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China awalnya menolak untuk mengakui kemerdekaan Angola, 

danhubungan diplomatik antara Beijing dan Luanda didirikan pada tahun 

1983.Perjanjian perdagangan pertama ditandatangani pada tahun 1984, dan komisi 

ekonomi dan perdagangan diciptakan pada tahun 1988, namun pertemuan pertama 

diadakan hingga akhirDesember 1999, dengan pertemuan kedua Mei 2001, 

Pertemuan ketiga komisi ini hanya terjadi pada Maret 2007.Tumbuh dan 

berkembang keterlibatan China dengan Afrika telah diasumsikan dalam wacana 

Hubungan Internasional.terutama perdagangan dan hubungan ekonomi terkait 

pencarian sumber daya alammenjelaskan peningkatan luar biasa dalam 

perdagangan Cina dan investasi di Afrika. Pertumbuhan ekonomi China, terutama 

sektor industri, dan perluasan ekonomi global, menuntut pasokan besar dari 

mineral dan energi sumber daya, yang berlimpah di Afrika. 

 

Gambar 1. Jarak Antar Angola dan China 
Sumber : Atlas Online 



A. Hubungan Ekonomi dan Diplomasi China-Angola 

Pada tahun 1975 Angola diperolehkemerdekaannya dari Portugal, yang 

telah memerintah negara itu sejak 1575. Angola memasuki perang saudara 27 

tahun antara Gerakan Populer untuk Pembebasan Angola (MPLA) dan Uni 

Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola (UNITA). Sebagian sejarah 

Angola paska kemerdekaan diwarnai oleh perang sipil berkepanjangan yang 

yang menghancurkan negara itu. Selama periode besar perang sipil tersebut 

hubungan china dan Angola adalah kontroversial dan ambigu. Perang saudara 

Angola adalah produk dari Perang Dingin di mana kedua Super kekuatan 

saling beradu, dan China mendukung sisi yang berbeda di untuk waktu yang 

lama dapat digambarkan sebagai perang proxy. Meskipun China melakukan 

Pendekata terhadap partai di Angola yang berkuasa Movimento para a 

Libertacao de Angola (MPLA) di awal, China segera beralih aliansi. Karena 

pendekatan Mao Zedong  dalam menekankan pentingnya perjuangan berbasis 

pedesaan untuk kemerdekaan, Cina melihat  MPLA terlalu perkotaan dan pro 

– Soviet. Sebaliknya, Beijing mulai mendukung Frente Nacional para a 

Libertacao de Angola (FNLA) pada tahun 1963, hubungan ini juga ditahan 

delegasi Cina tidak diperbolehkan di Zaire (Sekarang Republik Demokratik 

Kongo) dimana FNLA berada. Karena itu, hanya setahun kemudian, China 

berubah kesetiaan lagi dan mulai mendukung União Nacional para a 

Independência Jumlah de Angola (UNITA), yang merupakan kelompok 

sempalan dari FNLA. Di awal1960, MPLA masuk pada bantuan politik dan 

militer China, ditahun 1962-1963, China berhenti menjadi pendukung utama 



dari MPLA karena persaingan dengan Uni Soviet. Pada tahun 1963, Viriato de 

Cruz sekretaris jenderal MPLA dan intelektual kunci, membagi sebagian atas 

isu China dan melarikan diri ke Beijing, di mana ia meninggal pada tahun 

1973.tetapi setelah itu-Organisasi pengakuan Afrika Unity of FNLA 

danUNITA sebagai gerakan pembebasan yang sah. Pada tahun 1963, Holden 

Roberto dari FNLAbertemu dengan Menteri Luar Negeri Chen Yi di Nairobi, 

dan China dilaporkan setuju untuk memberikan sebagian besar persenjataan 

mereka. Demikian juga, pada tahun 1964, Jonas Savimbi dari UNITA bertemu 

dengan Ketua Mao Zedong dan Zhou Enlai Premier di Cina, di mana dia 

menerima pelatihan militer dan menjadi murid Maoisme.
1
 

Dengan berakhirnya Revolusi Kebudayaan pada awal tahun 1970, Cina 

menyediakan pelatihan militer untuk komandan MPLA dan gerilyawan. 

