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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebangkitan China yang bergerak untuk menjadi sebuah negara maju 

selalu menjadi subjek yang menarik untuk dikaji. Apalagi dengan perkembangan 

ekonomi yang pesat setiap tahunnya membuat negara ini selalu dibayangi dengan 

keamanan energi bagi kehidupan bangsanya. Sehingga merupakan hal yang wajar 

apabila China melakukan ekspansi ke berbagai negara-negara penghasil minyak 

untuk pasokan energinya yang terus meningkat sebab cadangan domestik sudah 

tidak lagi mencukupi kebutuhan akan semakin tingginya permintaan minyak. 

Kondisi ini akhirnya menjadikan China menjadi konsumen minyak terbesar kedua 

setelah Amerika Serikat. 1 

Bahkan sebuah studi yang dilakukan Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat tahun 1995 telah memperkirakan keberlangsungan hubungan internasional 

akan amat terkait dengan masalah kebutuhan dan penyediaan energi (minyak 

bumi). Pola-pola interaksi yang akan terbangun antar aktor, baik negara maupun 

non negara, akan amat ditentukan faktor sumber daya, distribusi, dan harga pasar 

yang berlaku bagi sumber daya, khususnya sumber daya energi.2 

Menurut data operator Dealogic, tahun 2010 kemarin merupakan rekor 

tertinggi akuisisi ladang minyak dan gas yang dilakukan oleh China yang 

mencapai kesepakatan senilai US$ 24,3 miliar, lebih besar dari tahun 2009 yang 

                                                           
1 Dwijaya Kusuma, China mencari Minyak, FIB-UI,CCS, 2008. Hal.6 
2 Anak Agung Banyu Perwita, “Harga Minyak dan Energi Global”, Kompas,18 Oktober 2007. 
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hanya mencapai US$ 17,1 miliar.3 Keamanan energi pun menjadi salah satu 

sektor vital bagi China seperti yang tercantum dalam Buku Putih Keamanan 

China tahun 2008. Langkah yang dilakukan China antara lain adalah upaya 

diversifikasi,4 mencari importir, mengeluarkan kebijakan yang mempermudah 

investasi langsung di sektor energi, serta meningkatkan pembangunan pipa 

minyak dan gas di dalam dan luar negeri.5  

Keadaan panggung politik internasional yang anarkis dimana perebutan 

akan minyak dilakukan oleh negara-negara maju terutama di negara produsen 

minyak seperti Timur Tengah membuat China melakukan strategi yang baru. 

Timur Tengah memang menjadi pemasok utama minyak China, namun melihat 

kondisi wilayah yang syarat akan kepentingan negara-negara adidaya, China 

kemudian mengubah haluan kebijakan luar negerinya kepada negara-negara 

Afrika dalam hal keamanan energi sebagai upaya untuk mendapatkan kontrol atas 

minyak dan kebutuhan konsumsi energinya yang meningkat drastis. China 

memfokuskan pada negara-negara Afrika sebagai target baru selanjutnya setelah 

Timur Tengah. Alhasil China mendapatkan 25 persen dari total ekspor minyak 

Afrika dengan menempatkan prioritas tinggi dalam menjalin ikatan yang kuat 

                                                           
3  Wall street journal/viva b. kusnandar, di: Cina Semakin Rakus Berburu Ladang Energi  
 <http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/04/brk,20110104-
303575,id.html> diakses 28 Maret 2011. 
4 Menurunkan ketergantungan hanya pada beberapa  sumber energi (minyak dan gas) dan 
kemudian menggantikan itu dengan sumber yang lain. Usaha ini antara lain bisa dilakukan dengan 
mengembangkan sumber-sumber alternatif seperti energi matahari, angin, biomass, tenaga panas 
bumi, tenaga air dan tenaga nuklir. Namun upaya diversivikasi yang dilakukan China di luar 
negeri adalah dengan menjalin hubungan dengan Negara-negara penghasil minyak yakni dengan 
bentuk eksplorasi dengan mengerahkan tiga perusahaan minyaknya, CNPC, Sinopec dan CNOOC. 
<http://chinaoilaffairs.com/2011/04/diversification-of-oil-markets.html>, diakses 20 September 
2011 
5  Chinas Energy Security. <http://chinawestproducts.com/08/02/chinas-energy-security/>, diakses 
30 Maret 2010 

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/04/brk%2C20110104-303575%2Cid.html
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/04/brk%2C20110104-303575%2Cid.html
http://chinaoilaffairs.com/2011/04/diversification-of-oil-markets.html
http://chinawestproducts.com/08/02/chinas-energy-security/
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dengan Afrika melalui investasi, kunjungan-kunjungan diplomatik, dan kebijakan 

politik yang tidak campur tangan dalam urusan internal Afrika.6 

Secara umum, China di Afrika menggunakan soft diplomasi dalam 

menjalin hubungan yang harmonis. Hal ini terbukti dengan keberadaan China 

yang direspon sangat baik oleh negara-negara Afrika.  Dalam menjalin hubungan 

tersebut, China memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh negara-negara 

Afrika seperti bantuan dalam bentuk ekonomi, kemanusian serta tidak ikut 

mencampuri urusan dalam internal mereka. Interaksi tersebut dilakukan oleh 

China dalam rangka untuk mendapatkan minyak Afrika. Salah satu yang menjadi 

fokus China terhadap eksplorasi minyak adalah Sudan.  

Sudan yang terletak di utara-timur Afrika adalah negara terbesar di benua 

Afrika, perbatasan dengan Mesir di sebelah utara, di sebalah timur oleh laut 

merah, Eritrea dan Ethiopia, di selatan dengan Kenya, Uganda dan Republik 

Demokrati Konggo serta di barat oleh Republik Afrika Tengah, Chad dan Lidya.7 

Negara ini diperkirakan memiliki cadangan minyak yang besar dengan total 

ekspor  500.000 barel/hari.8 Nilai ekspor minyak untuk Sudan pada tahun 2010 

adalah US$ 10,089 miliar. Hal ini membuat Sudan No 34 di peringkat dunia.  

