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KARAKTERISTIK BANTUAN LUAR NEGERI CHINA 

TERHADAP ANGOLA 

 

Pembiayaan China diberikan saat dana lunak tidak tersedia untuk Angola. Hubungan 

antara lembaga keuangan internasional dan Angola telah memiskinkan Angola selama 

bertahun-tahun. Hubungan dengan Bank Dunia yang juga terbatas pada proyek-proyek 

bantuan kemanusiaan darurat dan dalam ketiadaan kerangka yang disepakati dengan IMF. 

Pada akhir perang tahun 2002, IMF dan banyak donor Barat ingin Angola untuk 

menegosiasikan program staf  dimonitor (SMP) dan menunjukkan kinerja yang baik selama 

tiga trimester sebelum memenuhi syarat untuk menerima dukungan keuangan. Sebuah SMP 

akan memberikan kredibilitas untuk kebijakan ekonomi Angola dan membuka jalan bagi 

sebuah konferensi donor untuk mengumpulkan dana untuk membangun kembali negara. 

Namun, pemerintah Angola merasa tidak bisa menyetujui persyaratan IMF, dan setelah 

beberapa putaran konsultasi mereka mengumumkan bahwa mereka tidak lagi berusaha untuk 

mendapatkan kesepakatan dengan IMF. 

A. Pembangunan Infrastuktur Paska Konflik 

Angola semakin menemukan dirinya di tengah perdebatan seputar aktivitas Cinadi 

Afrika. Meskipun Angola adalah benua terbesar negara pengekspor 

minyakkemiskinantetap merajalela. Dalam hubungan dengan China, Angola berusaha 

membangun kerjasama strategis untukperkembangannya. Ini adalah model inovatif yang 

mewujudkan gagasan China 'Win-Win Solution', di mana batas kredit yang didukung 

minyak digunakan untuk membiayai rekonstruksi danpembangunan infrastruktur.  

Kredit China ke Angola ditujukan untuk proyek investasi publik di bidang 

infrastruktur dan pekerjaan konstruksi di bawah otoritas Proyek Investment Public (PIP) 

dan Angola National Recontsruction (ANR).Namun, ada perbedaan antara pinjaman dan 



kredit China mengacu pada kesepakatan umum bahwa pemerintah Angola telah 

menandatangani kontrak dengan kreditur. Setelah perjanjian ditanda tangani ketentuan 

harus dipenuhi sebelum itu menjadi efektif, sebagai sebuah proyek perlu dikembangkan 

dan diterima oleh Pemerintah Angola serta kreditur. Beberapa jalur kredit bahkan 

mungkin tidak digunakan sepenuhnya dan beberapa pembayaran dapat dilakukan sebelum 

batas kredit akan benar-benar disalurkan tergantung pada seberapa cepat proyek selesai 

dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jalur kredit yang akan disalurkan.  

Tabel 1 Proyek yang dibiayai oleh China Construction Bank & EximBank pada tahun 

2002 

No Proyek Nilai Total (US$) 

1 Tahap I untuk rehabilitasi 444 km jalur kereta 

Luanda  

90  Juta 

2 Tahap I rehabilitasi untuk perluasan jaringan 

listrik Luanda 

15 Juta 

3 Rehabilitasi jaringan listrikdi Lubango 15 Juta 

4 Rehabilitasi jaringan listrikdi Namibe dan 

Tombowa 

25 Juta 

5 Sebuah proyek yang berkaitan dengan 

telekomunikasi 
- 

 Total 145 Juta  

Source: Angolan Finance Ministry (2007); Angolan Ministry of Energy and Water (2007) 

 

Setelah baru-baru selesai dari perang sipil, kebijakan Angola difokuskan 

padarekonstruksi.Membangun kembali infrastruktur dengan cepat dan biaya serendah 

mungkin adalahprioritas utama. Dalam hal ini, China telah membuat kontribusi positif, 

Dengan lebih dari separuh penduduk usia kerja Angola adalah pengangguran, masuknya 

pekerja dan pengusaha China membuat prospek pekerjaan danpengetahuan. Berdasarkan 

perjanjian yang ada, perusahaan Cinamemiliki akses ke 70 persen dari kontrak, 

meninggalkan 30 persen untuk kontraktor Angola. Namun, pemerintah Angola 

menemukan hal sulit untuk memenuhikewajiban kontrak mereka.  

Jalur kereta api 1.344 kilometer yang melintasi Angola mulai beroperasi pada tahun 

2015, menjadi garis tercepat di bangsa, menurut pembangun, China Railway Construction 



Corp. Benguela Railway menghubungkan pelabuhan Atlantik Lobito di sebelah barat ke 

timur kota perbatasan Luau, serta jaringan kereta api di Republik Demokratik Kongo, 

Zambia dan di luar,  raksasa infrastruktur yang berbasis di Beijing dalam sebuah 

pernyataan. Ini adalah jalur kereta terpanjang kedua yang akan dibangun oleh sebuah 

perusahaan Cina untuk Afrika, setelah baris Tanzania-Zambia, yang dibangun pada tahun 

1970-an.  

Pendanaan pertama ke Angola disediakan oleh China malalui China Construction 

Bank (CCB) dan Eximbank pada tahun 2002.Proyek-proyek yang termasuk kredit 

pertama adalah sebagai berikut
1
 : 

 

1. Tahap 1 dari rehabilitasi 444 - km Luanda Railway (senilai 90 juta) 

2. Tahap I rehabilitasi dan perluasan jaringan listrik Luanda ( 15 juta ) 

3. Rehabilitasi jaringan listrik dari Lubango ( 15 juta ) 

4. Rehabilitasi jaringan listrik dari Namibe dan Tombowa ( 25 juta) 

Pada bulan Maret 2004, bantuan keuangan secara menyeluruh diperluas melalui 

kesepakatan dengan Eximbank sebesar 4,5 miliar dolar menjadi yang pertama dari tiga 

kredit China didukung minyak. Pengaturan kredit yang ditandatangani pada Maret 2004 

(2 miliar), Juli 2007 (500 juta) , dan September 2007 (2 miliar). Kredit memiliki jangka 

waktu yang panjang untuk pembayaran dan karena lebih dari 17 tahun pada tingkat bunga 

yang sangat lunak.Selain itu, dibandingkan dengan pinjaman lainya yang didukung harga 

minyak mahal, kredit China memiliki jumlah yang jauh lebih kecil dengan minyak 

sebagai jaminan dan dijamin dengan persediaan 10 000 barel minyak per hari.  
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Selain itu, model keuangan yang diterapkan oleh China di Angola terkait dengan 

tujuan pembangunan dan dianggap telah  menguntungkan untuk pembangunan China  

ketika digunakan dalam berurusan dengan Jepang. Perusahaan minyak dan bank swasta 

telah memberikan negara-negara penghasil minyak dengan pinjaman selama beberapa 

dekade dengan minyak sebagai bagian pembayaran kredit, tapi tidak ada kepada tujuan 

pembangunan. Model ini tumbuh dari pengalaman China sebelumnya sebagai penerima 

bantuan, terutama membantu dari Jepang. 

Pinjaman pertama atas 2 miliar dolar dibagi menjadi dua tahap, dengan $ 1 miliar 

ditugaskan untuk setiap bagianya. Bagian pertama dari pinjaman ini dirilis pada bulan 

Desember 2004 dan di Maret 2007, paruh kedua pinjaman dibuat tersedia. Proyek-proyek 

yang dibingkai, kecuali untuk kontrak yang terkait dengan sektor energi dan air termasuk 

dalam tahap kedua, semuanya telah selesai. 

Tahap pertama melibatkan 31 kontrak pada energi, air, kesehatan, pendidikan, 

komunikasi, dan pekerjaan umum. Tujuh perusahaan China yang terlibat dalam Tahap 

awal ini, dan proyek terbesar adalah rehabilitasi 371 kilometer jalan antara Luanda dan 

Uíge. Di sektor kesehatan, prioritas adalah merehabilitasi dan pembesaran rumah sakit 

provinsi dan kota, bersama-sama dengan pembangunan berbagai puskesmas kecamatan. 