perpecahan internal dalam MPLA tetapi juga keinginan China untuk 

menyeimbangkan dukungan kuat USSR untuk MPLA membuat bantuan ini 

berumur pendek.dukungan China sekali lagi bergeser ke duagerakan 

pembebasan saingan utama. Meskipun UNITA menerima beberapa bantuan 

sporadis,Perhatian China terutama ditargetkan pada FNLA. Pada tahun 1974, 

FNLA menerima 450 - ton pengiriman senjata dan manfaat dari bantuan 112 

Cinainstruktur berbasis di bekas Zaire. Kebijakan bantuanluar negeri China 

untuk tiga group rivalternyatamenjadikegagalanbesar, ketika pada bulan 
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November 1975 MPLA yang di dukung Soviet berkuasa dan menyatakan 

kemerdekaan Angola.
2
 

Hubungan antara Angola dan China meningkat secara bertahap pada 

1990-an, danAngola menjadi mitra dagang terbesar kedua China di Afrika 

(setelah SouthAfrika) pada akhir dekade ini, karena sebagian besar dari kerja 

sama adalah kerjasama pertahanan. Selama pertengahan 1990-an, ketika harga 

komodita smenurun membuat Angola Kesulitan secara keuangan,Taiwan 

dikabarkan mencoba untuk mendorong Angola untuk mempertimbangkan 

beralih pengakuan ke Taipei denganmengirim seorang pejabat ke Luanda 

selama beberapa bulan untuk menawarkan insentif yang signifikan. Pada 

akhirnya, usaha ini tidak menghasilkan apapun.Misalnya, pada bulan Oktober 

1998, Yang Wesheng, wakil menteri ekonomi dan perdagangan China 

mengumumkan kerjasama saat mengunjungi Angola bahwa perdagangan telah 

meningkat secara signifikan selama enam bulan sebelumnya. sejak tahun 90 

China telah memfokuskan pada bantuan keuangan yang menghubungkan 

bantuan untuk investasi bersama-sama dengan kebijakan luar negeri yang 

menekankan saling tukar bersama manfaat ekonomi. Pada bulan Oktober 

1998, Presidendos Santos juga mengunjungi Cina, berusaha untuk 

memperluas hubungan bilateral dalam pertemuan denganPM China Zhu 

Rongji dan pejabat lainnya.
3
Pada saat ini Afrika adalah penerima utama 

bantuan pembangunan Cina dan menerima 30 persen bantuan luar negeri 

China. Pada tahun 2007, China berjanji tidak kurang dari $ 20 miliar untuk 
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membiayai perdagangan dan infrastruktur di seluruh benua selama tiga tahun 

ke depan. 

Menyusul berakhirnya konflik pada tahun 2002, hubungan China dengan 

Angolabergeser dengan cepat dari dasar pertahanan dan keamanan untuk satu 

ekonomi.Hubunganantara China dan Angola mencapai tingkat yang lebih 

tinggi pada tanggal 2 Maret 2004, ketikaEkspor - Impor Bank of China 

(EximBank) perjanjianpertama $2 miliarPinjaman ke Angola untuk mendanai 

rekonstruksi infrastruktur yang hancurdi seluruh negara. Sejak itu, kerja sama 

antara kedua negara ditandai dengan kunjungan bilateral pejabat negara 

penting ditujukan untuk memperkuat kemitraan lebih lanjut. Kunjungan ini 

memilikiberkontribusi pada normalisasi hubungan bilateral dan telah 

mengakibatkanpenandatanganan berbagai perjanjianpolitik, diplomatik, 

ekonomi, budaya, dan sosial. 