Menurut nilai ekspor minyak di tahun 2010, nilai rata-rata ekspor minyak dunia 

sebesar US$ 10,16 miliar. Pada tahun 2009, nilai ekspor minyak untuk Sudan 

adalah US$ 8,48 milyar, sedangkan pada tahun 2010 ini mencapai 19.04% lebih 

                                                           
6
 Middle East-Nort Africa Oil Reserver Production and Exsport. 

<http://seekingalpha.com/instablog/696419-hedge-fund-live/145278-middle-east-north-africa-oil-
reserves-production-and-exports> diakses 20 Juni 2011 
7 Peter S. Goodman, Washington Post Luar Negeri, Kamis 23 Desember 2004. 
8 Sumber ini diperoleh pada April 2005, oleh pemerintah Sudan. Dalam USAID. Diakses tgl 9 Mei 
2011 

http://seekingalpha.com/instablog/696419-hedge-fund-live/145278-middle-east-north-africa-oil-reserves-production-and-exports
http://seekingalpha.com/instablog/696419-hedge-fund-live/145278-middle-east-north-africa-oil-reserves-production-and-exports
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tinggi dari tahun 2009. Kemudian di tahun 2011, nilai ekspor minyak untuk Sudan 

menjadi US$ 13,96 miliar, yang 38,35% lebih besar dari tahun 2010.9 Kekayaan 

minyak yang dimiliki Sudan inilah yang kemudian menarik minat China 

meskipun negara ini mengalami distabilitas karena perang sipil yang terus terjadi 

sepanjang sejarah Sudan, antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, Konflik Darfur 

serta berbagai macam pemberontakan yang terjadi di Sudan.10 

Melalui kerjasama bilateral antara China dan Sudan, China kemudian 

mendapatkan pasokan 7 persen dari total impor minyak China dimana China 

National Petroleum Corporation (CNPC) merupakan pemegang saham terbesar 

(40 persen) di Perusahaan minyak Greater Nile Petroleum Operating Company 

(GNPOC) yang mengontrol ladang minyak Sudan sejak menginvestasikan US$ 3 

miliar di kilang dan konstruksi pipa di Sudan sejak tahun 1999.11 

Dengan kekayaan minyak yang melimpah di Sudan, maka tak ayal jika 

negara ini kemudian menjadi pertarungan negara-negara maju sehingga dalam 

perkembangannya keberadaan negara asing tersebut turut serta memberikan andil 

dalam krisis Sudan yang berdampak negatif terhadap stabilitas Sudan. Sudan 

                                                           
9 Value Oil Exsport of Sudan. <http://www.economywatch.com/economic-
statistics/Sudan/Value_Oil_Exports/> diakses 18 Mei 2011 
10 Konflik yang terjadi di Sudan berawal dari historis Sudan yang begitu komplek yang mana 
masih menjadi jajahan inggris sejak akhir abad ke-19. Ada dua akar konflik utama yang melanda 
Sudan: Pertama, wilayah Selatan Sudan yang mayoritasnya beragama Kristen. Mereka 
mengancam akan memerdekakan diri karena Umar Basyir menerapkan syariat Islam. Kedua, 
Konflik Darfur yang disinyalir terjadi karena ketidakseriusan pusat (Khourtum) dalam 
mensejahterakan warga Darfur. Padahal Darfur merupakan daerah kaya yang seharusnya hidup 
sejahtera. 
Ferdinand Katendeko. Sudan’s 50 Years War.  
<http://www.monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=87>, diakses pada 30 September 2011  
11 China Influence in Africa: Implication for the United Stated. 
<http://www.haritage.org/research/reports/2006/02/china-influence-in-africa-implication-for-the-
united-states&usg=ALKSrhhnjF669AYCn2Qs6g9mjSxmhxvOw,> diakses pada 28 September 
2011 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sudan/Value_Oil_Exports/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sudan/Value_Oil_Exports/
http://www.monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=87
http://www.haritage.org/research/reports/2006/02/china-influence-in-africa-implication-for-the-united-states&usg=ALKSrhhnjF669AYCn2Qs6g9mjSxmhxvOw
http://www.haritage.org/research/reports/2006/02/china-influence-in-africa-implication-for-the-united-states&usg=ALKSrhhnjF669AYCn2Qs6g9mjSxmhxvOw
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mengalami distabilitas selain karena perang sipil yang berkepanjangan juga 

karena keterlibatan negara lain dalam yang mempolitisir Sudan demi eksplorasi 

minyak seperti AS.  Ini terlihat dari kandungan minyak yang terdapat di Darfur 

yang telah memberikan pendapatan sebesar US$ 4 miliar kepada pemerintah 

Sudan, lebih dari setegah total pendapatan negara itu. Kekayaan minyak inilah 

yang mendorong negara-negara besar dalam hal ini Amerika untuk menguasai 

wilayah ini. Persoalan minyaklah yang menyebabkan AS sangat keras terhadap 

Sudan sebab AS telah mengetahui kekayaan minyak yang ada di Barat dan 

Selatan Sudan. Selain minyak, AS juga menemukan uranium, gas dan emas di 

wilayah Barat. Pada awalnya AS lah yang menemukan sumber minyak itu dan 

kemudian mengelolanya sebelum AS meninggalkan produksi minyak tersebut 

pada tahun 1987 karena perang sipil. Namun pasca keluarnya perusahaan minyak 

AS di Sudan, pemerintah Sudan mengerahkan kerjasama di bidang perminyakan 

dan pertambangan kepada negara-negara Asia, antara lain China dan Malaysia. 

Karena itu wajar saja kalau AS kemudian bersikap keras terhadap Sudan. 