Di sektor pendidikan, Fokus uatam adalah merehabilitasi sekolah menengah dan 

pembangunan lembaga politeknik. Di bidang pertanian, 149 juta dolar yang 

diperuntukkan untuk akuisisi mesin pertanian baru dan merehabilitasi irigasi sistem di 

bidang Caxito, Gandjelas, Luena dan Waco – Kungo. 

Pada tahap kedua dari pinjaman ini adalah membuat 18 kontrak yang telah  

ditandatangani dan termasuk 57 proyek, beberapa di antaranya adalah proyek yang belum 

selesai dari tahap pertama. Dari proyek-proyek ini tujuh dialokasikan untuk sektor 

kesehatan dan tiga puluh tiga untuk sektor pendidikan. Selain itu, empat proyek 



ditugaskan untuk sektor energi dan air, tiga untuk sektor perikanan, empat proyek untuk 

jasa pos dan telekomunikasi. Dalam telekomunikasi, sekitar $276.000.000 akan 

digunakan untuk pembangunan jaringan generasi berikutnya, termasuk jaringan optik 

transmisi, protokol Internet, terminal aperture yang sangat kecil, dan jaringan cerdas di 

seluruh 13 provinsi.
2
Dua proyek yang dialokasikan untuk bidang pekerjaan umum, dan 

empat proyek diberikan kepada sektor pertanian. 

Mengenai batas kredit ketiga pada dua miliar dolar beberapa proyek telah diusulkan 

sejauh ini, sementara yang lain sedang diidentifikasi untuk dimasukkan berikutnya. 

Sejauh ini kerangka telah ditetapkan untuk rehabilitasi dan perluasan jaringan listrik di 

Luanda, Benguela, Huambo, BIE, Lubango dan Namibe, dan peningkatan pasokan air di 

Luanda. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur di Cabinda, Malange dan Zaire, serta 

konstruksi dan melengkapi pusat televise nasional Negara milik Angola. 

Pada tahun 2005, China Internasional Fund (CIF)  menyalurkan kredit 2,9 miliar 

dolar untuk membantu rekonstruksi paska konflik Angola. Misi dari CIF adalah untuk 

bertujuan kerja sama mempertimbangkan win-win solution sebagai kriteria utama saat 

mengejar keuntungan, tulus berbagi pengalaman dalam reformasi ekonomi China dengan 

negara-negara berkembang, untuk mengeksplorasi kerangka kerja baru dan membuat 

ekspansi perusahaan China ke luar negeri. bisnis utama termasuk skala besar adalah 

proyek-proyek rekonstruksi nasional dan pembangunan infrastruktur dalam 

mengembangkan negara. Menurut CIF, mereka telah melakukan pembangunan lebih dari 

215 500 unit perumahan rakyat di Luanda dan 17 provinsi lainnya.proyek perumahan 

yang disediakan oleh CIF, di antara pelaku lainnya, termasuk Pemerintah Angola, adalah 

bagian dari  tujuan nasional untuk membangun satu juta unit rumah untuk memfasilitasi 
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pertumbuhan penduduk di Angola. Di bidang pembangunan fasilitas umum dan 

rehabilitasi proyek berikut karya-karya yang telah diluncurkan. 

1. Meningkatkan drainase dan pasokan air Luanda  

2. Rekonstruksi drainase utama dan pasokan air di Senado da Camara, Rio Seco, Surcoa 

dan Cazenga. 

3. Pemulihan 6 jalan utama di Luanda 

4. Perencanaan ulang dan rekonstruksi berbagai infrastruktur di Precol, Cazenga 

Cariango, dan di kota-kota kecil Nelito dan Maiamga 

5. Pemulihan jalan raya dari Luanda ke Lobito dan jalan raya yang membentang dari 

Malanje ke Saurimo, Saurimo ke Luena dan Saurimo ke Dundo. 

Sistem kereta api, yang hampir seluruhnya rusak selama perang sipil, juga di 

restorasi dan di lakukanperbaikan. Di daerah ini, CIF telah melakukan proyek sebagai 

berikut: 

1. Tahap kedua dari pemulihan jalur kereta Luanda (478 km) 

2. Pemulihan jalur kereta Benguela (1.343 km) 

3. Pemulihan jalur kereta Mocamedes Namibe  (859 km) 

Dalam rangka untuk memberikan pasokan yang cukup dari bahan konstruksi untuk 

proyek dan untuk pembangunan jangka panjang Angola, CIF telah merencanakan untuk 

mendirikan sebuah Kawasan Industri di Luanda. Sebagai tahap awal, sejumlah pabrik 

untuk produksi pasir, batu bata, lembaran bergelombang, dll akan dibentuk. Selanjutnya, 

untuk penyediaan penyebaran dan pengorganisasi yang efisien dari sumber daya impor 

juga telah dibangun pusat logistik di Benguela, Luanda, dan Namibe. Ketiga pusat 

logistik tidak hanya untuk mendukung proyek CIF di Angola tetapi juga untuk melayani 

perusahaan local. Selain itu, direncanakan bahwa CIF akan melakukan pembangunan 

bandara internasional terbesar di Afrika dari Luanda. Hal ini juga mengembangkan 



serangkaian proyek irigasi di Sungai Kwanza bersama-sama dengan pembangunan 

pembangkit listrik tenaga air untuk pembangkit listrik. Selain itu, CIF telah memulai 

perencanaan pembangunan Kompleks Administrasi Nasional. yang akan mencakup Istana 

Presiden, Parlemen dan Pengadilan Agung, gedung kementerian serta pusat konferensi. 

Tabel 4 Daftar Proyek Pembangunan Jalan China-Angola (2007-2009) 

 

Proyek US$ Juta Tahun Kreditur Kontraktor 

ruas jalan di Provinsi 

Cabinda dan Zaire 

3 Juta 2007 China Exim 

Bank 

- 

Jembatan Cunene 30 Juta 2007 China Exim 

Bank 

- 

Jalan kota Bengo, Uige 

dan Negage 

56 Juta 2008 China Exim 

Bank 

- 

Jalan, Sistem Air Bersish 

dan Listrik 

135 Juta 2008 China Exim 

Bank 

- 

Jalan Nasional: Quinzala, 

Damba,  

79.6 Juta  2008 - Sinohydro 

dan CRBC 

Sumber: Corkin L AERC Scoping Exercise on China-Africa Relations: The Case of Angola. 

Nairobi: The African Economic Research Consortium (AERC), 2008 

 

The Ango-Ferro 2000 proyek melibatkan rehabilitasi 3100 kilometer dari kereta api, 

8000 kilometer dari ekstensi, 36 jembatan, dan rehabilitasi dan konstruksi dari 100 stasiun 

dan 150 gardu baru. Angola telah mengontrak jasa China Railway. mungkin  proyek 

infrastruktur tunggal terbesar  yang telah diberikan kepada sebuah perusahaan Cina di 

Angola.  

Kereta api Luanda membentang lebih dari 450 kilometer dan selesai pada tahun 

2008, kemudian secara resmi diserahkan kepada pemerintah Angola pada April 2009. 

Bagi provinsi Luanda, kereta telah menjadi sangat populer untuk penghubung antara kota 

dan Viana. Pedagang dari Malange juga menggunakan kereta  sebagai akses ke pasar, 

menjual barang di berbagai pemberhentian di sepanjang rute.  

Kereta api Benguela adalah terpanjang ketiga. Ini membentang lebih dari 1.343 

kilometer rel, memotong empat provinsi. kereta api akan berfungsi untuk 

menghubungkan pantai timur Afrika ke pantai barat, melalui hubungan di Republik 



Demokratik Kongo, Zambia dan Tanzania atau Mozambik. Pekerjaan pada kereta api 

Benguela dimulai pada bulan Juni 2005 dan hanya 30% dari trek telah diletakkan pada 

Maret 2009. Perusahaan Kereta ApiMocamedes adalah urutan ketiga. rehabilitasi dimulai 

pada tahun 2006; diharapkan menjadi selesai pada tahun 2010. Garis ini membentang 

lebih dari 950 kilometer. 