Tabel 1 Kunjungan Bilateral Pejabat Negara antara Cina dan Angola 

Tanggal Tokoh Tujuan 

Mei 2000 Sekretaris Jenderal MPLA 

Angola,Menteri Pertahanan, dan Jaksa 

Agung 

China 

Oktober 2000 Menteri Perdagangan Angola China 

January 2001 Menteri Luar Negeri China Angola 

Mei 2001 Ketua Majelis Nasional Angola de 

Almeida 

China 

Juli 2002 Wakil Menteri Luar Negeri China Angola 

Februari 2005 Wakil Perdana Menteri China Angola 

Juni 2006 Perdana Menteri China Wen Jiabao Angola 

Agustus 2008 President Angola Dos Santos China 

Desember 2008 President Angola Dos Santos China 

Januari 2009 Menteri Perdagangan China Angola 

November 2010 President China Xi Jinping Angola 

Maret 2011 Perdana Menteri China Angola 

Sumber : Vines dan Campos 



China saat ini mempertahankan kedutaan di Luanda dengan 17 pejabat. 

Juga,sejak tahun 1993, Angola mempertahankan kedutaan di Beijing. Pada 

bulan April 2007, meningkatnyainvestasi di Hong Kong membuat Angola 

untuk membuka konsulat di sana, dan diNovember 2007, sebuah konsulat 

Angola juga dibuka di bekas koloni Macau. Sebuah konsulat baru dibuka di 

Shanghai pada tahun 2008. 

Tabel 2 Duta besar Cina dan Angola 

 

No Dutabesar China ke Angola Dutabesar Angola ke China 

1 Zhao Zhenkui (Sep 1984–May 

1988) 

Bernardo de Sousa (1993–

2002) 

2 Hu Lipeng (May 1988–April 1992) João Manuel Bernardo (2002–

2007) 

3 Zhang Baosheng (June 1992–July 

1994) 

 

4 Xiao Sijin (March 1995–Feb 1999)  

5 Jiang Yuande (Feb 1999–Aug 2002)  

6 Zhang Beisan (Sep 2002–2007)  

Sumber : Vines dan Campos 

Peran China di Angola telah menimbulkan perdebatan dan spekulasi. 

Dari kedua perspektif Angola dan Cina, hubungan pragmatis dan strategis. 

Pada kesempatan kunjungan perdana menteri China ke Angola pada bulan 

Juni 2006, Presiden dos Santos menyatakan hanya bahwa "China 

membutuhkan sumber daya alam danAngola ingin pembangunan.
4
 Dari 

perspektif Angola, Cina menyediakan dana pasca konflik untuk proyek 

infrastruktur strategisyang pendonor Barat tidak mendanai. Pembiayaan China 

menawarkan kondisi yang lebih baik dari pada pinjaman komersial, suku 

bunga yang lebih rendah, dan waktu pelunasan yang panjang. 
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B. FOCAC 

Dengan realitas terungkapnya era Perang Dingin, penguatandan 

melembagakan hubungan antara Cina dan Afrika dianggap perlu 

untukmencerminkan impuls baru di Selatan global. Munculnya tatanan dunia 

uni-polarsetelah berakhirnya Perang Dingin menjadi perhatian segera untuk 

sebagian besarnegara-negara berkembang di Selatan.Kebutuhan untuk 

membangun tatanan dunia  internasional yang baru dan adil, dan untuk 

menghadapi tantangan globalisasi ekonomi adalah tujuan utama untuk negara 

berkembang di dunia. Dari perspektif sejarah, FOCAC harus dilihat sebagai 

sebuah kelanjutan darisemangat Konferensi Bandung yang diselenggarakan di 

Indonesia pada tahun 1955.  

