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1.1 Latar Belakang 

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan China secara resmi terjalin sejak 

tahun 1990. Sejak tahun itu, ekspor minyak mentah Arab Saudi terhadap China menjadi 

fokus utama dalam hubungan diplomatik antar keduanya.1 Sebenarnya, terdapat dua 

fase terjalinnya hubungan antar keduanya yakni pada tahun 1970-an dan tahun 1990-

an. Sebelum tahun 1990 tepatnya pada tahun 1970-an, hubungan China dan Timur 

Tengah adalah pada kepentingan diplomatik dan militer dimana saat itu China 

berupaya mencapai kepentingan geopolitiknya.2 Sedangkan memasuki tahun 1993, 

Arab Saudi menjadi importir utama China dalam kebutuhan terhadap minyak mentah 

dan China menjadi pasar terbesar bagi perdagangan minyak mentah Arab Saudi.3 

Kebutuhan China akan minyak mentah membuat hubungan antara Arab Saudi 

dan China menjadi sangat harmonis dan terjalin dengan baik. Pada tahun 1998, Saudi 

Aramco yang merupakan perusahaan minyak mentah terbesar kepemilikan Arab Saudi 

                                                
1 Dr Jean-Michel Valantin, Saudi Arabia and the Chinese New Silk Road, The Red (Team) Analysis 

Society, May 15, 2017, diakses dalam 

https://www.redanalysis.org/2017/05/15/saudi-arabia-and-the-chinese-new-silk-road/. (10/10/2018, 

11:45 WIB) 
2 Andrew Scobell and Alireza Nader, China in the Middle East (Santa Monica, California: RAND 

Corporation, 2016), hal 24.  diakses dalam 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1229/RAND_RR1229.pdf. 

(10/10/2018, 13:12 WIB) 
3 Ibid, hal 26. 
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memutuskan untuk membuka kantor cabangnya di Beijing. Sebelumnya Saudi Aramco 

telah menjalin kerjasama pada sektor minyak dan petroleum dengan China Petroleum 

& Chemical Coorporation (Sinopec Group).4 Bernamakan Saudi Petrolum Ltd., 

pembukaan kantor tersebut bertujuan untuk melihat lebih jauh penjualan dan 

pemasaran minyak mentah Arab Saudi di China.5 Melihat penjualan minyak mentah 

Arab Saudi yang besar di China, pada 1999 Presiden Jiang Zemin selaku Presiden 

China saat itu membuat perjanjian bilateral untuk memperluas kerjasama energi antar 

kedua negara.6  

 Perdagangan minyak mentah merupakan satu dari sekian kerjasama yang 

terjalin antara Arab Saudi dan China. Selain itu, keduanya juga menjalin hubungan 

kerjasama dalam perdagangan non-energy. Jika Arab Saudi adalah eksportir utama 

China dalam  minyak mentah, maka China banyak mengekspor Arab Saudi dalam 

kebutuhan pangan, produksi pertanian, seni dan kerajinan tangan, hardware, 

perlengkapan mesin dan elektrik, tekstil, dan sebagainya. Namun selain minyak 

mentah, Arab Saudi juga banyak mengekspor pupuk, bahan kimia mentah, besi, dan 

juga baja. 

                                                
4 Norafidah Binti Ismail, 2011, The Political and Economic Relations of the People’s Republic of 

China (PRC) and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 1949-2010, Tesis, Exeter: Filosofi Arab dan 

Ilmu Islam, University of Exeter, hal 46. 
5 China Daily, We Recognized China’s Importance Early, diakses dalam  

www.chinadaily. com.cn/cndy/2011-09/26/content_13789462.html dalam  Mohammed Turki Al-

Sudairi, Sino-Saudi Relations: An Economic History, (Gulf Research Center, Agustus 2012), diakses 

dalam 

https://www.files.ethz.ch/isn/156677/Final_Completed_Sino_Saudi_Economic_History_Report_3778.

pdf. (8/07/2018, 11.00 WIB) 
6 Andrew Scobell and Alireza Nader, Op. Cit. hal 7 

https://www.files.ethz.ch/isn/156677/Final_Completed_Sino_Saudi_Economic_History_Report_3778.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/156677/Final_Completed_Sino_Saudi_Economic_History_Report_3778.pdf
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 Cadangan minyak mentah yang dimiliki Arab Saudi mencapai 268 miliar barel 

atau 22% cadangan minyak dari seluruh dunia diketahui berasal dari negara ini. 

Sebanyak 50% pendapatan negara Arab Saudi berasal dari penjualan minyak mentah 

dan gas, sementara 85% dari jumlah yang dihasilkan adalah berasal dari kegiatan 

ekspor yang dilakukan oleh Arab Saudi.7 Sejak 20 tahun terakhir, China telah menjadi 

salah satu konsumen energi terbesar di dunia. Sebelum memasuki abad  21, konsumsi 

China terkait minyak mentah masih menduduki posisi kedua di dunia setelah Amerika 

Serikat. Namun saat ini, konsumsi energi terbesar China terhadap minyak mentah telah 

menduduki posisi pertama di dunia. Meskipun Asia Tengah turut menjadi sumber 

energi alternatif China terhadap minyak mentah, namun ketergantungan China 

terhadap minyak mentah Timur Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, terlebih 

sejak tahun 2000.8  

 China yang saat ini sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan besar-

besaran kemudian menjadi konsumen terbesar minyak mentah dunia. China Petroleum 

and Chemical Industry Association melaporkan bahwa di tahun 2016, China 

mengonsumsi 11,5 juta barel minyak mentah  tiap harinya. Jumlah  tersebut meningkat 

dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara kemampuan produksi 

minyak mentah China hanya 4 juta barel per hari, maka China membutuhkan impor 

                                                
7 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KJRI Jeddah - Profil Negara Kerajaan Arab Saudi, 

diakses dalam,  

https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx.(18/3/2018, 20.14 WIB) 
8 John Sfakianakis, China: A Powerful New Trading Partner — Part 1, diakses dalam 

http://www.arabnews.com/node/320836. (24/05/2018, 21.00 WIB) 
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minyak mentah untuk membantunya memenuhi kebutuhan domestiknya.9 Mengingat 

industri China yang saat ini sedang mengalami masa keemasan, diperkirakan konsumsi 

minyak mentah China kedepannya akan terus meningkat. 