Sejak tahun 2004 Luanda telah menyetujui peningkatan jumlah kredit dari 

sejumlahnegara. Selain dari bantuan materialbahwa pinjaman Exim Bank China telah 

tersedia. penyediaan dana tampaknya telah bertindak sebagaisemacam katalis keuangan 

untuk arus pembiayaan lain. Pada tahun 2007, Spanyol saja menyediakan $ US600 juta 

dalam bantuan pembangunan. Selanjutnya. Kanada Ekspor Development Bank telah 

menandatanganikesepakatan dengan Angola Banco de Poupançae Crédito untuk US $1 

miliar tahun untuk membiayaiproyek infrastruktur Pemerintah dan US $16juta untuk 

proyek-proyek perusahaan swasta. BrasilBanco Nacional de Desenvolvimento 

Económicoe Sosial (BNDES) telah mengucurkan US$1,5miliar untuk mendanai 

pembelian peralatan konstruksi Brasil di Angola di lima bulan pertama tahun 2009 dan 

juga menawarkanUS $250 juta untuk mendanai proyek-proyek di Angola. perkembangan 

tersebut menunjukan hubungan antara Angola danlembaga keuangan internasional. Kredit 

dengan tujuan promosi ekspordari negara-negara Barat, yang akan datang mungkin tidak 

sebanding dalam ukuran Chinameskipun beberapa cukup besar. Bagaimana pun, tarif 

dankondisi dari Exim Bank cenderung menjadisedikit lebih murah hati.Cina fokus 

padainfrastruktur yang telah menciptakan harapan bahwa beberapakekayaan Angola 

mungkin benar-benar diterjemahkanlangsung ke proyek-proyek pembangunan.  

Angola untuk bagian ini telah memanfaatkan tumbuhnyahubungan dengan China 

pada beberapa tingkatan:internasional, Nasional, dan regional.Dalam beberapa tahun 

terakhir Luanda telah mengakuisisiakses ke berbagai jalur kredit dari varietasmitra yang 



berbeda. Hal ini menunjukkanStrategi sukses pemerintah Angola untukdiversifikasi. 

Pemerintah Angola selalu sangat melindungi kedaulatannya,menghindari paket 

penyesuaian struktural IMFpada tahun 2004 untuk pembiayaan kurang bersyarat China 

Di luar ini tampaknya ada sedikitPerbedaan antara jalur kredit Cinadan dari negara 

lain, Semua kredit bergantung pada penggunaannya untuk pembelianproduk dan layanan 

dari perusahaan masing-masing Negara. Sejauh ini dari kemungkinkanChinamendapatkan 

perlakuan istimewa sebagai perdaganganatau mitra investasi, pembiayaan Cinatampaknya 

telah mendorong negara-negara lainuntuk memperpanjang jalur kredit untuk 

memungkinkan perusahaan dan produk mereka bersaing.  

Ketika terjadi krisi keuangan global pd tahun 2008, Pada bulan Desember 2008 

Presiden Dos Santos melakukan kunjungan resmi ke Beijing, di mana ia diyakinkan 

bahwa China terus mendukungan untuk pembangunan Angola tidak akan terganggu oleh 

krisis. Di Angola beberapa orang juga menyaksikan bahwa banyak proyek baru-baru ini 

telah kembali berjalan setelah beberapa waktu istirahat. Terlepas dari Eximbank dan jalur 

kredit CIF, spekulasi mengenai kredit baru sebesar 20 miliar dolar belum dikonfirmasi 

dan tidak termasuk dalam analisis ini.  

Sejak mantan Presiden China Jiang Zemin meresmikan keterlibatan ulang China 

dengan Afrika pada tahun 1996, Cina telah mencoba untuk mempertahankan kebijakan 

non interfensi dalam urusan dalam negeri negara-negara Afrika.
3
ahli lainnya menyoroti 

persaingan antara China dan Amerika Serikat untuk pengaruh di benua Afrika, serta 

pendekatan yang berbeda mereka. Pada tingkat teknis, China memandang pembangunan 

dan bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan praktis untuk mempromosikan 

persahabatan politik dan kerjasama ekonomi, sementara AS menempelkan tujuan, kondisi 

yang ketat, dan kriteria ketat untuk program pembangunan. Singkatnya, dengan 
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memajukan tema non - campur tangan dalam urusan dalam negeri dan mempromosikan 

gagasan relativisme budaya hak asasi manusia, Cina telah mampu menarik banyak 

pemimpin Afrika. Selain itu, kebijakan noninterference telah membebaskan Cina untuk 

menjual senjata ke negara-negara nakal seperti Sudan dan Zimbabwe. Tapi kebijakan ini 

telah diuji dalam beberapa tahun terakhir, mengingat pergeseran geopolitik di benua itu, 

serta berkembang kebijakan luar negeri China.  

B. Institusi Terstruktur Yang Mengatur Kredit dan Peran China Exim Bank Dalam 

Bantuan Luar Negeri 

Cina Exim Bank telah menjadi kunci instrumen dalam memfasilitasi perluasan 

kerjasama ekonomi antara China danAngola. Antara 2004 sampai 2010, China Exim 

Bank telah memperpanjang total US $10,5 miliar di garis kredit yang didukung minyak 

ke Pemerintah Angola. Pinjaman ini ditargetkan secara khusus untuk investasi terhadap 

infrastruktur untuk masyarakat Angola. Menurut istilah dari pinjaman, perusahaan China 

sebagian besar dikontrak untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperlukan dan 

dibayarkan langsung oleh China Exim Bank, yang menuliskan nilai kontrak terhadap 

penjualan minyak yang dilakukan kepada pemerintah China. pinjaman yang diberikan 

China kepada Angola adalah pinjaman yang murah hati dibandingkan Bank Eropa dan 

Amerika  terhadap pembiayaan yang di dukung minyak.  

China Exim Bank, Ekspor-Impor Bank of China adalah salah satu dari tiga bank 

kebijakan China didirikan pada 1994. Yang lainnya adalah China Development Bank dan 

Bank Pembangunan Pertanian China, Mereka adalah alat pemerintah dan memungkinkan 

Beijing untuk mengalokasikan preferensial atau keuangan yang ditargetkan melalui 

perencanaan dan pasar. Exim Bank dan Bank Pembangunan merupakan instrumen kunci 

dalam kebijakan ekonomi luar negeri China dan kerjasama dengan Afrika. The Exim 



Bank memberikan pembiayaan lunak dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di 

sebagian besar negara-negara Afrika. 

Pinjaman dari China Exim Bank adalah kesepakatan bahwa tender publik untuk 

kontrak konstruksi dan teknik sipil diajukan untuk rekonstruksi Angola, akan diberikan 

(70 persen) ke perusahaan China yang disetujui oleh Pemerintah China.  

Proyek-proyek yang dibiayai oleh Eximbank diidentifikasi oleh kementerian 

Angola, untuk mengklasifikasikan proposal yang paling diprioritaskan. diajukan untuk 

Grupo de Trabalho Conjunto (GTC), komite bersama yang terdiri dari Departemen 

Keuangan Angola dan Departemen Urusan Asing dan Urusan Komersial China 

(MOFCOM). Karena sifat yang menghancurkan dari hasil perang saudara hampir setiap 

proyek dianggap prioritas Oleh karena itu perselisihan jarang terjadi mengenai proposal 

proyek Dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh IMF, kredit Cina memberi 

Angola kekuatan lebih atas apa yang harus diprioritaskan dalam proses pertumbuhan 

Negara.  

Dalam proses penawaran proyek yang ditugaskan pemerintah China 

merekomendasikan 3-4 perusahaan konstruksi China. kementerian yang bertugas 

mengelola karya-karya publik dan memastikan staf yang cukup terlatih, Berkenaan 

dengan pengeluaran, fungsi  kredit seperti giro pembayaran yang dibuat oleh Eximbank 

langsung untuk perusahaan China yang memenangi kontrak. Pembayaran dilakukan 

dalam bentuk minyak dan tidak dikirim sampai semua pekerjaanya selesai. Melalui 

pengaturan ini Angola tidak mendapatkan uang, tetapi mendapat nilai uang. 