Sehingga kemudian AS melakukan upaya untuk memperkeruh politik Sudan 

dengan tuduhan pelanggaran HAM. Hal ini sepertinya sengaja dilakukan untuk 

menutupi persaingannya dengan China demi mendapatkan minyak Sudan.12  

Di sisi yang lain, karena konflik yang tak kunjung usai di Sudan, akhirnya 

DK PBB menjatuhkan sanksi ekonomi berupa embargo terhadap industri minyak 

Sudan. Ancaman tersebut akan direalisasikan bila pemerintah Omar al-Bashir 

                                                           
12  Tuduhan pelanggaran HAM ditujukan bagi Presiden Sudan atas keterlibatannya dalam konflik 
Darfur seperti  kejahatan perang dan melakukan genosida terhadap warga Sudan. 
<http://www.csis.org//Afrika> diakses tanggal 30 Mei 2011 

http://www.csis.org//Afrika
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gagal menghentikan kekerasan dan mengadili para pengacau.13 Hal ini kemudian 

berlanjut terhadap keputusan  International Criminal Coutt (ICC) atas tuduhan 

perang yang dilakukan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Keputusan ICC 

mengeluarkan surat penangkapan terhadap Bashir memicu ketegangan di Sudan 

dan beragam reaksi dari dunia internasional.  AS mendukung keputusan ICC, 

sedangkan China mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menangguhkan kasus 

Bashir. Sama dengan China, Liga Arab meminta penangguhan surat perintah 

penangkapan terhadap Bashir. Untuk itu Liga Arab akan mengirimkan 

delegasinya ke Dewan Keamanan PBB. Sebab keputusan itu akan menimbulkan 

dampak negatif terhadap upaya penyelesaian konflik di Darfur. Selain itu, 

keputusan ICC akan mengancam stabilitas di Sudan dan wilayah sekitarnya.14  

 Persaingan untuk akses ke minyak telah mempertajam persaingan 

perebutan antara kekuatan-kekuatan besar di Sudan karena kepentingan nasional 

yang kemudian membuat hubungan internasional menjadi fluktuatif.15 

Pertarungan kekuatan besar yang mempengaruhi Sudan membuat China harus 

lebih menurunkan power-nya agar bisa diterima dengan baik oleh Sudan. Dengan  

kondisi Sudan yang dipengaruhi oleh negara asing tersebut yang dalam hal ini 

adalah Amerika Serikat. 

                                                           
13 DK PBB Diminta Bersatu Menyelesaikan Konflik Sudan, 25/09/2004 06:17 
<http://berita.liputan6.com/read/86743/dk_pbb_diminta_bersatu_menyelesaikan_konflik_sudan> 
diakses tanggal 28 September 2011 
14 Presiden Sudan: Pemimpin Barat dan Eropa Penjahat Peran, 5 Maret 2009 
<http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/421/presiden-sudan-pemimpin-barat-dan-eropa-
penjahat-perang-yang-sebenarnya/> diakses tanggal 28 September 2011 
15 Tigerhonaker. Geopolitik minyak: Perjuangan Kejam Kapitalisme Minyak dan Gas, 
<Http://www.socialistparty.org.uk/2006/456/index.html?=mp6.htm>diakses 11 Mei 2011 

http://berita.liputan6.com/read/86743/dk_pbb_diminta_bersatu_menyelesaikan_konflik_sudan
http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/tag/presiden-sudan-pemimpin-barat-dan-eropa-penjahat-perang-yang-sebenarnya/
http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/421/presiden-sudan-pemimpin-barat-dan-eropa-penjahat-perang-yang-sebenarnya/
http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/421/presiden-sudan-pemimpin-barat-dan-eropa-penjahat-perang-yang-sebenarnya/
http://www.socialistparty.org.uk/2006/456/index.html?=mp6.htm
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Karena energi merupakan isu strategis utama bagi pembangunan ekonomi 

China dan AS serta keamanan nasional mereka, maka dari itu kekurangan pasokan 

energi adalah salah satu ancaman terbesar bagi China maupun AS. Maka dari 

sinilah ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana China dengan pertumbuhan 

ekonominya yang sagat signifikan tersebut mampu mengambil hati Sudan demi 

memperoleh minyak yang ia perlukan untuk menjaga pasokan keamanan 

energinya yang dibutuhkan demi keberlangsungan proses industrialisasi dan 

konsumsi domestiknya. Meskipun China telah mengetahui betapa 

kompleksitasnya permasalahan yang membelit Sudan, baik itu ancaman internal 

seperti distabilitas Sudan yang tak kunjung aman dan tidak stabil karena konflik 

maupun ancaman eksternal seperti adanya Amerika sebagai negara super power 

yang menginginkan minyak Sudan pula. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh China dalam persaingannya 

dengan Amerika Serikat untuk memperebutkan hak eksplorasi minyak di 

Sudan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan 

oleh China dalam persaingannya dengan AS untuk memperebutkan hak eksplorasi 

minyak di Sudan.  Dimana implementasi dari tindakan China adalah dengan 

melihat sistem internasional yang terkait dengan keberadaan Amerika di Sudan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 
 

1.4.1 Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya 

penelitian di bidang Hubungan Internasional, yakni untuk mengetahui 

strategi yang dilakukan China dalam persaingan dengan AS untuk 

memperebutkan hak eksplorasi minyak di Sudan dengan menggunakan 

teori Neo-realisme dan konsep Energy Security. 

1.4.2 Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan kita tentang prilaku terutama stategi China dalam 

persaingan dengan AS untuk memperebutkan hak eksplorasi minyak di 

Sudan. 

1.4.3 Bagi masyarakat luas, penelitian ini turut pula menambah pengetahuan 

tentang strategi persaingan China dalam persaingan dengan AS untuk 

memperebutkan hak eksplorasi minyak di Sudan. 

 

1.5 Kajian Pustaka 

     1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu dan untuk memudahkan penelitian bagi tulisan 

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

dengan tulisan yang tengah diteliti oleh penulis, diantaranya: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Adirini Pujayanti,16 dengan judul 

tulisannya Soft Power China ke Afrika: Sebuah Upaya Mencari Sumber 

Minyak Baru. Dalam tulisannya lebih menekankan kebijakan politik yang 

digunakan China dalam menggunakan pendekatan ke Afrika yang mana dari 

kebijakna tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal bagi China dalam 

mencapai kepentingannya. Di antara kebijakan yang dilakukan China antara lain 

melalui kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri peacefull rise 

existence.  

Kebudayaan disini dijadikan sebagai soft power diplomacy.17 Kebudayaan 

China saat ini tidak terlepas dari ajaran konfusionisme. Konfusionisme 

menekankan semua konvensi moral yakni hirarki, kolektivisme, menjaga 

kehormatan, hormat kepada tradisi atau orang tua, dan egaliterianisme merupakan 

perekat masyarakat. Ajaran yang mengajurkan contoh dengan tindakan dari pada 

memaksakan keinginan kepada pihak lain ini juga diterapkan dalam kebijakan 

luar negeri China. 