 Konsumsi minyak mentah China yang tinggi tersebut kemudian menjadikan 

Timur Tengah sebagai eksportir minyak mentah terbesarnya, dengan Arab Saudi 

sebagai pemasok energi terbesar yakni sebesar satu juta barel per hari. Timur Tengah 

melaporkan, ekspor minyak mentah mereka terhadap China pada tahun 1990 adalah  

sebanyak 48%, 49% di tahun 2005, dan 51% di tahun 2011. Di tahun 2020, 

International Energy Agency memprediksi ekspor minyak mentah Timur Tengah ke 

China akan mencapai 70%. Sementara itu, Arab Saudi mengimpor sebanyak 20% dari 

total ekspor Timur Tengah terhadap China.10 

Sejak tahun 2013, China merupakan partner dagang terbesar Arab Saudi, 

sementara Arab Saudi merupakan partner dagang terbesar China di Asia Barat dan 

Afrika. Sejak tahun itu pula China menjadi importir terbesar minyak mentah Arab 

Saudi, mengalahkan Amerika Serikat. Memasuki tahun 2000 hingga 2015, Arab Saudi 

menjadi produsen sekaligus pengekspor terbesar minyak mentah terbesar ke China. Di 

tahun 2017, angka total perdagangan antara Arab Saudi dan China mencapai $49.984 

                                                
9 “China - Oil and Gas | Export.gov,” diakses dalam https://www.export.gov/article?id=China-Oil-

and-Gas.(24/05/2018, 11.32 WIB) 
10 Abbas Varij Kazemi and Xiangming Chen, China and the Middle East: More Than Oil,  February 1, 

2014, 40–44. diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/277816073_China_and_the_Middle_East_More_Than_Oil 

(21/05/2018, 10.45 WIB) 

https://www.researchgate.net/publication/277816073_China_and_the_Middle_East_More_Than_Oil
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miliar dengan ekspor minyak mentah Arab Saudi ke China adalah sebesar 5.218,12 ton 

dimana jumlah tersebut meningkat 2.31% dari tahun sebelumnya.11 

Arab Saudi dan China yang sejak tahun 2008 telah menjalin Strategic 

Partnership (SP), pada Januari 2016 kemudian memutuskan untuk meningkatkan 

hubungan bilateral keduanya dalam Comprehensive Strategic Partnership (CSP). Pada 

Januari 2016, Presiden Xi Jinping mengunjungi Arab Saudi dan keduanya sepakat 

untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral mereka menjadi CSP dan 

memutuskan membentuk High-Level Joint Committee untuk mendorong kerjasama 

bilateral. Arab Saudi menjadi salah satu tujuan China yang tengah mempromosikan 

kebijakannya, Belt Road Initiative (BRI).12  

Pada Agustus 2016, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman 

mengunjungi China yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli untuk 

menyelenggarakan pertemuan pertama High-Level Joint Committee. Pertemuan 

tersebut kemudian diakhiri dengan menandatangani kerjasama bilateral di bidang 

politik, energi, keuangan, investasi, sumber daya air, pengujian kualitas, real estate, 

science and technology, serta pertukaran budaya.13 

Kunjungan Xi Jinping ke Arab Saudi di tahun 2016 selain untuk 

menandatangani perjanjian kerjasama terkait BRI, Arab Saudi dan China juga 

                                                
11Saudi Gazette, Saudi-Chinese Cooperation ushers in New Type of International Ties,  

diakses dalam http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2018/05/05/Saudi-Chinese-

cooperation-ushers-in-new-type-of-international-ties.html (21/11/2018, 10.32 WIB) 
12 Ibid. 
13 Xiang Bo, China, Saudi Arabia Agree to Strengthen Economic Ties, diakses dalam 

http://www.xinhuanet.com/english/2017-08/18/c_136537484.htm. (21/11/2018, 11.01 WIB) 

http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2018/05/05/Saudi-Chinese-cooperation-ushers-in-new-type-of-international-ties.html
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2018/05/05/Saudi-Chinese-cooperation-ushers-in-new-type-of-international-ties.html
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menandatangani rencana implementasi Saudi Vision 2030. Saudi Vision 2030 sendiri 

merupakan visi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pendapatan akan 

minyak mentah melalui diversifikasi ekonomi. Penulis melihat hal ini menarik untuk 

dibahas mengingat Arab Saudi yang sebelumnya merupakan negara konservatif, kini 

justru tengah berupaya untuk melakukan reformasi ekonomi dan sosial. Demi 

mewujudkan Saudi Vision, Arab Saudi mulai banyak melakukan investasi di sektor 

hiburan yang diharapkan akan membantu Arab Saudi dalam menopang 

perekonomiannya. Arab Saudi juga sudah mulai melakukan pembangunan sarana 

prasarana hiburan seperti bioskop, stadion sepak bola dan sebagainya.14 Nantinya 

dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai faktor eksternal dan internal 

yang melatarbelakangi keputusan Arab Saudi untuk melakukukan peningkatan 

kerjasama ekonomi dengan China. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Mengapa Arab Saudi memutuskan untuk meningkatkan 

kerjasama ekonomi dengan China pada tahun 2016? 

                                                
14 BBC News Indonesia, Arab Saudi Siapkan Dana Rp875 triluun untuk Mengembangkan Sektor 

Hiburan, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43154213 (17/09/2019, 15.55 WIB) 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43154213
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1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan 

kerjasama ekonomi Arab Saudi dan China. Pasca berbagai macam permasalahan 

eksternal yang terjadi, Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk meningkatkan 

kerjasama ekonomi dengan China pada 2016. Peningkatan kerjasama ekonomi tersebut 

salah satunya dilatarbelakangi oleh keinginan Arab Saudi untuk melakukan 

diversifikasi ekonomi negaranya, dalam upaya mengurangi ketergantungan pendapatan 

terkait minyak mentah. Raja Salman selaku pemegang kekuasaan tertinggi kemudian 

menyetujui Comprehensive Strategic Partnership dalam bidang ekonomi dengan 

China pada Januari 2016. 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang idadapat dari penelitian ini adalah: 

 1.3.2.1 Manfaat Akdemis 

   Manfaat penelitian ini tak lain adalah sebagai sumbangan ilmu terhadapa 

dunia pendidikan khususnya bagi penulis sendiri, mengenai Analisis Faktor 

Eksternal-Internal Arab Saudi dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan 

