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BAB III 

KEPENTINGAN EKONOMI CHINA DALAM KERJASAMA 

BILATERAL DENGAN PAKISTAN 

 

Bab ini menjabarkan bahhwasanya apa saja kepentingan China dalam 

kerjasama dengan Pakistan dimana peneliti lebih spesifikasi untuk kepentingan 

China itu sendiri dimana dilihat kepentingan China dalam bidang ekonomi dan 

Politik yang membawa banyak keuntungan bagi China dalam kerjasama bilateral 

dengan Pakistan. 

3.1 Kepentingan Ekonomi Politik dan Perdagangan  

3.1.1 Perluasan Jalur Perdagangan String of Pearls 

China memperthankan kestabilan ekonominya dengan membutuhkan 

minyak dalam jumlah besar sehingga China dapat mengambil sumber energinya, 

hal tersebut menjadikan negara Timur Tengah menjadi tolak ukur China dimana 

untuk masuk ke wilayah tersebut China bekerjasama dengan Pakistan untuk 

memabangun Pelabuhan Gwarda. Sedangkan untuk menguji, China harus 

menerapkan strategi yang dikenal sebagai String Of Pearls.  

Kemudian String of Pearls ini merupakan strategi dimana China di 

sepanjang Sea Lines of Communication ( SLOC ) dimana merupakan rute maritim 

antar pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, 

pengiriman logistik dan angkatan laut.1 Cina muncul dengan strategi maritim 

                                                           
1Syahrony Alby, Implementasi Fungsi Strategi String Of Pearls China 
Di Samudera Hindia Tahun 2005-2013, diakses di : 
https://media.neliti.com/media/publications/31667-ID-implementasi-fungsi-strategi-string-of-
pearls-china-di-samudera-hindia-tahun-200.pdf. Tanggal 13 Juni 2017 Pukul 09:00 WIB  

https://media.neliti.com/media/publications/31667-ID-implementasi-fungsi-strategi-string-of-pearls-china-di-samudera-hindia-tahun-200.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/31667-ID-implementasi-fungsi-strategi-string-of-pearls-china-di-samudera-hindia-tahun-200.pdf
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yakni string of pearls Secara global, China semakin aktif dalam mengupayakan 

keamanan energi dengan cara yang mendorong persaingan langsung Sumber 

energi dengan Amerika Serikat. Ini menghasilkan kemungkinan ketegangan 

antara kedua negara tersebut dimana negara kedua sangat bersaing di dalam dunia 

internasional.  

String of Pearls disini dimaksudnya sebagai pengaruh geopolitik China 

melalui usaha untuk meningkatkan akses pelabuhan dan bantuan udara 

mengembangkan hubungan diplomatis khusus, kemudian China juga dapat 

modernisasi kekuatan militer di kawasan yang memiliki nilai garis strayegis tinggi 

yakni pantai laut China Selatan, melalui samudra hindia hingga masuk ke teluk 

persia. Seperti pembangunan2 pangkalan angkatan laut di Gwadar di Pakistan, 

dimana merupakan esensi dari China. Wilayah String of Pearls meluas dari pantai 

daratan China melalui toritorial Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintasi 

Samudra Hindia, dan sampai ke laut Arab dan Teluk Persia. China pada 

kenyataannya, menjadi strategi tersebut sebagai perluasaan peradagangan China 

yang secara eksplisit dipandu oleh pemerintah pusat China.  

Di Beijing, faktanya tetap bahwa manfaat ekonomi dan diplomatik telah 

menjadi daya tarik bagi negara-negara untuk memfasilitasi ambisi strategis China 

di kawasan ini. Fasilitas pelabuhan di Gwadar, untuk Misalnya, prospek win-win 

untuk China dan Pakistan. Pelabuhan di Karachi saat ini menangani 90 Persen 

perdagangan terbawa laut Pakistan, namun karena kedekatannya dengan India, ini 

                                                           
2Ibtihaj Itsnaini, Implementasi Strategi String Of Pearls Dalam 
Mengamankan Jalur Minyak China Di Samudera 
Hindia.Pdf, diakses di : http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2014/03/Artikel%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20(03-04-14-05-46-53).pdf, 
tanggl 13 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Artikel%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20(03-04-14-05-46-53).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Artikel%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20(03-04-14-05-46-53).pdf
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sangat rentan Untuk memblokade Hal ini terjadi selama Perang India-Pakistan 

tahun 1971 dan diancam lagi selama Konflik Kargil tahun 1999.  

Gwadar, sebuah desa nelayan kecil yang diidentifikasi oleh Pakistan 

sebagai sebuah potensi Lokasi pelabuhan pada tahun 1964 namun tidak memiliki 

sarana untuk dikembangkan, terletak 450 mil barat Karachi. Sebuah pelabuhan 

modern di Gwadar akan meningkatkan kedekatan strategis Pakistan di sepanjang 

garis pantai sehubungan dengan India. Untuk China, Nilai strategis Gwadar 

adalah jarak 240 mil dari Selat Hormuz. Cina sedang memfasilitasi 

Pengembangan Gwadar dan membuka jalan bagi akses masa depan dengan 

mendanai sebagian besar $ 1,2 miliar Proyek dan menyediakan keahlian teknis 

dari ratusan insinyur. Sejak konstruksi dimulai di 2002, China telah 

menginvestasikan empat kali lebih banyak dari Pakistan dan menyumbang 

tambahan $ 200 juta Menuju gedung jalan raya untuk menghubungkan Gwadar 

dengan Karachi. Pada bulan Agustus 2005, Perdana Menteri China Wen Jiabao 

mengunjungi Pakistan untuk memperingati penyelesaian tahap pertama proyek 

Gwadar dan Pembukaan 3 dari 12 tempat berlabuh multiship pertama. Proyek 

Gwadar telah meningkatkan hubungan strategis, diplomatik, dan ekonomi antara 

Pakistan Dan Cina.3 

Jalur tersebut merupakan jalur atau rute laut yang dibentuk China untuk 

kepentingan pengiriman minyaknya. Lautan Hindia atau Samudra Hindia 

merupakan salah satu bagian lautan yang penting di dunia. Wilayah lautan ini juga 