Beijing Summit Forum Kerjasama Cina-Afrika (FOCAC) adalah 

landmark dalam sejarah persahabatan antara China dan Afrika, dalam rangka 

memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan antara Cina dan 

Afrika,Padatahun 2000 China membentuk ForumKerjasama China danAfrika 

(FOCAC). Foruminimenyediakan platform untuk konsultasi kolektif ,dialog 

dan mekanisme kerjasamaantara China dan Afrika berdasarkan saling 

penguatan dan pembangunan umum.Angola berpartisipasi pada tingkat 

perdana menteri di forum tiga pemerintahkonferensi yang diselenggarakan di 

Beijing (2000 dan 2006) dan Addis Ababa (2003). 

FOCAC mencerminkan prinsip-prinsip kunci dari lima prinsip hidup 

berdampingan secara damai dengan tujuan kebijakan luar negeri China. Proses 

ini diharapkan untuk mempromosikan dialog politik dan kerjasama ekonomi, 



dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi dan kemakmuran 

dibingkai tepat pada ideologi satu-Cina. 

Forum pertama dari Kerjasama Cina-Afrika (FOCAC) diadakan pada 

bulan Oktober 2000 diBeijing. Forum difokuskan pada dua bidang utama: 

bagaimana mempromosikan dan membangun tatanan internasional baru yang 

adil, dan untuk lebih memperkuat kerjasama antara Cinadan Afrika pada 

pembangunan ekonomi dan sosial.Ini telah jelas telah menunjukkan karakter 

hubungan China-Afrika di era baru.Forum mencapai konsensus padaberbagai 

isu dan memuncak pada adopsi dari dua dokumen kebijakan penting:Deklarasi 

Beijing, dan Program Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Sosial.  

Hal itu juga memutuskan bahwa akan ada menteri konferensi yang 

diadakan setiap tiga tahun, diselenggarakan di China dan Afrika. Forum kedua 

FOCAC digelar di Addis Ababa, Ethiopia, 15-16 Desember 2003.Tugas utama 

dari pertemuan kedua adalah untuk meninjau pelaksanaan dua dokumenpada 

KTT pertama dan untuk mengeksplorasi ide-ide dan langkah-langkah untuk 

memperdalam kerjasama barudi bidang utama seperti pengembangan sumber 

daya manusia, pertanian, infrastrukturkonstruksi, investasi dan 

perdagangan.Pertemuan itu ditutup dengan dibentuknya Rencana Aksi Addis 

Ababa 2004-2006, yang mencerminkan konsensus oleh kedua belah pihak 

padaisu-isu politik dan isu-isu internasional penting lainnya yang menjadi 

perhatian bersama.  

Secara khusus, KTT diwujudkan ide untuk memperkuat kerjasama 

diberbagai bidang selama tiga tahun ke depan. Bersamaan dengan Addis 



Ababa Forum, Konferensi Bisnis ChinaAfricajuga digelar. Perwakilan dari 

hampir 100 perusahaan China dibahas peluang bisnis dan hubungan dengan 

rekan-rekan Afrika mereka,yang memuncak dalam penandatanganan banyak 

kontrak untuk melakukan bisnis.  

C. Penentu di Balik Kerjasama antara China dan Angola 

Faktor penentu di balik bantuan keuangan dan kerjasama Chinna-Angola 

dapat diilustrasikan oleh tiga aspek penting : Pertama, pertumbuhan ekonomi 

China yang cepat  melampaui sumber daya alamnya. Melalui hal ini sumber 

daya alam Afrika telah menjadi semakin menarik, Angola adalah produsen 

minyak terbesar kedua di Sub - Sahara Afrika dengan potensi cadangan yang 

menjanjikan, dan juga tetangga negara-negara kaya mineral dari Demokrat 

Republik Kongo (DRC) dan Zambia. Kedua, China  perlumeningkatkan impor 

energi, ditambah dengan Angola berkeinginan untuk menggali alternatif 

sumber pembiayaan internasional, telah menyediakan  lahan subur bagi 

minyak yang didukung Asisten Keuangan. Ketiga, kebutuhan untuk 

membangun kembali ekonomi Angola yang dilanda perang bertepatan dengan 

kebijakan China Going Global, yang telah membuat perusahaan China sebagai  

aktor rekonstruksi nasional terbesar di Angola paska konflik. 