China tahun 2016. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai perkembangan kerjasama ekonomi Arab Saudi dan China dan rencana 

diversifikasi ekonomi Arab Saudi. 
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 1.3.2.2  Manfaat Praktis 

  Penelitian ini memiliki manfaat penting, khususnya bagi peneliti sendiri. 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan dan menjadi referensi 

untuk peneliti selanjutnya dalam mengangkat atau menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap peningkatan 

kerjasama ekonomi Arab Saudi dengan China tahun 2106, dari sudut pendang yang 

berbeda agar penelitian selanjutnya lebih terarah dan kompleks. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Demi mendukung penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang dapat dijadikan acuan maupun aspirasi untuk 

penelitian ini. Penelitian pertama merupakan thesis yang  berjudul, “The Political and 

Economic Relations of the People's Republic of China (PRC) and the Kingdom of Saudi 

Arabia (KSA), 1949-2010” yang ditulis oleh Norafidah Binti Ismail.15 Dalam skripsi 

tersebut, peneliti menjelaskan mengenai hubungan politik dan ekonomi antara China 

dan Arab Saudi sejak tahun 1949 hingga 2010. Hubungan antara keduanya terbentuk 

dalam dua fase, yakni sebelum tahun 1990 yang dimulai pada tahun 1949-1990, dan 

sesudah tahun 1990-2010 yang dikenal sebagai hubungan diplomatik resmi. 

 Penelitian tersebut juga menjelaskan sedikit tentang struktur pemerintahan 

baik China maupun Arab Saudi berikut sejarah singkat mengenai masing-masing 

kepala negara. Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menceritakan 

                                                
15 Norafidah Binti Ismail, Op. Cit. hal 15-23 (25/3/2018, 13.30 WIB) 
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mengenai perkembangan hubungan diplomatik yang terjalin antara keduanya. 

Bagaimana kedua negara dapat menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1949 hingga 

sekarang. Awal 1949, hubungan antara kedua negara belum terlihat jelas apalagi dalam 

bidang politik dan ekonomi.  

Interaksi antara keduanya mulai terlihat pada saat pengiriman delegasi jamaah 

Haji muslim China ke Arab Saudi. Selanjutnya, peresmian hubungan diplomatik antara 

China dan Arab Saudi diawali dengan kunjungan Arab Saudi ke China pada 10 Juli 

1990, yang kemudian dibalas oleh kunjungan China ke Arab Saudi pada 20-22 Juli 

1990. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara sepakat untuk menjalin dan 

mengembangkan kerjasama bilateral atas prinsip hidup berdampingan secara damai, 

non-interfence, serta saling menguntungkan satu sama lain. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yakni peneliti 

mendeskripsikan secara detail dan rinci mengenai hubungan kerjasama politik dan 

ekonomi yang terjalin antara China dan Arab Saudi sejak tahun 1949 hingga 2010. 

Bahkan, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggambarkan hubungan antara 

China dan Arab Saudi saja, tapi juga China dengan beberapa negara lain dan 

sebaliknya.  

Selain itu, peneliti juga menggunakan complex interdependence theory dan 

teori konstruktivism dalam menulis penelitian ini. Pada complex interdependence 

theory, peneliti melihat adanya (1) beberapa channel, seperti yang terjadi saat 
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pengirimian jamaah haji China ke Arab Saudi sebelum hubungan diplomatik terjalin 

dan sesudah terjalin, (2) sedikit peran militer, yakni pada saat China-Arab Saudi-

Pakistan-dan Mesir membentuk aliansi anti-Soviet selama penyusupan yang dilakukan 

oleh Soviet ke Afghanistan pada tahun 1980, (3) dan ketidakhadiran isu hirarki dimana 

keamanan militer tidak mendominasi hubungan antar negara, melainkan didominasi 

oleh kepentingan ekonomi. 

Penulis melihat adanya persamaan pembahasan dimana penelitian yang 

dibahas adalah mengenai hubungan berbasis kerjasama, yang didalamnya melibatkan 

Arab Saudi. Perbedaan antara penelitian Norafidah dan penulis terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan, dimana Norafidah membahas mengenai dinamika 

hubungan kerjasama antara Arab Saudi dan China sejak 1949-2010 dengan 

menggunakan Complex Interdependency Theory dan teori Konstruktivisme, sementara 

penulis membahas mengenai Alasan Arab Saudi meningkatkan kerjasama ekonomi 

dengan China dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri model adaptif oleh 

Rosenau. 

Kedua, adalah penelitian berupa jurnal internasional yang berjudul “When Oil 

is Not Enough: Sino-Saudi Relations and Vision 2030” oleh Sean Foley.16 Dalam 

penelitian tersebut, peneliti menuliskan bahwasannya hubungan antara China dan Arab 

                                                
16 Sean Foley, When Oil Is Not Enough: Sino-Saudi Relations and Vision 2030,  Asian Jurnal of 

Middle Eastern and Islamic Studies, 11, no. 1 (2017): 107–20. diakses dalam  

http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/files/06/6a/4af3b4fb49ec8f5218f7547ae254/a0c968b2-

9e9a-44f2-b631-9f936b774dda.pdf (26/3/2018, 13.31 WIB) 

http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/files/06/6a/4af3b4fb49ec8f5218f7547ae254/a0c968b2-9e9a-44f2-b631-9f936b774dda.pdf
http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/files/06/6a/4af3b4fb49ec8f5218f7547ae254/a0c968b2-9e9a-44f2-b631-9f936b774dda.pdf
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Saudi tidak hanya terbatas pada kepentingan minyak saja. Minyak memang menjadi 

fokus utama dimana China merupakan importir terbesar minyak mentah Arab Saudi, 

tapi sebenarnya hubungan keduanya jauh lebih luas daripada itu. Peneliti melihat 

bahwasannya dimasa depan, hubungan keduanya akan merambah ke bidang sosio-

ekonomi dan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, China mengeluarkan kebijakan 

baru pada 2013 yang bernama “One Belt, One Road” dimana kebijakan tersebut 

bertujuan untuk merestruktur ekonomi global. Sementara itu, pada April 2016 Arab 

Saudi mengeluarkan Saudi Vision 2030 dimana visinya adalah untuk mewujudkan 

diversifikasi ekonomi Arab Saudi dengan mengurangi ketergantungan pendapatan 

negara terhadap minyak mentah. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dan menggunakan kerjasama bilateral sebagai konsep dimana hubungan kerjasama 

yang dilakukan antara keduanya adalah saling menguntungkan satu sama lain. Terdapat 

perbedaan pada konsep/teori yang digunakan oleh peneliti dan penulis, dimana Sean 

