika dan dapat berimplikasi pada hubungan 

internasional di abad 21 ini. Afrika telah menjadi pemasok energi penting bagi 
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Amerika Serikat saat ini sehingga Amerika Serikat terus berupaya menumbuhkan 

ikatan yang kuat dengan negara-negara kaya minyak di Afrika dengan melakukan 

strategi pemberian infus modal, pinjaman dan sebagainya. Pada akhirnya Afrika 

menjadi panggung persaingan Amerika Serikat dan China untuk tarik-menarik 

sumber daya minyak Afrika.
24

 Persamaan penelitian diatas dengan penelitian 

penulis adalah terletak pada strategi-strategi yang dijalankan oleh AS dan China 

untuk mendapatkan minyak di negara-negara Afrika sedangkan perbedaannya 

terletak pada wilayah yang dianalisa, penulis lebih fokus pada satu negara saja di 

Afrika yaitu Angola.  

Sama halnya dengan keempat kajian diatas, penelitian yang dilakukan oleh 

penulis juga membahas persaingan antara Amerika Serikat dan China di Afrika. 

Hanya saja fokus kajian dari penelitian ini lebih menekankan pada salah satu 

negara Afrika yakni Angola yang menjadi tempat persaingan Amerika Seriakat 

dan China.  

 

 

 

                                                           
24 Assis Malaquias., Thirsty Powers: The United States, China, Africa’s Energy 

Resources., diakses melalui http://africacenter.org/wp-content/uploads/2005/06/Thirsty-Powers-

the-United-States-China-and-Africas-Energy-Resources.pdf (diakses pada tanggal 

02/11/2013;6:55) 

 

 

http://africacenter.org/wp-content/uploads/2005/06/Thirsty-Powers-the-United-States-China-and-Africas-Energy-Resources.pdf
http://africacenter.org/wp-content/uploads/2005/06/Thirsty-Powers-the-United-States-China-and-Africas-Energy-Resources.pdf
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Tabel 1.1  

Posisi Penelitian 

Judul dan Jenis 

Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisa 
Hasil Peneltian  Persamaan Perbedaan 

Jurnal : A 

Comparison of 

US and Chinese 

incentives in 

winning oil 

contracts in 

African 

Countries.  

 

Oleh : Anna 

Liesel Tachau 

Penelitian 

Perbandingan 

(comparative 

analysis) 

 

Pendekatan : 

-Energy security 

-Ekonomi 

Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa 

China menerapkan 

strategi yang mengarah 

pada soft power nya dan 

lebih disukai negara-

negara Afrika daripada 

AS yang cenderung 

menambahkan unsur 

politik seperti: isu-isu 

demokrasi, terorisme, 

pemerintahan yang baik 

dalam mendapatkan 

minyak Afrika. 

Persaman 

penelitian 

tersebut dengan 

penelitian 

penulis adalah 

terletak pada 

bagaimana 

strategi/metode/

cara-cara yang 

dilakukan oleh 

China dan 

Amerika Serikat 

dalam 

memperoleh 

minyak di 

negara-negara 

Afrika. 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

penulis terletak 

pada 

wilayah/nega 

yang menjadi 

objek analisa 

dan persaingan 

antara AS dan 

China di Afrika 

yakni Angola. 

Skripsi : Strategi 

Cina dalam 

Persaingan 

dengan AS 

untuk 

memperebutkan 

Hak Eksplorasi 

minyak di Sudan 

 

Oleh : Ikhrotul 

fitriyah 

Mengguanakan 

metode penelitian 

eksplanatif. 

 

Teori : Neo-

Realisme dan 

turunannya 

balancing 

Konsep : energy 

security 

Hasil dari penelitian ini 

adalah secara statistik 

China dan AS adalah 

dua negara dengan 

konsumsi minyak 

tertinggi di dunia dan 

kerap dijuluki sebgai 

negara “haus minyak”. 