 

 

1. Munculnya Kekuatan Ekonomi China dan Percarian Bantuan 

Keuangan Alternativ 



Seluruh pembangunan ekonomi China, semua Negara telah perlahan-

lahan  menerima kemunculan China sebagai kekuatan besar. Namun, 

dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang, China 

sangatberhati-hati untuk tidak membingungkan statusnya sebagai kekuatan 

besar  dengan perilaku hegemonik. Pejabat China menilai  hegemoni 

melalui pemaksaan dan eksploitasi  sebagai struktur kekaisaran yang tidak 

menguntungkan di mana keadaan yang berkuasa diberikannya dominasi 

atas berbagai negara. Seperti pertumbuhan ekonomi China yang 

melampaui basis sumber daya alamnya dan itu membuat China mencari 

sumber daya alam di luar negeri. Pada dasarnya , untuk mendapatkan 

pijakan pasar sumber daya lama di Afrika dan Angola, di dominasi oleh 

penguasa kolonial, Cina wajib untuk menunjukkan bahwa ia memiliki 

sesuatu yang berbedadan substansial untuk di tawarkan. 

Kredit yang ditawarkan China pada momen yang sangat penting. 

Angola  membutuhkan pembiayaan untuk membangun kembali negara itu 

setelah perang. PBB dan komunitas donor internasional tidak bersedia 

untuk mendukung sebuah Konferensi donor yang akan mengumpulkan 

dana untuk rekonstruksi pasca-konflik  dan dukungan china sangat 

berharga dan Angola tidak mempunya alternative lain. Dilihat dari 

perspektif ini bantuan keuangan China bekerja menyerupailembaga 

keuangan internasional tradisional yang tidak bersedia untuk berinvestasi 

di ANR. 



Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi, perekonomian China 

telah tumbuh lebih cepat dari selama periode pra – reformasi, Menurut 

pemerintah China, dari tahun 1953 ke 1978, pertumbuhan PDB riil 

tahunan diperkirakan sebesar 6,7 %.
5
meskipun banyak analis mengklaim 

bahwa data ekonomi China selama periode ini sangat dipertanyakan 

karena pejabat pemerintah di nilai memanipulasi tingkat produksi sering 

dibesar-besarkan untuk berbagai alas an politik. Agnus Maddison 

memperkirakan Rata-rata GDP riil tahunan China selama periode ini 

sebesar 4,4 %.
6
 

 Pada tahun 2000, Eropa berjanji bahwa akan memberikan 15 miliar 

dolar yang tersedia ke Afrika untuk membiayai infrastruktur proyek, 

namun hingga hari ini janji tersebut belum dipenuhi. Dan Sebaliknya, 

miliaran kredit dolar dari Cina telah diberikan untuk proyek infrastruktur, 

besar kemungkinan bahwa tidak ada negara Barat sejauh ini yang telah 

mendanai proyek tersebut. Jumlah total kredit Cina ke Angola yang 

dilakukan sejauh ini adalah 7,4 miliar dolar. Angka-angka ini membuat 

pinjaman terbesar yang pernah diberikan kepada Afrika oleh IMF yaitu 1,7 

milliar dolar, bantuan dari China melebihi bantuan yang diberikan oleh 

LSM Internasional barat dan lembaga keuangan internasional. China telah 

berinvestasi lebih banyak di Angola selama enam tahun terakhir dari 

padadonor internasional secara keseluruhan yang telah dilakukan dalam 40 

tahun. Selain itu,  arus kas dari IMF tidak memenuhi tingkat ambisi 
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pemerintah Angola, sehingga mereka tidak puas karena mereka akan harus 

menunggu dengan banyak proyek Selain itu, Tingkat bunga pinjaman 

China ke Angola telah diturunkan dari awal 1,7 persen menjadi 1,25 

persen pada saat ini. Selain itu,kekayaan minyak Angola dan rasa yang 

kuat dari kemerdekaan telah memberi kontribusi pada penciptaan sikap 

bahwa negara itu dapat bertahan sendiri tanpa bantuan dari institusi Barat. 