Sebagai pinjaman yang di bayarkan dengan pendapatan dari minyak yang 

disetorkan langsung ke dalam escrow account dan  nilai minyak ditetapkan sebesar harga 

pasar yang berlaku, Perjanjian yang di buat oleh Eximbank pada Kementerian Keuangan 

Angola, termasuk rincian tentang lokasi proyek, kontraktor, tanggal selesai, jumlah 



pekerja Cina dan Angola, dan biaya proyek. Meskipun informasi ini dibuat untuk publik 

setelah tekanan internasional dan domestik untuk mengungkapkan alokasi dana-dana. 

harus diakui bahwa perjanjian dengan Eximbank cukup transparan. 

Berbeda dengan pinjaman dari Eximbank yang dikelola oleh kementerian dan 

komite bersama, kerangka kelembagaan yang di bawahi oleh CIF sangat buram, kredit 

yang dikelola Cif dan diawasi oleh Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN) yang 

secara eksklusif bertanggung jawab kepada presiden Angola. The GRN diciptakan pada 

tahun 2005 sebagai kabinet di bawah kementerian negara Casa Militar dan dipimpin oleh 

Jenderal Herald Viera Dias Kopelipa sebagai penasihat intelijen militer Presiden Angola. 

Ini adalah ciptaan militer yang direncanakan untuk menjaga didemobilisasi, militer sibuk 

dengan proyek-proyek yang ditugaskan untuk  Angola National Rekonstruksi. 

Pembayaran dari kredit CIF diatur mirip dengan pinjaman Eximbank dan ditransfer untuk 

proyek-proyek utama. Arus  keuangan dari GRN resmi melewati rekening Departemen 

Keuangan Angola. Namun, tidak dilakukan menejemen sehari-hari. Kerangka 

kelembagaan dari GRN sangat terpusat dan tanpa pengawasan publik 

Peran GRN dibenarkan dengan alasan bahwa institusi tersebut dibuat pada khusus 

saat dalam sejarah Angola, Setelah perang pemerintah ingin negara untuk cepat bangkit. 

GRN ditugaskan untuk mengelola proyek-proyek investasi yang besar dan memastikan 

rekonstruksi infrastruktur yang cepat sebelum pemilihan umum nasional. Dulu juga 

dibuat pada asumsi bahwa kementerian tidak akan memiliki kapasitas organisasi dan 

teknis untuk mengelola aliran uang oleh karna itu di bentuklah GRN. Struktur terpusat 

dan buram  menciptakan situasi di mana gubernur provinsi tidak memiliki gambaran yang 

lengkap dari apa yang terjadi di provinsi-provinsi mereka. Profesor Angola dan ekonom 

Alves da Rocha mengatakan bahwa  tanpa adanya sistem statistik yang  terpercaya yang 

tahu apa yang terjadi pada tahun 2009 dan 2008, juga 2007. 



Karakteristik dari bantuan keuangan China telah diberi sebuah garis besar aspek 

yang paling penting dari kerjasama China-Angola. Karakter dari kredit dan struktur 

kelembagaan yang mengatur mereka sangat penting untuk menyadari sebelum 

menganalisis implikasi untuk pengembangan.  

C. Menghindari Warisan Korupsi dan Salah Menagement 

Angola dianggap sebagai salah satu dari dua puluh negara yang paling korup di 

dunia.Sebagian besar uang Angola berasal dari minyak, tetapi tidak masuk 

keuangansistem. uang negara tidak di bank-bank di Angola. perusahaan minyak 

menyimpan deposito pajak pada bank di luar negeri, Amerika, Perancis dll. Ketua Bank 

Sentral dan orang lain mengelolauang menurut perintah yang diberikan oleh badan 

hukum yang mereka wakili.Kapitalismemenimbulkan korupsi. Mengapa Anda berpikir 

ada orang berjuang untuk menjadi menteri,Senator? Apakah itu karena mereka peduli 

pada negara atau orang-orang ? Tidak, semua karena uang. 

Pada tahun 1990, ketika Angola sebelumnya Marxis-Leninis berubah menuju  

ekonomi pasar kapitalis, mantan elit komunis memastikan bahwa kekuatan ekonomi dan 

politik dalam transisi akan di pertahankan. Jenderal berpangkat tinggi dan personil militer 

dijamin akses ke banyak bidang sosial ekonomidan politik, seperti barang publik, tanah, 

berlian, dan izin eksplorasi.Privatisasi telah sepenuhnya menjadi milik komunis tua, 

perwakilan negara, pejabat pemerintah, dan anggota MPLAterlibat dalam semua bisnis 

yang paling menguntungkan di Angola, mulaidari pertanian komersial, real estate, 

asuransi dan perbankan. Oleh karena itu  itusesuatu yang baru untuk mengatakan bahwa 

favoritisme, klientelisme dan penggunaan pribadi sumber daya publikadalah norma dalam 

administrasi politik dan ekonomi dari Angola. menggunakan sumber daya publik 

untukmembungkam para jenderal setelah perang. 



Ketika perang berakhir pemerintah dan presiden dipaksa untuk membuktikan bahwa 

perang tidak patut diperjuangkan. Selama perang begitu banyak janjik tentang  

perdamaian akanseperti apa, jadi ketika perdamaian datang mereka pada dasarnya harus  

membayar apa yang telah mereka janjikan. jenderal memperjuangkann bangsa selama 

bertahun-tahun. Jika orang-orang yang berkuasa tidak membayar mereka,penguasa akan 

menghadapi kudeta.  

Apapun alasan dari warisan korupsi ini, jelas bahwa akan menghambat 

pembangunan dan karena itu juga berpotensi untuk mengkorupsi bantuan keuangan 

China. Namun keinginan untuk melawan korupsi seharusnya diasumsikan ditingkat 

politik.  

Selama pertemuan Komite Pusat MPLA pada bulan November2009, Presiden dos 

Santos meluncurkan kebijakan "Nol Toleransi" untuk melawan pemimpin pemerintahan 

yang tidak bertanggung jawab dari akan melawan  korupsi. Namun, baik ia maupun 

pemerintahnya telah membuat rencana atau program untukmemerangi korupsi, hal ini 

tetap hanya retorika. korupsi terusmenentukan tindakan pemerintah, karena presiden dan 

kepala pemerintahantidak mengambil langkah-langkah serius dan memadai untuk 

menghentikan penjarahan aset negara. Selain itu, MPLA sebagai suara mayoritas 

mutlakdi Majelis Nasional, menempati 191 dari 220 kursi, dinamika internaldan 

keputusan yang dibuat oleh pihak yang memainkan peran yang sangat penting. Kelas 

politik berdiri sangat jauhdari orang-orang.  

Kesedian China untuk memberikant pinjaman besar tanpa kondisionalitas dapat 

mengakibatkan penurunan tekanan internasional terhadap pemerintah Angola,yangbisa 

memperlambat kemajuan dalam memerangi korupsi dan bergerak menujugood 

governance dan transparansi. Di tempatnya, ada suara-suara menggarisbawahi bahwa 



kredit Cinadapat mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif yang 

membatasi peluanguntuk korupsi. 

Ketika perdamaian telah selesai pemerintah ingin memulai rekonstruksicepat untuk 

menunjukkan pada orang-orang hasil yang cepat. Oleh karena itu di butuhkan sejumlah 

uang yang besar. Cina menawarkan itu, tapi muncul masalah dari tiga dekade perang  

Angola tidak memilikiada kapasitas administratif untuk mengelola seluruh donor 

internasional. Masalah lain, suatu hambatan yang besar untuk bantuan keuangan adalah 

kurangnya koordinasiantara donor dan penerima. Dalam hal ini, perjanjian kredit China 

bisa dianggap sebagai kesepakatan yang lebih efisien.  

Pekerja Cina adalah pemandangan umum di Angola. Mereka terlihat melakukan 

semuajenis pekerjaan, dari menyediakan keahlian teknis untuk bekerja dengan tugas 

palingdasar. Salah satu persepsi umum adalah bahwa orang Cinadimana mana. Beberapa 

cerita ini terhubung pada rencana untuk tidak membawa kembali orang Cina. China 

inginuntuk mengisi Afrika dan Angola adalah sebuah negara yang ideal dengan area yang 

besar daritanah yang tandus. Cina akan tinggal dan menjadi pemukim. Menurut konstitusi 

Angola, 70 persen tenaga kerja dari swastainvestor harus terdiri dari warga Angola, tetapi 

proyek yang dibiayai melaluijalur kredit China tidak dianggap Foreign Direct Investment 

(FDI) dan peraturan tersebut tidak berlaku.  