Foley menggunakan konsep kerjasama bilateral sedangkan penulis menggunakan teori 

kebijakan luar negeri model adaptif milik Rosenau. Jika penelitian yang dilakukan oleh 

Sean Foley membahas mengenai kebijakan yang dimiliki China dan Arab Saudi dalam 

merestruktur perekonomiannya, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih 

berfokus pada alasan Arab Saudi dalam meningkatkan kerjasama ekonominya dengan 

China. 
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Ketiga, adalah penelitian berupa jurnal yang berjudul “Pengaruh Saudi Vision 

2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia” oleh 

Nevlita Sianturi.17 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana reformasi ekonomi Arab 

Saudi berpengaruh terhadap hubungan kerjasama investasi Arab Saudi dengan 

Indonesia. Reformasi tersebut merupakan langkah konkret Arab Saudi untuk 

mengurangi ketergantugan pendapatannya akan minyak mentah melalui diversifikasi 

ekonomi, sesuai dengan Saudi Vision 2030.  

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana karakteristik investor Timur 

Tengah termasuk Arab Saudi, dalam mempertimbangkan keputusannya untuk 

menanamkan investasi di suatu negara. Karakteristik tersebut diantaranya adalah 

konservatif, lebih menyukai pengembangan atau perluasan daripada membangun dari 

awal, adanya keikutsertaan dari badan pemerintah, menginginkan high yield in return, 

tidak mau mengambil resiko, memerlukan strategi yang jelas, menginginkan proposal 

awal, lebih menyukai penunjukan langsung dan mereka umumnya cenderung lambat 

dalam membuat keputusan. 

Saudi Vision 2030 merupakan sebuah kebijakan yang dimaksudkan Arab 

Saudi untuk mengurangi ketergantungan pendapatan negaranya akan minyak mentah 

dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi Arab Saudi yang 

dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama ekonomi, khususnya 

                                                
17 Nevlita Sianturi, Pengaruh Saudi Vision 2030 Dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab 

Saudi Di Indonesia, Vol 4, no. 2 (Oktober 2017): hal 1–15. diakses dalam 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15603 (26/03/2018, 13.32 WIB) 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15603
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investasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peluang besar dalam 

berinvestasi di Arab Saudi, mengingat Arab Saudi telah mempermudah regulasi 

investasi di negaranya.  

Penelitian tersebut juga menjelaskan bagaimana kunjungan Raja Salman pada 

tahun 2017 terkait Saudi Vision 2030 telah memberikan pengaruh positif bagi 

hubungan kerjasama antara Arab Saudi dan Indonesia. Melalui kunjungan tersebut, 

Arab Saudi menawarkan investasi sebesar 25miliar dolar ke Indonesia yang nantinya 

akan digunakan untuk pembangunan insfrastruktur kilang minyak serta pembangunan 

perumahan murah dan pariwisata. Kunjungan tersebut kemudian ditandai dengan 

ditandatanganinya 11 Nota Kesepahaman antara Arab Saudi dan Indonesia yang 

merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan kerjasam 

dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. 

Nevlita selaku peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan Foreign 

Direct Investment (FDI) sebagai teori, dimana terdapat banyak faktor yang 

memperngaruhi Arab Saudi untuk melakukan investasi terhadap Indonesia, 

diantaranya adalah faktor ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintahan. Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, menggunakan teori kebijakan luar negeri model 

adaptif oleh James N. Rosenau untuk menjelaskan alasan Arab Saudi dalam 

meningkatkan hubungan kerjasam ekonominya dengan China. 
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Keempat, adalah penelitian berupa jurnal yang berjudul Kerjasama Pertamina 

dan Aramco di Bidang Energi Minyak yang ditulis oleh Hermawan Sunan.18 Dalam 

penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara 

produsen minyak dan gas yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap 

pendapatan negara. Namun sejak Indonesia mengalami penurunan produksi minyak, 

Indonesia yang semula adalah anggota OPEC, harus keluar dari keanggotaan OPEC 

dikarenakan posisinya yang tak lagi sebagai eksportir minyak, melainkan sebagai 

importir minyak. 

Penelitian tersebut juga menjelaskan bagaimana Pertamina yang merupakan 

produsen minyak di Indonesia, kemudian membentuk Refinery Development Matter 

Plan (RDMP) yang merupakan sebuah program untuk merevitalisasi kilang minyak. 

Melalui program tersebut, Pertamina kemudian melakukan kerjasama dengan Saudi 

Aramco untuk merevitalisasi kilang minyak Indonesia yang berada di Cilacap dengan 

membentuk Joint Venture. Kerjasama tersebut kemudian tercantum dalam Heads of 

Agreement 2015 dan bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak guna memenuhi 

kebutuhan minyak dalam negeri dengan pembagian aset Pertamina 55% dan Saudi 

Aramco 45%. 

                                                
18 Hermawan Sunan, Kerjasama Pertamina dan Aramco Di Bidang Energi Minyak, eJurnal Ilmu 

Hubungan Internasional, Vol 5, No 4 (Autumn), Samarinda: Universitas Mulawarman. Diakses dalam 

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/24.%201002045240%20-

%20Hermawan%20Sunan%20(11-15-17-12-53-06).pdf (26/06/2019, 16.00 WIB) 

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/24.%201002045240%20-%20Hermawan%20Sunan%20(11-15-17-12-53-06).pdf
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/24.%201002045240%20-%20Hermawan%20Sunan%20(11-15-17-12-53-06).pdf
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Hermawan selaku peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan Kerjasama 

Internasional sebagai konsep dimana konsep tersebut sesuai dengan tujuan Indonesia 

dan Arab Saudi yang ingin saling menguntungkan satu sama lain. Selain itu, Hermawan 

juga menggunakan energy security sebagai konsep dalam penelitiannya. Kesamaan 

yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan penulis adalah 

dimana keduanya sama-sama membahas kaitannya kerjasama negara terkait minyak 

mentah Arab Saudi. Sedangkan perbedaannya adalah dimana Hermawan menggunakan 

Kerjasama Internasional dan energy security sebagai konsep, sementara penulis 

menggunakan teori kebijakan luar negeri model adaptif milik James N. Rosenau 

sebagai landasan.  