                                                           
3Christopher J. Pehrson, string of Pearls:meeting the challenge of china’s rising power across the 
asian littoral, diakses di : http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub721.pdf. Tanggal 13 Juni 2017 
Pukul 09:00 WIB. 
 

http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub721.pdf
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dinilai sangat vital bagi eksistensi banyak negara di dunia, hal ini disebabkan jalur 

transportasi penting (lifeline) yang berada di kawasan laut tersebut. 

Samudra Hindia juga dipandang memiliki Perspektif strategis dalam 

hubungan perdagangan maritim yang melalui samudera ini, dan memiliki peran 

yang kuat dalam hal keamanan dan stabilitas perairan, terutama terkait dengan 

keamanan energi, karena persentase pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)dan gas 

Asia yang sangat besar dikapalkan melalui Samudera Hindia. 

Samudera Hindia sangatlah penting bagi negara China, dan pada dasarnya 

kepentingan China di Samudera india ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu, 

Politik, ekonomi dan strategis. Secara politis, semua negara pantai adalah bangsa 

dan berbagi kepentingan bersama dalam tatanan dunia politik. Secara ekonomi, 

Samudera Hindia ini terkait dengan perekonomian China dalam bidang 

perdagangan dan impor minyak. China telah meningkatkan pengaruh maritimnya 

di Samudera Hindia dengan melibatkan militer dan ekonomi. China telah 

memberikan dukungan untuk Mengembangkan fasilitas infrastruktur dengan 

negara-negara sahabat dan peningkatan interaksi strategis dengan beberapa negara 

mitranya.4 

Saat ini hubungan internasional didominasi oleh geo-ekonomi dan 

keamanan energi yang dianggap menjadi bagian yang paling penting dari 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keamanan energi merupakan salah satu 

kepentingan keamanan nasional penting bagi negara maju dan berkembang. Oleh 

                                                           
4Prayanti Kalvin, Implementasi Strategi Maritim India Dalam 
Menjaga Keamanan Di Samudera Hindia, diakses di : http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-
14).pdf. Tanggal 13 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
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karena itu, keamanan energi dapat memicu terjalinnya kerjasama dan terjadinya 

konflik antara negara-negara berdaulat. 

Keberadaan strategi String Of Pearls di Samudera Hindia ini selain sebagai 

bentuk upaya mengamankan dan mempertahankan kepentingannya dalam hal 

ekonomi dan energi, strategi ini juga merupakan salah satu upaya China untuk 

mengimbangi kekuatan angkatan laut Amerika Serikat.5 

Lebih dari 75 persen impor minyak China melewati Selat Malaka melalui 

Samudera Hindia, kepemimpinan China dalam mengidentifikasi kelemahan 

strategis ini disebut sebagai Malaka dilema. Secara bertahap China meletakkan 

dasar-dasar infrastruktur maritim yang akan meningkatkan keamanan transportasi 

energinya melalui Samudera Hindia. Dalam hal ini China telah memanfaatkan 

aliansi strategisnya dengan Pakistan dan Myanmar dan melewatkan kapal-kapal 

minyaknya melalui Samudera Hindia. 

Fungsi Strategi String Of Pearls merupakan strategi yang dimiliki oleh 

China. Strategi ini meliputi daerah-daerah yang mempunyai nilai strategis tinggi 

yang berada di sepanjang garis pantai Laut China Selatan, melewati Selat Malaka, 

melalui Laut Hindia, hingga Teluk Persia atau Selat Hormus. Adapun fungsi dari 

strategi string of pearls ini yaitu: untuk pelayaran komersial, sebagai jalur 

pelayaran energy dan juga kepentingan politik. 

Kemudian Tujuan Strategi String Of Pearls adalah salah satu upaya China 

dalam mencapai tujuannya dalam bidang maritim. Dalam pandangan China, India 

                                                           
5Calhoun, The String of Pearls: Chinese maritime presence in the Indian ocean and its effect on 
Indian naval doctrine, Ddiakse di : 
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/27865/12Dec_Marshall_Richard.pdf?sequence=1. 
Tangggal 11Juni Pukul 03:00 WIB. 

http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/27865/12Dec_Marshall_Richard.pdf?sequence=1
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telah mendominasi Samudra Hindia dengan letak geografisnya yang strategis dan 

hal tersebut dapat mempengaruhi strategi China.  

  

 

3.1.2 Perluasan Pangsa Pasar ke Wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah   

China adalah negara yang memiliki kepentingan utama dalam mensuplai 

minyak dan menjaga keamanan jalur lautnya di Samudera Hindia. Untuk 

mencapai tujuan dari strategi String Of Pearls ini, maka China menjalin 

kerjasamanya di berbagai bidang dengan negara-negara yang berada dikawasan 

strategi String Of Pearls dengan upaya membangun berbagai infrastruktur dan 

memberikan bantuan disetiap titik-titik negara, dalam jalur rute minyak di 

kawasan Samudera hindia. 