Bahkan menurut salah satu pejabat di Biro Sosialdan urusan Ekonomi China di 

Luanda, alasan penggunaan tenaga kerja Chinabahwa mereka tidak menuntut gaji tinggi 

dan mereka bekerja keras. Aspek lain adalahbahwa pemerintah Angola ingin melihat hasil 

yang cepat setelah perang, danterutama sebelum pemilu tahun 2008. Dalam rangka untuk 

menyelesaikan tugas pembangunan pekerja Cina dianggap ideal. Cina tidak pernah 

bekerja secepat itu seperti Saat bekerja di Angola. Kecepatan proses rekonstruksi Angola 

tak tertandingi dalam sejarah. Pekerja Cina berbagi tempat tidur. Untuk setiap tempat 



tidurada dua pekerja Cin , salah satu kerja siang hari dan satu bekerja malam hari. Model 

ini menjamin produktivitas ganda. Berbeda dengan hierarki pekerja yang kaku, di mana 

setiap orang diberi tugas tertentu, bahwa pengrajin Cina juga dapat bekerja ganda sebagai 

buruh manual dan berpartisipasidi tenaga kerja manual serta usaha lebih terampil dari 

seorang tukang. Jadi satupekerja Cina akan menggali fondasi, meletakkan kabel dan 

mengatur listrik konstruksi. Seperti itu secara drastis mengurangijumlah pekerja yang 

dibutuhkan. 

Meskipun strategi pekerjaan yang efisien dan terorganisir dikerahkan olehCina, 

sering ada kritik sorot bahwa perusahaan Cina tidak berkontribusipenciptaan lapangan 

kerja di Angola. Semua pekerja yang diimpor langsung dari China. Dalam Angola 

pekerjaan terbaikbisa membangun konstruksi, tapi biasanya orang Cina melakukan 

bahkanpaling pekerjaan dasar. Selain itu, upah minimum Angola adalah 400 dolar,dan di 

pedesaan Angola Anda akan menemukan orang-orang yang bersedia bekerja untuk 200 

dolar,tetapi Anda akan menemukan pekerja Cina bersedia bekerja untuk 100 dolar.  

Namun, alasan di balik kehadiran yang kuat dari pekerja Cina dapatterkait dengan 

defisit parah dariangkatan kerja berpendidikan. Terlepas dari kendala bahasa yang 

membuat sulit untuk berkomunikasi, perusahaan konstruksi Cina pertimbangkan  

kurangnya keterampilan dan menyewa tenaga kerja Angoladengan upah yang sangat 

tinggi sebagai hambatan serius untuk Angola. Kurangnya SDM adalah masalah besar dan 

tantangan besar untuk Angola. Perangmenghambat kita untuk berinvestasi dalam 

pendidikan dan sekarang kami membutuhkan teknisi dari semuajenis. Ini tidak berarti 

bahwa perusahaan China tidak mempekerjakan Angola, pekerja Chinadigunakan karena 

tidak ada cukup tenaga kerja Angola memenuhi syarat untuk bekerja. 



D. Mode Angola: Pembayaran Kredit dengan Minyak Mentah 

Selain menyediakan ekuitas perusahaan minyak China,sejak tahun 2004 Angola 

telah setuju untuk setidaknya dua pinjaman yang didukung minyakuntuk bantuan 

keuangan Cina untuk investasi publik proyek di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan 

bergerak di bidang agrobisnisdi bawah Program Rekonstruksi Nasional Angola. 

Pembayaran dengan Minyak oleh Angola bukanlah hal baru. Ini dimulai diakhir 1980-an 

ketika dibutuhkan pembiayaan untuk perusahaan minyak Angola (Sonangol). Seiring 

waktu Angola mendirikantrack record, yang memungkinkan untuk meminjam dalam 

jumlah yang meningkat tidak hanyauntuk Sonangol tetapi juga untuk digunakan 

pemerintahan umum. Pembayaran  dengan minyak menjadi alat yang semakin efektif 

dimanapresiden Angola bisa mengamankan prioritas belanja,melewati inefisiensi dari 

sistem keuangan tradisional.Hal ini telah menjadi pusat untuk pelaksanaan kekuasaan. 

Sampai tahun 2002, beberapa pinjaman yang didukung minyak telah dilunasi pada tingkat 

barel per hari.  

Angola telah menggunakan minyak untuk mengamankan jalur kredit dari Portugal, 

Brasil, Spanyol dan  terakhir Cina. Misalnya, selama bertahun-tahun Brasil telah 

menikmati pengaturan kredit didukung oleh produksi 20.000 b/d, di manaBanco do Brasil 

memberikan jaminan pembayaran untuk proyek konstruksi utama. EximBank China 

semakin memanfaatkan kesepakatan struktur ini Bank Dunia mengenal sebagai mode 

AngolaSumber daya untuk infrastruktur ataudimana pembayaran pinjaman untuk 

pembangunan infrastruktur dibuat di alamsumber (minyak). Pendekatan ini mengikuti 

sejarah panjang resourcebasedtransaksi di industri minyak. Dalam kasusChina EximBank, 

pengaturan digunakan untuk negara-negara yangtidak bisa memberikan jaminan 

keuangan yang memadai dan memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya 

alam secara bersama-sama danpembangunan infrastruktur. Seperti digambarkan, 



persyaratan dankondisi disepakati secara bilateral tergantung pada proyek. MenurutBank 

Dunia pinjaman ini menawarkan rata-rata suku bunga3,6 %, tenggang waktu empat tahun 

dan jatuh tempo dari dua belastahun. Satu-satunya hal yang unik tentang 'mode Angola ' 

adalah bahwaketerlibatan Cina telah cepat dan pinjaman memilikiperan besar. Angola 

berpendapat bahwa dari waktu ke waktu, investasi Chinadi Republik Demokratik Kongo 

mungkin akanmenjadi lebih penting daripada investasi di Angola.  

China Construction Bank (CCB) dan Exim Bank memberikan dana pertama untuk 

infrastruktur Angolapembangunan pada tahun 2002. Departemen Keuangan Angola 

memiliki sedikit masukan ke dalam pengaturan ini karena dana itudiberikan langsung ke 

perusahaan-perusahaan China. hubungan keuanganantara China dan Angola tumbuh lebih 

lanjut pada bulan November2003 ketika sebuah kesepakatan kerangka kerjauntuk 

kerjasama barusecara resmi ditandatangani oleh kedua pemerintah. Pada tanggal 21 

Maret2004, paket pertama pembiayaan $2 milyar untuk investasi proyek publik telah 

disetujui. Pinjaman ini lebih dari 12 tahun pada tingkat bunga yang sangat lunak, 

ditambah 1,5 % dengan masa tenggang sampai tigatahun. Itu dibagi menjadi dua tahap 

dari US$ 1 miliar. Tahap pertama dari pinjaman dirilis pada bulan Desember2004, dan 

pada akhir tahun 2007 hampir $ 837.000.000 telahdimanfaatkan.Pada bulan Maret 2007, 

paruh kedua pinjaman itutersedia, namun sebagian besar ini belum terpakai.Pada 

Desember 2007, hanya $ 237.000.000 dari tahap keduatelah dicairkan. Menurut Bank 

Dunia, informasi yang diberikan oleh Departemen AngolaKeuangan menggambarkan 

pinjaman ini di dukung oleh minyak. Meskipun rincian ini sangat susah di temukan 

namun pinjaman ini akan dijamin oleh Aset  BankNational Angolaseperti pendapatan dari 

kontrak penjualan minyaksama dengan harga 10.000 b/d minyak mentah. 