Nilai-nilai politik yang ditekankan China dalam kerjasamanya di Afrika 

adalah kesetaraan dan kerjasama pragmatis demi keuntungan ekonomi bersama. 
                                                           
16 Penulis adalah peneliti bidang hubungan internasional pada pusat pengkajian data dan informasi 
Setjen DPR Ri. Dengan alamat email: apujayanti@yahoo.com. Soft Power China ke Afrika: Upaya 
Mendapatkan Minyak di Afrika. 
<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13208309329%20h%20302-326%20blank.pdf> , diakses 
pada 7 Mei 2011  
17 Dalam hal ini China cukup didukung dengan tradisi sejarah merantau (hao kiao) yang telah 
berlangsung lama, sehingga tidak mengherankan jika budaya dan tradisi China cukup mendunia. 
Para perantau China yang menyebar keseluruh dunia membangun jaringan China perantauan yang 
akhirnya menyebabkan pula tradisi dan budaya China keseluruh dunia. Hal ini menjadi dasar yang 
kuat bagi modal soft power China saat ini. Kebudayaan nasional merupakan aset yang dapat 
menyebabkan daya saing internasional China. untuk itu China terus memperbaiki kekuatan 
kebudayaannya karena semakin sebuah kebudayaan memikat dan dikagumi maka akan semakin 
besar soft power nasional Negara tersebut. Soft power talah membuka dimensi baru dalam 
kebangkitan China di dunia. 
 

mailto:apujayanti@yahoo.com
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13208309329%20h%20302-326%20blank.pdf
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China meyakini kerjasama selatan-selatan harus lebih ditingkatkan karena melalui 

pertukaran pengalaman dan praktek dapat mendorong terjadinya pertumbuhan 

ekonomi dan pembanguna berkelanjutan. China juga memanfaatkan kejenuhan 

negara-negara di Afrika terhadap sikap unilateral Amerika. Dalam memperkuat 

posisinya China menggunakan pendekatan diplomasi persaudaraan dan kesatuan 

dunia serta semangat konstruktif yang dominan. Sedangkan pada kebijakan luar 

negeri peacefull rise existence China menempuh strategi persuasif untuk 

mengubah citra sebagai negara pemimpin yang cinta damai. Bila citra tersebut 

berhasil dibangun, china akan tampak sebagai negara yang cinta damai. 

Dalam tulisan yang lainnya yang menitik beratkan pada hubungan China 

and Sudan, Janny Chang18 mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk 

mempertimbangkan perbedaan dan kesamaan dalam hubungan China-Afrika di 

Afrika. Hal ini ia lakukan melalui penelitian etnografi yang membandingkan 

beberapa negara atau beberapa situs dalam suatu negara tertentu. Dalam 

tulisannya, sumbangsi yang besar diberikan oleh Daniel Large (2009) “Darfur 

and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader”, yang melihat adanya 

kepentingan ekonomi China terkait persaingannya dengan AS di Sudan.  

Pendekatan yang ia lakukan melalui pendekatan historis dengan diplomasi 

yang China gunakan mulai dari dukungan pasif, bantuan untuk Khartoum sampai 

pada keterlibatan politik yang lebih aktif dalam mengakhiri konflik. Konflik ini 

disebabkan oleh pembangunan yang tidak adil yang diciptakan oleh kebijakan 

                                                           
18 Janny Chang adalah Calon kandidat Doctor di bidang Antropologi di Teachers College, 
Universitas  Columbia. Dengan keahlian dalam bidang Antropologi Publik, Hubungan Sosial, 
Kekerabatan, Tenaga Kerja, Bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Zambia. 
<http://www.cfr.org/china/china-sudan-oil/p9557> diakses pada 10 Mei 2011 

http://www.cfr.org/china/china-sudan-oil/p9557
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kolonial dan kelas penguasa pasca kolonial antara pusat (Utara dan Tengah 

Sudan) dan periferi (selatan, timur dan barat Sudan), serta manipulasi politik, ras, 

agama, dan sekte oleh rezim Front Islam Nasional (NIF) dan faktor utama yang 

berkontribusi terhadap krisis.  

Peran China di Sudan telah mencolok bergeser dari pasif menjadi 

keterlibatan diplomatik yang lebih politis. Pasca Perjanjian Damai Komprehensif 

(CPA) ditandatangani pada 2005 antara NCP dan SPLM, pemerintah China 

memulai hubungan dengan pemerintah yang dipimpin SPLM Sudan Selatan, 

terutama di Sudan Selatan yang hancur karena perang, investasi Cina telah 

disambut dengan tangan terbuka oleh pemerintah Sudan. Inilah awal dari bentuk 

kerjasama antara China dan Sudan.  

Pada tahun 2007, Sudan merupakan eksportir minyak terbesar keenam di 

China dan telah terus memainkan peran penting dalam investasi minyak. Ricardo 

Soares de Oliveira telah menulis tentang investasi minyak di Afrika, yang 

menyatakan bahwa sejak tahun 1950-an, perusahaan-perusahaan minyak Barat 

internasional (IOCs) seperti Exxon-Mobile, Chevron, BP, Royal Belanda / Shell 

sedangkan Cina baru terhitung sejak 1990-an yang mulai mendapatkan pijakan 

yang kuat di Nigeria, Angola, Equatorial Guinea dan Sudan. 

Dalam tulisan yang lain disebutkan adanya pertarungan baru antara China-

AS yang ditulis oleh William Engdahl.19 Dalam tulisannya ia melansir China-AS 

Terlibat Perang Dingin Baru Berebut Kekayaan Minyak Afrika. Namun lebih 

spesifik adanya politik minyak dibalik krisis Darfur. Perhatian pemerintah AS 

                                                           
19 F William Engdahl, Politik Minyak AS Dibalik Konflik Darfur, Sudan.  
<http://myquran.com/forum/archive/index.php/t-12867.html> diakses pada 5 Juni 2011 

http://myquran.com/forum/archive/index.php/t-12867.html
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terkait soal konflik Darfur di Sudan Selatan sesungguhnya adalah kepentingan 

atas control minyak yang melimpah di wilayah itu dengan menggunakan isu 

adanya genosida yang tengah berlangsung di Darfur. Pelanggaran besar terhadap 

HAM adalah salah satu masalah teratas internasional yang jadi perhatian AS. AS 

percaya bahwa pemerintah Islam Sudan telah membumihanguskan dan 

membunuh ribuan minoritas Kristen di Sudan Selatan sehingga menyebabkan 

etnis-etnis Kristen bangkit melakukan perlawan senjata.  