Pembangunan Pelabuhan Gwadar oleh China di Pakistan, Sejak 

bekerjasama dengan China banyak sekali kemajuan yang telah dialami oleh 

Pakistan antara lain kemajuan pembangunan pelabuhan Gwadar serta 

pembangunan reaktor nuklir yang dibantu China. Kedua pembangunan ini 

merupakan yang paling menonjol dari kerjasama lainnya. Kerjasama ini bukan 

saja memberikan keuntungan kepada Pakistan saja akan tetapi China juga 

mendapatkan keuntungannya tersendiri. China mendapatkan pintu masuk 

kedalam. Kerjasama China dengan Negara yang berada di Samudera Hindia 
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dimana area Asia Selatan bahkan Timur Tengah, dan semua itu di dorong oleh 

kepentingan dari China untuk mendapatkan sumber energi minyak.6 

Kemudian kedua kerjasama China dengan Srilanka dalam Strategi String 

Of Pearls, dimana Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di pesisir 

tenggara India, berada kurang lebih 32 mil dari lepas pantai India Selatan, India, 

dan barat daya Teluk Benggala serta di sebelah tenggara Laut Arab. Sampai tahun 

1972, negara ini dikenal dengan nama Ceylon, sebutan yang diberikan pada masa 

kolonialisme Inggris. Pulau ini juga dikenal dengan nama Lanka, Lankadeepa, 

Simoundou, Taprobane, Serendib dan Selan. Sri Lanka merdeka pada 4 Februari 

1948 dan merupakan anggota negara-negara persemakmuran. Nama resmi dari 

negara ini adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. 

Negara pertama yang mengakui Republik Rakyat China adalah Sri Lanka. 

sejak saat itu hubungan Sri Lanka dengan Republik Rakyat Cina menjadi kuat, 

keduanya lalu mengadakan kunjungan tingkat tinggi dan mengadakan berbagai 

perjanjian kerjasama. Dan China telah memberikan bantuan ekonomi, militer dan 

teknis ke Sri Lanka. Kerjasama yang dilakukan China dengan Sri Lanka telah 

mencapai titik ekonomi yang tinggi dengan investasi yang besar dari China dalam 

ekspansi infrastruktur di Sri Lanka, termasuk proyek pembanunan pelabuhan Sri 

Lanka di Hambantota. Selain itu China dan Sri Lanka juga bekerjasama dalam 

hubungan militer, China memasok berbagai persenjataan modern untuk angkatan 

bersenjata Sri Lanka. 

                                                           
6Shadi Khan Saif, Cina Mengambil Alih Pelabuhan Penting Di Pakistan, diakses di :  
http://kbr.id/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html. Tanggal 
11 Juni 2017 Pukul 01:00 WIB.  

http://kbr.id/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html
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Selanjutnya kerjasama China dengan Bangladesh, Pemerintah China dan 

Bangladesh menjalin kesepakatan kerjasama untuk membangun pangkalan AL 

China dan pelabuhan yang bernilai komersial di sekitar wilayah Chittagong. 

Kesepakatan itu berupa kerjasama untuk membangun sambungan rel dan jalan 

raya yang menghubungkan antara propinsi Yunnan dan pelabuhan Chittagong.7 

Kemudian masuk wilayah Asia kerjasama China dengan Myanmar, 

Berakhirnya perang dingin telah memberikan peluang besar bagi peningkatan dan 

perluasan peran-peran bagi negara besar yang dapat memunculkan kekuatan 

regional baru yang sangat berpengaruh. China adalah salah satu negara yang 

mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan muncul sebagai kekuatan 

perimbangan dikawasan asia pasifik. 

China memiliki ikatan sejarah politik dan ekonomi yang cukup penting 

dengan Myanmar. Myanmar adalah Negara non-komunis pertama yang 

mendukung kemerdekaan china pada tahun 1949. Kemudian China juga 

merupakan negara yang memberikan dukungan terhadap militer yang berkuasa di 

Myanmar dengan menyedia kan pesenjataan, dukungan politik di PBB dan 

pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perdagangan lintas batas. 

Kerjasama China dengan Thailand sangat erat dalam Hubungan 

diplomatik China dengan Thailand dimulai pada tahun 1970-an. China dan 

Thailand menjalin kerjasama diberbagai bidang, diantaranya yaitu: di bidang 

ekonomi, pertanian, dan transfortasi. Menurut China, negara Thailand merupakan 

                                                           
7Pakistan-China Strategic Relationship: A Glorious Journey Of 55 Years, diakses di : 
http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/9-%20PC%20Umbreen%20Javaid_52-1-
15.pdf. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 01:00 WIB. 

http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/9-%20PC%20Umbreen%20Javaid_52-1-15.pdf
http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/9-%20PC%20Umbreen%20Javaid_52-1-15.pdf
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kunci utama ASEAN. Dalam hubungan kerjasamanya China membantu 

pendanaan modal investasi dan pembangunan infrastruktur di Thailand.  

Kerjasama China Dengan Maladewa dalam Penggunaan Kepulauan Marao 

oleh China, China menandatangani perjanjian sewa selama 25 tahun dengan 

Maladewa untuk penggunaan kepulauan Marao dan menciptakan lapangan kerja 

bagi penduduk setempat yang bergantung pada pariwisata dan perikanan dipulau 

tersebut. Pada tanggal 23 Juli 2001 China mengajukan untuk membangun 

pangkalan angkatan laut di dekat kepulauan Marao Maladewa di Samudra Hindia 

pada tahun 2010 dan menggunakan kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi 

dengan menempatkan kapal selam Dong Feng-44, rudal dan kapal selam rudal 

balistik. 