Kelima, adalah penelitian berupa jurnal yang berjudul China-Arab States 

Strategic Partnership: Myth or Reality? Yang ditulis oleh Degang Sun dan Yahia 

Zouhir.19 Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa China dan dua puluh 

negara Arab lainnya merupakan negara berkembang yang semuanya memilki 

kesamaan kondisi nasional. Kesamaan-kesamaan tersebut diantaranya sama-sama 

fokus meningkatkan hidup masyarakatnya daripada ekspansi militer, menyoroti 

pertumbuhn ekonomi di negara daripada terlibat dalam intervensi di luar negaranya, 

mempertahankan keragaman model pembangunan daripada memaksakan sistem 

                                                
19 Degang Sun and Yahia Zoubir, China-Arab States Strategic Partnership: Myth or Reality?, 

Routledge Taylor and Francis Group 8, no. 3 (2018): 70–101, diakses dalam 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19370679.2014.12023246. (21/11/2018, 19.09 WIB) 
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politik mereka, dan mempromosikan reformasi secara bertahap daripada revolusi 

radikal. 

Penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa China dan Negara-negara Arab 

termasuk pada hubungan strategic partnership. Terdapat tiga alasan mengapa 

hubungan China-Negara-negara Arab dikenal sebagai strategic partnership. Pertama, 

kebangkitan China merupakan sebuah proses pembangunan yang membawa 

perdamaian. Kebangkitan China diyakini akan menawarkan peluang pada negara-

negara berkembang. Diplomasi “Beijing’s Silk Road” memerlukan strategi ke arah 

barat, sementara kebijakan negara Arab “Looking East” memberikan peluang untuk 

membangun hubunganyang lebih dekat dengan China. 

Kedua, pembangunan China membutuhkan lingkungan yang stabil 

disekitarnya, dan dunia Arab merupakan bagian penting dari “China’s Great Periphery 

Diplomacy”. Ketiga, China dan negara-negara Arab berbagi kepentingan bersama di 

banyak bidang, dan kemitraan strategis bilateral mereka akan menjadi landasan dalam 

hubungan ekonomi dan perdagangan antara keduanya. Selain itu, dalam penelitian 

tersebut penulis juga menjelaskan secara singkat strategic partnership yang dilakukan 

oleh China dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. 

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai hubungan kerjasama China-Arab 

Saudi sejak munculnya China-Arab States Cooperation Forum pada tahun 2004 hingga 

2014 dengan menggunakan strategic partnership sebagai konsep, sementara penulis 
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meneliti mengenai peningkatan kerjasama strategis Arab Saudi dan China dalam 

kerjasama ekonomi, dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri model adaptif 

milik Rosenau. 

Keenam, adalah penelitian berupa skripsi yang berjudul Analisis Faktor 

Eksternal-Internal Arab Saudi dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan China 

tahun 2016 yang ditulis oleh Kiky Amalia SR. Dalam skripsi tersebut, penulis 

menuliskan bahwasannya terdapat faktor eksternal dan internal yang membuat Arab 

Saudi kemudian meningkatkan kerjasama ekonomi negaranya dengan China. 

Hubungan kerjasama antara Arab Saudi dan China sejatinya terjalin sudah sejak lama, 

sejak tahun 1990. Sejak tahun tersebut, Arab Saudi yang merupakan eksportir minyak, 

banyak melakukan ekspor minyak ke berbagai termasuk China hingga pada tahun 

2013, China kemudian menjadi importir atau konsumen nomer satu untuk minyak 

mentah Arab Saudi, mengalahkan Amerika Serikat. 

Hubungan kerjasama antara keduanya pun tidak hanya terbatas pada 

perdagangan energi, namun juga pada bidang-bidang yang lain termasuk ekonomi. 

Sebagian besar pendapatan negara Arab Saudi diketahui berasal dari minyak. Namun 

turunnya harga minyak dunia pada tahun 2014, membuat Arab Saudi harus memiliki 

alternatif lain terkait sumber pendapatan negaranya. Pada tahun 2016, Arab Saudi 

meluncurkan Saudi Vision 2030 dan kemudian mengajak China untuk berinvestasi di 

dalamnya. Tak hanya itu, Arab Saudi pun kemudian turut berpartisipasi dalam 
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kebijakan China yakni BRI. Keduanya sepakat untuk mengembangkan hubungan 

kerjasama untuk menunjang perekonomian masing-masing. 

Melalui penelitian ini, penulis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri 

Model Adaptif untuk mengolah data mengenai keputusan kerjasama yang diambil oleh 

Arab Saudi dan dihubungkan dengan teori tersebut. Dalam teori tersebut, terdapat 

faktor ekternal-internan yang membuat Arab Saudi kemudian memutuskan untuk 

meningkatkan kerjasama ekonomi negaranya dengan China. 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

N

No 

Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat 

Analisis 

Hasil 

1. The Political and 

Economic Relations of 

the People's Republic 

of China (PRC) and 

the Kingdom of Saudi 

Arabia (KSA), 1949-

2010 

 

 

Oleh : 

Norafidah Binti Ismail 

Complex 

Interdependency 

theory and 

constructivism 

theory. 

Arab Saudi dan China adalah 

partner dagang yang solid 

terutama dalam bidang 

perdagangan minyak, investasi, 

industri manufaktur, 

hydrocarbon, dan konstruksi. 

China adalah importir terbesar 

minyak mentah Arab Saudi. 

Pasar China yang saat itu mulai 

berkembang kuat pun berdampak 

positif terhadap perekonomian 

Arab Saudi.  

2. When Oil is Not 

Enough: Sino-Saudi 

Relations and Vision 

2030 

 

 

Oleh :  

Sean Foley 

Konsep 

Kerjasama 

Bilateral 

 

Tidak hanya minyak, kerjasama 

bilateral antara keduanya juga 

termasuk dalam sektor kultur, 

pengiriman tenaga kerja China di 

Arab Saudi, ekspor produk 

China, investasi, dan sebagainya. 

Arab Saudi merupakan salah satu 

negara di Timur Tengah yang 

dilewati oleh Jalur Sutra Baru 

China dimana baik China 
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maupun Arab Saudi tentu sama-

sama memiliki kepentingan 

didalamnya. Jika China memiliki 

Jalur Sutra Baru, makan Arab 

Saudi memiliki Saudi Vision 

2030 yang mana kedepannya, 

Arab Saudi berharap dapat 

mempererat kerjasama ekonomi 

dan kebudayaan dengan China.   