Konflik Darfur di Sudan Selatan menggambarkan perang dingin baru atas 

nama minyak, yang mana kenaikan dramatis permintaaan minyak China untuk 

bahan bakar yang mengalami pertumbuhan menyebabkan China memulai sebuh 

kebijakan agresif. Terkait dengan hal tersebut, China melakukan diplomasi 

minyak di antaranya diplomasi dolar. Dengan lebih dari US$ 1,3 triliun cadangan 

di Bank Central China, ia mulai terlibat dalam geopolitik minyak aktif dengan 

Afrika sebagai fokus utamanya namun di antaranya Sudan dan Chad lebih 

menjadi prioritas. Selain itu China telah bermurah hati dengan mengeluarkan 

pinjaman lunak tanpa bunga/hibah langsung ke beberapa negara debitur miskin di 

Afrika. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan infrastuktur. Hal ini sangat 

kontras dengan permainan khas AS yang memanfaatkan kontrol Bank Dunia dan 

IMF. Diplomasi minyak China inilah yang telah memunculkan tuduhan aneh dari 

AS bahwa China mencoba mengamankan sumber-sumber minyak di Afrika. 

Padahal jika dilangsir kembali tuduhan ini lebih pantas disamatkan pada kebijakan 

luar negeri AS sendiri, setidaknya dalam satu abad terakhir. Karena tidak ada 
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sumber minyak yang telah menjadi fokus konflik minyak antara China-AS selain 

di Sudan. 

Dari diplomasi tersebut, China berhasil mamikat hati pemerintah Sudan 

dengan mnempatkan perusahaan minyak nasional China (CNPC) menjadi investor 

terbesar di Sudan dengan sekitar US$ 5 milyar dalam pembangunan ladang-

ladang minyak, karena China membutuhkan 65%-80% dari 500.000 barel/hari 

produksi minyak Sudan. 

Jelas sekali perbedaan yang mewarnai pertarungan kedua negara tersebut 

dengan masing-masing power yang mereka miliki, karena seyogyanya keduanya  

tetap kukuh untuk menduduki wilayah ini. AS pun tentu saja tidak akan tinggal 

diam dengan keberhasilan yang diperoleh China paska keluarnya Chevron tahun 

1999 dari Sudan. Akhirnya program bantuan pembangunan AS untuk semua 

wilayah Sub-Sahara termasuk Chad telah dipotong tajam dalam beberapa tahun 

terakhir sementara bantuan militer justru ditingkatkan. Motif minyak dan bahan 

baku strategis adalah alasan yang jelas dari semua ini. Karena AS telah 

mengetahui kekayaan minyak di wilayah Sudan selatan dari sungai Nil di Utara 

hingga ke perbatasan Chad. 

Sama halnya dengan ketiga kajian pustaka di atas, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis juga membahas pertarungan China-AS di Sudan. Hanya 

saja fokus kajian dari penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan strategi 

China dalam persaingan dengan AS untuk memperebutkan hak eksplorasi minyak 

Sudan. Dimana China melakukan pertimbangan atas keberadaan AS sebagai 

pesaingnya. 
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1.6      Kerangka Pemikiran/Kajian teoritis 

1.6.1 Teori Neo-realisme 

Untuk membantu menjelaskan strategi yang dilakukan China untuk 

memperoleh hak eksplorasi minyak Sudan dalam mengantisipasi keberadaan AS 

di Sudan, penulis menggunakan teori neo-realisme. Penggunaan teori neo-

realisme dapat membantu penulis mengidentifikasi dan menjelaskan strategi 

China dalam persaingan dengan AS sebagai variabel independen dalam 

mengeksplorasi minyak Sudan. Hal ini disebabkan karena melihat adanya sistem 

internasional yang mempengaruhi perjalanan China dalam mengeksplorasi 

minyak yakni keberadaan AS sebagai salah satu penyebab instabilitas Sudan. 

Neo-realisme merupakan kritik dari realisme dimana bagi kaum realis, 

negara (state) adalah aktor utama dalam hubungan internasional, sekaligus 

menekankan pada hubungan antar negara (interstate relations). Negara dalam 

konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal (unitary) dan 

rasional. Maksudnya adalah bahwa dalam tataran negara, perbedaan pandangan 

politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara, sedangkan negara 

dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai 

kepentingan agar mendapat hasil yang maksimal.20 Sedangkan bagi neo-realisme 

menurut Kenneth Waltz, fokus utama hubungan internasional bukan lagi terletak 

pada aktornya, tetapi pada sistem di mana aktor-aktor tersebut berinteraksi. Fokus 

utama dalam neo-realisme adalah struktur sitsem dan distribusi kekuatan relatif. 

Waltz lebih menganggap bahwa sistem bipolar lebih menjamin keterjaminan 

                                                           
20 Viotti, Paul R. & Mark V. Kauppi. 1998. International Relations Theory: Realism, Pluralism, 
Globalis, and Beyond. MA: A Viacom Company 
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keamanan dunia dibandingkan dengan sistem multipolar. Sekali lagi, konsep 

perimbangan kekuatan menjadi fokus utama bagi konsep perdamaian dunia versi 

Waltz. Akan tetapi, Waltz tidak memberikan arah kebijakan praktis bagi 

penyelesaian konflik dunia. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pilihan yang 

disebabkan oleh struktur internasional yang membatasi gerak para aktor yang 

terlibat di dalamnya. Bagi Waltz, negara yang berkekuatan besar adalah negara 

yang sejalan dan menganut sistem yang berlaku dalam skala internasional.21 Bagi 

China, keberadaan AS di Sudan merupakan sebuah sistem yang mampu 

mengontrol dan mempengaruhi keadaan Sudan, baik itu keadaan politik maupun 

ekonomi. Ini terbukti dengan beberapa tuduhan yang dilontarkan AS atas 

pemerintah Sudan bahwa di Sudan telah terjadi pelanggaran HAM dan genosida 

yang dilakukan oleh Omar al-Bashir atas perang sipil yang berkepanjangan di 

Sudan. Sedangkan dari segi ekonomi, AS melakukan embago dengan 

memberhentikan produksi minyak Sudan. 