Kerjasama China Dengan Kamboja Pembangunan Pelabuhan 

Sihanoukville, di Kamboja. Adanya kesepakatan perjanjian militer pada bulan 

november 2003 untuk memberikan pelatihan dan peralatan militer bagi angkatan 

militer Kamboja. Kamboja juga membantu Beijing membangun jalur kereta api 

dari China ke laut China Selatan.China menyediakan dana untuk membarui 

fasilitas docking di Ream, dan mengupgrade port dekat Sihanoukville (Kompong 

Som). Akses ke pelabuhan ini memberikan dua keuntungan strategis yang 

potensial. Pertama, China akan mengunjungi armada angkatan laut yang dapat 

digunakan untuk menekan Hanoi selama masa ketegangan Sino-Vietnam. Kedua, 

pelabuhan Rim atau Sihanoukville merupakan salah satu pijakan potensial bagi 
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pelaksanaan strategi String of Pearls China yang bertujuan untuk mengamankan 

alur laut komunikasi dan melindungi pasokan energinya.8 

Kebijakan politik Cina terhadap Samudera Hindia cenderung fokus kepada 

pertumbuhan ketergantungan Cina pada energi dan sumber daya serta 

perdagangan dengan pesisir Samudera Hindia dan kebutuhan untuk melindungi 

jalur laut yang penting sea line of communication ( SLOC ). Saat faktor ini 

menjadi kenyataan India memandang Cina datang ke Samudera Hindia tidak 

hanya dari timur melalui Selat Malaka, tetapi juga dari utara. 

Area Samudera Hindia terdiri atas keduanya baik itu lautan maupun 

daerah pesisir dan negara daerah pedalaman telah menjadi focus perhatian dunia 

dan isu serius internasional. Ini memperoleh potensial untuk menghasilkan 

pergeseran utama pada keseimbangan kekuatan global di masa depan. Dua factor 

terutama menjadi penyebab perkembangan ini; kepentingan strategis di kawasan, 

dan pertumbuhan superpower yang berjuang untuk menguasai kawasan ini dan 

sumber dayanya.9 

Kemudian China melebarkan sayap di wilayah Asia tengah juga dimana 

Asia Tengah merupakan wilayah yang terdapat negara-negara bekas pecahan Uni 

Soviet antara lain, Kazakhstan, Uzbekistan, Kygistan, Turkemenistan, dan 

Tajkistan yang dikenal dengan Central Asia States (CAS). Hal yang lebih menarik 

yakni wilayah Asia Tengah memeliki potensi cadangan energi minyak dan gas 

                                                           
8M. Gufron, Cina Mulai Lebarkan Pengaruhnya di di Asia Selatan, diakses di : 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/02/m9q84f-cina-mulai-lebarkan-
pengaruhnya-di-di-asia-selatan. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB.  
9Mariesta Yulien Anggraeny, Peningkatan Kekuatan Maritim Cina Dan Pengaruhnya Terhadap 
Keamanan Maritim Di Asia Tenggara - repo unpas, diakses di : 
http://repository.unpas.ac.id/11657/. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/02/m9q84f-cina-mulai-lebarkan-pengaruhnya-di-di-asia-selatan
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/02/m9q84f-cina-mulai-lebarkan-pengaruhnya-di-di-asia-selatan
http://repository.unpas.ac.id/11657/
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yang besar yang dijadikan jalur strategis untuk mengubungkan dunia barat dan 

dunia timur. 

Upaya China untuk Mendapatkan Akses Energi di Asia Tengah China 

menyatakan kepentingannya serta memperluas jaringan di Asia Tengah. China 

membantu dan mempromosikan program-program untuk mempercepat 

perkembangan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk memberikan dana bantuan, 

kerjasama dengan investasi dan pembangunan pipa minyak dan gas serta proyek 

dalam bidang energi dengan keberadaan perusahaan energi minyak dan gas China 

di Asia Tengah. Dengan upaya China tersebut, negara-negara Asia Tengah 

mengembangkan kepentingannya terhadap China sebagai negara mitra yang 

penting dalam sektor perekonomian Asia Tengah karena negara-negara tersebut 

membutuhkan produk-produk China dalam jumlah yang lebih besar baik itu bahan 

pangan, alat industri, dan yang lainnya. Seiring dengan semakin meningkatnya 

kemampuan ekonomi China, Asia Tengah tidak lagi memandang China sebagai 

mitra dagang, tetapi sebagai investor strategis untuk perekonomian Asia Tengah. 

Hubungan China dengan Asia Tengah mulai intens dimulai sejak tahun 1994 

dengan adanya prinsip kerjasama mengenai hubungan kerjasama antara China 

dengan kelima negara Asia Tengah yang berlangsung di Almaty, Kazakhstan. 

 China menjadi kompetitor yang kuat di Asia Tengah karena model politik, 

kesamaan ekonomi, pasar besar untuk ekspor, memiliki sumber finansial untuk 

pinjaman dan investasi, dan China dapat memberikan akses menuju Samudra 

Pasifik, dan menuju Timur dan Asia Tenggara. 