Pejabat China sendiri juga mengatakan bahwa kebijakan mereka telah 

memungkinkan negara-negara Afrika untuk lebih otonom dan bertanggung 

jawab atas sumber daya mereka sendiri. 

2. Cadangan Minyak 

Minyak memainkan peran penting dalam hubungan China-Angola 

itu adalah lem yang membuat hutang kedua Negara. Angola tidak hanya 

pemain utama dalam industri minyak Afrika. pada tahun 2006 Angola 

bergabung OPEC dan mengokohkan posisinya yang strategis sebagai top 

produsen minyak dunia. Saat ini Angola adalah produsen minyak terbesar 

kedua di Sub Saharan Afrika, hanya digantikan oleh Nigeria. Saat ini 

ekspor 1.990.000 barel perhari. Penggunaan minyak dalam negeri 

yang terbatas memungkinkan Angola menjadi eksportir minyak bersih 

tertinggi ke 10 di dunia sementara hanya menjadi produsen minyak 

terbesar ke-17.Angola memiliki cadangan minyak terbesar terbukti saat ini 

sebesar 9,5 miliar barel.
7
Namun fakta bahwa produksi minyak Angola 

terus berkembang dan bahwa ia memiliki beberapa berpotensi deposit 
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minyak yang menjanjikan membuat Angola menjadi negara yang menarik. 

Dari perspektif minyak, Angola adalah sebuah kisah besar. Peningkatan 

produksi minyak bersama-sama dengan kenaikan biaya per barel sampai 

krisis keuangan global membuat ledakan minyak terbesar sepanjang 

sejarah Negara Angola.Ini adalah alasan utama untuk tingkat pertumbuhan 

Angola sacara global yang tak tertandingi, di antara 10-20 persen per 

tahun, yang di alami Angola dari Akhir perang sampai tahun 2009. 

Pada tahun 1998, Departemen Pertahanan China menetapkan bahwa 

keamanan energi adalah bagian keamanan fundamental dari China secara 

keseluruhan. China telah melihat puncak produksi minyak dalam negeri 

sementara permintaan secara terus menerus meroket. Dengan tujuan 

mengurangi kerentanan, Cina berupaya untuk memperluas impor minyak 

dan diversifikasi pemasok minyak. Selain itu, sejalan dengan strategi 

minyak China abad 21, berangkat dari pencadangan minyak nasional 

China tahun 2005, diperkirakan akan selesai pada tahun 2010. Ini telah 

membuat Chinamencari ke luar negeri mencari minyak. Afrika secara 

umum, dan Angola pada khususnya, telah menjadi negara tujuan strategis 

penting di mata China. Dinamika ini telah menghasilkan peningkatan yang 

luar biasa dari perdagangan minyak China Angola. Angola saat ini adalah 

pemasok terbesar minyak ke China, melebihi Arab Saudi dan Iran. Oleh 

karena itu pentingnya Angola di mata China secara strategis tidak dapat 

diremehkan. 