3. Pengaruh Saudi Vision 

2030 dan Agenda 

Foreign Direct 

Investment (FDI) Arab 

Saudi di Indonesia 

 

 

Oleh: 

Nevlita Sianturi 

Teori Foreign 

Direct 

Investment (FDI) 

 

Saudi Vision 2030 dimaksudkan 

Arab Saudi untuk mengalihkan 

ketergantungan pendapatan 

negaranya akan minyak mentah 

dimana salah satu visinya adalah 

memperkuat kerjasama investasi. 

Dalam agenda tersebut, terdapat 

peluang peningkatan ekspor 

Indonesia ke Arab Saudi, 

hadirnya proyek-proyek besar 

dalam berbagai sektor, dan juga 

Arab Saudi telah mempermudah 

regulasi investasi di negaranya 

baik antar pemerintah, 

pemerintah dengan swasta, 

maupun swasta-swasta. Selain 

itu, Arab Saudi juga telah 

menawarkan investasi sebesar 

25miliar dolar untuk 

diinvestasikan di Indonesia. 

4. Kerjasama Pertamina 

dan Saudi Aramco di 

Bidang Energi Minyak 

 

 

Oleh: Hermawan 

Sunan 

Konsep 

Kerjasama 

Internasional 

Melalui kesepakatan kerjasama 

terkait energi minyak, Indonesia 

dan Arab Saudi kemudian 

sepakat untuk menjalin 

hubungan kerjasama melalui 

program Refinery Development 

Matter Plan. Hal tersebut 

merupakan upaya Pertamina 

bekerjasama dengan Saudi 

Aramco dalam Joint Venture 

untuk merevitalisasi kilang 

minyak Cilacap.  
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5. 

China-Arab States 

Strategic Partnership: 

Myth or 

Reality? 

 

 

 

 

Oleh: 

Degang Sun dan Yahia 

Zoubir 

Konsep Strategic 

Partnership 

Hubungan kerjasama China-

Negara-negara Arab merupakan 

bentuk strategis partnership 

dikarenakan kebangkitan China 

merupakan sebuah proses 

pembangunan yang membawa 

perdamaian dan peluang pada 

negara-negara berkembang di 

negara-negara Arab lainnya, 

pembangunan China 

membutuhkan lingkungan yang 

stabil disekitarnya, dan dunia 

Arab merupakan bagian penting 

dari “China’s Great Periphery 

Diplomacy, dan kemitraan 

strategis mereka memiliki 

kesamaan dalam berbagai bidang 

khususnya ekonomi dan 

perdagangan. 

6 

6. 

Analisis Faktor 

Eksternal-Internal 

Arab Saudi dalam 

Meningkatkan 

Kerjasama Ekonomi 

dengan China tahun 

2016 

 

 

 

Oleh: 

Kiky Amalia SR 

Teori Kebijakan 

Luar Negeri 

Model Adaptif 

 

 

Dalam upaya meningkatkan 

perekonomian dan mengurangi 

ketergantungan pendapatan 

negaranya terhadap minyak 

mentah, pada tahun 2016 Arab 

Saudi memutuskan untuk 

meningkatkan kerjasama 

ekonomi negaranya dengan 

China. Hal tersebut dilatar 

belakngi oleh adanya faktor 

eksternal dan internal. Faktor 

eksternal yakni adanya 

ketegangan hubungan antara 

Arab Saudi dan Iran, adanya 

hubungan aliansi antara Arab 

Saudi dan Amerika Serikat, serta 

turunnya harga minyak Arab 

Saudi sebagi komoditas utama 

ekspor negaranya dan kaitannya 

dengan GCC. Sementara untuk 

faktor internalnya adalah 

governmental sources yakni 

peran Raja Salman selaku kepala 
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Negara, dalam merespon faktor 

eksternal yang muncul. 

 

 

 

 

 

1.5 Kerangka Teori  

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori untuk mendukung topik 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 

1.5.1 Adaptive Model of Foreign Policy (James N. Rosenau) 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model adaptif yang dirumuskan 

oleh James N. Rosenau sebagai teori. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri 

merupakan  sebab akibat dari adanya faktor internal dan eksternal.20 Rosenau melihat 

bahwa pada hakekatnya, kebijakan luar negeri merupakan mekanisme suatu negara 

untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik 

internal maupun eksternal.21  

                                                
20 James N. Rosenau, 2006, The Study of World Politics: Theoretical and and Methodological 

Challenges, Vol 1, New York: Routledge, hal. 172. Diakses dalam 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203014721 (21/07/2019, 11.45 WIB)   
21 James N. Rosenau, 1981, The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World 

Politics, New York: Nichols Publishing, hal. 42, dalam Yanyan Mochamad Yani, Perspektif-Perspektif 

Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis, diakses dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf (11/07/2019, 10.11 WIB)  

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203014721
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf
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 Model adaptif berupaya memisahkan beberapa hal yang menjadi pilihan politik 

luar negeri dengan memperkirakan kapabilitas yang dimiliki, posisi geografis, dan 

sebagainya. Menurut model ini, tindakan politik luar negeri suatu negara pada suatu 

waktu tertentu merupakan penggabungan yang berasal dari perubahan eksternal dan 

perubahan internal.22 Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat keputusan suatu 

negara harus berupaya untuk menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan 

eksternal, guna meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang dalam memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternalnya. 

 Menurut Rosenau, sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan 

kebijakan luar negeri dibagi menjadi 2, yakni sumber eksternal dan sumber internal. 

Sumber eksternal atau yang dalam model ini dikenal sebagai sumber sistemik (systemic 

sources), merupakan sumber yang menjelaskan tentang struktur hubungan antara 

negara-negara besar, pola aliansi yang terbentuk antar negara, dan faktor situasional 

yang dapat berupa isu atau krisis yang berasal dari situasi internasional terakhir. 

Sedangkan sumber internal, dapat berasal dari masyarakat, pemerintahan, atau 

idiosinkratik dengan melihat perilaku serta kepribadian elit politik terhadap kebijakan 

luar negeri.23  

Dengan banyaknya faktor, Rosenau kemudian menyarankan penempuh studi 

kebijakan luar negeri untuk melakukan cluster of input dimana kita dapat memilih dan 

                                                
22 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 66. 
23 Ibid, hal. 57 
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menggabungkan faktor mana yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas oleh 

penempuh studi.24 Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan 

faktor internal yang berasal dari pemerintahan atau governmental sources untuk 

mengalisa. Governmental sources merupakan faktor internal yang berasal dari 

pertanggungjawaban politik (pemilu) dan struktur dalam pemerintahan. 