48 
 

Militer Bagi China, kehadiran militer sangat dibutuhkan dalam 

mengamankan jalur keamanan energi terhadap jalur transportasi energi China dari 

Asia Tengah. Di China, terdapat The Peoples Liberation Army (PLA) yang 

memiliki peran penting pada sektor energi, yaitu dengan berpartisipasi dalam 

modernisasi dan perluasan infrastruktur energi China, kemudian pembangunan 

fasilitas energi seperti pipa, ladang, minyak, termasuk pembangunan lingkungan 

ekologis atau mempertahankan stabilitas sosial dan menindak kegiatan kriminal 

yang dapat mengancamketertiban umum. Tetapi, fokus utama PLA ialah 

menghindarkan berbagai ancaman terhadap akses sumber daya energi minyak dan 

gas serta jalur pipa di Asia Tengah. China dan beberapa negara di Asia Tengah 

telah menyepakati untuk bekerjasama di bidang militer seiring dengan perjanjian 

bidang energi. Dimana ancaman terbesar bagi China adalah dengan adanya 

terorisme, separatisme, yang dapat menganggu suplai energinya. Kerjasama 

militer yang dilakukan China dengan negara Asia Tengah didominasi dengan 

pelatihan militer bersama.10 

Bantuan Ekonomi Sebagai salah satu upaya China menjalin hubungan 

dengan Asia Tengah, sejalan dengan Amerika Serikat, China juga memberikan 

sejumlah bantuan dana kepada kelima negara Asia Tengah tersebut.  Investasi 

Asing dimana Asia Tengah memberikan China keuntungan untuk melengkapi 

impor minyak dan gas yang akan melanjutkan suplai dari Timur Tengah, dan juga 

secara signifikan 

                                                           
10Ardy Al-Maqassary, Kerjasama Cina-Kazakhstan Dalam Memenuhi 
Kebutuhan Energi Minyak Cina, diakses di : http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2014/02/jurnal%20nurul%20hafiah%20(02-27-14-02-15-13).pdf. Tanggal 11 Juni 
2017 Pukul 15:00 WIB. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/jurnal%20nurul%20hafiah%20(02-27-14-02-15-13).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/jurnal%20nurul%20hafiah%20(02-27-14-02-15-13).pdf
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Memperluas kawasan untuk persediaan minyak dan juga gas. Diantara 

National Oil Company China yaitu The China National Petroleum Corporationa 

(CNPC), The China National Offshore Corporation (CNOOC), dan The China 

Petroleum and Chemical Corporationa (SINOPEC), CNPC memiliki peran yang 

signifikan dalam akses sumber daya minyak dan gas di Asia Tengah, salah 

satunya dengan melakukan akuisisi pada sejumlah perusahaan energi di Asia 

Tengah seperti Petro Kazakhstan, Aktobe Munaigaz, dan Kazmunaigaz 

Kebutuhan minyak dan gas China telah mempengaruhi investasi China di sektor 

energi Asia Tengah. Dengan pertumbuhan ekonomi China dan pertumbuhan 

permintaan energinya, negara-negara di Asia Tengah telah menjadi salah satu 

kunci dari sumber suplai energi China. Kerjasama energi antara China dengan 

Central Asia States (CAS) akan menjadi hubungan kerjasama strategis yang dapat 

memenuhi kepentingan dari masing-masing negara. 

Pembangunan Jalur Pipa Minyak dan Gas China melanjutkan 

kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tengah melalui perusahaan energi 

nasional milik China untuk kerjasama dalam pembangunan jaringan pipa. Melalui 

national company China di Asia Tengah, China terlibat dalam dua proyek 

pembangunan jalur pipa minyak dan gas dari Asia Tengah yangterhubung 

langsung menuju China yaitu proyek The Kazakhstan-China Oil Pipeline yang 

merupakan jalur pipa minyak dari Kazakhstan langsung menuju China. 

Kemudian, China juga melakukan kerjasama dengan kelima negara Asia Tengah 

dengan pembangunan Central Asia-China Gas Pipeline11 

                                                           
11Andi Sitti Munawarah, Persaingan Antara Amerika Serikat Dan China 
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China terus meningatkan diplomas ekonominya di negara-negara Timur 

Tengah. Meningkatnya kebutuhan minyak dan gas juga memunculkan istilah 

diplomasi sumber daya. Dalam konteks ini China berusaha membina hubungan 

ekonomi dengan negara-negara berkembang guna memenuhi kebutuhan enerjinya. 

Negara-negara teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (Gulf 

Cooperation Council/GCC) terdiri dari Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Persatuan 

Emirat Arab (UAE), dan Saudi Arabia menduduki posisi strategis dalam 

hubungan internasional mengingat kawasan ini merupakan salah satu pusat 

penghasil minyak dan gas dunia dalam jumlah sangat besar.  

Kemudian 30% cadangan minyak mentah dunia juga berada di negara-

negara teluk dimana Pada tahun 2013 negara-negara teluk tersebut menguasai 

24% produksi minyak mentah dunia. Sedangkan itu Qatar adalah negara ketiga 

didunia yang mengusai cadangan gas alam terbesar di dunia sesudah Iran dan 

Rusia Kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam merupakan 

daya tarik utama yang mendorong China untuk mengembangkan kerjasama 

dengan negara-negara teluk. Arah kebijakan ini menarik perhatian karena negara-

negara di kawasan teluk sudah sejak lama menjamin hubungan yang kuat dengan 

negara-negara Barat khususnya Amerika. Amerika memiliki jaringan basis militer 

di kawasan Timur yang terbentang dari Afghanistan hingga Afrika Timur.  

Amerika menempatkan ribuan pasukan militernya di Arab Saudi dan 

Kuwait. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika memiliki basis militer di Qatar, 

UAE, dan Oman. Sedangkan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika memiliki 
                                                                                                                                                               
Dalam Bidang Energi Di Asia Tengah, diakses di : http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-
38-38).pdf. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
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basis angkatan laut di Bahrain. Selama lebih dari 30 tahun jaringan basis militer 

AS tersebut melindungai negara-negara teluk dari intervensi militer Rusia. 

Kerjasama militer ini bukan tanpa resiko sama sekali. Jaringan basis militer inilah 

sesungguhnya yang menjadi penyebab kebangkitan kelompok-kelompok Islam 

radikal yang sangat menentang kehadiran basis militer tersebut di negeri mereka 

sendiri.  

Kedekatan negara-negara teluk dengan Amerika dipandang China bukan 

sebagai halangan untuk membina hubungan baik dengan kawasan tersebut. 

Kebutuhan enerji yang sangat banyak membuat diplomasi China di kawasan teluk 

menjadi sangat penting dan strategis bagi masa depan kemajuan China sendiri. 