Minyak sangat 

dibutuhkan oleh 

industri-industri di 

kedua negara tersebut 

dan ketika produksi 

dalam negeri tidak 

dapat mencukupi 

kebutuhan negara yang 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan 

peneltian 

penulis adalah 

terletak pada 

persaingan 

strategi China 

dengan AS 

Perbedan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

penulis terletak 

pada 

wilayah/negara 

yang menjadi 

tempat 

persaingan AS 

dan China. 
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terus meningkat maka 

AS dan China mencari 

sumber minyak baru ke 

Sudan untuk menjamin 

keamanannya hingga 

terlibat persaingan satu 

sama lain. 

Jurnal : 

Preference over 

outcomes: 

Explaining US-

Sino oil 

diplomacy in 

Sub-Saharan 

Africa 

 

Oleh : Fanie 

Herman dan 

Tsai Ming Yen 

Research Paper 

 

Pendekatan : 

-Oil diplomacy 

-strategic choice 

approach 

-oil security 

-competition 

-cooperation 

 

Hasil dari penelitaian 

ini adalah keterlibatan 

AS dan China di Afrika 

harus dianggap sebagai 

sesuatu yang positif, 

karena kehadiran dua 

kekuatan dunia 

tersebuat dapat 

meningkatkan 

bargaining position 

Afrika dalam sistem 

internasional. Di sisi 

lain persaingan antara 

AS dan China 

diharapkan dapat 

merangsang inovasi, 

mendorong efisiensi 

dan menyebabkan 

interaksi yang lebih 

besar antar aktor-aktor 

minyak serta membawa 

perubahan pada negara-

negara Afrika. 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

penulis adalah 

terletak pada 

strategi-strategi 

yang dijalankan 

oleh AS dan 

China untuk 

mendapatkan 

minyak Afrika 

Perbedaannya 

terletak pada 

wilayah yang 

dianalisa, 

penulis lebih 

fokus pada satu 

negara saja di 

Afrika yaitu 

Angola. 

 

Jurnal :Thirsty 

Powers: The 

United States, 

China, Africa’s 

Energy 

Resources 

 

Pendekatan : 

-Energy Security 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah 

kehadiran China di 

Afrika dengan kekuatan 

ekonominya 

menjadikan China 

sebagai pemain penting 

dan tantangan bagi 

Amerika Serikat di 

Afrika dan dapat 

Persamaan 

penelitian ini  

dengan 

penelitian 

penulis adalah 

terletak pada 

strategi-strategi 

yang dijalankan 

oleh AS dan 

China untuk 

Perbedaannya 

terletak pada 

wilayah yang 

dianalisa, 

penulis lebih 

fokus pada satu 

negara saja di 

Afrika yaitu 

Angola. 



19 
 

Oleh : Assis 

Malaquias 

berimplikasi pada 

hubungan internasional 

di abad 21 ini. Afrika 

telah menjadi pemasok 

energi penting bagi 

Amerika Serikat saat ini 

sehingga Amerika 

Serikat terus berupaya 

menumbuhkan ikatan 

yang kuat dengan 

negara-negara kaya 

minyak di Afrika 

dengan melakukan 

strategi pemberian infus 

modal, pinjaman dan 

sebagainya. Pada 

akhirnya Afrika 

menjadi panggung 

persaingan Amerika 

Serikat dan Cina untuk 

tarik-menarik sumber 

daya minyak Afrika. 

mendapatkan 

minyak di 

negara-negara 

Afrika 

Skripsi : 

Persaingan 

antara China dan 

Amerika Serikat 

dalam 

melakukan 

eksplorasi 

minyak di 

Angola 

 

Oleh : Helwa 

Mustofa 

Menggunakan 

metode penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

 

Pendekatan: 

Menggunakan 

konsep: 

-Energy Security 

-Kebijakan luar 

negeri (Foreign 

policy) 

Hasil dari penlitian ini 

nantinya melalui data-

data dan penjabaran 

tentang fenomena yang 

dibahas akan membawa 

pada hasil yang tidak 

jauh beda dengan 

keempat penelitian  

diatas bahwa AS dan 

China terlibat dalam 

jalur persaingan 

strategis di Angola 

untuk mendapatkan 

minyak dengan 

menerapkan strateginya 

masing-masing. 