Dalam perjanjian keuangan baru ini, pembayaran meningkat menjadi lima belas 

tahun dan tingkatbunga direvisi ke bawah. kondisi untuk ekspor China yang santai, tapi 



aturan kandungan lokaluntuk rekonstruksi diperketat untuk memastikanpartisipasi lokal 

yang lebih besar. Berdasarkan penawaran pinjaman pertama,kewajiban konten lokal 

terbatas telah semakin menjadimasalah sengketa Angola. Pada bulan Januari 2005, 

disorot oleh ekonom Angola José Cerqueira. Ada kondisi pinjaman yang 30 % akan 

disubkontrakkanuntuk perusahaan Angola, tapi itu masih menyisakan 70 % yangtidak 

akan. Pengusaha Angola sangat khawatir dengan ini,karena mereka tidak mendapatkan 

bisnis, dan konstruksiSektor adalah satu di mana Angola berharap mereka dapat 

menemukankerja 

E. Fokus UtamaBantuan China ke Angola 

Pada tahun 2002, China Exim Bank dan China Construction Bank (CCB) 

memberikan $US145 juta terhadap rekonstruksi Angola. Dana tersebut dituangkan ke 

dalam merehabilitasisebuah kereta api 444 kilometer melalui Luanda dan memperluas 

sistem listrik diLuanda, Lubango, Namibe dan Tombwa. 
4
Pada 21 Maret 2004 hubungan 

diintensifkan lebih lanjut saat Exim Bank memberikan bantuan sebesar $US 2 milyar 

kredit yang didukung minyak Angola.Dibandingkan dengan IMF, persyaratan IMF untuk 

kredit dipandang kuranginvasif kebijakan domestik dan lebih berbasis bisnis. Sebagai 

prasyarat untuk pinjaman,yang semuanya dialokasikan untuk rekonstruksi dan 

pembangunan proyek-proyek Angola, 70 % dari proyek akan dikontrak untuk perusahaan 

China. Angola setujuuntuk menyediakan Cina dengan 10.000 barel minyak per hari dari 

ekspor minyaknya. pinjamandisalurkan dalam dua tahap lebih dari US $ 1 miliar, dibayar 

selama 12 tahunpada tingkat bunga 1,5 %. Paruh pertama dari pinjaman dirilissecepatnya, 

pada Desember 2004. Kedua negara dilanjutkan dengan negosiasi untukkerjasama 

keuangan lebih lanjut. Oleh karena itu, Mei 2007 Angola dikreditkan dengantambahan 

US$ 500 juta setelah habis hampir US$ 837.000.000 daridana tahap kedua. Selama 
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kunjungan Presiden Bank Exim Li Ruogu untuk Angola diSeptember 2007, ia 

mengumumkan bahwa Exim Bank akan memberikan tambahan US$ 2miliar pinjaman 

untuk membiayai investasi publik di Angola.  

Presiden Angola Jose' Eduardo dos Santos mengunjungi Beijing pada bulan 

Desember 2008 untukmemperkuat perjanjian bilateral, di tengah harga minyak berjatuhan 

pada puncak krisis ekonomi global.  

Pada bulan Maret 2009, China memberikan banuan lagi sebesar US$ 1 miliar 

melalui CDB untuk mengembangkan sector pertanian Angola. Sejak memperpanjang 

batas kredit sebesar US$ 4 miliar pada September 2010,Diperkirakan kredit kumulatif 

China ke Angola saat ini adalah sekitar US $9,5 miliar. Hanya dalam waktu lima tahun 

bantuan pembangunan China ke Angola sekarangmelampaui kontribusi gabungan dari 

semua anggota DAC. Bersamaan untuk hubungan dengan Republik Rakyat Cina (RRC), 

Angolatelah mengembangkan hubungan dengan China International Fund yang berbasis 

di Hong Kong (CIF). yang sering dikaitkan dengan RRC secara default. Perlu disebutkan 

bahwaAngola telah menerima garis besar kredit dan pinjaman dari CIF, juga,sebesar 

sekitar US $ 2,9 miliar dana lebih lanjut.  

Bantuan China ke Angola melintasi berbagai sektor, Meskipunpinjaman lunak 

membentuk bagian besar dari bantuan pembangunan China ke Angola.data dasar tersebut 

dapat dengan mudah diakses dari Departemen Angola Keuangan,namun rincian lebih 

lanjut tentang proyek yang sulit untuk dicapai.Juga, sering adaketidakpastian dalam 

proyek-proyek yang membedakan satu sama lain dan skema pendanaan masing.  

1. Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Medis 

Sejak akhir perang, pemerintah Angola telah bersikukuh bahwa ia harus 

mengembalikanFasilitas perawatan medis negara dan sistem kesehatan publik, yang 

keduanya adalah faktor yang signifikan dalam produksi dan produktivitas sumber 



daya manusia di negara itu. Harapan hidup saat lahir berkisar antara 38-45 tahun, 

berdasarkan sumber-sumber yang berbeda-beda.Malaria dan tipus adalah penyebab 

utama kematian yang disebabkan oleh penyakit. malaria sendirimembunuh rata-rata 

14.000 orang di Angola per tahun.Dan menyumbang hampir 60 %dari penerimaan 

rumah sakit untuk anak-anak balita, 35 % kematian pada anak-anak dikelompok usia 

yang sama dan 25 % dari kematian ibu. Ada koleradiranah di seluruh negeri, akibat 

sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses yang amanair minum. Hampir separuh 

penduduk (47%) tanpa akses keairsumber. penyakit lain yang berkontribusi signifikan 

terhadap angka kematian rendah termasuktrypanosomiasis Afrika (penyakit tidur) dan 

penyakit yang terbawa air lainnya.Menurut statistik resmi, tingkat infeksi HIV / AIDS 

hanya 2,1 %.  

Pemerintah China telah menjanjikan bantuan terhadap perawatan medis dan 

meningkatkansistem kesehatan Angola. perusahaan Cina telah meningkatkan yang 

sudah adafasilitas medis atas nama Departemen Kesehatan . Selama periode 2006-

2008 Sinohydro, misalnya, memulai sebuah proyek US$ 148.700.000 untuk 

memperluasdan merenovasi empat rumah sakit regional di seluruh negara di 

Benguela, Huambo, Lubango and Malange. Pada bulan April 2007, Sinohydro juga 

memprakarsai pengadaan86 ambulans untuk Kementerian Kesehatan Angola dengan 

dana US $ 4.380.000 dari kreidt Exim Bank. Tujuh ambulans berada di cadangan, 

sedangkan sisanya 79telah disampaikan di seluruh 18 provinsi. 

Cina mendanai pembangunan Rumah Sakit Pusat Luanda di Kilamba 

Kiaxi,yang diresmikan pada Februari 2006. kreditUS$ 8.000.000 dianugerahiuntuk 

sebuah perusahaan dan konstruksi China mengambil, Hari ini rumah sakitmenampung 

100 pasien dan menawarkan layanan khusus di Laryngology, dermatologi,neurologi, 

oftalmologi dan fisioterapi. Presiden Hu Jintao mengunjungipada bulan Juni 2006 



selama kunjungan kenegaraannya, dan dinilai sebagai simbol daritumbuh 

persahabatan antara China dan Angola. Rumah sakit ini juga berisi pusat antimalaria, 

yang telah menjadi preseden dalam negara anggota FOCAC. Meskipun upaya Angola 

untuk memulihkan dan meningkatkan jumlah Fasilitas media di seluruh negeri, 

kelangkaan dokter adalah kuburanperhatian. Menurut mantan Menteri Kesehatan 

Anasta'cio Ruban Sica'to, dari57.000 tenaga medis di negara tersebut kurang dari 

2000 dari mereka adalah dokter. Itumayoritas terdiri dari perawat dan teknisi. Ini 

melemahkansistem kesehatan masyarakat, dan sebagai hasilnya banyak pasien harus 

menerima perawatan di luar negerimelalui Medical Association Nasional 

Kementerian.  