Diplomasi energi Cina dijalankan dengan tiga cara utama yakni 

kerjasama, investasi, dan bantuan. Semua usaha diplomasi Cina ini diawali 

dan berjalan dengan cukup lancar melalui bantuan pinjaman pada tahun 

2004, meskipun sebenarnya pada tahun 2002 Cina sudah memulai 

bantuannya.Hubungan antara kedua negara bisa dibilang sangatlah 

strategis.Hal ini dikarenakan kedua negara benar-benar saling 

membutuhkan. Angola yang sedang memerlukan bantuan negara lain 

untuk dapat membantu membangun kembali negaranya, diberikan tawaran 

bantuan oleh Cina yang sedang memerlukan pasokan minyak bagi 

negaranya. Berbagai pihak telah menawarkan bantuan, tetapi hanya negara 

Cina lah yang menawarkan bantuan dengan syarat yang paling 

menguntungkan bagi negara Angola.Prasyarat tersebut yaitu pengembalian 

berupa minyak mentah untuk Cina.Selain itu Cina memberikan waktu 

yang cukup panjang untuk pengembalian pinjamannya tersebut. Karena 

kepentingan kedua negara yang saling membutuhkan tersebut, Cina pun 

berhasil menjalankan diplomasi energinya di negara Angola dan hingga 

saat ini hubungan antar kedua negara masih terus berlanjut dengan 

berbagai rencana-rencana kerjasama dan kesepakatan baru yang akan di 

jalankan oleh kedua Negara. 

 

3. Rekonstruksi Nasional Angola dan Internasionalisasi Perusahaan 

China 



Cina telah membuat masukan yang signifikan di sektor konstruksi 

dan infrastruktur beberapa negara Afrika, dan secara langsung di Angola. 

Ini adalah bagian dari China‘s ‗Going Out‘ Strategy; didorong untuk 

mempromosikan internasionalisasi, persaing dan ekspor perusahaan China. 

Berikut BUMN China  memainkan peran utama dan difasilitasi masuk 

pasar  oleh akses ke modal secara mudah dari lembaga keuangan milik 

negara. Jika sebuah BUMN transnasional China dianggap sebagai 

perusahaan unggulan itu juga dapat menerima perlakuan istimewa 

tambahan dari pemerintah. Akses permodalan dari lembaga keuangan 

milik negara China adalah Keuntungan yang tidak bisa diremehkan. Cina 

dalam banyak cara sebagai negara pembangunan Asia. Bertindak untuk 

mempercepat pembangunan melalui kesengaja penggunaan kebijakan 

negara. Karakteristik utama dari negara pembangunan adalah kontrol atas 

keuangan. Eximbank, salah satu Bank kebijakan China, berfungsi sebagai  

alat bagi pemerintah, yang memungkinkan Beijing untuk mengalokasikan 

pembiayaan preferensial atau ditargetkan melalui hybrid perencanaan dan 

sarana pasar. Dukungan keuangan dari negara dikontrol bank dan 

dukungan politik dari pemerintah China mengurangi pengambilan risiko 

untuk perusahaan China. 

Pada dasarnya memastikan mereka bisa menyediakan biaya untuk 

Angola dengan menawarkan biaya yang paling efektif. Meskipun 

keuntungan margin kecil, biasanya di bawah 10 persen,  karena persaingan 

yang ketat di pasar, profitabilitas proyek sebagian besar lebih tinggi di 



ekonomi Afrika dari pada perekonomian China. Proyek-proyek 

infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan China di Angola dibiayai 

oleh jalur kredit. Pemerintah China memilih perusahaan untuk proyek-

proyek ini melalui proses tender yang kompetitif yang dilakukan di China. 

kredit berfungsi seperti rekening giro dengan pembayaran yang dibuat 

langsung oleh Eximbank ke perusahaan Cina yang memenangkan kontrak 

Model keuangan ini telah diberi label mode Angola dan membuat ekspansi 

lebih tidak merugikan karena dana yang dikucurkan langsung ke 

perusahaan China dan memastikan mereka mendapatkan dikontrak.  

BUMN Cina aktif terutama di sektor infrastruktur di negara-negara 

di mana pemerintah Cina ingin memperluas pengaruhnya. Sehubungan 

dengan ini, tidak hanya kekayaan minyak Angola yang menjadi menarik, 

tetapi juga dekat dengan tetangganya yang kaya sumber daya. Salah satu 

strategi China untuk memajukan ekonominya dalam keterlibatannya di 

Afrika adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.Benguela Railway 

adalah transportasi penting, yang hampir seluruhnya hancur selama perang 

sipil Angola. Pada tahun 2006, pemulihan kereta api mulai dibiayai dan 

dilakukan oleh China International Fund (CIF).  