Oleh karena, sejak kunjungan Presiden Hu Jiantao ke ke Timur Tengah tahun 

2006 dan 2009, pemerintah China telah memastikan bahwa hubungan dengan 

negara-negara di kawasan teluk akan terus ditingkatkan.12 

 

3.1.3 Kepentingan Jalur Pipa Minyak 

Area Samudera Hindia telah dan masih menjadi arena karena kepentingan 

strategis China, persaingan kekuatan besar dari luar kawasan telah memainkan 

peran. Letak geografis Samudra Hindia dan kekayaan sumber daya alam dengan 

rapat yang mendiami negara pantai adalah faktor utama dari kepentingan strategis 

ini. Ada jaringan rute perdagangan yang penting di laut ini yang menghubungkan, 

melalui jalur Teluk Persia dan Laut Merah, negara di timur jauh dan Australaia 

dengan Timur Tengah dan jalan kanal Suez, timur jauh dan Australasia dengan 
                                                           
12Bambang Cipto, Diplomasi Ekonomi China di Negara-Negara Teluk, diakses di : 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3871/CHINA%20AND%20NEGARA%2
0TELUK.pdf?sequence=1. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 15:00 WIB. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3871/CHINA%20AND%20NEGARA%20TELUK.pdf?sequence=1
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3871/CHINA%20AND%20NEGARA%20TELUK.pdf?sequence=1
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Eropa dan Amerika. Selain itu, negara di pantainya memiliki kekayaan sumber 

daya alam seperti wol, goni, teh, karet, timah, tembaga, emas, berlian, uranium 

dan magnesium, pada penambahan untuk minyak yang saat ini adalah salah satu 

sumber daya yang paling penting.  

Negara Timur Tengah diperkirakan mengandung hampir 60% terbukti 

cadangan minyak di dunia. Keunggulan ini seharusnya dibandingkan dengan 

kurang dari 11% di Uni Soviet dan sekitar 7% di Amerika Serikat. 6 negara di 

area ini memproduksi sekitar 40% produksi dunia dan mampu meningkatkan 

produksinya untuk memenuhi permintaan. Eropa barat bergantung pada dua 

pertiga dan Jepang empat perlima dari kebutuhan minyak masing-masing mereka 

pada sumber ini, dan ketergantungan ini memungkinkan untuk berlanjut pada 

dekade selanjutnya. 

Ketergantungan Amerika telah meningkat dan mungkin sekitar 30-40% 

dari kebutuhannya pada tahun 1985 sebagai pemasok di belahan bumi barat 

tertinggal peningkatan permintaan. Dan banyak pergerakan minyak ini harus 

melalui Samudera Hindia, kira-kira 200 kapal tanki dalam sehari melewati Selat 

Hormuz batas dari Eropa, Amerika dan Jepang, gangguan dari aliran minyak ini 

pada beberapa periode berkepanjangan akan melumpuhkan ekonomi dari 

industrialisasi barat dan Jepang. Ekonomi barat sekarang bergantung pada minyak 

dan seluruh mesin militer di barat dijalankan oleh minyak. Penguasaan atas garis 

hidup minyak barat adalah penguasaan kehidupan barat.13  

                                                           
13Andi Sitti Munawarah, Persaingan Antara Amerika Serikat Dan China Dalam Bidang Energi Di 
Asia Tengah, diakses di : http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-
38-38).pdf, tanggal 13 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB.  

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/04/7.1102045095%20-%20Andi%20Sitti%20Munawarah%20(04-21-17-01-38-38).pdf
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Kawasan Teluk Persia, penting bagi masa depan dunia Impor energi China 

melebihi dari jumlah impor energi yang dilakukan oleh negara adidaya Amerika 

Serikat, dan hal ini menyebabkan China berada dalam posisi urutan pertama 

pengimpor minyak terbesar di dunia pada tahun 2013. Kenaikan jumlah impor 

China berupa energi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi China yang stabil, 

dan hal ini menyebabkan peningkatan permintaan akan energi tumbuh melampaui 

pertumbuhan produksi minyak dalam negeri china. 

Impor Minyak China Pada tahun 1978, pemerintahan China dibawah 

rezim Deng Xiaoping menerapkan kebijakan perekonomian yang lebih liberal 

daripada pemerintahan sebelumnya, konteks liberal yang dimaksud tidak merujuk 

pada pengertian China menjadi negara kapitalis. Inti kebijakan liberalisasi 

ekonomi Deng Xiaoping meliputi dorongan untuk membentuk perusahaan dan 

bisnis swasta, liberalisasi perdagangan, investasi asing, kelonggaran kontrol 

negara terkait penetapan harga, investasi dalam produksi industri dan pendidikan 

tenaga kerja. 

Pembangunan Jalur Pipa Bawah Laut di Islamabad dan Karakoram 

Highway ke Kashgar Diprovinsi Xinjiang, China dan Pakistan bekerjasama untuk 

meletakkan pipa trans-Himalaya untuk membawa minyak mentah dari Timur 

Tengah ke China bagian barat.Rutenya yaitu berada diwilayah Himalaya, yang 

mana setelah minyak mentah mencapai China dan kemudian minyak mentah 

tersebut harus dikirim ribuan kilometer lebih ke timur dan ke daerah-daerah 

pesisir, di mana permintaan energi yang paling terpusat di China. Pipa minyak 

yang diusulkan akan menghubungkan pelabuhan Gwadar dengan wilayah China 
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bagian barat yang terpencil, dan sebagian besar pembangunannya akan dibiayai 

oleh China. Jalur pipa minyak ini dibangun bersamaan dengan jalan raya 

Karakoram. 