Pada tahun 2008 Angola dan China menandatangani perjanjian yang berkaitan 

dengan pengiriman dokter dariCina. Namun, program ini ditunda karena perumahan 

yang tidak memadai untuk dokter. akomodasi baru sejak itu telah diatur 

dalamKilamba Kiaxi, di mana 20 rumah telah dibangun di sekitar Rumah Sakit 

Luanda Central. Angola menerima 18 dokter medis Cina selama paruh kedua tahun 

2009. Cina memberikan pengobatan baru di urologi, akupunktur dan kardiologi.  

Tabel 5 Komposisi pinjaman Exim Bank untuk Angola 

 

No Sektor Kontrak 

(2004 fase 1) 

US$ Juta Kontrak 

(2004 fase 2) 

US$ 

Juta 

US$ Juta 

(2007) 

1 Kesehatan 9 206 1 43 159 

2 Pendidikan 8 217 3 229 145 

3 Energi dan Air 8 243 3 144 76 

4 Pertanian dan 

Perikanan 

3 149 4 320 41 

5 Transportasi 1 13 - - - 

6 Komunikasi Sosial 1 66 4 276 56 

7 Pekerjaan Umum 1 211 2 89 65 

 Total 31 1105 17 1101 542 

Sumber: Campos  andVines 

 

 



 

2. Pendidikan 

Pada kemerdekaan pada tahun 1975 , Angola meluncurkan sistem pendidikan 

publik yang ambisius,menawarkan pendidikan gratis dari SD ke tingkat tersier. 

Namun, system pendidikan masyarakat di bawah tekanan karena perang saudara 

meletus. Dengan perang terus sampai 2002, dengan hasil bahwa seluruhgenerasi 

Angola tidak mendapatkan akses yang menentu ke pendidikan formal. Saat ini, 

banyakorang dewasa yang terdaftar di kelas malam baik untuk menyelesaikan 

pendidikan sekunder atau tersier. sekolah swasta mendominasi sistem pendidikan 

sejak pertengahan 1990-an,tapi masih menawarkan sedikit jaminan pendidikan yang 

berkualitas.  

Pemerintah Angola bertekad untuk mengembalikan sistem pendidikan 

publik.perusahaan China menonjol dalam pemulihan dan pembangunanfasilitas 

pendidikan di Angola, banyak yang juga didanai melaluipinjaman lunak yang 

diberikan oleh pemerintah Cina. Kerjasama ini dikelola oleh Departemen Angola 

Pendidikan. Pada tahun 2005 Golden Nest Angola Ldamenerima dana untuk 

membangun 11 sekolah: empatsekolah SMP di kabupaten Luanda untuk Cacuaco, 

Panguila dan Viana; dan enam ilmudan perguruan tinggi teknologi di kota Cacuaco, 

Cazenga, Panguila, Sambizanga dankabupaten Viana dan juga di Lobito . Golden 

Nest menghabiskan US $ 19.950.000 renovasiMalange Agricultural College, yang 

diresmikan oleh Presiden dos Santos diJuli 2007. Pada tahun yang sama perusahaan 

menerima putaran kedua pendanaan untuk membangunlima lembaga teknis dan empat 

sekolah menengah di Bengo, Benguela dan Luanda. Sesuai dengan Rencana FOCAC 

Beijing Action (2006), pemerintah China mendanai renovasi salah satu SD di Luanda, 



pembangunan lainsekolah dasar di Bengo dan dua sekolah menengah di Benguela dan 

Kwanza Sul. 

Sinohydro dikontrak untuk proyek US$ 69.000.000 untuk membangun empat 

sekolah sekunderselama periode 2007-2008 dua sekolah di Huambo dan dua lagi 

diHuı'la. Perusahaan juga mulai bekerja pada sebuah proyek US$ 93 juta pada Juli 

2007,membangun empat perguruan tinggi di Luanda, Bengo, Cabinda dan Namibe; 

lima manajemendan lembaga administrasi di Benguela, Namibe, Zaire dan dua di 

Luanda; dan enamsekolah menengah, masing-masing dua di Luanda, Benguela dan 

Namibe.  

Kerjasama China-Angola dalam pendidikan juga memerlukan pendidikan tinggi, 

melaluiPemerintah Cina mensponsori beasiswa. program beasiswa Angoladikelola 

oleh Institut Nasional untuk Beasiswa (Instituto Nacional de Bolsas 

deEstudo/INEBE). siswa Angola memilih untuk belajar di Eropa, Amerika 

Serikat,Brazil dan Afrika Selatan. Namun, menurut Inabe ada minatdari siswa di Cina 

juga.  

3. Pertanian dan Perikanan 

Pada tahun 2008 sektor pertanian Angola menyumbang US $ 10 miliar kepada 

ekonomi, hanya 9,2 % dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun produksi rendah 

disaat ini, Angola bertujuan tinggi dengan rencana untuk mencapai swasembada 

pangantahun 2012. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (Ministe'rio 

daAgricultura e Desenvolvimento Rural/MINADER) melakukan penelitian pada 

tahun 2006 untukmenentukan alat akan diperlukan untuk meningkatkan gizi dan 

membangun keaamanan pangan. Berbagai aktor dikonsultasikan, termasuk 

kementerian lainnya, lembaga PBB,Komisi Uni Eropa, donor, organisasi non-

pemerintah (LSM) dan universitas.Proses ini menyebabkan peluncuran Strategi 



Keamanan Pangan dan Gizi Nasional (Estrate'gia Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional /ENSAN) dan yangsesuai Rencana Aksi (Plano de Acc¸a~o de Segurança 

Alimentar e NutricionalPasan) untuk periode 2009-2013.  

Sekitar 85% dari angkatan kerja Angola tergantung pada sector pertanian untuk 

mempertahankan mata pencaharian mereka. Sekali lagi, Angola bisa belajar dari 

pengalaman China di sektor ini. pertanian Cina terdiri dari 200 juta petani kecil, yang 

masing-masing mengolah hasil dari mungkin kurang dari setengah hektar lahan. 

Efektivitas program bantuan pertanian Cina di Afrika tetap dipertanyakan, karena 

hasilnya belum ditentukan di berbagai negara. 

Dalam nada yang sama, Perdana Menteri Angola Paulo Kassoma mengajukan 

banding keakademisi dan ilmuwan pada pertengahan 2009 negara untuk membantu 

penelitian agraria yangakan membantu pemerintah menjamin kesejahteraan 

masyarakat Angola. Angolaakan perlu untuk memperkuat sumber daya manusia, 

keahlian teknis dan kapasitas kelembagaanuntuk meningkatkan produksi pangan. 

Untuk mempercepat proses ini, banyak pihak yangyang dikooptasi untuk membantu 

sektor pertanian di negara itu, termasuk pemerintah China. 

Pada bulan Agustus 2004 China dan Angola menandatangani kontrak pengadaan 

alat dengan nilai US$ 22.360.000, untuk peralatan pertanian, mesin dan alat 

untukMINADER. barang tersebut telah didistribusikan ke Institut Pengembangan 

Pertanian (Instituto de Desenvolvimento Agra'rio/IDA) dan Perusahaan Nasional 

untuk Mekanisasi Pertanian (Empresa Nacional de 

Mecanizac¸Agrı'cola/MECANAGRO). Kontrak pengadaan lain ditandatangani pada 

bulan Maret2005, senilai US$ 32 juta yang telah digunakan untuk saham 

MECANAGRO.  



Pada bulan Juli 2005 MINADER mengontrak China Sinohydro untuk US$ 

54.000.000 untuk mengatursistem irigasi di empat wilayah: Caxito (Bengo), 

Gandgelas (Huı'la), Luena(Moxico) dan Waco-Kungo (Kwanza Sul). 7 tahun 

kemudian Sinohydro menyelesaikan proyek lain U $ 5 juta yang juga didanai oleh 

kredit dari Cina. Untuk membangun bendungan hidroelektrik di Gangelas dan saluran 

irigasi di Chibia, yang terletak sekitar 20 kilometer sebelah selatan dari Lubango di 

Huı'la Provinsi.irigasi bendungan Chibia inimeliputi area seluas 1.400 hektar lahan 

pertanian dan bendungan bervolume  lebih dari 3,5 juta meter kubik air. The Chibia 

adalah kota  pertanian kecil dengan masyarakat hanya 133.000 penduduk, dengan 

sekitar 60 asosiasi pertanian dankoperasi. Ada rencana yang dilakukan untuk 

menghasilkan buah jeruk, jagung, massango,massambala, tanaman dan sayuran 

polongan.  