Pemaparan singkat di atas akan membantu untuk penjelasan dalam teori 

neo-realisme. Dimana teori ini sebenarnya terbentuk akibat semakin kompleksnya 

perkembangan dunia dan membuat adanya perubahan dalam pemikiran realism. 

Neo-realisme menitik beratkan kepada politik negara tersebut, bukan hanya 

kepada power. Neo-relisme fokus pada struktur yang membentuk hubungan 

internasional. Robert Gilpin menyatakan bahwa saat suatu negara mengalami 

ketidakpuasan dalam suatu sistem akan mendorong negara tersebut meningkatkan 

pengaruhnya terhadap negara lain melalui ancaman, koersi, aliansi dan persebaran 

                                                           
21 Kenneth Waltz.1979. Theory of International Politic, New York: Random House. 
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pengaruh. Karena itulah kerjasama baik itu dalam bentuk ekonomi, maupun 

aliansi perlu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam sistem 

internasional.22 Persaingan antar kedua negara adidaya dalam suatu negara karena 

kepentingan nasionalnya masing-masing merupakan hal yang biasa dalam politik 

internasional. Begitupula dengan China dan AS yang sama-sama menginginkan 

minyak Sudan sebagai pemenuhan pasokan energy security mereka. Maka dari itu 

China memanfaatkan mekanisme politik sebagai strategi untuk melawan sistem 

yang mengkukung Sudan sebagai balance of power dari perilaku AS di Sudan. 

Sistem internasional seperti ini adalah semacam menu yang tersedia bagi 

negara-negara. Untuk menghadapi macam-macam tipe sistem internasional di 

atas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh negara-negara. Cara ini tentu 

saja sangat ditentukan oleh kapabilitas negara itu sendiri dengan bertindak 

defensif ataukah ofensif.23 Dalam varian rasionalitas neo-realisme ini, realisme 

ofensif struktural menganggap bahwa sistem anarkhi menyediakan insentif yang 

besar untuk melakukan perluasan keamanan atau kekuasaan, sedangkan realisme 

defensif struktural mendorong negara cenderung mendukung status quo melalui 

strategi moderat sebagai jalur terbaik untuk keamanan tanpa harus melakukan 

arms build-ups, diplomasi unilateral, autarki dan opportunistic expansion.24 Lebih 

lanjut, menurut Robert J. Art, strategi defensif adalah sebatas pada upaya negara 

menyebarkan kekuatan militer untuk mengurangi ancaman dan mencegah 

terjadinya kerusakan fisik akibat serangan langsung.  
                                                           
22 Scott Burchill dan Andrew Linklater. 2009. Teori-teori Hubungan Internasional. Bandung; 
Nusa Media 
23 Abubakar Eby Hara. 2011. Ph.D. Pengantar Analisis Politik Luar negeri: dari Realisme sampai 
konstruktivisme. Bandung; NUANSA. Hal. 47  
24 Ibid. Hal.49 
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 Namun untuk mengetahui strategi yang dilakukan China dalam persaingan 

dengan AS untuk memperebutkan hak eksplorasi minyak Sudan, China 

menggunakan model balancing. Model perilaku negara menurut teori neo-

realisme ada dua macam yang pertama adalah membentuk aliansi dengan negara 

adikuasa (super power) yang dianggap sebagai sumber ancaman yang disebut 

dengan banwagoning. Yang kedua adalah balancing dengan membentuk aliansi  

tanpa harus bergabung dengan negara adikuasa untuk melawan negara adikuasa 

yang disebut sebagai sumber ancaman.25  

Menurut Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics, teori 

Balance of Power memahami konsep balancing sebagai tindakan negara dalam 

mempertahankan posisinya dalam sistem, bukan meningkatkan kekuatan.26 Lebih 

lanjut, Schweller menambahkan bahwa tujuan balancing merupakan pertahanan 

diri dan perlindungan nilai-nilai.27 

Sehingga dalam hal ini balancing merupakan strategi negara untuk 

meningkatkan kemampuan militernya (kapabilitas internal) untuk mengimbangi 

ancaman atau lawan. Dalam balancing tidak ada tindakan untuk melawan 

ancaman atau lawan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Stephen M. Walt 

bahwa ketika memasuki sebuah ranah aliansi, maka negara dapat melakukan 

balance yaitu menjadi oposisi dari sumber bahaya. Dalam hal ini dapat dilihat 

bahwa balancing digerakkan oleh dorongan untuk menghindari kekalahan.28 

                                                           
25 Ibid 
26 Kenneth N. Waltz. 1979. Theory of International Politics. Berkeley: Addison-Wesley 
Publishing Company. Hal 126 
27 Randall L. Schweller. Summer, 1994. Bandwagoning for Profit. International Security, Vol 19, 
No 1. The MIT Press. Hal 74. 
28 Stephen M. Walt. Spring. 1985. Alliance Formation and the Balance of World Power. 
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Menurut Walt ada dua alasan utama bagi negara untuk melakukan 

balancing, yaitu kalau negara gagal mengekang kekuatan hegemon sebelum 

menjadi kuat, maka sama saja negara tersebut membahayakan usaha mereka. 

Pasalnya, jika negara tidak melakukan balancing, maka negara tersebut 

mempunyai resiko kegagalan untuk mengekang sebuah hegemoni yang potensial 

sebelum semakin menguat.29 

Untuk beraliansi dengan suatu kekuatan yang mendominasi berarti telah 

menempatkan suatu kepercayaan dalam suatu kebaikan yang berkesinambungan. 