Diplomasi ekonomi China di negara-negara teluk yang mayoritas adalah 

negara Timur Tengah, China mengupayakan untuk mendapatkan pemasok enerji 

berupa minyak dan gas untuk menopang perekonomian China. Diplomasi 

ekonomi yang diterapkan China berbeda dengan diplomasi yang diterapkan 

Amerika dan negara-negara Barat lain. Perbedaan tersebut adalah bahwa 

diplomasi ekonomi China bebas dari unsur campur tangan China terhadap negara-

negara teluk. Artinya bahwa diplomasi ekonomi China sepenuhnya merupakan 

upaya untuk meningkatkan dan menjamin suplai minyak dan gas dari kawasan 

teluk tanpa ada campur tangan terhadap isu-isu politik dinegara-negara teluk.  

Dengan karakter khusus tersebut buka tidak mungkin bahwa diplomasi 

China akan semakin diterima oleh kalangan negara-negara. Disamping itu 

menurunnya impor minyak Amerika dari negara-negara teluk dalam beberapa 

tahun terakhir menempatkan China sebagai importir minyak terbesar 

menggantikan posisi Amerika. Penurunan impor minyak Amerika dari kawasan 

Timur Tengah disebabkan oleh meningkatnya produksi dalam negeri dan 

ditemukannya shale oil yang menambah banyak cadangan minyak Amerika.14   

 

3.2 Kepentingan Politik 

                                                           
14Riska Elida, Faktor Penyebab Tiongkok menjalin kerjasama dengan Iran di bidang Pertahanan 
Keamanan (2008-20012), diakses di : 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30046/1/RISKA%20ELIDA-FISIP.pdf. 
Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB.  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30046/1/RISKA%20ELIDA-FISIP.pdf
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3..2.1 Meredam Potensi Terorisme di Pakistan 

Negara-negara Asia Selatan merupakan negara yang termasuk dalam vital 

regional powers dimana negara yang mempunyai kekuatan nuklir. Untuk negara 

India, Cina mempunyai fokus khusus di bidang perekonomian dan perdagangan. 

Tingkat perekonomian India yang hampir menyamai Cina telah membuat 

pertimbangan tersendiri bagi Cina dalam menentukan arah kebijakan luar 

negerinya, termasuk menjalankan diplomasinya. India dari segi ekonomi 

mempunyai angka GDP yang cukup tinggi di kawasan tersebut. 

 Adapun alasan untuk Pakistan karena negara tersebut mempunyai 

masalah keamanan dengan Cina. Daerah yang berbatasan secara langsung di 

kawasan Xinjiang, Cina sering menjadi tempat berkumpulnya para teroris atau 

pemberontak, dimana beberapa diantara mereka berasal dari suku Uighur Cina. 

China dan Pakistan menyelenngarakan pelatihan gabungan anti terorisme 

dengan tujuan menjalin koordinasi ataupun kerjasama antar negara tersebut dalam 

memberantas terorisme sekitar kawasan, dimana tentara Pakistan berangkat ke 

China untuk mengambil bagian dalam latihan antiteror bersama. Pasukan khusus 

dari kedua negara termasuk angkatan udara China, serta pemimpin militer senior, 

akan bergabung dengan kelompok tersebut.  Di tahun 2010 terdapat beberapa 

kerjasama yang terjalin antara Pakistan dan China mengenai pertemuan delegasi 

kenegaraan yang menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) dan 

sembilan perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan , 

ekonomi , energi , transportasi dan pertanian. 
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Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara di Asia ini sangat menarik 

untuk dikaji karena tidak banyak negara di dunia yang kerjasama militernya 

seharmonis kerjasama China dan Pakistan, sedangkan kedua negara yang 

bekerjasama ini memiliki ideologi yang berbeda. Maka dari itu sudah dipastikan 

hubungan kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara.15 

China adalah negara penyuplai dana militer Pakistan, dan China 

melaporkan bahwasanya rencana Pakistan akan membeli delapan kapal selam dari 

China, disebabkan oleh persaingan lama Pakistan dengan India. China memiiki 

wewnang atas khawatir mengenai pergolakan di Xinjiang, yang merupakan pusat 

bagi kelompok minoritas Muslim Uighur di negara di China, dan telah lama 

meminta bantuan Pakistan untuk mengatasi masalah itu. 

 

Para kritkus erpendapat bahwasanya tindakan Pemerintah China yang 

merupakan penindasan terhadap praktik agama dan budaya Uighur memicu 

kekerasan. Tetapi China telah mengaitkan serangan kekerasan di Xinjiang dan 

bagian-bagian lain negara itu dengan kelompok yang diduga berbasis di wilayah 

kesukuan di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan. 

Adapun pendapat oleh Asisten Menteri Luar Negeri Tongkok Liu Jianchao 

mengatakan, Pakistan telah memberi China intelijen dan dukungan dalam 

usahanya melawan organisasi yang dikenal sebagai Gerakan Islam Turkestan 

                                                           
15Irani Siti Nurkholidah, Diplomasi Cina Di Asia Selatan Pada Era Pemerintahan Hu Jintao 
(Studi Kasus: India Dan Pakistan), diakses di : 
http://www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/81478/.../S2-2015-355769-chapter1.pdf. 
Tanggal 11 Juni Pukul 02:00 WIB.    

http://www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/81478/.../S2-2015-355769-chapter1.pdf
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Timur atau ETIM. Kelompok ini mengusahakan kemerdekaan Xinjiang, yang 

mereka sebut Turkestan Timur.16 

 

3.2.2 Memperkuat Aliansi dengan Pakistan untuk Mereduksi Potensi Power 

India 

Hubungan politik India-Pakistan pasca kemerdekaannya tahun 1947 

menunjukkan bahwa kedua negara itu telah terlibat dalam tiga kali perang. Tahun 

1948 dan 1965, keduanya saling konflik dan bentrok soal wilayah Kashmir, serta 

tahun 1971, yakni terjadinya peperangan lagi setelah India membantu gerakan 

separatis Bengali memisahkan diri dari Pakistan mendirikan Bangladesh. Selain 

ketiga perang besar itu, berbagai pertempuran sporadis dengan skala kecil masih 

sering meletus di perbatasan kedua negara sampai dekade terakhir ini.  