Persamaannya 

dengan keempat 

penelitain diatas 

adalah terletak 

pada strategi-

strategi yanh 

dilakukan oleh 

AS dan China 

untuk 

mendapatkan 

minyak. Dan 

adanya 

persamaan 

bahwa China 

dan AS terlibat 

dalam 

persaingan 

untuk 

mendapatkan 

minyak di 

negara-negara 

Perbedaan 

penelitian saya 

dengan keempat 

penelitian diatas 

hanya terletak 

pada negara 

yang dianalisa. 

Tiga penelitian 

diatas 

menggunakan 

Afrika untuk 

menjelaskan 

persaingan 

keduanya dan 

satu penelitian 

menggunakan 

Sudan 

sedangkan 

penulis 

menggunakn 

Angola untuk 
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Afrika. menganalisa 

persaingan AS-

China. 

 

1.6 Landasan Konseptual 

1.6.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy) 

Kebijakan luar negeri adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara 

melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk dapat mengatasi dan memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternal negara yang bersangkutan. Kebijakan luar 

negeri ini sendiri bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan 

hidup dari suatu negara. Pengkajian mengenai kebijakan luar negeri menjadikan 

pengamat harus memasuki fenomena yang secara ruang lingkup lebih luas dan 

kompleks. Lingkup kebijakan luar negeri ini seperti kehidupan internal (internal 

life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya aspirasi, 

institusi, aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas 

sosial, hukum, dan geografi, dan sebagainya.
25

 

Modelski menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem 

kegiatan. Dalam perspektif ini, karena kebijakan luar negeri dipandang sebagai 

suatu sistem dimana kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang dirumuskan 

dan direncanakan untuk dieksekusi. Melihat dari sudut pandang ini, keputusan 

pembuat kebijakan amat penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. 

Sebagai sistem aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan internasional, 

                                                           
25

 James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics :An Introduction. 

New York : The Free Press dalam Dr Anak Agung  Banyu Perwita dan, Dr Yanyan Mochamad  

Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Hal 49 
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dua elemen lain tertanam dalam kebijakan luar negeri, yaitu kemampuan 

(kekuatan) negara untuk menerapkan dan konteks di mana kebijakan luar negeri 

dirumuskan serta diimplementasikan. Selain itu, catatan Modelski menjelaskan 

bahwa kebijakan dirumuskan di bawah bimbingan prinsip-prinsip tertentu dan 

harus dibuat dengan tujuan tertentu.
26

 

Perspektif lain memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari 

interaksi kompleks antara negara orientasi, komitmen dan rencana tindakan, serta 

perilaku terhadap negara-negara lain. Dalam perspektif ini, Rosenau berpendapat 

bahwa pada dasarnya kebijakan luar negeri terdiri dari: sekelompok orientasi, satu 

set komitmen dan rencana tindakan, dan suatu bentuk perilaku. Sekelompok 

orientasi mengacu pada sikap, persepsi, dan nilai-nilai, yang berasal dari 

pengalaman sejarah negara dan kondisi strategis yang menandai tempatnya di 

dunia politik. Berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat negara ketika mereka 

dihadapkan dengan kondisi eksternal yang mengharuskan mereka untuk membuat 

keputusan dan mengambil tindakan. Dengan kata lain, ini adalah prinsip-prinsip 

yang mendasari perilaku negara-negara di arena politik internasional. 
27

 