Jalur kereta api, berikut restorasi, akan berjalan 1.300 km dari 

Benguela ke Luau, pada perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo. 

kereta api juga memiliki link ke Lobito, 700 km sebelah selatan dari 

Luanda. Hal ini penting karena ada kemungkinan kuat bahwa Luanshya, 

Zambia dapat dipertimbangkan, memberikan garis langsung transportasi 



dari tembaga Zambia tambang ke pelabuhan Angola. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur transportasi akan membantu pasar penetrasi 

barang impor China ke dalam ekonomi Angola dan memfasilitasi akses 

pasar bagi perusahaan-perusahaan China. Angola negara yang dilanda 

perang telah membuat kondisi matang untuk perusahaan konstruksi China 

untuk berperan dalam PPA, dan menawarkan bantuan kepada Angola pada 

saat yang sama seperti memberi manfaat kepada China. persamaan ini 

diizinkan Angola untuk memanfaatkan keunggulan China secara 

kompetitif. 

4. Menggunakan Kekuatan Kompetitif China 

Angola pada dasarnya memperdagangan minyak untuk mengikat 

pinjaman Cina. Memiliki pinjaman terikat jelas memiliki kerugian: 

membatasi pemasok, pesaing tertentu tidak akan mampu bersaing untuk 

kontrak, dan mengatur pengadaan material dan tenaga kerja untuk 

memajukan pemberi pinjaman. Kredit China datang saat ketika Angola 

memiliki kesulitan dalam meningkatkan uang untuk rekonstruksi pasca 

konflik.Mendirikan perjanjian pinjaman terikat untuk bagian dari 

rekonstruksi nasional tidak menimbulkan risiko bagi daya saing seperti 

kekhawatiharan Angola.mungkin itu adalah hal yang paling bijaksana 

yang pemerintah Angola bisa melakukan. mengenai dasar infrastruktur, 

Cina sangat efisien, hemat biaya, dan terampil. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa Angola bergerak untuk memasuki 

fase baru pembangunan ekonomi dan pengembangan; beralih dari 



rehabilitasi infrastruktur dasar untuk modal investasi dan untuk memulai 

pembangunan pelabuhan baru, bandara dan untuk memulai pembangkit 

listrik dalam skala besar. Jika pembangkit listrik besar, jaringan listrik, 

perluasan listrik, dan pelabuhan laut akan datang di bawah potensi kredit 

baru Cina dan akan terikat dengan perusahaan China, maka Angola begitu 

yakin bahwa China bisa memberikan  layanan baik dan produktif tidak 

sepertii rekan-rekan Barat. perspektif ini dibagi oleh Project Manager 

Senior di perusahaan Swedia-Finish ELTEL, yang membangun jaringan 

listrik di provinsi Benguela. 

Jika kontraktor China akan digunakan sebagai bagian dari kredit baru 

di daerah di mana pengetahuan mereka terbatas, Dalam sektor energi, yang 

pada saat ini adalah prioritas sektor dalam PIP, 18 miliar dolar telah 

dialokasikan untuk investasi. Di pasar modal internasional tingkat bunga 

pinjaman komersial mencerminkan biaya dan risiko yang terkait dengan 

melakukan bisnis di negara ini. Dalam urutan untuk mendapatkan tingkat 

bunga rendah Anda harus meyakinkan komunitas keuangan internasional 

yang ada tingkat rendah risiko dalam membuat investasi. Cina Eximbank 

berdiri di luar sistem dan tidak mendasarkan penilaian pada lembaga 

pemeringkat. Berikut keunggulan kompetitif dalam mengambil pinjaman 

China.  

 



 