Kemudian ketegangan hubungan India-Pakistan ditambah persaingan 

kekuatan di Samudera Hindia antara India, China dan Amerika Serikat semakin 

meyakinkan India untuk memodernisasi postur pertahanan keamanannya. 

Pembangunan kekuatan militer India tidak lepas dari perubahan konteks strategis, 

pembangunan kekuatan laut India sejak 1990-an bukan saja sekedar ditujukan 

untuk menghadapi Pakistan, namun melampaui hal tersebut, yaitu ingin 

menegaskan otoritas politik dan militer India terhadap Samudera India.17 

                                                           
16William Ide, China-Pakistan akan Setujui Perjanjian Ekonomi $40 Miliar Lebih, diakses di : 
https://www.voaindonesia.com/a/china-pakistan-akan-setujui-perjanjian-ekonomi/2724806.html. 
Tanggal 11 Juni 2017 Pukul 02:00 WIB. 
17Prayanti Kalvin, Implementasi Strategi Maritim India Dalam 
Menjaga Keamanan Di Samudera Hindia, diakses di :  http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-
14).pdf. tanggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

https://www.voaindonesia.com/a/china-pakistan-akan-setujui-perjanjian-ekonomi/2724806.html
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/2.1102045013%20-%20Prayanti%20Kalvin%20(05-02-17-05-05-14).pdf
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China mempertahankan hubungan yang kuat dengan Pakistan dalam 

pertahanan dan kemitraan yang solid dengan Pakistan, dimana dapat 

menanggulangi kekuatan India serta mengalihkan militer India yang sebelumnya 

hanya berfokus terhadap China. Maka dari itu hubngan aliansi yang tercipta dari 

kedua negara dapat menjadi strategi untuk membuat India terkepung dari arah 

barat laut India oleh Pakistan dan timur laut India oleh China. China 

menggunakan Pakistan sebagai kekuatan lainnya yang dapat mecegah konflik 

yang berkelanjutan di wilayah Asia Selatan.  

Hubungan spesial China dan Pakistan merupakan satu-satunya 

pengecualian di mana China berhasil memiliki ikatan yang stabil selama lima 

dekade terakhir ini. kemudian kerja sama pertahanan China dan Pakistan, 

terutama bantuan dan pasokan teknologi nuklir dan rudal. China adalah satu-

satunya contoh di mana satu kekuatan senjata nuklir tidak hanya menciptakan 

tenaga nuklir lain, namun China terus menikmati hubungan yang stabil dengan 

Pakistan. Sehingga Pakistan secara resmi menyatakan dirinya sebagai Sebuah 

negara senjata nuklir. China dan Pakistan dapat mengembangkan hubungan kerja 

meskipun ada perbedaan dalam ideologi dan sistem politik mereka, maka dari itu 

China dan India muncul sebagai saingan untuk kepemimpinan di antara negara-

negara Asia Selatan, serta China dan Pakistan dapat bekerja sama untuk 

meningkatkan Pengaruh mereka terhadap India dan Uni Soviet. 

China membuat suatu strategi politik luar negeri dalam membangun 

aliansi antara negara-negara yang berada dalam jalur String of Pearl untuk 

membangun kekuatan militer yang terintergasi tidak hanya untuk melakukan 
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penjagaan terhadap pasokan energi yang dibutuhkan China, tetapi juga untuk 

meningkatkan SLOC (Sea Line of Communications) China dengan negara-negara 

tersebut untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman-ancaman akan 

berkembangnya kekuatan militer negara lain yang dapat mengancam keamanan 

energi China.  

String of Pearls merupakan wilayah utama bagi China yang akan 

menjamin dan memelihara kepentingan geopolitiknya. Alasan secara geopolitik, 

diplomatik dan militer ini berarti String of Pearls merupakan strategi militer China 

yang muncul melalui strategi penjagaan perairan. String of Pearls penting bagi 

implementasi kebijakan politik dan pembangunan yang akan menjadi kekuatan 

militer perairan. Menantang dominasi posisi AS di Samudera Hindia, dan India di 

Teluk Benggala. 

 China melakukan berbagai cara untuk membangun String of Pearls guna 

penempatan PLA-nya di jalur tersebut yang ditandai dengan menjalin hubungan 

diplomatik melalui penawaran dagang, kunjungan pejabat senior dan perwakilan 

dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah untuk memberikan hibah, bantuan 

ekonomi, pinjaman, teknis dan bahan-bahan lainnya. Bantuan ekonomi China 

digunakan untuk mengembangkan pelabuhan sebagai fasilitas militernya dipesisir. 

Bantuan ini adalah cara bagi China dalam membangun dan memelihara hubungan 

baik dengan negara-negara untuk memperluas pengaruh politik dan militernya, 

mendapatkan minyak, gas alam, mineral dan akses strategis di Samudera Hindia. 

Dua alasan yang digunakan oleh China dalam menempatkan PLA China 

atau People‟s Liberation Army China di lajur String of Pearl samudera Hindia 
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yaitu untuk memperluas pengaruh militer China diwilayah tersebut juga 

disebabkan karena peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat dan India di 

perairan samudera Hindia18 

 

 

                                                           
18Swaran Singh, Sino-South Asian Ties: Problems & Prospects, diakese di : http://www.idsa-
india.org/an-apr-03.html. Taggal 11 Juni 2017 Pukul 03:00 WIB. 

http://www.idsa-india.org/an-apr-03.html
http://www.idsa-india.org/an-apr-03.html