Berdasarkan sumber-sumber politik luar negeri, Howard Lentner 

mengklasifikannya kedalam dua kelompok, yaitu: Detrminan luar negeri yang 

mengacu kepada keadaan dan situasi sistem internasional dan Determinan 

domestik menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi kedalam tiga 

                                                           
26

  Modelski,george, a theory of foreign policy dalam Vinsensio Dugis, expalining foreign policy 

change dalam jurnal masyarakat kebudayaan dan politik vol.21. dalam http://vdugis-

fisipwebunairacid-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-42271-Jurnal-

Explaining%20Foreign%20Policy%20Change.html diakses pada 15 november  2013 
27

 ibid 

http://vdugis-fisipwebunairacid-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-42271-Jurnal-Explaining%20Foreign%20Policy%20Change.html
http://vdugis-fisipwebunairacid-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-42271-Jurnal-Explaining%20Foreign%20Policy%20Change.html
http://vdugis-fisipwebunairacid-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-42271-Jurnal-Explaining%20Foreign%20Policy%20Change.html
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kategori, salah satunya adalah Highly Stable Determinants; yang terdiri atas luas 

geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi dan sumber daya alam.
28

  

Dilihat dari dua Determinan diatas secara Internasional China dan AS 

digambarkan dalam kondisi persaingan di panggung sistem internasional 

sedangkan secara domestik sumber daya alam terutama minyak merupakan hal 

yang sangat vital bagi China dan AS, kedua determinan diatas kemudian 

mendasari politik luar negeri AS dan China terhadap Angola. Namun tindakan 

atau strategi yang diterapkan oleh AS dan China di Angola juga dipengaruhi oleh 

isu-isu domestik dalam negeri mereka yang kemudian mempengaruhi arah 

kebijakan mereka terhadap Angola (output). AS cenderung menjadikan peristiwa 

terorisme 9/11 sebagai dasar mengimplementasikan “anti terorisme” dalam 

menjalankan politik luar negerinya, selain itu sebagai negara demokrasi yang 

besar AS juga cenderumg membawa isu demokrasi serta isu-isu HAM dan 

keamanan sebagai bagian dari paket kerjasamanya dengan negara lain. Sedangkan 

China yang telah merubah politik luar negerinya dari yang semula konfrontasi 

menjadi kerjasama, semula revolusi menjadi pembangunan ekonomi dan yang 

semula isolasionis menjadi kerjasama internasional sangat mempengaruhi arah 

kebijakan luar negeri China terhadap Angola yang cenderung menggunakan soft 

power.  

                                                           
28

 Howard Letner,1974, Foreign Policy Analysis; A Comparative and Conceptual Approach., 

Ohio: Bill and Howell Co. Hal: 105-171.,  dalam Politik Luar Negeri., oleh Yanyan Mochamad 

Yani, Drs., MAIR., Ph.D.2., diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf (28/02/2014;7:54). 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
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Dari penjabaran di atas politik luar negeri pada dasarnya merupakan aksi 

yang dilakukan suatu  negara terhadap negera tertentu dimana aksi tersebut 

didasari oleh tujuan atau kepentingan tertentu. Berdasarkan penjabaran konsep 

kebijakan luar negeri diatas keterkaitan konsep tersebut dengan fenomena yang 

dibahas oleh penulis terletak pada serangakaian aksi atau tindakan yang dilakukan 

oleh China dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola 

berdasarkan kebijakan luar negeri China dan Amerika Serikat terhadap Angola 

maka jelas faktor-faktor atau sumber-sumber serta  proses perumusan kebijakan 

yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan China maupun Amerika kepada 

Angola berlandaskan pada kepentingan dan kebutuhan keduanya akan minyak 

Angola. 