Komitmen China untuk membantu pembangunan pertanian Afrika jelasmelalui 

lebih dari 200 program kerjasama yang telah digulirkan disektor sejak 1960-an, yang 

meliputi pengiriman dari ahli pertanian Cina, program agro-teknologi dan 

pembangunan pusat demonstrasi. Bantuan Cina juga meluas ke perikanan, bekerja 

sama dengan Kementerian Perikanan Angola. Kementerian memiliki program dijuluki 

'Pembeharuan Armada Memancing'(Renovac¸a~o da Frota de pesca), yang dikelola 

oleh Dana Bantuan Perikanan dan Industri dan Pertanian (Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento a` PescaArtesanal/FADEPA) dan Institute Perikanan dan 

pembangunan Budidaya (Instituto de Desenvolvimento da Pesca Artisanal/IPA). 

Tujuan dari Program ini untuk mendistribusikan alat dan sumber daya di seluruh 

provinsi perikanan: Bengo, Benguela, Cabinda, Luanda, Kwanza Sul dan 

Zaire.koperasi telah menetapkan target untuk mendistribusikan 3000 kapal pada tahun 



2010 dengan tukang maritimsektor perikanan, yang secara efektif akan menggantikan 

setengah dari stok yang ada.  

Meningkatnya produktivitas sektor perikanan memberikan kesempatan untuk 

memformalkan sektor ini melalui industrialisasi, yang melibatkan pengolahan dan 

kemasan dari hasil laut. lelang perantara dapat dibentuk untuk menghubungkan 

nelayan dengan perusahaan. Memancing saja memberikan ilusi produktivitas, tetapi 

merupakan kegiatan yang berisiko yang tidak berkelanjutan. Tangkapan tidak 

menentu, karena alas an lingkungan atau teknik yang buruk. Dalam rangka 

Mewujudkan sektor ini, perlu ada peningkatan sistem dan nilai tambah untuk barang 

dagangan. Pengolahan dan kemasan hasil laut akan menciptakan lapangan kerja, 

memperkenalkan keterampilan baru, memungkinkan teknologi mentransfer dan 

menimbulkan peluang ekspor. 

4. Perumahan dan Fasilitas Olahraga 

Ada permintaan yang tinggi untuk perumahan baru di Angola, di mana 

diperkirakan sepertiga penduduk negara itu hanya di bawah 13 juta perimahan di ibu 

kota dan yangkeliling. Situasi ini adalah hasil dari urbanisasi baru dan warisan 

besarmigrasi yang terjadi selama perang sipil. Sampai hari ini masih ada yang besar 

kesenjangan dalam kepadatan penghuni berbagai bagian Angola. 

Untuk kota yang pada awalnya dibangun untuk 500.000 orang, hari ini Luanda 

adalah rumah bagilebih dari 5 juta orang. daerah pemukiman baru seperti Talatona, 

Benfica danCamama  dalam beberapa tahun terakhirbanyak keluarga keluar dari 

dalam kota, tapi desentralisasi diperlukan.Angola meluncurkan Urbanisasi Nasional 

danProgram perumahan pada tanggal 13 April 2009, yang bertujuan untuk 

membangun satu juta rumah lebihempat tahun ke depan di bidang utama. Beberapa 

hari setelah peluncuran program, Menteri Pekerjaan Umum Angola, Higino Carneiro, 



memimpin delegasi ke China untuk memperkuatkerjasama bilateral. Sebuah indikasi 

kepercayaan Angola jepada China dalam bantuan pembangunan. 

Pada awal Mei 2009, dilaporkan bahwa Pan-China Construction Ltd, akan 

mengembangkan Dundo Kota baru, di utara-timur dari Lunda Norte Provinsi. 

Kotaakan memiliki hampir 200.000 tempat tinggal baru, di wilayah empat kilometer 

persegi, untuk memenuhi permintaan untuk perumahan di provinsi ini, terutama 

sekarang bahwa wilayah inimenarik banyak kegiatan seputar pembangunan 

bendungan air berkapasitas 12,8 megawatt di provinsi ini.Termasuk dalam proyek 

inirencana untuk perusahaan China untuk membangun sekolah, klinik dan gedung 

perkantoran untuk Dundo. 

Cina Nantong Holding Corporation ditugaskan untuk menyelesaikan Project 

FundaResidential untuk Departemen Pertahanan, senilai US $ 300 jutaPembangunan 

proyek tiga-fase ini dimulai pada November 2008. Pembangunan perumahan meliputi 

area seluas 30 hektar, di mana 2.000 apartemen dan beberapa ratus villaakan 

dibangun.Ini adalah proyek perumahan terbesar yang dilakukan olehKementerian 

Pertahanan. Kompleks militer Funda akan berisi pra-primer,sekolah dasar dan 

menengah, toko, kolam renang, pusat kesehatan, sarana olahraga,kebun jalan dan 

greeneries. Zona perumahan baru untuk rumah perwira militer dan keluarga mereka.. 

Perusahaan Cina juga telah terlibat dalam pembangunan fasilitas olahraga baru, 

yaitu stadion sepak bola terkenal yang menjadi tuan rumah Piala Bangsa Afrika 

(CAN) pada Januari 2010. Shanghai Urban Construction Group (SUCG CN) dan 

Sinohydro membangun empat stadion sepak bola baru di Benguela, Cabinda, Luanda 

dan Lubango.Stadion Luanda ini terletak di distrik Camama, sekitar 20 kilometer 

jauhnyadari pusat kota.Stadion ini adalah yang terbesar dari semua, dengan kapasitas 

untuk 50.000penonton. SUCG CN memiliki 1.500 orang yang bekerja di tim 



konstruksi untukmenyelesaikan pekerjaan tepat waktu untuk upacara pembukaan dan 

penutupan CAN 2010. Stadion di Benguela memiliki kapasitas untuk 35.000 kursi, 

sedangkan sisanya duastadion setiap kursi 20.000 penonton.
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5. Pengembangan sumber daya manusia 

Kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia melibatkan pelatihan 

warga Negara Angola di Cina. Para calon Angola menghadiri serangkaian workshop 

dan kuliah untuk periode antara dua minggu dan dua bulan tergantung pada 

spesialisasi. Latihan program yang tersedia di berbagai bidang, dari perdagangan, 

teknologi informasi, pertanian, botani medis, pembelajaran jarak jauh, pendidikan 

kejuruan, pendidikan perawat, manajemen ekonomi, dan administrasi militer untuk 

jurnalisme. lembaga yang mengkhususkan diri dalam studi Afrika adalah Beijing 

University dan Zhejiang Universitas.
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Pada bulan April 2007, pemerintah China mengirim delegasi MOFCOM ke 

Angola ke bernegosiasi peluang untuk pengembangan sumber daya manusia. Delegasi 

dilaporkan bertemu dengan 15 kementerian penting Angola untuk membahas kegiatan 

penelitian, topik pelatihan, metode pelatihan, dan peserta organisasi. Setelah 

kunjungan sekitar 200 pejabat Angola dan profesional menerima pelatihan di Cina 

selama 2007 dan 2008, terutama kursus di bidang pertanian dan industri.  

Di sektor konstruksi, misalnya, bahwa jumlah  pekerja dari Cina yang lebih 

banyak jumlahnya menghambat pengembangan keterampilan. Pertama, mereka 

mengklaim bahwa terlalu sedikit warga Angola dipekerjakan. Kedua, bahkan mereka 

yang bisa bergabung dengan tenaga kerja diklaim mereka melakukan tugas-tugas 

kasar. 
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Angola bisa meninjau pengelolaan beasiswa Cina pemerintah, dari awal sampai 

akhir. untuk mendukung rencana strategis Angola, seperti spesialis agronomi, teknik 

perminyakan,  teknik sipil dan manajemen bisnis. Setelah menyelesaikan studi, para 

lulusan yang kembali ke Angola kemudian dapat disalurkan ke posisi-posisi strategis 

di mana keahlian profesional baru diperoleh mereka dapat digunakan, tetapi juga di 

mana kemampuan mereka dalam bahasa Mandarin dapat dimanfaatkan. 

 