 Rosenau menyatakan bahwasannya perubahan-perubahan dalam politik luar 

negeri seringkali terjadi ketika lingkungan internal mengalami perkembangan-

perkembangan yang semakin meningkat, mengikuti perubahan yang terjadi di 

lingkungan eksternalnya. Sebaliknya, perubahan-perubahan tersebut juga bisa terjadi 

ketika perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal dianggap 

berpotensi sebagai ancaman bagi keberadaan suatu negara.25 

  Bagan 1.1 Adaptive Model of Foreign Policy 

 

 

 

Sumber: Bagan diolah oleh penulis dari penjelasan James N. Rosenau, Comparing 

Foreign Policy 

Pt = Et + St 

                                                
24 Ibid, hal. 58 
25 Ibid, hal. 68 

External Change 

Struktural/Internal change Foreign Policy 
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Pt = politik luar negeri pada suatu waktu tertentu 

Et = perubahan eksternal 

St = perubahan struktural/internal 

 Penjelasan bagan diatas dapat diterapkan pada alasan Arab Saudi dalam 

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China. Teori adaptif digunakan untuk 

menganalisis alasan apa yang mempengaruhi Raja Salman selaku pembuat kebijakan 

untuk meningkatkan kerjasama ekonomi negaranya dengan China. Melalui bagan 

tersebut, penulis menggambarkan bahwasannya adanya kebijakan luar negeri yang 

muncul, merupakan akibat dari adanya perubahan eskternal dan internal. Untuk 

mengawali analisis, perlu dilihat sejarah Arab Saudi yang telah menjalin hubungan 

diplomatik dengan China sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, Arab Saudi dan China 

mengawali hubungan kerjasama pada bidang perdagangan minyak dimana China 

merupakan konsumen utama minyak mentah Arab Saudi. 

 Hubungan kerjasama antara keduanya terus berlanjut bahkan mengalami 

peningkatan hingga pada tahun 2013, China menjadi konsumen terbesar minyak 

mentah Arab Saudi, mengalahkan posisi Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan 

konsumen terbesar minyak mentah Arab Saudi. Peristiwa turunnya harga minyak pada 

tahun 2014 kemudian menyadarkan Arab Saudi bahwa negaranya tidak bisa selamanya 

menggantungkan pendapatan terhadap minyak mentah. Arab Saudi diketahui 

merupakan negara dengan penghasilan terbesar berasal dari minyak  mentah. Untuk 

itulah, Arab Saudi kemudian mulai merancang Vision 2030 yang berisikan rencana 
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diversifikasi ekonomi Arab Saudi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan 

pendapatan Arab Saudi terkait minyak mentah. Saudi Vision 2030 kemudian resmi 

hadir pada April 2016 dan saat ini, Arab Saudi sedang berupaya untuk mewujudkan 

visi tersebut. 

 Rosenau kemudian menyajikan bahwa terdapat empat kemungkinan pola 

adaptasi politik luar negeri suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan yang 

berasal dari faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh pembuat keputusan. 

Pola adaptasi politik luar negeri tersebut diantaranya preservative adaptation, yakni 

pengambilan kebijakan luar negeri yang merupakan sebab akibat dari perubahan-

perubahan yang muncul dengan melihat faktor internal dan eksternal. Acquiescent 

adaptation, yakni pengambilan kebijakan luar negeri yang merupakan sebab akibat 

dari adanya perubahan-perubahan di lingkungan eksternal. Intransigent adaptation, 

yakni pengambilan kebijakan luar negeri yang merupakan sebab akibat dari adanya 

perubahan-perubahan di lingkungan internal. Promotive adaptation, yakni dimana 

ketika suatu negara tidak mengambil kebijakan luar negeri untuk merespon perubahan 

baik internal maupun eksternal yang terjadi.26 

 Melalui penggunaan Teori Adaptif oleh Rosenau dalam skripsi ini, maka 

diketahui bahwa alasan Arab Saudi dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan 

China adalah sebagai upaya Arab Saudi untuk melakukan diversifikasi ekonomi 

                                                
26 Ibid, hal. 68 
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negaranya. Fenomena turunnya harga minyak bumi Arab Saudi di tahun 2014, 

membuat Arab Saudi harus mulai mencari inovasi lain dalam menjaga perekonomian 

negaranya. Mengatasi hal tersebut, pada tahun 2016 Arab Saudi mengeluarkan 

kebijakan Saudi Vision 2030 dan China yang sudah lebih dulu dengan BRI-nya, 

kemudian sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam agenda CSP yang dicetuskan 

pada tahun 2016.  

 Dengan demikian, garis putus-putus pada bagan tersebut menunjukkan bahwa 

suatu kebijakan luar negeri, merupakan sebuah tindakan yang muncul sebagai akibat 

dari adanya tekanan dari faktor eksternal yang kemudian diimbangi dengan faktor 

internal berupa governmental sources. Sementara itu, garis lurus menunjukkan bahwa 

adanya faktor eksternal dan internal merupakan indikator dikeluarkannya kebijakan 

laur negeri dalam suatu negara. 

 Melalui hal tersebut, penulis kemudian akan mengkaji indikator-indikator 

tersebut kedalam faktor eksternal, yaitu struktur hubungan negara-negara besar yakni 

adanya ketegangan hubungan antara Arab Saudi dan Iran, pola-pola aliansi maupun 

aliansi antar negara dimana terdapat aliansi yang kuat antara Arab Saudi dan Amerika 

Serikat, dan faktor situasional berupa turunnya harga minyak Arab Saudi dan kaitannya 

dengan Gulf Cooperation Council (GCC). Sementara pada faktor internal, penulis akan 

menggunakan peran Raja Salman selaku kepala negara dan pengaruh MBS dalam 

pembuatan kebijakan Arab Saudi dalam meningkatkan kerjasama dengan China. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanatif digunakan untuk menjelaskan serta menguji hipotesis dari variabel-

variabel penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan-

hubungan antar variabel dependen dan variabel independen yang terdapat 

dalam penelitian dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri model 

adaptif oleh James N. Rosenau. 