Strategi China dan Amerika Serikat 

      

      

      

        

 

 

 

AMERIKA SERIKAT 

Ekonomi :    

 - Investasi oleh Exxon 

Mobile di Angola 

- Kerjasama ekonomi dan 

perdagangan  

 

Politik : 

-Memperkuat lembaga-

lembaga demokrasi di Angola 

-Menciptakan Keamanan dan 

Perdamaian di Angola 

-Membawa isu HAM, Good 

governance, dan 

Transparency  

CHINA 

Ekonomi :  

- Investasi oleh SINOPEC dan 

CNOOC di Angola 

- Kerjasama ekonomi dan  

perdagangan. 

- Pemberian Pinjaman 

Politik : 

-Non-Intervension, Prinsip 

peacefull coexsistance 

-Pencitraan diri sebagai 

negara selatan-selatan, 

-Melakukan pertukaran 

pelajar, pertukataran budaya 

dan pekerja. 
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1.6.2 Konsep Energy Security 

Energy Security merupakan istilah yang melekat erat pada suatu kondisi 

terjaminnya pasokan kebutuhan energi terutama minyak dan gas alam suatu 

negara demi keberlangsungan dan eksistensi negara secara ekonomi maupun 

pertahanan. Pasokan energi tersebut dapat berasal baik dari cadangan domestik 

maupun suplai energi global. Pemenuhan energi merupakan hal yang vital bagi 

semua negara dimana kebutuhan tersebut terkait satu sama lain dan saling 

tergantung pada pasokan energi dunia. Hal ini sangatlah fundamental bagi 

keberlangsungan sistem internasional, untuk itu, dalam isu energy security ini 

masalah distribusi dan akses yang imbang menjadi perhatian utama. 

Menurut Daniel Yergin, konsep Energy Security meliputi dua dimensi, 

yaitu dimensi keindependenan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya 

yang berasal dari sumber daya energi domestik, dan dimensi interdependensi 

global dimana pemenuhan energi setiap negara tak lepas dari pasokan energi 

dunia yang berasal dari, khususnya, negara-negara pengekspor yang kaya akan 

sumber minyak dan gas. Melalui dua dimensi ini, nampak bahwa energy security 

tidak semata merupakan isu domestik suatu negara tetapi meliputi isu global 

dimana ketiadaan pasokan energi dapat berimplikasi pada stabilitas internasional, 

baik itu bidang ekonomi dan perdagangan maupun politik dan sosial.
29

 Dalam 

buku yang ditulis oleh Carlos Pasual & Joonathan Elkind, proyeksi tantangan energi 

                                                           
29

Daniel Yergin., Ensuring energy Security., Daniel Yergin is Chair of Cambridge Energy 

Research Associates and the author of The Prize:The Epic Quest for Oil, Money, and Power.He is 

currently writing a new book on oil and geopolitics. Diakses melalui 

http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf(diakses pada tanggal 

09/04/2013; 12:51) 

http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf
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masa depan telah menjadi tantangan baru bagi negara-negara di dunia saat ini. 

Dalam keadaan krisis keuangan global pun mereka harus berjuang untuk 

meningkatkan modal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur energi yang 

mereka butuhkan untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka. 

Energy Security telah menjadi isu komersial di dunia saat ini, dalam bukunya 

Pasual dan Elkind menjelaskan bahwa energy security meliputi beberapa elemen, 

yakni : Availibility (ketersediaan), Realibility (keandalan), Affordability 

(keterjangkauan), dan Sustainability (keterlanjutan).
30

 

Melalui konsep tersebut China dan Amerika serikat kemudian menata 

ulang setidaknya dua hal, yaitu mengoptimalkan struktur konsumsi energi, 

termasuk bagi pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki efisiensi utilisasi energi 

sebab energi telah menjadi perhatian dan kekhawatiran para pemimpin negara-

negara besar karena sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga laju pertumbuhan 

ekonominya. Beberapa data menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai 

memperketat hubungan kerjasama minyaknya dengan Angola untuk menjaga 

keamanan energi negaranya walaupun Angola bukanlah prioritas bagi Amerika 

Serikat namun Angola juga menjadi bagian penting bagi impor minyak Amerika 

Serikat. 