Strategi teraman yaitu bergabung dengan pihak yang tidak mudah mendominasi 

aliansi, untuk menghindar dari pihak yang mudah mendominasi.  Kedua, dengan 

bergabung sesama negara yang diserang, maka dapat meningkatkan pengaruh 

pada anggota baru. Oleh karena itu, negara yang melakukan balancing yaitu 

bergabung dengan pihak yang paling rentan dapat meningkatkan dukungan dari 

anggota yang baru (memiliki kondisi yang sama). Pasalnya, pihak yang lebih 

lemah sangat banyak membutuhkan dukungan. Sebaliknya, bergabung dengan 

pihak yang lebih kuat, akan mengurangi dukungan dari anggota baru (karena akan 

semakin sedikit menambah koalisi) dan sangat jauh dari keinginan untuk 

menambah keanggotaan. Bergabung dengan pihak yang lemah merupakan pilihan 

yang terbaik.30 Kenneth Waltz31 Dalam literatur hubungan internasional, konsep 

balancing kadang-kadang terlihat samar, tapi secara umum tersirat tindakan kuat 

melawan sebuah kekuatan hegemoni atau kekuatan yang mengancam, sebuah 
                                                                                                                                                               
International Security Vol 9 No. 4. MIT Press. Hal 4 
29 Ibid. Hal 5. 
30 Ibid. Hal 6. 
31 Kenneth N. Waltz. 1979. Theory of International Politics. Berkeley: Addison-Wesley 
Publishing Company. Hal 12 
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situasi yang secara implisit dipahami sebagai pilihan lebih baik dimana kekuatan 

yang mendominasi tidak berpendapat bahwa: 

Secondary states, if they are free to choose, flock to the weaker 
side; for it is the stronger side that threatens them. On the 
weaker side, they are both more appreciated and safer, provided, 
of course, that the coalition they join achieves enough defensive 
or deterrent strength to dissuade adversaries from attacking." 

 
Jika balancing menjadi kecenderungan dalam hubungan internasional, 

maka negara yang terancam akan memprovokasi negara lainnya untuk beraliansi 

melawan negara pengancam. Karena negara yang berusaha mendominasi negara 

lainnya akan menimbulkan opisisi yang meluas, status quo negara akan dapat 

melihat ancaman secara lebih optimis. Dalam sebuah keadaan balancing, 

kebijakan untuk menahan diri dan menunjukkan kebaikan merupakan hal yang 

terbaik. Negara-negara yang kuat akan dilihat sebagai sekutu karena mereka 

banyak menawarkan sekutunya, tapi mereka harus bisa menghindar untuk terlihat 

agresif. Kebijakan luar negeri dan pertahanan yang meminimalisir ancaman pada 

negara lain menjadi arti yang sangat penting di dunia.32 Sebuah negara akan 

memilih untuk unilateral balancing atau internal balancing, membangun sendiri 

kapabilitas militer sebagai deterrent terhadap kekuatan lain, atau memilih 

beraliansi dengan negara lain dalam rangkan untuk menantang dan mengancam 

kekuatan lain. Selain itu, Evelyn Goh dalam Great Power and Hierarchical Order 

in Southeast Asia berpendapat bahwa keputusan negara kecil untuk melakukan 

                                                           
32 Waltz (1979) dan Walt (1987) dalam Evelyn Goh. 2005. Meeting the China Challenge: The U.S. 
in Souhteast Asia Regional Security Strategies. Washington: East West Center. Hal 3. 
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balancing turut dipengaruhi oleh perhitungan termasuk high political dan biaya 

strategi balancing.33 

Apa yang dilakukan China di Sudan adalah dengan menerapkan strategi 

balancing untuk melawan dominasi AS di Sudan yakni dengan melakukam 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, politik dan dorongan bagi 

pemerintah Sudan agar bangkit dari keterpurukan yang selama ini melanda bangsa 

tersebut serta memanfaatkan hubungan yang kurang harmonis antara AS dan 

Sudan akibat distabilitas yang di sebabkan oleh AS di Sudan terutama pasca 

ditinggal Chevron tahun 1990-an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Evelyn Goh. Winter 2007. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing 
Regional Security Strategies. International Security vol 32 No. 3. Hal 116. 
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Skema 1. 
Alur pemikiran penelitian 
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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 

Strategi China 
untuk 
mendapatkan hak 
eksplorasi minyak 
Sudan terkait 
keberadaan  AS 
sebagai penyebab 
distabilitas Sudan   

Dilihat dari teori 
neo-realisme  

 

 

Membentuk aliansi 
tanpa harus 
bergabung dg negara 
adikuasa untuk 
melawan negara 
adikuasa yang disebut 
sbg sumber ancaman. 

Balancing 

Berkualisi dg Sudan, melalui pendekatan: 

1. Ekonomi ; - investasi oleh CNPC, kerjasam ekonomi  
dan perdagangan yang saling menguntungan, bantuan 
kemanusiaan.  

2. Politik; - perlindungan diplomatik terhadap pemerintah 
Sudan.  

3. Nilai/Identitas ; -  pertukaran budaya, pelajar, pekerja 
serta pencitraan diri sebagai negara yang cinta damai 
dan sama-sama negara selatan.  
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bergantung 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.34 Melalui 

konsep tersebut China 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 China karena sangat dibutuhkan untuk bisa 

menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi yang sangat besar terkait dengan 

pemanfaatan dan penggunaan energi, ditambah dengan meningkatnya 

konsumerisme dikalangan rakyatnya. Keamanan energi yang penting bagi 

pembuat kebijakan negara karena efek bahwa pelanggaran keamanan bisa saja 

pada kesehatan, ekonomi masyarakat dan keselamatan, serta lingkungan.35 

                                                           
34 http://ebookpedia.net/Ensuring-Energy-Security-Daniel-Yergin.html. 
35 Zhou Dadi. 2006. China’s Energy Issue. China; Foreign Languages Press. hlm.60  
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Untuk memenuhi pasokan energinya China harus siap dan mampu 

bersaing dengan negara-negara besar lainya, seperti AS guna mendapatkan suplay 

atas eksplorasi minyak dunia sebab pasokan domestik China telah menipis 

sehingga mau tidak mau China harus melakukan ekspansi ke negara lain dalam 

hal ini adalah negara Sudan yang kaya akan minyak sebagai jalan untuk 

pemenuhan akan pasokan energinya dengan mengutus CNPC dalam eksplorasi 

minyak Sudan.  

Tabel 1. 
Landasan konseptual 

 
No Konsep Variabel Indikator 

1 Kebijakan energi Sudan Minyak  • Ekspor minyak 
• Bergantung pada bantuan asing 

2 Energy security China Minyak  • Impor minyak 
• Dependensi terhadap minyak asing 

3 Energy security AS Minyak  • Impor minyak 
• Dependensi terhadap minyak asing 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan penelitian penulis dengan judul  strategi China dalam 

persaingan dengan AS untuk memperebutkan hak eksplorasi minyak di sudan, 

maka jenis penelitian ini adalah berupa penelitian eksplanatif36 karena penulis 

berusaha menjelaskan strategi yang China terapkan untuk mendapatkan hak 

                                                           
36 Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar dua 
variabel atau lebih melalui penggunaan teori dan konsep-konsep dalam menjelaskan suatu 
fenomena. Penelitian eksplanatif juga mengharuskan peneliti menentukan hipotesis dalam 
penelitiannya.   
Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Adhitama, hal 30-31 
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eksplorasi minyak Sudan dengan melihat lawan yang ia hadapi yakni Amerika 

Serikat. 