1.6.2 Variabel Penelitian dan Level Analisis 

 Dalam sebuah penelitian, terdapat dua variabel yakni variabel dependen 

dan variabel independen yang keduanya saling berhubungan. Variabel 

independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen.  

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penulisan ini, yang menjadi 

variabel independen adalah adanya faktor eksternal dan faktor internal yang 

menjadi sebab munculnya kebijakan luar negeri model adaptif Arab Saudi. 

Sedangkan variabel dependennya adalah munculnya kebijakan luar negeri Arab 

Saudi yang menjadi alasan Arab Saudi dalam meningkatkan kerjasama 

ekonomi dengan China. Sementara itu, jenis level analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah level analisis model korelasionis dimana penulis 
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menggunakan unit analisis negara-bangsa (alasan Arab Saudi/faktor-faktor 

yang melatarbelakangi Arab Saudi) dan unit eksplanasinya adalah negara-

bangsa (meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China). 

 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research), 

dimana penulisan penelitian in didasarkan pada informasi-informasi yang 

berasal dari buku referensi, working paper, jurnal (baik nasional maupun 

internasional), artikel, web resmi, dan media lainnya yang mencakup 

pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. 

Segala informasi yang telah terkumpul kemudian disusun dan dijadikan 

referensi untuk menganalisis lebih lanjut guna membantu peneliti untuk 

menjelaskan isu yang dibahas dalam penelitian ini. 

 1.6.4 Teknik Analisis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

berupa data yang berwujud kata-kata. Peneliti menggunakan teknik analisis 

data induksi, dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dan kemudian 

data-data yang telah ada terkait isu yang diteliti akan dinalisis kemudian diuji 

dengan menggunakan teori yang relevan. Data yang diperoleh berupa data dari 
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sumber terpercaya yang membantu peneliti untuk menjelaskan isu yang dibahas 

dalam penelitian ini.  

 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 1.6.5.1 Batasan Waktu 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, akan dimulai pada Januari 

2016 dimana pada tahun tersebut, Arab Saudi dan China sepakat untuk 

bekerjasama dalam Comprehensive Strategic Partnership. Selain itu pada 

tahun tersebut, Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan baru yang bernama 

Saudi Vision 2030 dimana visi dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi 

ketergantungan pendapatan Arab Saudi akan minyak mentah dengan 

mewujudkan diversifikasi ekonomi Arab Saudi. Kerjasama antara Arab Saudi 

dan China termasuk kerjasama ekonomi selanjutnya akan membawa hubungan 

kerjasama keduanya menjadi lebih erat. Penelitian ini akan dibatasi sampai 

dengan tahun 2018. Batas waktu tersebut digunakan penulis sebagai acuan 

untuk membahas penelitian ini agar pembahasan tetap fokus sesuai judul yang 

diangkat oleh penulis. 

 1.6.5.2 Batasan Materi 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan berfokus hanya 

pada alasan peningkatan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Arab Saudi 

terhadap China. Penulis akan lebih memfokuskan penulisan pada bidang 

ekonomi khususnya minyak, mengingat minyak merupakan komoditas yang 
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menjadi tali hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut. Penelitian ini 

hanya akan membahas sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, untuk 

menghindari melebarnya pembahasan. 

1.7 Hipotesa 

    Kebijakan luar negeri Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman dalam 

melakukan kerjasama ekonomi dengan China pada tahun 2016 didorong oleh faktor 

eksternal dan internal. Berdasarkan teori kebijakan luar negeri model adaptif yang 

dikemukakan oleh James N. Rosenau, adanya perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal Arab Saudi telah mempengaruhi kebijakan luar negerinya, seperti adanya 

ketegangan hubungan antara Arab Saudi dan Iran, adanya hubungan aliansi yang kuat 

antara Arab Saudi dan Amerika Serikat, serta adanya faktor situasional berupa 

turunnya harga minyak Arab Saudi yang berpengaruh terhadap ekspor minyak mentah 

Arab Saudi dan kaitannya dengan Gulf Cooperation Council (GCC). Sementara faktor 

internalnya adalah upaya Raja Salman dalam melakukan pembangunan ekonomi Arab 

Saudi berkaitan dengan Saudi Vision 2030. Berdasarkan faktor eksternal dan internal 

yang mempengaruhi Arab Saudi untuk melakukan kebijakan luar negeri terkait 

peningkatan kerjasama ekonomi dengan China tersebut, penulis kemudian 

menyimpulkan bahwa Arab Saudi pada akhirnya menggunakan pola adaptasi politik 

luar negeri preservative adaptation. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengambilan 

kebijakan luar negeri Arab Saudi merupakan sebab akibat dari munculnya perubahan-

perubahan yang dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal dan internal. 
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1.8 Sistematika Penulisan  

 Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini, dapat pulis jelaskan dalam 

rincian berikut: 

BAB I: Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, 

metodologi penelitian, dan hipotesa. 

BAB II: Pada bab ini, penulis mendeskripsikan cara umum tentang hubungan 

kerjasama antara Arab Saudi dan China, dinamika minyak mentah Arab Saudi, rencana 

diversifikasi ekonomi Arab Saudi dalam agenda Saudi Vision 2030, dan peningkatan 

kerjasama ekonomi dengan  China sebelum tahun 2016. 

BAB III: Pada bab ini, penulis mendeskripsikan mengenai faktor eksternal dan juga 

faktor internal yang melatarbelakangi Arab Saudi dalam meningkatkan kerjasama 

ekonominya dengan China tahun 2016. Penulis akan menjelaskan bahwa terdapat 

faktor eksternal yakni: adanya ketegangan hubungan antara Arab Saudi-Iran, adanya 

aliansi Arab Saudi dengan Amerika Serikat, dan adanya peristiwa turunnya harga 

minyak pada tahun 2014 serta kaitannya dengan GCC. Selanjutnya, penulis akan 

menjelaskan faktor internal mengenai peran Raja Salman dan pengaruh MBS mengenai 

kebijakan tersebut. Pada akhirnya, akan diketahui alasan Arab Saudi dalam 

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China pada tahun 2016.  
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BAB IV: Pada bab ini, terdapat kesimpulan dan saran yang menggambarkan 

rangkuman hasil dari skripsi penulis. Selain itu, terdapat daftar pustaka yang berisi 

sumber-sumber maupun literature yang membantu penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 
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