Bagi China, urbanisasi yang sangat besar terkait dengan meningkatnya 

pemanfaatan dan penggunaan energi serta meningkatnya konsumerisme di 

kalangan rakyatnya menjadikan keamannan energi (energy security) menjadi 

                                                           
30

Carlos Pasual & Joonathan Elkind., 2010., Energy Security Economics, Politics, Strategies and 

Implication., Brooking Institusion Press, Washington D.C.  
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penting bagi keberlangsungan perekonomian negara. Untuk memenuhi pasokan 

energinya China dan Amerika Serikat harus sama-sama mampu bersaing guna 

mendapatkan suplai energi dunia terutama minyak sebab pasokan energi China 

mulai menipis sedangkan Amerika Serikat sebagai negara industri menyimpan 

pasokan energi yang banyak dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhan 

industri-industri dalam negerinya maka dari itu baik China dan Amerika Serikat 

mau tidak mau harus melakukan ekspansi ke negara lain dalam hal ini salah 

satunya adalah Angola yang merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua 

di Afrika untuk pemenuhan pasokan energi dalam nenerginya dengan cara China 

mengutus The China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) dan 

CNOOC sedangkan Amerika Serikat mengutus Exxon Mobile dalam melakukan 

eksplorasi minyak di Angola. 

Tabel 1.2  

Landasan Konseptual 

NO Konsep Variabel Indikator 

1. 
Kebijakan energi Angola Minyak 

 Ekspor minyak 

 Bergantung pada bantuan asing 

2. 

Energy Security Cina Minyak 

 Impor minyak 

 Dependensi terhadap Minyak 

asing 

 Destinasi Priority eksplorasi 

Minyak 

3. 

Energy Security AS Minyak 

 Impor minyak 

 Dependensi terhadap Minyak 

asing 
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 Destinasi Secondary eksplorasi 

minyak 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Judul dari penelitian ini adalah Persaingan antara China dan Amerika 

Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola maka jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode 

deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta , sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Penulis akan berusaha memahami dan 

mendeskripsikan data yang berkaitan dengan strategi China dan Amerika dalam 

kaitannya dengan eksplorasi minyak di Angola.  

1.7.2 Ruang lingkup Materi 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup materi tujuannya 

agar pembahasan berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari 

kerangka permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan materi dari penelitian 

ini adalah penulis akan membahas bagaimana persaingan strategi anatara China 

dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Angola serta 

mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha keduanya 

dalam pencarian hingga sampai kepada Angola. 
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1.7.3 Batasan Waktu 

Untuk memfokuskan dan memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian maka dibutuhkan batasan waktu dalam melakukan penelitian. Disini 

penulis membatasi waktu penelitian mulai dari berakhirnya perang sipil di Angola 

pada tahun 2002 sampai tahun 2013. Dimana dalam kurun waktu itu Amerika 

Serikat dan China mulai aktif melakukan kerjasama dengan Angola khususnya 

dalam hal kebutuhan minyak dengan penerapan strategi-strateginya.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik Library Research (studi kepustakaan), dan bahan-bahan 

lainnya seperti artikel koran, majalah, jurnal, dan internet  yang memiliki kaitan 

erat dengan tema penelitian. Setelah itu penulis akan melakukan serangkaian 

analisa data dari data-data yang diperoleh agar memperoleh kesesuaian data 

dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari sumber sumber tersebut, data 

dikumpulkan secukupnya kemudian dikategorisasikan untuk ditempatkan sesuai 

dengan sistematika penulisan. 