1.7.2 Tingkat Analisa 

 Dari rumusan yang saya pakai dengan pertanyaan bagaimana sehingga 

selanjutnya memerluarkan suatu level analisa induksionis.37 Dengan unit analisa 

adalah strategi yang diterapkan China terhadap eksplorasi minyak di Sudan 

sedangkan unit eksplanasinya yaitu adanya AS sebagai negara saingan dalam 

pencapaian perolehan minyak Sudan.  

1.7.3    Metode  Pengumpulan Data 

Dalam pencarian data penulis mengambil data sekunder, karena untuk 

memperoleh data secara langsung terbentur pada masalah letak geografis yang 

jauh, faktor bahasa dan kerahasiaan lembaga yang bersangkutan. Berkaitan 

dengan data sekunder ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi 

literatur untuk memperoleh sumber maupun pedoman dalam mencapai data yang 

akurat dan bermanfaat bagi penelitian, serta berbagai sumber sekunder yang 

diperlukan sebagai informasi, yaitu bahan-bahan yang bersifat dokumenter 

(dokumen tertulis) seperti : laporan, buku-buku teks, majalah jurnal, artikel yang 

memuat pernyataan politik publik atau perseorangan, serta publikasi dari 

lembaga-lembaga yang bertugas mencatat berbagai aktifitas di luar negeri 

(meliputi surat kabar, internet, hingga pendapat para ahli yang pengetahuan dan 

pemahamannya sudah diakui), yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

                                                           
37 Induksionis adalah level analisa yang mana unit eksplanasi pada tingkat yang lebih tinggi dari 
pada unit analisisnya. 
Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. ( Jakarta: LP3ES, 
1990), hal. 39. 
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1.7.4    Metode Analisa Data 

Berdasarkan jenis penelitian data yang telah penulis lakukan berupa 

eksplanatif, maka untuk menganalisa data ini penulis melakukan metode 

argumentatif dengan terlebih dulu melihat persoalan, kemudian melakukan 

analisis melalui pengumpulan berbagai data yang sekiranya berhubungan dan 

sesuai dengan penelitian, sehingga data-data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber tersebut dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan tulisan ini dan untuk 

pengujian hipotesa dengan menggunakan teori sebagai alat analisa dengan 

didukung oleh analisa terhadap data-data sekunder yang telah dikumpulkan 

penulis untuk membantu menguatkan penilitian ini.  

 

1.8 Hipotesis 

Amerika Serikat dan China adalah dua negara yang saat ini sangat 

bergantung terhadap minyak untuk keberlangsungan negaranya. Sebagai negara 

yang sama-sama menginginkan minyak, keduanya melakukan ekspansi ke 

berbagai negara penghasil minyak untuk mencukupi kebutuhan akan pasokan 

minyak yang semakin menipis karena pasokan domestik tidak lagi mampu 

mencukupi kebutuhan minyak yang semakin besar. Baik China maupun AS sama-

sama memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi Sudan sebagai objek dari 

penelitian ini dengan kapasitas dan kapabilitas yang mereka miliki. Namun China 

sadar akan keberadaan AS yang dapat mempengaruhi distabilitas Sudan dengan 

memanfaatkan power sebagai alatnya seperti melakukan embargo minyak dan 

mendukung ICC dalam penangkapan Presiden Omar al-Bashir sebagai penjahat 
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perang dan pelanggaran HAM (melakukan genosida). Dalam hal tersebut penulis 

menduga bahwa China melakukan balancing atas apa yang dilakukan AS di 

Sudan. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku serta strategi yang diterapkan China 

di Sudan, antara lain seperti mempererat kerjasama dalah hal ekonomi seperti 

investasi, pemberian pinjaman tanpa bunga/hibah dan melakukan kerjasama 

ekonomi dan perdagangan. Dari segi politik, China berupaya untuk menjalin 

kerjasama diplomatik dengan memberikan perlindungan serta dukungan penuh 

atas apa yang dituduhkan AS oleh Sudan dengan memanfaatkan hak vetonya 

sedangkan dari segi nilai/identitas, China melakukan kedekatan emosional dengan 

membangun rasa saling percaya dan aman karena keduanya adalah sama-sama 

negara selatan. 

 

1.9 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai startegi yang dilakukan 

China terkait keberadaan AS di Sudan untuk memperebutkan hak eksplorasi 

minyak Sudan. Dengan batasan waktu mulai tahun 1996 yakni ketika China 

masuk ke Sudan sampai sebelum Sudan Selatan merdeka tahun 2011.  

 

1.10 Struktur Penulisan 

Penulisan penelitian ini terbagi atas baberapa bab dimana setiap bab terdiri 

atas sub-bab yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara singkat bab- 

bab tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan 

penelitian, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II Konstelasi Politik Internasional antara Amerika Serikat dan 

China Terkait Eksplorasi Minyak Dunia Terutama Minyak Sudan. Dalam 

bab ini penulis memaparkan konstelasi antar AS dan China dengan mengawali 

dengan pencarian minyak ke Timur Tengah dan selanjutnya di Sudan sebagai 

alternatif dalam pemenuhan energy security kedua Negara. 

BAB III Strategi China dalam Persaingan dengan Amerika Serikat 

Untuk Memperebutkan Hak Eksplorasi Minyak Sudan. Dalam bab ini penulis 

berusaha untuk menganalisa strategi yang dipakai China untuk memperoleh hak 

eksplorasi minyak di Sudan yang dipengaruhi oleh struktur internasional dengan 

adanya keberadaan AS di Sudan yang sama-sama menginginkan minyak Sudan.  

BAB IV Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap 

terhadap tulisan ini. kesimpulan ini membuktikan konsistensi atas pemaparan 

kasus awal pada bab I. 

 