1.7.5  Teknik Analisa Data 

Analisa data dilakukan melalui metode kualitatif. Data dalam penelitian 

kualitatif adalah berupa teks termasuk kutipan atau deskripsi terhadap peristiwa 

tertentu dan data dalam bentuk angka hanya bersifat melengkapi. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan memakai dokumen tertulis seperti pernyataan atau informasi 

melaui media, buku dan berbagai sumber-sumber kepustakaan lainnya.  
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Secara Deskriptif, penulis akan mencoba memaparkan gambaran umum 

mengenai kebutuhan dan kelangkaan minyak oleh China dan Amerika Serikat 

kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana strategi China dan Strategi 

Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di Afrika terutama di 

negara-negara penghasil minyak terbesar kedua di Afrika yaitu Angola. 

Berikutnya akan dipaparkan pula bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antara China 

dan Amerika Serikat di Angola.  

1.7.6  Argumen Dasar 

Kebutuhan China dan Amerika Serikat akan minyak seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi keduanya yang semakin pesat dan berdasarkan arah 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan China yang sama-sama dipengaruhi 

oleh isu domestik yang berbeda dan berpengaruh terhadap strategi atau tindakan 

Amerika Serikat dan China terhadap Angola dalam melakukan eksplorasi minyak 

di Angola, membuat China dan Amerika Serikat mencari sumber daya alam 

khususnya minyak ke Angola untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam 

negerinya (energy security). Sebuah temuan penting akhirnya membawa penulis 

pada argument bahwa Amerika Serikat dan China mengembangkan jalur strategis 

eksplorasi minyak yang berbeda yang akhirnya  memperkuat penelitian bahwa 

kedua negara tersebut bersaing untuk mendapatkan minyak Angola. 
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1.7.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, masing masing bab akan terdiri 

dari beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhan analisis. Berikut adalah 

perinciannya : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan 

persoalan yang menjadi latar belakang penelitian ini, dan dilanjutkan dengan 

penyampaian rumusan permasalahan. Kemudian penulis akan menjabarkan 

kerangka pemikiran yang menjadi alur pemaparan masalah. Kerangka pemikiran 

yaitu berisi dua uraian, yaitu penelitian-penelitian mengenai tema yang serupa 

yang pernah dilakukan, dan konsep yang akan menjadi kerangka analisa penelitian 

ini. Setelah itu penulis menjabarkan metode penelitian yang di dalamnya 

mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisa data dan 

ruang lingkup materi serta argumen dasar. Bagian terakhir dari bab ini adalah 

sistematika penulisan yang diuraikan agar menjadi jelas serta mudah dipahami. 

Bab II Gambaran Kebutuhan Minyak Amerika Serikat dan China 

Terkait Eksplorasi Minyak di Angola. Bab ini akan membahas tentang 

gambaran kebutuhan energi Cina, dan gambaran kebutuhan energi Amerika 

Serikat, kebangkitan perekonomian China dan imbasnya pada kebutuhan energi 

China. Disini penting dibahas ilustrasi rise of China karena ini merupakan awal 

dari usaha China mencari minyak di beberapa negara khususnya Angola. 

Bab III Persaingan antara China dan Amerika Serikat dalam 

Melakukan Eksplorasi Minyak di Angola. Bab ini merupakan bab utama dalam 

penelitian ini karena akan dibahas mengenai mengapa Angola menjadi tempat 
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persaingan Amerika Serikat dan China dalam melakukan eksplorasi minyak serta 

bagaimana gambaran persaingan dan strategi-strategi baik secara ekonomi 

maupun politik yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat dalam melakukan  

eksplorasi minyak di Angola. 

BAB IV Keunggulan Strategi China dalam Persaingannya dengan 

Amerika Serikat di Angola. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian 

ini, dimana dalam bab ini akan dilakukan analisa menegenai siapa yang lebih 

unggul antara China dan Amerika Serikat dalam melakukan eksplorasi minyak di 

Angola melalui analisis strategi ekonomi dan politik antara keduanya.  

Bab V Kesimpulan. Bab ini adalah bagian terakhir penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran dari pembahasan analitis pada empat bab sebelumnya. 

secara ringkas dinyatakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini. 

 


